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Виходить з 1939 року

Разом ми непереможні! Погляд зблизька

З огляду на посилену агресію Росії на Чортківщині 
формують добровольчі загони самооборони.

Створення загонів оборони – це ключове завдання 
на даний момент. Ми розраховуємо на активну пози-
цію жителів району, адже мусимо захистити рідну зем-
лю і вимагати для себе миру. Бо на сході України сепа-
ратисти демонструють повне нехтування будь-якими 
законними і моральними нормами, а також мінують 
дитсадки, школи, кладовища, обстрілюють житлові 
квартали, знищують дороги, водогони, об’єкти енер-
гетики. Необхідно зробити все для того, щоб подібна 
ситуація не повторилася на Чортківщині. 

Зараз кожен має на власному прикладі показати лю-
бов до Батьківщини. Звичайно, ми прагнемо мирного 
розв’язання ситуації, однак як говорить давня мудрість: 
«Хочеш миру – готуйся до війни». Тому сьогодні, як ні-
коли, ми повинні бути готовими у будь-який момент 
захищати нашу державу, свою батьківську хату.

Захистити свій край від можливої воєнної агресії за-
прошуються чоловіки віком від 18 до 60 років. 

Доведемо свою готовність та захистимо свій рідний 
край!

Записатися в загони самооборони можна за теле-
фонами: 2-27-32, 2-35-32, 2-36-64, а також звертатися 
особисто у райдержадміністрацію, в кабінет № 4. 

Пам’ятаймо: разом ми непереможні!
Чортківська районна державна адміністрація

Ворог не ступить на землю, 
жителі якої в змозі себе 

захистити

Наш обранець

Це стало відомо за під-
сумками голосування ви-
борців у даному окрузі з 
виборів народних депутатів 
України 26 жовтня ц. р. і ви-
знано ЦВК обраним у числі 
196 депутатів в одноман-
датних виборчих округах 
(список опублікований у га-
зеті Верховної Ради «Голос 
України» від 12 листопада 
2014 р.).  

БАРНА Олег Степано-
вич, народився 18 квiтня 
1967 року в селі Нагірян-
ка Чортківського району, 
де й проживає нині, осві-
та – вища, вчитель фізики, 
Білобожницька загально-
освітня школа, член ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», суб’єкт висування – ПАР-
ТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА». 

Народним депутатом України 
по ОВО № 167 

обрано Олега БарНУ

У неділю, 16 листопада, у День працівників сільського господарства у с. Полівці 
проводиться міжрайонний футбольний турнір з присвятою річниці майдану, пам`яті 
героїв Небесної сотні та вояків, полеглих на сході України за її волю і суверенітет. 

Збиратимуться кошти на потреби АТО.
Початок о 9-й год. 30 хв. Запрошуємо всіх небайдужих.

Оргкомітет

Схилилось небо падолистом
на груди втомленій землі

За вікном автівки, котрою кермує начальник управління агропромислового розвитку РДА Іван Заболотний, 
– доки й сягає око, – стелиться долом туман. Майже-майже середина падолиста, вінця осені. Лучаться в цій 
порі два вінця – ще й хліборобських трудів. На календарі вже майже вистоялось професійне свято аграріїв. 

І ми простуємо гостинцем до помітного настійними трудами хліборобського осердя – ПСП «Ягільниця-В».

Солодкі бурячки, 
та потом соленим зрощені

Щоб доїхати до бурякового поля, пересіли в по-
тужнішу машину господаря. Туман – як молоко, хоч 
ножем ріж й на хліб намащуй. Десь тут, на ягільниць-
кому полі № 3 утримують селяни у високих кагатах 
цукрові буряки. Цьогоріч нова «мода» на цукрово-
му заводі – встановлено графік завозу коренепло-
дів для сільгосппідприємств. Щоб не було простою, 
черг кілометрових, якими славилися попередні се-
зони, не підгнивали буряки, чекаючи горами на пе-
реробку. Та й економія для заводу: ні втрат у вазі 
й цукристості в такому випадку, і штат працівників 
зменшується. Так, але плюси для переробника ляга-
ють мінусами на плечі землеробів. Наприклад, ПСП 
«Ягільниця-В» вже тижнів три як викопало солодкі 
корені. А завод – ще не приймає. От і світили бі-
лобокими боками до неба стільки днів буряки. До 

ранку вівторка. У день нашого приїзду розпочало-
ся вивезення коренеплодів. Бурякозбиральний на-
вантажувач Franz Kleine, якого господар спеціально 
орендував задля такої справи, вміло підбирає коре-
ні, просуваючи їх транспортером на очищення, а вже 
звідти – на КамАЗ і в дорогу, на завод. Допомагають 
при навантаженні тракторист Михайло Дідик й Рус-
лан Духняк. Останній працює токарем, але під час 
копання буряків його роботящі руки більш потрібні 
тут, на полі. Зі площі у 65 га зібрали за попередніми 
даними не менше 70 т цукристих. Сучасна техніка 
й сприятливі погодні умови забезпечили невеликий 
коефіцієнт ФЗ – 9 відсотків. А добірні сорти насіння 
зарубіжної селекції, дбайливий догляд й дотриман-
ня правильності технології вирощування сприяли 
неочікуваній урожайності й високій цукристості – 18 
відсотків. Тішиться хліборобська душа: не намарно 
працю вкладено – з урожаєм. 

(Закінчення на 3-й стор.)
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На часі2

14 листопада. Тривалість дня – 9.04. Схід – 07.10. Захід – 16.14. Іменини святкують дем`ян, Кузьма
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Вітання

Заступник голови 
районної ради                    
Л.Хруставка

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
в.запуХЛяк

Волонтерство
У неділю – День працівників сільського 

господарства
Шановні аграрії!

Ще  з діда-прадіда повелося, що важка хліборобська пра-
ця була і залишається визначальною складовою добробуту 
і благополуччя кожної родини, розвитку держави та запо-
рукою її процвітання. Завдяки вашим старанням, наполегли-
вому та вмілому господарюванню досягнення в сільському 
господарстві в останні роки стають загальновизнаними. 
Нарощуються обсяги виробництва зерна та іншої сільсько-
господарської продукції, підвищується їх конкурентоспро-
можність і забезпечується стабільний експортний потенціал 
держави.

Сердечні вітання і доземний уклін за невтомну працю усім, 
хто знає справжню ціну хліба і зрощує зерно на нашій бла-
годатній землі. Хай обходять вас стороною природні стихії, 
а ваші родини живуть в сімейному затишку, щасті, благо-
получчі та при доброму здоров’ї. Нехай під сонячним небом 
на українських ланах завжди колосяться щедрі врожаї, а в 
кожній оселі буде духмяний хліб на столі та добробут.

16 листопада – День працівників радіо, 
телебачення та зв`язку

Нині важко уявити світ без інформаційних технологій, інно-
вацій та зв’язку. У час постійних і стрімких змін у всіх вимі-
рах життя щоденна праця працівників інформаційної сфери є 
вирішальною в формуванні суспільної думки. Забезпечуючи 
зв’язок особистості зі світом, ви робите життя цікавим і зруч-
ним, додаючи йому змістовності. Бог наділив вас безмежним 
талантом і щирою вдачею приносити в кожен дім світло обі-
знаності та радість спілкування. Саме ви покликані проявляти 
світову мудрість, велич та красу української нації, будувати її 
державні засади, ділитися з глядачами духовними скарбами 
народу, бути правдивими у наших помислах і вчинках.

Міцного здоров’я, творчих здобутків, щастя й добробуту 
вам і вашим рідним.

19 листопада – День працівників 
гідрометеорологічної служби

Гідрометслужба знана в мегаполісах і маленьких населе-
них пунктах, у столиці та найвіддаленіших куточках країни, 
в кожній оселі. Без прогнозу погоди важко уявити діяльність 
практично всіх галузей економіки, транспорту, Збройних сил, 
навіть звичайне життя громадян. Ефективність ведення госпо-
дарської діяльності в різних галузях значною мірою залежить 
саме від своєчасного надання об’єктивної гідрометеорологіч-
ної інформації, достовірності прогнозів. Часто ваша робота 
допомагає відвернути загрозу життю людей та запобігти ма-
теріальним збиткам від небезпечних природних явищ.

Упевнені, що ваш високий професіоналізм та сумлінна пра-
ця і надалі сприятимуть розвитку економіки України. Бажа-
ємо вам успіхів, благополуччя, натхнення та нових трудових 
звершень.

Ці слова взяті із відомого ще з кінця ХІХ ст. вірша 
Р.Кіплінга «Хлопчина незухвалий», який він написав після 
участі у англо-бурській війні в Африці з метою допомоги 
англійським солдатам. Благодійна акція, яку організував 
класик англійської літератури, набула такої популярнос-
ті серед місцевого населення, що вдалося зібрати, якщо 
перевести на теперішній курс, – 10-15 мільйонів фунтів 
стерлінгів.

Одне відоме тернопільське видавництво відроди-
ло ідею поета, видавши збірку перекладів його творів 
«Хлопчина незухвалий» та «Діти», виручені кошти від 
продажу якої підуть на підтримку родин українських вій-
ськових, загиблих в АТО. У нашому краї подібних благо-
дійних акцій, волонтерських починів багато. Думаю, що 
нема жодного, хто би якось, кожен в міру своїх можли-
востей, не доклався до допомоги тим, хто здоров`ям, 
життям своїм жертвує задля захисту нашої Вітчизни, 
безпеки нас з вами. 

Так, буквально в середу повернулися зі сходу чорт-
ківські волонтери «Волонтерської ліги (Чортків)», котрі 
доправляли на схід нашим землякам та їхнім побрати-
мам з 24-ї механізованої бригади передачу з рідного 
краю – продукти, одяг, усе необхідне. Як розповідала 
координатор Наталя Крулевська, їм вдалося передати 
пакуночки навіть тим бійцям, що зараз на передовій. А 
за змогу долучитися до доброї справи дякує усім до-
бродіям, хто не шкодує продуктів, одягу, грошей для 
вояків. Особливо відзначила педагогічний та учнівський 
колективи ЗОШ І – ІІІ ст. № 5, які зібрали теплі речі, та 
діти своїми руками намалювали малюнки захисникам. 
Наші мужні воїни тепло сприйняли дитячі подарунки й 
обіцяли обов`язково особисто подякувати за підтримку.

Про те, що діти надзвичайно перейнялися потребою 
допомогти бійцям, розповідає і очільник районного від-
ділу освіти Ірина Гулька. Районна освіта Чортківщини, 
а це вчителі та учні з батьками, які приклали максимум 
зусиль, щоб зібрати кошти для учасників АТО, в тому 
числі провели благодійні ярмарки, у понеділок передала 
27140 грн., зібраних для потреб воїнів, які ціною влас-
ного здоров`я і життя захищають Україну на сході, о. Во-
лодимиру Заболотному. Протосинкел Бучацької єпархії 
УГКЦ є одним із тих, хто займається волонтерством та 
знає, чого потребують у зимовий час наші захисники. 
«Кожна гривня – це вклад частинки душі і серця сіль-
ських школярів, які приклалися до загальнонаціональної 
справи – допомоги воїну. Діти пекли печиво, вишивали 
і в`язали, малювали і ліпили для того, щоб виручити як-
найбільше для помочі солдатам. Україна має майбутнє, 
бо в неї надзвичайно добродушне та патріотичне моло-
де покоління!» – підсумувала пані Гулька.

Тема волонтерства, допомоги нашим воїнам була 
провідною і на зборах, що відбувалися в приміщенні ра-
йонної ради за участю першого заступника голови РДА 
Валерія Запухляка, заступника голови райради Любо-
мира Хруставки, заступника голови РДА Івана Вівата, 
волонтерів, керівників установ, відділів РДА, сільських 
голів, представника райвійськкомату – майора Ростис-
лава Козака. 

Штаб національного спротиву звітував про проведену 
роботу щодо підтримки учасників АТО. Слово мала ак-
тивістка Марія Горбаль. У своєму виступі вона озвучила, 
хто з району долучився до допомоги воїнам, скільки ко-

штів було зібрано і на що витрачено, а також закликала 
громаду і надалі не бути байдужими, допомагати нашим 
хлопцям, котрі захищають нас на сході. Членкиня штабу 
пані Галина Дідюк резюмувала такі дані: «Гроші на до-
помогу на АТО ми почали збирати з 23 червня. Станом 
на сьогодні вдалося зібрати 257740 грн. Це і сільські, 
й міська громади до цього доклалися, і приватні осо-
би, установи, організації. У скриньку, з якою щоденно 
стоять наші люди на вулиці, добродії вкинули 47 тис. 
грн. Витрачено на різні потреби, облік яких ведеться у 
спеціальному зошиті, 241498 грн. Зараз у нас залиши-
лося 16242 гривні, 320 доларів та 10 євро. Окрім того, 
окремо збираємо гроші для родин бійців, що загинули 
в АТО. Наразі є 12626 гривень і 50 доларів. Дякую усім 
за підтримку і запрошую долучатися до доброї справи 
й надалі».

Заступник голови райради Любомир Хруставка вніс 
пропозицію, щоб задля розвитку у нашого підростаю-
чого покоління почуття патріотизму, відповідальності за 
країну, в якій живеш, почуттів християнського милосер-
дя залучати до збору коштів на вулиці і молодь, напри-
клад, студентів місцевих вищих навчальних закладів, на 
добровільній основі. Переймаючи досвід старших, хто 
займається волонтерством, діти й самі з більшою від-
дачею долучатимуться до добрих справ.

Окрім названих вище благодійників та благодійних 
організацій, активно відгукнулися на прохання допо-
могти керівники приватних аграрних підприємств. Деякі 
цифри озвучив начальник управління агропромислового 
розвитку РДА Іван Заболотний: «Безпосередньо гроши-
ма для Національної гвардії наші аграрії надали допо-
моги на суму 155 тис. грн. На схід вирушили 5 автомо-
білів, наданих безплатно агропідприємствами. А ще не 
поскупилися хлібороби продуктами: мука, цукор, олія, 
крупи – усе для наших вояків. Закуплено 6 приладів ніч-
ного бачення; 55 бронежилетів на суму 173250 грн., 60 
штук карематів, термобілизни і шапок – 24 тис. грн., 85 
спальних мішків – 21600 грн., паяльні лампи, лопати й 
ін. інвентар – 3600 грн., медикаменти – 3176 грн. Всього 
приватними аграрними підприємствами надано допо-
моги на 910 тис. грн.». 

Волонтер на ім`я Володимир, котрий безпосередньо 
доставляє хлопцям на сході усе, чим наш район може 
допомогти, вніс зауваження щодо якості придбаних ре-
чей і наголосив на тому, що краще намагатись допо-
магати не кількісно, а якісно, пам`ятаючи повсякчас, що 
там ризикують своїм здоров`ям, життям саме за наш з 
вами спокій, можливість жити в мирній країні з європей-
ськими цінностями. 

Отець Володимир Заболотний, який також не раз бував 
у зоні АТО із допомогою бійцям, закликав присутніх: «Свою 
амбіцію опустіть, а на п’єдестал поставте інтереси воїнів». 

Як підсумок усьому, почутому на зборах громади, хо-
четься сказати словами пісні на вірш вже згадуваного 
англійського класика:

Накричишся вдосталь «Слава!», 
                   відспіваєш «Хай живе!»,
Повоюєш на словах і – на обід.
Друже, кинь-но до кашкета бодай трішечки «лаве»
Для людини, що у формі йде на схід.

Оксана СВиСтуН

«Гей, кашкет іде по колу…»
В понеділок у малому залі будівлі райради відбулися збори, 
на яких були заслухані питання щодо допомоги воїнам АтО.

Про надання пільг на безкоштовний 
проїзд дітям з багатодітної сім`ї

Законом України «Про охорону дитинства» визначено, 
що діти з багатодітних сімей користуються правом без-
оплатного проїзду усіма видами міського пасажирського 
транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом за-
гального користування в сільській місцевості, а також за-
лізничним і водним транспортом приміського сполучення 
та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому 
числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно 
від відстані та місця проживання.

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики 
від 29 жовтня 2014 р. за № 12637/0/14-14/59 щодо браку 
бланків посвідчень дитини з багатодітної сім`ї пільговий 
проїзд дітям відповідно до ст. 13 до вищевказаного Закону 
України за згодою з Мінінфраструктурою буде надаватися 
на підставі: довідки про склад сім`ї, затвердженої наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 22 
липня 2003 р. за № 204 (зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13 вересня 2003 р. за № 709/8030); ори-
гіналу документа, що посвідчує особу, з фотокарткою – 
учнівський квиток (від 6 до 16 років); студентський квиток 
або паспорт (від 16 до 18 років).

Соцзахист інформує

Штаб національного спротиву Чортківського району ви-
носить подяку громадам сіл, колективам підприємств та 
організацій, мешканцям Чортківщини, які в період з 23 
жовтня по 11 листопада ц. р. долучились до збору коштів 
для придбання військового спорядження нашим землякам, 
котрі перебувають в зоні АТО: групі викладачів Чортківсько-
го гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського – 
1750 грн.; невідомому жителю м. Чортків – 675 грн.; чле-
нам ДВК № 610998 с. Ромашівка – 1000 грн.; невідомій 
жительці м. Чортків – 50 грн.; командам-учасницям турніру 
з міні-футболу «Допоможи солдату» – 3300 грн.; громаді с. 
Улашківці – 4911 грн. плюс продукти; громаді с. Заболотів-
ка – 3340 грн. плюс продукти.

З 23 жовтня по 11 листопада ц. р. всього коштів на по-
треби армії до Штабу національного спротиву надійшло 

15026 грн. Витрачено за цей період: на обмундирування 
воїнам АТО – 3500 грн.; Чортківському райвійськкомату 
– 1500 грн.; для оплати суддів та прибиральниці під час 
проведення турніру з міні-футболу «Допоможи солдату» 
– 700 грн.; на придбання канцтоварів – 35 грн. Всього: 
5735 грн.

Станом на 12 листопада залишок від загальної суми 
становить 27058 грн., 320 доларів США та 10 євро.

Залишок від суми коштів, зібраних для сімей заги-
блих Героїв, – 12626 грн. та 50 доларів США.

Збір коштів та продуктів і теплих речей для воїнів АТО 
триває.

Слава Україні! Героям слава!
Штаб національного спротиву 

Чортківського району

Оголошення!
17 листопада 2014 року о 16-й год. в малому залі районної ради відбудеться розширене засідання 

Штабу національного спротиву Чортківщини щодо подальшої роботи по допомозі українському війську та 
добровольчим загонам. 

Запрошуються усі, хто має можливість долучитись до волонтерського руху задля перемоги на російським 
окупантом. 

Штаб національного спротиву Чортківщини

Один бронежилет – 
одне врятоване життя

Штаб національного спротиву звітує
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Насіння сонцесяйне 
осінній день осяває 

Оте звабне для зіркого ока своєю соняч-
ною яскравістю насіння, що встелило сте-
жину до довгих, містких міхів, ми помітили 
ще здаля. Бо надто яскраво виблискува-
ло у похмурий, засіяний мжичкою листо-
падовий день, в який нам випала нагода 
перебувати в ПСП «Ягільниця-В», де гос-
подарем Василь Вислоцький. Оте жовто-
гаряче насіння, що, здавалось би, ввібра-

ло в себе не тільки живильні соки землі, 
а й життєдайну енергію сонячного світила, 
ховали до часу у білосніжні міхи заокеан-
ського виробництва (з далеких Бразилії, 
Аргентини). То новітня, сучасна технологія 
зберігання зерна відразу ж з полів, без по-
переднього сушіння. Як видав на-гора свої 
міркування начальник управління агропро-

мислового розвитку РДА Іван Заболотний, 
це, звісно, несе для аграріїв певні затрати 
на купівлю тих же мішків, оренду спеціаль-
ного трактора-наповнювача тих ємкостей 
й ін., але й користь від того теж є: нема 
втрат урожаю на полях.  До цієї справи пан 
Василь залучив трактористів Петра Врону 
й Віктора Фрича.

Кукурудзу збирають завчасу, до негоди, 
й тільки-но зібрану упаковують в мішки, бо 
справитися з такою кількістю насіння суш-
ки не в змозі відразу. Тому під герметично 
закритою плівкою дочікується кукурудза 
своєї черги на сушку й подальше вико-
ристання.  ПСП «Ягільниця-В» цього року, 
дякувати Господу, з врожаєм. І буряки за-
родили, й кукурудза нівроку: по 8 т з гекта-
ра вийде, як припускає господар. Оце за-
раз виповнюють зерном 200-тонні міхи, для 
цього приготували їх десяток. Дві сушки на 
дровах працюють на повну потужність: ви-
грівають добірні зерна, що сонцесяйними 
горами звеселяють око хлібороба. А ще – в 
коморах вже висушене насіння на відван-
таження чекає. Та от куди – то ще турбота 
аграріїв. Працював у районі потужний спир-
тозавод, ось тут, недалечко, на Марилівці, 
так ні – вже другий тиждень, як зупинили 
його діяльність. Порадувалися трохи селя-
ни, що запустили завод, почали від аграр-
них підприємств сировину приймати і от 
знову клопоти – стоїть, за кукурудзу роз-
рахунку нема. Заборгованість перед хлі-
боробами краю – понад 7 млн. грн. Коли 
віддадуть – одні обіцянки. Тому й шириться 
серед сільгоспвиробників на власному до-
свіді перевірене: не штука добрий урожай 
зібрати, треба його ще вміло реалізувати. 

Помаранчеве видиво осені
Ось тут, на тоці господарства, всі бар-

ви направду блякнуть в сяєві переможного 

помаранчу. Так-так, власне помаранчу, а 
не звичної для кукурудзи насиченої жов-
тизни. Бо ж у ПСП культивується зерно 
качанистої особливих порід. Вирізняється 
й розміром. «Ось це, поки що насипом, до-
чікується сушіння», – «вмикає» свою обі-
знаність справами тамтешньої господарки 
головний аграрій району Іван Заболотний, 
поки Василь Вислоцький, одразу задіяний 
працівниками току, заглиблюється в плин 
поточних проблем. Дізнаємось: нині зерно 
має вологість 22 відсотки, а після сушіння 
дістанеться позначки 14-15. І – «заляже» на 

склад, для зберігання-
очікування достойних 
для себе часів, аби 
«помандрувати» під ре-
алізацію деінде. 

Сушки на тоці пра-
цюють на економному 
нині паливі – дровах. 
Поминувши епіцентр 
тієї «машинерії», над 
котрим урочо тріпочуть 
рідні серцю жовто-
блакитні стяги, ми по-
бачили майже екзотич-
ну (як для нас) піч, що 
буквально дихала не те 
що теплом, а навіть жа-
ром, «перетравлюючи» 
своїм нутром міцні ко-
лоди. А директор ПСП 
вдоволено резюмував: 

«Піч викладено спеціальною шамоткою, 
призначеною для доменних печей, що й 
забезпечує такий температурний режим».

«Трактор в полі дир-дир-дир»
Рядки наче й знайомі ще зі школи, проте 

ж застарілі! Отому тракторові, що ми угле-

діли на полі № 2 у Ягільниці, де тривала 
оранка на зяб, ніяк не пасує таке означен-
ня. Бо він новітній, надсучасний. Марка 
– New Holland, американського виробни-
цтва, потужністю 350 кінських сил. При-
дбаний господарством торік восени, як і 
плуг «Lemke», німецький, – 8-корпусний, 
оборотний. 

– Добра техніка дорога, – охоче зізна-
ється Василь Вислоцький. І деталізує: – 
Трактор коштує два з половиною мільйона 
гривень, плуг – 700 тисяч. Та затрати зго-
дом окупляться.

А нам видалося, що вони вже й тепер 
починають окуповуватися. Бо уздріли, як 
сяюче-радісно, неначе втішена ось такою 
турботою, зблиснула масним полиском 
свіжозорана скиба землі. Як видовищно 
(незвично для ока, навіть бувалого хлі-
боробського), починаючи нову загінку, за 
лічені секунди слухняно обернувся плуг. 
А що вже й казати про тракториста (зні-

мок на 1-й стор.) Віталія Поліщука. Це для 
того, аби сфотографуватися побіля тракто-
ра, йому довелося вдягти куртку, а в кабіні 
його «сталевого коня» в спеку прохолодно, 
а в холод – тепло, словом, комфортно. «І 
комп`ютер мається, будь-кого за кермо не 
посадовиш», – підсумовує Василь Михай-
лович.

Європейський рівень – та й годі (не-
дарма на лобовому склі директорового 

джипа Toyota – прапорець України та ЄС 
в єдиному варіанті). Ми наче там і побу-
вали. Лиш земля наша рідна, українська: і 
плодюча, як ніде, і вдячна вона, годуваль-
ниця. Півтори тисячі орних земель загалом 
в «Ягільниці-В». Ось на цьому полі площею 
44 га соя була. Й новий засів таким буде, 
бо ґрунт із бульбашковими азотними бак-
теріями сприятливий надругоріч.

Щоб і хліб, і сало
То немов дволисник нашого українсько-

го менталітету, нашого гурманства. А в 
«Ягільниці-В» й про те, і про інше дбають 
із, так би мовити, прикладною націленістю. 
Шумить та й шумить собі, як завше всія-
не білим-білим пилом млинське приладдя, 
немов пряде прядиво старезних дум. Од-
наче розмірено впевнені рухи молодого 
трудівника Андрія Венгера ламають звич-

ний стереотип старого мельника. Раз у раз 
знай громадяться надовкіл мішки з лого-
типом Нагірянського млина – із борошном 
вищого, І та ІІ сортів, а ще грису (висівок). 

Ми дізналися про добову потужність 
млина – 30 тонн. І  те, що реалізується бо-
рошно на пекарні, хлібозаводи Тернопіль-
щини й Чернівеччини, Івано-Франківщини, 
навіть Закарпаття, якщо є замовлення. Та 
й місцеві селяни купують. Бо надовкіл не-
має такого потужного млина. А ще за по-
треби тутешнє борошно відправляється на 
переробку з метою отримання взамін ма-
каронних виробів для місцевих потреб.

У стайні-свинарнику на фермі ми спо-
глядали отаке бентежне, рохкаюче роже-
вобоке свинство – потужних свиноматок 
та малесеньких і трішки більших порося-
ток. Цього сімейства, виявляється, нара-
зі в господарстві 500 голів. Осіменяється 
воно штучно, порода районована на наших 
теренах – велика біла. Поки що робоче 

одне приміщення, є ще й літній табір. 
Однак директор ПСП В.Вислоцький на 

запитання щодо доцільності розвитку тва-
ринницької галузі зосереджується в мислі 
на якусь мить, а відтак провадить неквап-
но:

– Потрібно, щоб держава забезпечувала 
паритет цін і на молоко, й на тваринницьку 
галузь загалом. 

Він, ветлікар за фахом, почав серйоз-
но займатися тваринництвом років зо три 
тому. Власне, й очолюваній ним господар-
ці – такий же вік. А І.Заболотний додає, що 
для успішого розвитку саме цієї галузі та 
очікуваної віддачі треба ще мати й умови, і 
гроші. Бо забезпечення скотомісця на одну 
корову обходиться у $ 10 тис. І де ще взяти 
маточне поголів`я? Затрати значні, потріб-
ні довготермінові кредити під 2-3 відсотки 
річних, а не такі, як дають нині банки – ка-
бальні, під 18-20 відсотків.

Принагідно ми окреслили немовби ві-
зитівку ПСП «Ягільниця-В». Число робочих 
місць – 25 осіб, на сезонні роботи за до-
говором добирається ще. Господарство 
обробляє 600 селянських паїв – у Ягіль-
ниці й Нагірянці, забезпечуючи на виплату 
їх власникам до 4-х відсотків від грошової 
оцінки землі. На районному тлі це добре, 
навіть більше, ніж деінде. Соціальна сфе-
ра обидвох сіл – життєдіяльність школи, 
дитсадка, сільради, допомога церкві, на-
віть благоустрій, по суті, у ПСП на плечах. 
Та Василю Вислоцькому, здається, це й не 
обтяжливо, і на втіху: переконаний, що так 
і мається в добрій господі.

Надія на завтра
Принагідно в текстурі нашої «мандрівки» 

начальник АПР І.Заболотний резюмував 
підсумки завершення збору врожаю 2014 
року в районі загалом. 

Отож, прогнозується збір зернових та 
зернобобових культур обсягом 170 тис. 
тонн (торік 116 тисяч), урожайність скла-
де 65-67 ц/га (минулоріч 46,3). До слова, 
маємо рекодну урожайність і зернових, і 
цукрових буряків: очікується, що солодкий 
лан видасть в межах 484 – до 550 ц/га. 

Варто відзначити сумлінну працю тру-
дівників ПАП «Дзвін», «Обрій», «Фортуна» 
ПСП «Ягільниця-В», ТзОВ «Степ-М» та ряду 
інших, де урожайність зернових та зерно-
бобових склала від 68 до 85 ц/га, а уро-
жайність цукрових буряків сягнула від 600 
до 700 ц з гектара. 

Відрадно, що у більш потужних аграрних 
господарствах дедалі удосконалюється та 
модернізується матеріально-технічна база. 
Цьогоріч придбано сільгосптехніки новітніх 
європейських зразків більш як на 33 млн. 
грн. Нещодавно ПАП «Дзвін» придбало 
трактор Challenger (виробництва США), 
що справляється з обробітком до 5 тис. 
га землі, та дисколапову борону Gregoire-
Besson французького виробництва. Спо-
руджуються елеватори, реконструюються 
тваринницькі приміщення у тому ж ПАП 
«Дзвін» (молочнотварний комплекс на 1 
тис. голів корів), «Фортуна» (свинокомп-

лекс на 8 тис. голів), введено в дію вже 
два приміщення щорічного утримання 200 
тис. голів бройлерів у ПАП «Довіра». По-
будовано елеватор для зберігання зерна 
у ТзОВ «Нива-Біла», введено в дію карто-
плеовочесховища на 4 тис. тонн у ПАП 
«Дзвін», «Березина», «Фортуна», «Довіра». 

Проте є й ряд проблем. Найболючіша – 
триває процес девальвації гривні, вартість 
паливно-мастильних матеріалів, міндо-
брив, засобів захисту рослин – все при-
рівнюється до курсу $. А ціна сільгосппро-
дукції в такому еквіваленті не зростає. Тож 
українським аграріям зостається дочікува-
тися більш сприятливих часів. 

Насамкінець головний аграрій району 
побажав у переддень свята хліборобам 
та тваринникам всього, що треба: міцного 
здоров`я, щастя земного і мирного неба. 

Оксана СВиСтуН, 
Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Схилилось небо падолистом
на груди втомленій землі
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Наше

Сьогодні, в цей складний для України 
час, ми прагнемо ознайомити широкі кола 
громадськості з подіями, які мали істотне 
значення в державотворенні українсько-
го народу. Адже, як говорить українська 
мудрість, хто не знає своєї історії, той не 
має майбутнього.

14 жовтня є особливим днем для усіх 
українців. Цього дня відзначається свято 
Покрови Пресвятої Богородиці, яка здав-
на вважається покровителькою україн-
ських воїнів, День Українського козацтва 
(офіційно встановлений Указом Прези-
дента України від 7 серпня 1999 року за 
№ 966) та річниця створення Української 

Повстанської Армії.
Безумовно, 14 жовтня – свято Покрови 

Пресвятої Богородиці, яка здавна вважа-
ється покровителькою українських воїнів 
– символізує нерозривний зв’язок усіх 
поколінь захисників України, і саме тому 
День захисника України покликаний кон-
солідувати українське суспільство навко-
ло ідеї захисту незалежної та соборної 
України. Разом з тим, це жодним чином не 
означає відмову від ушанування подвигів 
ветеранів, які захищали Україну під час 
Другої світової війни, воїнів-афганців та 
учасників збройних конфліктів на терито-
рії інших держав, ветеранів Збройних сил. 

День захисника України, призначений на 
свято Покрови, стане важливим свідчен-
ням цієї спадковості та відмежування на-
шої держави від радянського тоталітариз-
му.

Тому, з метою вшанування мужнос-
ті та героїзму захисників незалежності 
і територіальної цілісності України та на 
підтримку ініціативи громадськості Пре-
зидентом України Петром Порошенком 14 
жовтня цього року був підписаний Указ за 
№ 806/2014, яким в Україні встановлено 
свято – День захисника України, що від-
значатиметься щорічно 14 жовтня. Цим 
же актом було скасовано Указ Президен-

та України від 23 лютого 1999 року за № 
202, яким встановлювався День захисни-
ка Вітчизни.

Козаки настільки вірили в силу Покрови 
Пресвятої Богородиці і настільки щиро й 
урочисто відзначали свято Покрови, що 
впродовж століть в Українi воно набуло 
ще й козацького змісту і отримало другу 
назву – Козацька Покрова.

Також Покрова накриває траву листям, 
землю снігом, воду – льодом, а дівчат – 
шлюбним вінцем.

В українських селах і до сьогодні дотри-
муються давньої народної традиції справ-
ляти весілля після Покрови. Від Покрови і 
до початку Пилипівки – пора наймасові-
ших шлюбів в Україні.

До Покрови завершувався період сва-
тань і приготування до весіль, який по-
чинався після Першої Пречистої. У народі 
цей празник ще носить назву «Третя Пре-
чиста». Встановлений він був як подяка за 
заступництво Богородиці над Царгоро-
дом.

Чортківська районна державна 
адміністрація

14 жовтня – День захисника України,
одне із найголовніших свят у календарі нової України

«Наші Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники, силовики заслужено успадкували військову славу тих 
українців, які під час Другої світової захищали Вітчизну в лавах Червоної Армії. Захищати Батьківщину ми вчимося й на 
їхніх подвигах. Рівно як і на досвіді Війська Запорозького, Січових Стрільців і вояків уПА. І вже на власному героїчному 
досвіді Вітчизняної війни чотирнадцятого року», – зазначив Президент україни Петро Порошенко у своєму зверненні до 

народу 14 жовтня 2014 року, а також додав, що цей день є особливим для українців, 
оскільки історично пов’язаний із захистом рідної землі.

Лемки – етнічна група українства, як тепер 
кажуть, по життю наділена долею бути звія-
ною вітром. Бо ми ось тут, в Галичині, доне-
давна направду не знали й не відали про цілі 
осердя цього прекрасного душею й гіркого 
долею представництва на ...Луганщині. Ви-
являється, ще 1945 року батьків наших ві-
заві переселяли з їх одвічних прадідівських 
земель, з села у Надсянні Черна, отуди, на 
Донбас. І герой нашої оповіді Віктор Семчак 
(прізвище на його прохання та з відомих при-
чин убезпечення всієї родини змінене) наро-
дився і зростав там, у всуціль лемківському 
селі Переможне (де мусуються власне лем-
ківські прізвища – Сорокаліти, Стафіняки, 
Матичаки, Бочневичі, Бодневичі, Келичави). І 
там у них зазвичай влаштовуються фестивалі 
лемківської культури – такі ж «Ватри», як у на-
шій Монастириській (як виявилося з подаль-
шої бесіди, по своїй етнічній лінії п. Віктор 
не раз до цього в наших краях бував, знає й 
Тернопіль, неодноразово бував у с. Петрики). 
А нині він з дружиною, як і двадцять двоє їх 
побратимів по бідовій ситуації, долають на-
слідки отриманого шоку в містечку Копичинці 
сусіднього з нашим Гусятинського району.

«Вийти» на п. Віктора нам підказав зна-
ний на Чортківщині в господарських колах та 
у лемківській спільноті Ігор Ольшаковський. 
Бо його до глибини душі вразив надзвичайно 
емоційний виступ-сповідь цього заїжджого 
із зони АТО, з самісінького пекла чоловіка 

на недавньому Конгресі лемків у Тернополі. 
Мовляв, оповідав пекучі сторінки і – плакав. 
Та так щиро й непідробно. Згодом і нам, 
журналістам районки, випало пережити таку 
ж мить в товаристві п. Віктора – у Копичин-
цях, на проборстві тамтешньої УГКЦ, де за-
мешкали тепло прийняті біженці лемківської 
спільноти.

– Другий місяць ми тут, нас тут двадцять 
двоє, – з гіркотою мовить чоловік такою ми-
лою на слух лемківською говіркою. Конкрети-
зує: – Є й діти. Хтось спромігся втекти в інше 
місце – троє наразі в Польщі, хтось під Киє-
вом, хтось в Чернігові – всі з одного села. 

Він був фермером – займався вівчарством, 
утримував 45 голів. І не тільки – і корови, й 
свині, і нутрії, й кури – все було (це вже дру-
жина, п. Наталя – вона не з лемків, із Запо-
ріжжя, доповнює). Обробляли 40 гектарів 
землі, з них 12 – овочів, багато соняшнику, 
що культивується там. Весь урожай зостався 
в полі. А живність «сепари» одразу забрали 
беззаперечно, і не тільки в них – у всіх, хто 
щось мав. «А люди в нас заживні, лемка ви-
дно зразу, бо то – ґазди», – не без гордості 
акцентує наш співбесідник. 

– Втікали з дому в одних трусах і капцях, 
– почергово взаємодоповнює розповідь по-
дружжя. – То солдати дали ось цю майку, – п. 
Віктор показує на собі камуфляжну, – а мілі-
ція – шорти, щоб було в чому їхати. З Луту-
гіна (то райцентр) виїжджали, то я взяв чужу 

машину, мені люди дали бензину, грошей, 
щоб ми змогли втекти сюди. До нас в село за 
три місяці до того ніхто нічого не завозив: не 
було ні ліків, ні хліба, ні борошна – нічого.

– Чим найперше зумовлювалася ваша вте-
ча? – запитуємо. І чуємо у відповідь: – Там не 
жартують, розстрілюють на місці відразу. За-
їхали в село, позабирали всю техніку, майно 
– у мене з хати вигребли все. І в хаті росіяни 
жили, де яка живність була – все позабирали. 

У сестри стояло доньчине авто, його витягли, 
дали прикладом в чоло, сестра і свої золоті 
речі винесла, й чужі, і гроші – лиш би вони 
забралися. По телевізору того не показують і 
не розказують, що там дійсно робиться...

– Ви щось чули про Новосвєтловку, Хря-
щевате? – запитують нас пп. Віктор і Наталя. 
– Це від нас за 12 кілометрів, то стерли із 
землі повністю все. Розстріляли людей, ко-
лону, що виїжджала, а потому танками зрів-
няли все. Там тільки двоє важкопоранених 
залишилось...

Попри звичайнісіньке мародерство, «еле-
нерівці» вкупі із так званим козацтвом, «кади-
ровцями», разом зі своїми «вірними» посіб-
никами з місцевих, котрих, за словами наших 
візаві, на Донбасі до прикрості багато, ще й 
одержимі карою за допомогу свідомих патрі-
отів українським військовикам. Тут вже вони 
не скупляться на жорстокість.

– Ті, що допомагали, то їх всіх, як собак, 
порозстрілювали, 48 осіб в районі, і вивезли 
тіла на сміттєзвалище, – з пекучими сльоза-
ми в очах мовить чоловік. – Сказали: Боже 
спаси, щоби хоронити...

– Так як нам тут зараз допомагають, так 
ми там нашим хлопцям допомагали, – з те-
плотою в голосі пригадує п. Наталя і приязно 
усміхається власним споминам. – Той буряч-
ка принесе, той – моркви, а хтось картоплі...

– Ми кожен день возили воякам, що сто-

яли в Луганському аеропорту, п`ятивідровий 
баняк борщу – під вогнем, в небезпеку, – це 
вже п. Віктор. – За 32-й блокпост, це дорога 
на селище Щастя, боротьба точилася, – пе-
реключається на інших ракурс бесіди. – А 
Щастя їм треба, щоб взяти вихід на Маріу-
поль. Тепер б`ють 31-й блокпост, це траса на 
Лисичанськ...

Лутугіно зовсім недалеко від Луганського 
аеропорту, де й працювала п. Наталя техні-
ком зв`язку. «Тепер там, – каже, – нема вже 
нічого».

– А хлопці стояли у нас в аеропорту зі 
Львова, Чернівців, Хмельницького і Дніпро-
петровська. То у них дійсно не було ні води, 
ні їжі, ні боєприпасів, – знову п. Віктор. – І 
оця дівчина, що працювала в аеропорту, її 
розстріляли одну з перших, то моя племін-
ниця була. Розстріляли її з чоловіком і його 
батька з мамою. За що? За допомогу україн-
ській армії. Вона як відчувала – перед цим ді-
твору свою вивезла до Львова... Ті люди, що 
допомагають українській армії, – смертники. 
Літню жінку з дідом на площі розстріляли за 
те, що вона висловила вголос підтримку на-
шим військовим.

– А з вашої хати що? – запитуємо.
– Постріляли вікна просто з танків, як вони 

це зазвичай і роблять. У мене сестра живе 
через дві хати від мого дому – до оселі нема 
права зайти, тільки за дозволом комендан-
та. 

– А комендант «еленерівець»?
– Де там – з наших людей, паскуди! З 

перших днів вони нас і поздавали, свої – не 
чужі...

Коли оце осердя лемків вдалося до вте-
чі, дорогою згадали про Червоний Хрест, 
дзвонили туди, просили про допомогу. Й до 
лемківської діаспори телефонували. Кажуть: 
найперше допомогла їм бойкиня-волонтер. 
І грошима, й медикаментами. Хтось із ма-
кіївських повідомив про Копичинці: мовляв, 
є житло, тут готові прийняти біженців. На 
цьому й застановились. Справді: є просто-
рий дім, тепло й світло. Харчами забезпечені 
(ось за цим столом, злаштованим зі шкільних 
парт, громадою й обідають, над столом – об-
раз Богородиці з Дитям (на знімку); а в кут-
ку – столик з дитячими забавками). Відомий 
у краї меценат Михайло Мацієвський буває 
в них мало не щодень, клопочеться. Діста-
лися статусу внутрішніх переселенців (хоча 
й не отримали досі нічого). Та хочеться миру 
і власної домівки, яка тягне нестримно. Хоча 
п. Віктор налаштований категорично: на Лу-
ганщину не повертатиметься. Бо як спілкува-
тися не з відкритими ворогами, а тими, хто 
поруч, проте здавав тебе не задумуючись? 

Вони й досі вражені синдромом страху, 
котрий не дає заснути вночі, коли в тиші то-
рохтіння вантажівок, що везуть картоплю чи 
цукрові буряки дорогою повз, сприймається 
у свідомості за стрілянину чи то розриви сна-
рядів. І коли це минеться – усвідомити їм не 
під силу.

Наші співрозмовники переконані: окупова-
ні землі нізащо не можна віддати противни-
кові, треба битися до кінця. Бо то – Україна, 
Батьківщина, праотча земля. Та, що має бути 
єдиною й неподільною.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Чортків – Копичинці – Чортків 

Звіяні вітром
Ось це означення, запозичене з відомого роману американської письменниці 
Маргарет Мітчелл, цілком не випадкове. Адже фабула подій, про котрі мова 

нижче, – теж громадиться на тлі війни (начебто громадянської, проте ні – 
завойовницької «братнім» сусідом), 

і теж відображає найболючішу тему любові й ненависті. 
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Людина Альтернатива

Знаю цю жінку від кінця 80-х – початку 90-х рр. Відто-
ді, як прогресивно мисляче, патріотично налаштоване 
жіноцтво краю згуртувалося, було, до відроджуваного з 
підняттям України з колін «Союзу українок». Й донині у 
пам`яті те незабутнє видиво: зима, завірюха. Та байду-
же: ми, тобто осідок «Союзу українок», а водночас і наш 
співочий гурт під орудою Бориса Бойка, котрий нині про-
вадить мистецькі змаги хору національно-патріотичної 
пісні, їдемо в села району. Як у тій пісні: «Веде нас біль, 
бійців упавших слава...». Ще немає незалежної Украї-
ни, той святий образ лиш зоріє на обрії нашої будучної 
щасної долі. Неопалюваний сільський клуб, та зала ви-
повнена вщерть. Ми, у вишитих сорочках, з коралями 
на грудях, що мов символ похиленої червоної калини, 
котру за всіляку ціну слід підійняти, – на сцені. Співає-
мо не стільки голосом, як серцем, пісень національно-
патріотичного звучання, відроджуваних із забуття. І з 
палким словом наперед гурту виходить вона – висока й 
ставна жінка з відкритими і світлими, мов чисті озерця, 
очима. Зі взорами на сорочці жовто-блакитної барви. 
Немов сама Україна, що поволі, проте невідворотно 
спинається на повен зріст. І притишено й проникливо, 
віддано, мов на сповіді, читає вірші. Власні. А коли її 
голос вмовкає, в тиші чути схлипування й навіть ридан-
ня – старенькі люди плачуть через надмір здійнятих тим 
словом в їхніх душах почуттів...

Мовлю ці слова високої правди (бо ж хіба буває вона 
іншою, коли ідеться про материзну?) про п. Ольгу Журбу 
(в заміжжі Магегу). Білівчанку. Упродовж оцих ось 23-х 
літ, відколи будуємо українську Україну, в сприйманні 
краян, тих, хто її знає, вона беперечно ототожнюється 
з поняттям «поетка». Хоча сама вона себе за таку й не 
вважає: просто кладе на папір те, що лягло на серце. 
Та її молодша донька, знана на Чортківщині й Тернопіллі 
художниця Ірина Вербіцька, висловлюється трішки по-
іншому: «хлюпає віршами на папір». Ті окапини її серця 
роняться в чиїсь сприйнятливі благодатні душі. І про-
ростають плідно, соковито. Зерням неминаючої любові. 
До України, до матері, до материзни. До народу україн-
ського, що виколисував її й там, на чужині.

Оля була третьою донькою в родині – старшим се-
страм, Нусі та Янці, поминуло вже 15 та 17 літ. До їх 
батьківської хати в мальовничому куточку села Біла, між 
Серетом та лісистим пагорбом, до млина (бо батько був 
мельником) частенько навідувалися хлопці-повстанці. 
Та й сестри часом носили передачі до лісу. Те не мину-
ло безслідно: родину вивезли на Сибір. Як споминають 
вже її доньки із маминих переказів, безтурботне Олине 
дитинство в шестирічному віці переросло у довгу низку 
випробувань та пережиття: Бережанська тюрма, етап 
до далекого Хабаровського краю, холодний барак, го-
лод і постійний страх...

По семи літах заслання тринадцятирічна дівчинка 
повернулася з батьками додому, на отчину. Ні, вже не 
дитиною, а сформованою українкою. Пізніше вона на-
пише:

Я винесла себе з свого дитинства
На українських маминих піснях.
Хоча колючий дріт того суспільства
Проторував для мене інший шлях.
А хіба, скажіть, не перегуком із сьогочассям, випле-

кані отими, «п`ятдесятими, розпроклятими роками», 
злинають ось такі рядки:

Дика, забута світом далина...
Тебе підняли України діти.
Багато їх вже серед нас нема,
І їм у вільній з нами не радіти.
О чужино, колиско моїх снів,
Я прокляла невинне твоє братство.
Верни вкраїнських ти назад синів –
Найбільше наше на землі багатство!
Пригадую, як тоді, на зорі нашої державності, коли 

вже стала Україна, п. Ольга, бухгалтер за фахом і бо-
рець зі всілякою несправедливістю в душі, очолила ко-
мітет громадського контролю в районі, сформований 
першою демократичною владою. І – принципово й са-
мовіддано, на повен голос, направду воювала з усіляки-
ми проявами нечесності, а їх зазвичай не бракувало...

Ще тоді, в гурті союзянок, поміж нашої спільноти, 
майже врівень із жінками-мироносицями одержимої мі-
сією, що мала на меті множинність поміж громади краю 
засад християнських чеснот, відродження духовності, 
п. Ольга вирізнялася особливою одухотвореністю й ре-
лігійністю. Ми добре знали чому, неодноразово чули від 
неї: в отроцтві певний час вона виховувалася в родині 
священика, свояка по материній лінії. Це й справило 
свій вплив. Звідсіля й рядки-настанови своїм дітям і не 
тільки:

Перехрестись на образи,
Коли виходитимеш з хати, –
Отак мене колись давно,
В дитинстві научала мати.
Перехрестись, щоб добрий день
Минув для тебе не безслідно,

Щоб хліб святився на столі,
Вродило поле щоб дорідно.
Які священнії слова!
Скільки у них справді святого!..
Вона направду 

мала за ласку на-
родитися кілька 
разів. Найперше 
ось такого ж зо-
лотого падолисту 
...десят літ назад 
– нині загостив 
до її порогу по-
внозерний, однак 
не владний над 
душею ювілей. 
Вдруге – коли по 
поверненню на 
вітцівщину разом 
з немолодими 
вже батьками ви-
падало й будува-
ти оселю, і садити 
сад. А ще – про-
ростати душею в 
отчому краї. По-
тому – коли на-
роджувалися вже 
її доньки: старша Оксана, котра стала медсестрою, та 
майбутня художниця Ірина. 

Народилася й разом із Україною у серпні 1991-го, а 
вже на першу річницю Незалежності, пригадую, підне-
сено, в унісон почуванням сотень люду, читала з імп-
ровізованої сцени велелюдного чортківського майдану 
натхненні рядки:

Красуйся у сяйві знамен жовто-синіх,
Отих, що за них гречкосіїв гонили на смерть.
Живи, Україно, вбирайся в хрещені барвінки
І силою духу народу кріпи свою твердь.
Пізніше народилася знову – як народилися й зроста-

ли онучки Мартуся і Настуся: нині вони студентки, одер-
жимі стати хореографом та журналістом. Отой рвучкий 
потяг до творчості – то, вочевидь, генокод роду. Не су-
дилося бабусі дівчат, п. Олі, здобути творчий фах, то й 
вихлюпує стержень душі на папір...

А ще вже купу літ (цілих сімнадцять!) пече хліб, точні-
ше хлібобулочні вироби – пиріжки й ватрушки, пляцки, 
перекладанці і, звісно ж, торти всуціль ексклюзивного 
начала в очолюваному нею кондитерському цеху. І в цім 
теж проглядається символ витоків українства: для нас 
бо споконвіку хліб – то всьому голова. І в цьому теж її 
начало, відлік чергового народження... 

Рідна місцина – направду її оберіг. Як спомин-
нагадування про нелегкі пережиті нею й родиною літа 
– спроектована разом із чоловіком Орестом – рідною 
половинкою, донею Іриною, та споруджена майстрами 
капличка Матінки Божої на отчій вулиці Лісок. Пані Оль-
га – одна з ініціаторок влаштовування свята своєї вули-
ці, котре припало до душі всім селянам, та Днів села, 
коли змагається в майстерності вигадки й уміння вся 
громада, коли народне мистецтво в ціні. Та ще її непо-
вторний оберіг – «рідна хатина на дві половини»:

Складена з жовтої, простої глини, –
Батьківська хато моя.
Ти не до пари сусідським хоромам,
Що виростають услід дім за домом,
Але така дорога.
Те, що ніколи я зрадить не в силі,
Те, що любитиму навіть в могилі,
Бо Батьківщиною зву.
Та любов – віддана й незрадна:
...І батьківську хату я не проміняла
На ніякі щедрі обіцяні блага,
Бо ось тут мій корінь і моя наснага.
Бо маю батьківства маленьку країну,
Де вчили мене, як любить Україну,
Умерти, як треба, за мови перлину,
Але посадити червону калину.
У цієї Жінки, котра власне ось таке означення має за 

своє не тільки всуціль творче, а й життєве кредо, у низ-
ці віршів – у тому намисті, зітканому з любові, є вірш-
зізнання й освідчення власне поетиці як засобу реаліза-
ції стану душі, засобу сповіді самій собі й іншим – тим, 
хто поруч нині й буде поруч завтра чи наступних літ.

В моїх очах синіє неба блиск,
В душі витає вільний думки простір...
Серед людей несучи тягарі,
Мій будень віршів є такий непростий.
Я вибрала його в безсонній товщі літ
І освятила Божою рукою
Тернистий шлях серед горбатих слів...
Зате я завше тішуся тобою!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото з родинного архіву Ірини ВЕРБІЦЬКОЇ

Ми, студенти групи СП-4 Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу, в супроводі з методистами 
Наталією Гавриленко і Галиною Обліжок у рамках 

охоронно-захисної, профілактичної, реабілітаційно-
корекційної практики відвідали тернопільський 
обласний навчально-реабілітаційний центр. Це 

спеціальний загальноосвітній навчальний заклад I – III 
ступенів, що знаходиться у місті тернополі для дітей, 

які потребують корекції фізичного чи розумового 
розвитку, та забезпечує реалізацію права здобуття 

повної загальної середньої освіти дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату, хворих на сколіоз та з 

неврологічними захворюваннями. Заклад займається 
здійсненням різноманітних заходів і створення 

необхідних умов для реабілітації, соціальної адаптації, 
професійної орієнтації та підготовки дітей.

Директор ознайомила зі структурою, метою і за-
вданнями центру. У структуру входить: дошкільне від-
ділення, середня загальноосвітня школа-інтернат І 
– ІІІ ступенів, відділення медичної реабілітації, відді-
лення корекційно-виховної роботи та розвитку дитини, 
соціально-психологічна служба. Метою закладу є здій-
снення комплексної реабілітації хворих дітей, забезпе-
чення їх соціально-правового захисту, вирішення питань 
щодо створення сприятливого середовища для розвитку 
підростаючого покоління, реалізація права на отримання 
освіти відповідно до індивідуальних можливостей кожної 
дитини та участь у всіх сферах суспільного життя. Осно-
вними завданнями центру є: забезпечення конституційних 
прав дітей-інвалідів та дітей із ортопедичними захворю-
ваннями на освіту, професійне навчання та реабілітацію, 
розробка та втілення у практику інноваційного змісту, 
форм та методик навчально-виховного й лікувально-
реабілітаційного процесів; психологічна адаптація дітей-
інвалідів у суспільстві, здійснення заходів щодо профі-
лактики девіантних форм поведінки у них; забезпечення 
фахової підготовки дітей-інвалідів з метою їх підготовки 
до трудової діяльності, самообслуговування, самороз-
витку і сімейного життя; розробка системи фінансової 
підтримки закладу з боку громадських організацій, при-
ватних підприємств тощо.  У школі-інтернаті навчаються 
125 дітей, нозологію яких складають: ДЦП, міопатія, важкі 
сколіози, інші захворювання спинного мозку та опорно-
рухового апарату. Неодноразово діти ставали перемож-
цями різноманітних конкурсів і отримували гранти. У 
навчальному закладі є хороша навчальна й матеріальна 
база. З дітьми працюють спеціалісти з різних галузей, 
зусилля яких скоординовані на реабілітацію, навчання, 
виховання й соціалізацію дітей. Велику роботу з дітьми 
проводять соціальний педагог, психолог, логопед.

Більш детально з роботою з дітьми ознайомили заступ-
ник директора з виховної роботи й соціальний педагог. У 
даному закладі «все для дітей»: є релаксаційна сенсорна 
кімната, кімнати Марії Монтессорі, для відпочинку й пе-
регляду телевізора, для прийому кисневих коктейлів. Є 
також реабілітаційний відділ, у якому діти відвідують ма-
сажі, займаються лікувальною фізкультурою. Інфраструк-
тура закладу налаштована на потреби дітей, в проекті на 
майбутнє є встановлення ліфта.

Це не перший заклад, який відвідали студенти. Ще озна-
йомилися з роботою в таких закладах, як Теребовлянський 
навчальний комплекс для дітей з вадами зору, Теребовлян-
ський навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами 
слуху, Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр. Тому варто зазначити, що у нашій об-
ласті є заклади для навчання дітей з особливими потреба-
ми. І звертаючись до батьків таких дітей, хочу сказати, що 
особлива дитина також має право на освіту, самореалізацію 
та інтеграцію  в суспільство. У цьому напрямку держава по-
чала активно діяти, тому не потрібно перетворювати життя 
своєї дитини «в клітку». Вада – ще не вирок.

Щоб працювати з особливими дітьми, повинно бути 
внутрішнє бажання, чисте серце й доброта… А ми як май-
бутні соціальні педагоги повинні бути такими.

Аліна ПАСтух, 
студентка гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. О.Барвінського

Тернистий шлях серед горбатих слів
Колись довелося почути, що людині властиво народжуватися не один раз, а декілька. 

уявно, звичайно, хоча... хтозна. Героїні моєї замальовки це, без сумніву, випало на долю. 
А мо`, їй поталанило? Може, це Божа ласка?

Долаючи бар’єри
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Доброчинність

Розвиваюче дозвілля

Насправді село наше прекрасне – моло-
де, веселе, життєрадісне. І все це, значною 
мірою, завдяки турботливим рукам нашого 
сільського голови Надії Безушко та директора 
ПАП «Дзвін» Василя Градового. Декілька років 
тому спільними зусиллями наших господарів 
повністю відновлено дитячий садочок. А влітку 
минулого року сільський голова Надія Олексі-
ївна придбала для діток садочка прекрасний 
ігровий майданчик сучасного типу. Він налічує 
в собі різні спортивно-розвивальні споруди: 
гойдалки для молодших і старших дошкільнят, 
велику цікаву гірку, драбинку, хатинку, доріж-
ку, балансири-коники. 

Минулого тижня завітав до нас у гості Ва-
силь Степанович зі своєю донькою Тетяною 
Дудар та сином Василем Градовим – спеціа-
лістами ПАП «Дзвін». Гості втішно цікавилися 
справами садочка та життям його вихованців. 
Охоче поспілкувалися з дітками про те, що 
їм подобається в садочку, чим вони тут за-
ймаються, які улюблені іграшки. Та завітали 
наші гості не з порожніми руками – залишили 
«Дзвіночку» багато чудових подарунків. При-
дбали різнокольорові ліжкові набори, теплі 
ковдри та м`які подушки, різноманітні іграш-
ки. А ще – для хлопчиків: трактори, вантажні 
та легкові автомобілі, сміттєвози, КамАЗи, 

настільний футбол і хокей; для дівчаток: 
ляльки, кухонні набори, коники-стрибунці, 
набори “Магазин”, для лікаря. Були й дарун-
ки для старшої групи – дошка для писання з 
літерами на магнітах, а також – цукерки.

Весело нам у «Дзвіночку». Цікаво й корисно. 
Затишно і тепло від такої зігріваючої турботи.

христина ДиКуН, 
завідуюча ДНЗ «Дзвіночок»

с. Звиняч

Цього вечора збирали кошти для ліку-
вання поранених в зоні проведення АТО. 
До його програми входили твори, темати-
кою яких є любов. Адже саме любов керує 
нами, вона рятує нас, рятує увесь світ.

Розпочинався цей чудовий вечір вступ-
ним словом Людмили Чижишин – ініціа-
торки його проведення, викладача світо-
вої літератури і просто чудової людини. 
Людмила Михайлівна намагалася вкласти 
у цей надзвичайний концерт по максиму-
му творчості, музичності, натхнення, а го-
ловне – любові.

Глядачі мали змогу насолодитися ча-
рівною мелодією для скрипки М.Скорика 
у виконанні Олексія Гуски, а також віршем 
М.Вінграновського, якого з чуттєвою про-
никливістю прочитав Василь Панасюк. 
Ніжну та романтичну атмосферу вніс мо-
нолог Сонечки з роману Марини Цвєтаєвої 
«Повість про Сонечку», який виконувала 
Марія Коротченя. Цей монолог став щирим 
зверненням до кожного, хто сидів у залі.

Особливі відчуття викликав фрагмент з 
«Лісової пісні» Лесі Українки, де зворуш-
ливу Мавку грала Тетяна Дутка, закоха-

ного Лукаша – Володимир 
Крижановський. А скільки 
хвилюючих моментів при-
ніс лист Лесі Українки та 
вірш цієї ж поетеси у ви-
конанні Світлани Дутчак і  
Оксани Мандзій! Склада-
лося враження, наче сама 
Леся Українка, стражда-
юча, але вічно любляча, 
перебуває серед людей, 
наче читає свої прониза-
ні болем і любов`ю листи, 
наче зазирає кожному в 
душу. Тему вічного й не-
скореного кохання глядачі 
відчули, дивлячись фраг-
мент із всесвітньо відо-
мої трагедії «Ромео і Джу-
льєтта» Вільяма Шекспіра. 
Цей фрагмент виконували 
Марія Коротченя та Віта-
лій Наконечний, які зумі-
ли передати всю щирість 
і ніжність почуттів дітей 
двох ворогуючих родин.

Знову ж таки, Тетяна Дутка і Володимир 
Крижановський у театральній мініатюрі 
Анни Грейс прониклися такою чуттєвістю 
та відкритістю сердець, що всі слухали, 
затамувавши подих.

Відому історію Трістана та Ізольди, яка 
існує в різних версіях, надзвичайно краси-
во передали Юрій Петрук, Ольга Ковпак, 
Лілія Височанська та Ольга Васильчик.

А з якою схвильованістю слухали всі 
уривок з рок-опери «Юнона і Авось», що 
виконували Лілія Височанська та Петро 
Галайда!

Для довершеності прекрасної атмосфе-
ри було вдало підібрано музичне оформ-
лення, серед якого лунала група «Квантра», 
«Вальс Джульєтти» з опери «Ромео і Джу-
льєтта» Ш.Гуно, «Романс кохання» у вико-
нанні оркестру під орудою Поля Моріа.

Любов керує світом. «Любити, – як ска-
зав Лев Толстой, – значить жити життям 
того, кого ти любиш...». Отож, живіть, на-
солоджуйтесь мистецтвом і ніколи не бій-
теся любити!

Особливе наше захоплення – нашій ви-
кладачці Людмилі Чижишин, яка вклала в 
цей вечір свій час та свою працю. І для якої 
тема війни, допомоги – не порожній звук.

Ольга ВАСиЛЬЧиК, 
Марія КОРОтЧЕНЯ,

студентки ІІІ, ІV курсів групи 
ПО 33, 43

Кінематограф від початку з’явився як аль-
тернатива реальності, як образ уявного, 
ілюзорного світу. Сама його первинна на-
зва свідчить про це – «ілюзіон». Нема мови, 
мистецтво ігрового кіно за півтора століття 
своєї історії народило чимало шедеврів сві-
тового рівня. Але… як завжди то буває, по-
ряд з високим кіномистецтвом – як ігровим, 
так і документальним – з року в рік довкола 
нього множаться різного роду зразки псев-
домистецтва. І нема їм числа: тут і «буль-
башкові опери», і політичні пропагандист-
ські вистави, і криваві трилери та ігрові шоу. 
У різний спосіб та однаково нав’язливо вони 
культивують ідолів тоталітаризму або спо-
живацтва, розпусту та жорстокість. Чомусь 
саме ці жанри кіно найбільш активно поши-
рюються через електронні засоби комуні-
кації. Навіть найпрестижніші кінофестивалі 
значною мірою також комерціалізувалися та 
перетворилися на шоу. Навіть документаль-
ні теленовини охоплені гонитвою за зовніш-
ньою видовищністю та штучною сенсацій-
ністю, за якими доволі часто – порожнеча. 

Серйозному документальному кіно – із 
справжніми подіями і невигаданими персо-
нажами – виживати у таких умовах непро-
сто. Але воно – таке кіно, що закликає не 
ховатися від реальності, –  все ще є. 

Однією зі спроб пропагувати в Україні 
серйозне гуманістичне мистецтво  є Між-
народний фестиваль документального кіно 
про права людини Docudays UA. 

Навесні цього року, у Ки-
єві, на одинадцятому вже 
фестивалі Docudays UA  
було представлено 72 до-
кументальні кінострічки  із 
32-х країн світу. Щоосені 
Docudays UA  традиційно 
проходить у мандрівному 
форматі. Мандри Docudays 
UA Україною зазвичай три-
вають із жовтня до грудня. 
Мандрівний фестиваль цьо-
го року відвідає 23 регіони 
України. У південних райо-
нах Тернопільської області 
вже традиційно його пред-
ставляє ЕГО «Зелений Світ» 
з Чорткова.  Партнерську 
підтримку надаватимуть  
ГО “Гельсінська ініціатива-ХХІ” (м. Чортків), 
Приймальня Української Гельсінської спілки 
з прав людини у Тернополі, Чортківська ра-
йонна рада, Бучацька єпархія УГКЦ.

Docudays UA-2014  на Тернопіллі  трива-
тиме з 8 листопада по 13 грудня. Географія 
його мандрів цього разу охопить простір «від 
Збруча до Золотої Липи», шість адміністра-
тивних районів: Борщівський, Бучацький, Гу-
сятинський, Заліщицький, Монастириський, 
Чортківський та місто Чортків. Логотипом 
Docudays UA цьогоріч обрано символ Май-
дану – палаюче серце.

Безкоштовні покази фестивальних філь-

мів відбуватимуться у кінотеатрах, будинках 
культури, навчальних закладах, школах, мо-
лодіжних клубах, бібліотеках і навіть у за-
кладах позбавлення волі. Перегляд фільмів 
поєднуватиметься із зустрічами з громад-
ськими лідерами та журналістами, правови-
ми консультаціями, різноманітними освітні-
ми та гуманітарними заходами.

До програми цьогорічного Мандрівного 
фестивалю увійшли фільми-переможці ХІ 
Міжнародного фестивалю Docudays. А також 
фільми-призери найвідоміших міжнародних 
фестивалів  документального кіно. 

Відкрилася програма Docudays UA-2014  у 

нашому краї показом стрічки «Євромайдан. 
Чорновий монтаж» у Чортківському РБК іме-
ні Катерини Рубчакової. Це документальна 
хроніка трьох місяців Революції Гідності. 
Фільм цікавий тим, що він поєднав роботи 
багатьох молодих документалістів, які зні-
мали події на Майдані, – як його буденне 
життя, так і найбільш драматичні моменти. 
Після перегляду фільму своїми враженнями 
від побаченого і пережитого на Майдані по-
ділилися наші земляки Олексій Гуска та Лю-
бомир Хруставка. 

Олексій, зокрема, сказав таке: «Коли я 
приїхав на Майдан, потрапив немовби в 
іншу країну. Їхав з України, а потрапив… не 
знаю навіть, як назвати цю територію. На-
віть не в Європу. Європі ще далеко до того: 
настільки фізично відчувалася любов одне 
до одного, солідарність одного з одним! На-
певно, ніколи у житті до того я не був на-
стільки щасливим, як тоді на Майдані!.. Коли 
перші два тижні чергував вночі на Майдані, 
часом відходив на кількадесят метрів вбік. 
Чимдалі від Майдану відчувався страх. Я не 
знав, що мене чекає зліва-справа. Але зза-
ду мене зігрівало тепло Майдану…».

Окрім фільму «Євромайдан. Чорновий 
монтаж», глядачі фестивалю у Чорткові не-
забаром побачать: останню роботу фран-
цузького режисера Ален де Альо «Вітає-
мо на Фукушімі», фільм авторської групи з 
Австрії та Ізраїлю «Путінські ігри», роботу 
польської режисерки Анети Копач «Йоанна», 
стрічку Сергія Лисенка «Амосов – сторіччя»  
та багато інших.

Повну програму фестивалю представле-
но на сторінці ЕГО «Зелений Світ» в Інтер-
неті http://greenworld.in.ua.

Олександр СтЕПАНЕНКО
Фото Валерія ГОНтАРЯ

«Уражене» любов`ю милосердя
Наприкінці жовтня в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі 

ім. О.Барвінського відбувся благодійний театральний вечір «Любити – значить жить!».

Поруч з нами

Дзвенить «Дзвіночок» 
голосисто

На території мальовничого с. Звиняч знаходиться чудовий дитячий садок 
«Дзвіночок». Назву свою отримав від дзвінкої назви села, в якому, за легендою, 

ще в давнину виливали дзвони.

Документальне кіно від Docudays UA – 
погляд на світ без ілюзій, але з надією

Виконанням гімну україни та Європейського Союзу, переглядом документальної стрічки «Євромайдан. 
Чорновий монтаж» відкрилася 8 листопада у Чорткові програма хІ Міжнародного мандрівного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA.
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З концерту

Благодійність

– Романе, то чому, власне, Ф.Шопен? 
хто підбирав репертуар?

– Музика мені подобається різна, всіх 
стилів, жанрів і напрямків. Якщо це не 
класична музика, то головна особливість, 
за якою я вибираю її – це якість. Якість 
літературного тексту, звичайно, якість 
гармонії, побудови пісні, а це, власне, ви-
магає і якості виконання, бо інколи так ви-
конують справді хорошу пісню, що хочеть-
ся плакати, незалежно від її змісту.

На рахунок улюбленого композитора, то 
це однозначно – Фридерик Шопен. Я на-
віть говорити не буду про те, що він геній, 
тому що його генієм називали ще за жит-
тя, а от з іншого боку він романтик, ме-
ланхолік і взагалі його музика дуже мені 
близька. Шопен передає мелодією почут-
тя, почуття в нього в кожній ноті, кожному 
акорді і коли граєш, переживаєш ці почут-
тя... Це просто незабутнє задоволення, 
катарсис в найвищому його прояві.

На рахунок репертуару, то були різні 
моменти. Коли я вчився в училищі, під-
бирали разом з Ігорем Тадейовичем Ан-
дріїшиним, бо я був ще взагалі некомпе-
тентний в цій справі, але, шукаючи твори, 
ми завжди погоджували їх і приходили 
до компромісу. Ігор Тадейович так мене 
«штовхнув» за час навчання в коледжі, що 
я ще «лечу» та прагну вчитися і займати-
ся. 

Після вступу в університет я вже міг до-
зволити собі більш самостійно вибирати 
твори, але без погодження з викладачем 
– Жанною Юріївною Карташовою – не 
брався розучувати. Так ми працюємо й 
зараз: коли мені подобається якийсь твір, 
підходжу до Жанни Юріївни і ми радимо-
ся, чи варто його грати. Репертуар же на 
концерт підбирався досить спонтанно, 
оскільки я не думав про власне концерт 
як подію, а просто брав твори, які мені 
сподобались.

– Відколи ти почав освоювати інстру-
мент, що так майстерно граєш на ньо-
му зараз?

– Порівняно недавно. Початкової му-
зичної освіти, музшколи, при вступі в тоді 
ще педагогічне училище я не мав і не вмів 

грати на жодному інструменті. Та навіть в 
училищі я не відразу сів за фортепіано. 
Спочатку мені призначили опановувати 
баян, а фортепіано було додатковим ін-
струментом (ще грав в духовому оркестрі 
на бубні, а потім перейшов на трубу). Так 
от на фортепіано я займався більше, ніж 
на баяні, хоч і мав один урок в тиждень, 
а баяна – два, і цих два уроки мучили і 
мене, і мого вчителя. Проте я дуже вдяч-
ний своїм батькам, особливо татові, за те, 
що він мене загітував вступити в училище 
і підтримував всіляко, сприяв навчанню 
і головне – потурав мені в моїх 10-12-
годинних займаннях, в нас з ним музична 
солідарність. 

Але чому вибір мій впав на фортепіано, 
я навіть не знаю. Можливо тому, що в мене 
вдома був цей інструмент і я колись давно 
сідав не знаючи ні нот, ні взагалі, де яка 
клавіша, просто натискав їх всі підряд, на 
яку попаду. Це така розвага була. У мене 
вдома і гітара є, і баян, бо тато гітарист (з 
8-го класу вчився гри на гітарі, потім грав 
соло на весіллях), а по класу баяна він за-
кінчив педагогічне училище, але жоден з 
цих інструментів я так і не опанував (хоча 
й були спроби грати на гітарі) до навчання 
в училищі, та й тяги особливої до них не 
було і зараз немає.

А фортепіано – воно ніби рідніше зі всіх 
інструментів, мені на ньому легше було 
займатися з самого початку. І я весь час 
просто мріяв грати лише на ньому.

Про Романа як учня ми поспілкувалися 
з його викладачами з коледжу – Ігорем 
Андріїшиним та Євгенією Гулей. Викладач 
фортепіано, той, що, як каже Роман, «під-
штовхнув» його до польоту у світі музики, 

розповідаючи про свого вихованця, твер-
дить: 

– 99 відсотків теперішнього успіху Ро-
мана – це праця і лише один відсоток – 
талант. Хлопець надзвичайно працелюб-
ний. Він грав по 6-9 год. на день! Ледь не 
спав у кабінеті біля інструмента. Людина, 
не захоплена настільки музикою, не зро-
зуміє такого надриву. Але скажу, що якщо 
хочеш чогось досягти, то треба бути дис-
циплінованим та багато працювати, бо 
головний успіх талановитих виконавців – 
праця. 

Роман за два з половиною роки на-
вчання у мене (а починали ми практично 
з нуля) заграв консерваторську програму. 
Голова комісії на державному екзамені – 
Віктор Лабунець, завідуючий кафедрою 
теорії, історії музики та гри на музичних 
інструментах Кам`янець-Подільського на-
ціонального університету ім. І.Огієнка – 
запросив хлопця на навчання в універси-
тет, почувши його талановиту гру. 

Євгенія Гулей, викладач музично-
теоретичних дисциплін, згадуючи ко-
лишнього студента, теж відзначає його 
наполегливість, вимогливість, навіть пе-
дантичність у ставленні до навчання:

– Роман дуже багато працював, окрім 
програмного матеріалу, додатково, від-
шукував цікаві матеріали, збирав виріз-
ки в окремі папки. Оця педантичність й 
працелюбність, вимогливість до себе – у 
нього від вчителя, Ігоря Тадейовича Ан-
дріїшина. 

Приємно було чути на концерті, як виріс 
у професійному плані Роман. І вдвічі при-
ємніше було чути Шопена у його виконан-
ні, бо це і мій улюблений композитор.

Підтримати свого студента на його 
сольному концерті приїхали з університе-
ту декан Віктор Лабунець, теперішній ви-
кладач з фортепіано Жанна Карташова, а 
також Марія Кузів, котра була ведучою за-
ходу, Романові друзі – «група підтримки».

Оксана СВиСтуН
Фото з архіву Романа ГуМЕНюКА

Талант – це насамперед щоденна праця
Нещодавно, 3 листопада, гуманітарно-педагогічний коледж ім. О.Барвінського приймав у себе свого колишнього учня, 

а нині – студента Кам`янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка Романа Гуменюка. Студент завітав до 
альма-матер із сольним концертом для фортепіано. у репертуарі – твори улюбленого композитора виконавця та його 

вчителів Фридерика Шопена. Невеличке інтерв`ю із юним музикантом розпочалося запитанням саме про підбір творів – 
одного автора.

Знаний у Чорткові та далеко за його меж-
ами хоровий колектив «Благовіст» (хормей-
стер – Любомир Хомишин, концертмейстер 
– Ігор Андріїшин) ідею дієвого доброчинства 
задля підтримки наших захисників виношу-
вав давно, хоча і докладався кожен з хорис-
тів особисто до допомоги добровольцям та 
військовим, що захищають наші цінності на 
сході. І от визріло – благодійним концертом. 

Репертуар підібрано було відповідний – духо-
вні пісні, зокрема «Алилуя», «Тебе оспівуємо» 

композитора Григорія Курцеби, композиції на 
слова Пророка Тараса, як-от Акафіст Пресвя-

тій Богородиці з поеми «Марія», а також па-
тріотичні пісні, твори, присвячені Українським 
Січовим Стрільцям. Не забарилася й допо-
мога колег-музикантів: радо взяли участь у 
добродійній акції народний аматорський ка-
мерний ансамбль “Елегія” (керівник Оксана 
Горєлова), ансамбль скрипалів Чортківсько-
го гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. 
Барвінського (керівник Ольга Фучило), соліст-
ка Галина Корецька, акордеоніст Юрій Радко 
та бандуристка Лілія Басіста.

З Божим благословенням та молитвою, на-
путнім словом протосинкела Бучацької єпархії 

УГКЦ о. Володимира Заболотного розпочали 
талановиті добродії благородну справу – кон-
церт для збору коштів на бійців АТО. З нашо-
го району на війні – біля півтори сотні хлопців. 
Деякі з тих, які вже повернулися, були того дня 
у залі. Ведуча Оксана Мандзій запросила геро-
їв на сцену. Мужні, сильні постаті бійців Андрія 
Маньовського, Сергія Ємельянова, Анатолія 
Ковтунова викликали гордість в серцях присут-
ніх. Майор Ємельянов подякував землякам за 
добродійство, але душею герої були не серед 
зали, їхні відсторонені погляди промовисто го-
ворили: вони ще там, із побратимами, на сході.

Слово також мала дружина народного де-
путата України Олега Барни пані Ольга. Вона 
звернулася до глядачів з проханням не забу-
вати тих, хто захищає нашу країну. А чортків-
чан й не покидає запал благих діл: виповнили 
скриньки грішми. Хай не так багато, як мрія-
лось, та все ж.

…Линула пісня, Богу й людям мила, бо 
серцем-душею виспівана. Благовіщала, на 
добрі діла всіх людей закликала. 

Оксана СВиСтуН
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Несемо пісню, що спонукає до добра
«…Щоб пісня була Богові і людям мила, щоб підносила до Господа серця вірних, облагороджувала душі, давала силу 

для милосердя і добра», – так пояснюють мету свого співу учасники народного аматорського хору «Благовіст» церкви 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії і підтверджують сказане діями: у неділю, 9 листопада, хористи організували і 

провели у РКБК ім. К.Рубчакової благодійний концерт, зібрані кошти від якого будуть використані на потреби вояків, 
що перебувають у зоні АтО. Всього того дня було зібрано 10902 грн. 
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20 листопада. Тривалість дня – 8.47. Схід – 07.20. Захід – 16.07. Іменини святкує Юліан

18 листопада, вівторок 19 листопада, середа 20 листопада, 17 листопада, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Перша шпальта 
11.10 Чоловiчий клуб. Бокс 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.20 Перша студiя 
13.45, 18.05 Час-Ч 
14.15 Казки Лiрника Сашка 
14.25 Моя країна 
14.45 Нотатки на глобусi 
15.10 Як ваше здоров’я? 
16.00 Euronews 
16.30 Д/ф “Iсраель Гальван, 
андалуський акцент” 
17.30 Д/ф “Майбутнi зiрки”. 
“Самозаглиблення” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.15 Д/ф “Вигнанцi” 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка - 4” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” (1) 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Iнспектор Фреймут” 
00.30 Т/с “Болота 2” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Чужий 
серед своїх” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
23.05 Т/с “Iнквiзитор” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00, 20.30 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Край, в якому я живу” 
16.45, 19.30 “Тема дня” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 14.00, 17.00, 22.30 
Акценти 

09.45 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.00 Володимир 
Коциловський, “Я з того краю” 
14.15 Х/ф “Термiнове 
занурення” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.15 Живе багатство 
України 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.50 Х/ф “Тринадцять” (2) 

ICTV
06.35, 08.00, 14.25, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.25, 16.45 Т/с “Брат за 
брата” 
12.30, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Останній шанс 
21.20 Т/с “Чужий район” 
23.20 Х/ф “А нi живий, а нi 
мертвий” (2) 

СТБ
05.40 “У пошуках iстини. 
Наркотики у СРСР” 
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.55 “Все буде смачно!” 
09.55 “Зiркове життя. 
Спотворенi пластикою” 
10.55 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
14.05 “Битва екстрасенсiв” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “МастерШеф - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time 
05.55 М/с “Справжнi 
мисливцi на привидiв” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вiола 
Тараканова” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
09.00 Т/с “Татусевi дочки” 
11.55, 14.55, 20.10 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.10 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi 
 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.20 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава четверта” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Лягавий” (2) 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Двiчi 
народжений” (1) 
11.30 Х/ф “Подвiйний 
обгiн” (1) 
13.40 Д/п “Протитанкова 
зброя” 
13.55 Д/п “ВМФ СРСР. 
Хронiка перемоги” 
14.35 Д/п “Десятка кращих” 
15.40 Д/п “Служби 
спецiального призначення” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Професiонал” (1) 
22.00 Х/ф “Електра” (2) 
00.00 Х/ф “Павуки” (3) 
01.55 Х/ф “Чорна Рада”. 
(1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Слiдство. Iнфо 
11.00 Кордон держави 
11.20 Д/ф “Чотириногi герої вiйни” 
11.40 Д/ф “Майбутнi зiрки”. 
“Новий навчальний рiк” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Українського роду 
14.00 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Моя країна 
14.35 Свiтло 
15.10 Надвечiр”я 
16.00 Euronews 
16.20 Д/ф “Iзабелла Роселлiнi” 
17.25 Д/ф “Палетт. 
Кандинський” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Д/ф “Навчальний 
центр Ролекс” 
23.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Право на владу” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 “Новини” 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Чужий 
серед своїх” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
23.05 Т/с “Iнквiзитор” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима українця” 
15.00 “Чернiвцi. На полотнi 
життя” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Фабрика iдей” 
21.30 “Розмова без нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 14.00, 17.00, 22.30 
Акценти 
09.45 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.00 Володимир 
Коциловський, “Я з того краю” 
14.15 Х/ф “Авторська теорiя” 
17.30 Програма “Музичнi 

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 07.40, 08.25 Гiсть 
студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.35, 19.00 Про головне 
10.25 Х/ф “Гора Будди” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20 Вiкно в Америку 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Моя країна 
14.35 Хочу бути 
15.00 Як це? 
15.25 Книга ua 
15.55 Euronews 
16.20 Х/ф “Аврора” 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.45 Конструктор Василiй 
Єрмiлов 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Шiсть кадрiв” 
10.35 “Мiняю жiнку” 
12.10 “Хоробрi серця” 
13.35 Х/ф “Москва сльозам 
не вiрить” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Секретні матеріали 
- 2014” 
21.20 Т/с “Свати” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.30 “Сказочная Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Х/ф “Лiсове озеро” (1) 
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.50, 14.20 “Судовi справи” 
15.10 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Чужий серед своїх” 
23.05 Т/с “Iнквiзитор” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Загубленi у часi” 
14.30 “Мамина школа” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.00, 20.00 “Пiснi нашого краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.15 “Просто неба” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма “Слiдства.
iнфо” 
08.10 Вiкно 
в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Унiкальна 
Україна” 
12.40 Програма 

“Етнографiя i фольклор” 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15, 01.00 Х/ф “Москаль-
чарiвник” 
17.15 Живе багатство 
України 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.50 Х/ф “Тигриця 
Шаолiня” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф “Спогади 
людини-невидимки” 
12.20, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.35 Х/ф “Хронiки 
Рiддiка” 
16.15 Х/ф “Рiддiк” 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода 
слова 
00.25 Х/ф “V” означає 
вендетта” (2) 

СТБ
06.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.50 “Все буде 
смачно!” 
09.50 Х/ф “Ас”(1) 
11.40 Х/ф “Мiльйонер”(1) 
13.50 “Битва екстрасенсiв 14” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
20.00 “Куб - 5” 
22.35 “Детектор брехнi - 6” 
23.50 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
08.55 Т/с “Татусевi дочки” 
11.00, 14.55 Т/с 
“Молодята” 
15.55 Х/ф “Зiрвиголова” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
19.00 Стажисти № 5 
21.10 Супермодель по-
українськи 
23.10 Х/ф “Зелений 
лiхтар” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.50, 07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15, 14.00, 15.25 Т/с “Слiд” 
10.00 Х/ф “Шукаю 
попутника” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” 
21.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава четверта” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Хмарний 
атлас” (2) 
03.25 Т/с “30 потрясiнь-5” 
04.45 Щиросерде 
визнання 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.35 “Обережно, 
модерн!” 
07.20 Т/с “Мерлiн” (1) 
09.20 Т/с “Мерлiн-2” (1) 
11.20 Х/ф “Прокляття 
фараона Тута” (1) 
15.20 Х/ф “Зорянi вiйни. 
Еп. 3. Помста Ситхiв (1) 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Професiонал” (1) 
21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00 Х/ф “Спiймати i 
вбити” (2) 
00.00 Х/ф “Амфiбiя” (3) 
01.35 Х/ф “Санта-Хрякус” 
(1) 
03.05 Х/ф “Чотири листи 
фанери” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
08.40 Паспортний сервiс 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Уряд на зв”язку з 
громадянами 
10.45 Утеодин з Майклом 
Щуром 
11.40 Чоловiчий клуб 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Хто в домi хазяїн? 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Моя країна 
14.40 Фольк-music 
15.55 Euronews 
16.25 Конструктор Василiй 
Єрмiлов 
17.30 Д/ф “Майбутнi зiрки”. 
“Розвиток” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
22.15 Д/ф “Унiверситет 
Сеула” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши 
комiка - 4” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Чужий 
серед своїх” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
23.05 Т/с “Iнквiзитор” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Будьте здоровi” 
15.00 “Як це було” 
15.30, 19.30 “Тема дня” 
15.45, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма 
“Духовнi роздуми” 
08.30 Переможний голос 

вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 14.00, 17.00, 22.30 
Акценти 
09.45 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.00 Хiт-парад 
14.15 Х/ф “Примара в 
глибинi” 
17.15 Живе багатство 
України 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.50 Х/ф “Турбулентнiсть-2” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.25, 16.45 Т/с “Брат за 
брата” 
12.30, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.25 Х/ф “Iнший свiт-4. 
Пробудження” (2) 

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.25 “Все буде смачно!” 
09.20 “Зiркове життя. 
Зiрковi утриманки” 
10.20 Х/ф “Будинок маляти”(1) 
14.05 “Битва 
екстрасенсiв” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вiола 
Тараканова” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
09.00 Т/с “Татусевi дочки” 
12.00, 14.55 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Хто Зверху?-3 
21.00 Т/с “Воронiни” 
01.05 М/ф “Бунт 
пернатих” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава четверта” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” 
20.55 Футбол. Товариський 
матч. Україна - Латвiя 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Лягавий” (2) 
03.05 Т/с “30 потрясiнь 5” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
06.40, 09.40 Т/с “По 
гарячих слiдах” (1) 
08.40 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Професiонал” (1) 
21.40 Футбол. Товариський 
матч. Аргентина - 
Португалiя 
23.35 Х/ф 
“Бандити” (3) 
01.45 Х/ф “Санта-Хрякус”. 
(1) 
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УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 08.25 Гiсть студiї 
07.40 Країна on line 
08.40 Паспортний сервiс 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.15 Д/ф “Вигнанцi” 
11.40 Д/ф “Майбутнi зiрки”. 
“До роботи” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20 Час-Ч 
13.45 Школа Мерi Поппiнс 
14.10 Моя країна 
14.35 Театральнi сезони 
15.05 Вiра. Надiя. Любов 
16.00 Euronews 
16.25 Музичне турне 
17.35 Д/ф “Палетт. Сезанн” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер LIVE (ч.1) 
21.40 Шустер LIVE (ч.2) 
00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1 
20.20 “Мультибарбара” 
21.00 “Вечiрнiй Київ 2014” 
22.50 “Свiтське життя” 
23.55 Х/ф “Таємницi Лос-
Анджелеса” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Чужий серед своїх” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
14.25 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 “Щастя з пробiрки” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Ангел у серцi” (1) 
01.05 Х/ф “Живi” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “Слiд” 
15.00 “Що робити?” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
20.00 “Думки вголос” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства.
Iнфо” 
08.00 Програма “Унiкальна 
Україна” 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 14.00, 17.00, 22.30 
Акценти 
09.45 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.15 Х/ф “Iталiйська казка” 
17.15 Живе багатство України 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.50 Х/ф “Прекрасна 
Донна” (2) 

ICTV
06.35, 08.00, 09.50, 13.20, 
16.20 Т/с “Майстер i 
Маргарита” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Крiт 
22.00 Х/ф “Апокалiпсис” (2) 

СТБ
07.05 Х/ф “Я тебе кохаю”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” 
00.00 Х/ф “Катала”(2) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вiола 
Тараканова” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
09.00 Т/с “Татусевi дочки” 
11.55, 14.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” 
18.20 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
23.05 Герої та коханцi 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава четверта” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Пiдстава” 

2+2
07.40 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Розслiдування” (1) 
11.20 Х/ф “Мерседес тiкає 
вiд погонi” (1) 
13.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
15.00 “СуперОблом.UA” 
16.30 Т/с “Професiонал” (1) 
18.50 13 Тур ЧУ. 
Карпати - Шахтар 
22.00 Х/ф 
“Вулкан” (1) 
00.05 Х/ф 
“Погляд” (2) 
01.55 Х/ф 
“Страченi святанки” (1) 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE 
11.30 Д/ф “Геноцид 
українського народу” 
12.50 Свiтло 
13.25 Хочу бути 
14.00 Нотатки на глобусi. 
Бейрут 
14.20 Д/ф “Американська 
допомога голодуючiй 
Українi. 1921-23р.р.” 
14.40 Д/ф “Фелiкс Валлотон, 
життя на вiдстанi” 
15.40 В гостях у Д.Гордона 
16.35 Соцiальнi гарантiї 
16.55 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.55 Чоловiчий клуб 
18.30 Книга ua 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
09.10, 19.30 ТСН
10.00 Х/ф “Сiсi - прекрасна 
iмператриця” 
14.15 “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
16.30 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) (закл.) 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
21.20 Х/ф “Анжелiка - 
маркiза янголiв” (2) 
23.30 Одрi Тоту в драмi 
“Коко до Шанель” (2) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.20 Програма “Чорно-бiле” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Коли квiтне 
бузок” (1) 
11.55 Т/с “Ангел у серцi” (1) 
15.50 Х/ф “Пiти, щоб 
залишитися” (1) 
16.00 “Всеукраїська хвилина 
мовчання у пам’ять жертв 
голодоморiв 1932-1933” 
17.55, 20.30 Т/с “Лабiринти 
долi” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 “Великий бокс. 
В’ячеслав Сенченко - 
Ласло Тот” 
23.35 “Великий бокс. 
Поєдинок за участю Умара 
Саламова” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30 “Хто i коли вiдповiсть?” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Вiнтаж” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Чудесний 
канал” 
16.40 “Смак липової бруньки” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Так було” 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.15 “Сильнiша 
за долю” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Театральнi зустрiчi”. 
(“Сльози Божої Матерi”) 
22.55 “Пам’ятаємо” 

TV-4
06.00 Програма 
“Bon appetit” 
06.30, 11.15 Програма 
“Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Дорога на сiч” 
09.00 Час-Tайм 
09.15 В/ф “Срiбна земля” 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 

12.00, 22.40 Європа у 
фокусi 
12.30 Х/ф “Тiнь велетня” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитяче кiно.М/ф “Бембi” 
16.30 Дiм книги 
17.00 В/ф “Золотий 
вересень” 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Замки Тернопiлля 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Невiдома 
Україна” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Х/ф “Голод 33” 
23.10 Культура 
i мистецтво 
23.40 Час-Тайм 
00.00 Х/ф “Останнi герої” (2) 

ICTV
08.55 Останный шанс 
09.55 Дiстало! 
10.55 Громадянська 
оборона 
11.55 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с 
“Чорнi кiшки” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Повiтряна 
тюрма” (2) 
22.20 Х/ф “Голодний 
кролик атакує” (2) 
00.25 Х/ф “Поховайте мене 
живим” (2) 
 

СТБ
08.20 Х/ф “Циганочка з 
виходом”(1) 
16.00 “Зваженi та щасливi 
- 4” 
19.00 “Х-Фактор - 5” 
22.05 “Таємницi 
Х-фактора. Мамо, не 
горюй!” 
23.15 “Х-Фактор - 5 
Пiдсумки голосування” 
00.30 “Детектор 
брехнi - 6” 
02.55 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Ревiзор 
08.55 Стажисти №5 
11.05 Х/ф “Золотий 
компас” 
13.10 Х/ф “Кiльце дракона” 
15.00 Х/ф “Геркулес” 
18.40 Х/ф “Вiдьмова гора” 
20.40 Х/ф “Мисливцi на 
вiдьом” (2) 
22.30 Х/ф “Вiйна богiв: 
Безсмертнi” (2) 
00.40 Х/ф “Гретель” (3) 
02.20 Т/с “До смертi 
гарна-1” (2) 
04.30 Зона ночi 
05.30 25-й кадр 
05.45 М/с 
“Барбоскiни” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 
Подiї 
07.15, 15.20 Т/с “Дорога на 
острiв Великодня” 
16.50, 19.40 Т/с “Смуга 
вiдчуження” 
21.30 Х/ф “Намисто” 
23.30 Фiльм Сергiя 
Буковського до дня пам’ятi 
жертв Голодомору 
“Живi” 
01.15, 03.30 Т/с “Лягавий” (2) 

2+2
07.50, 02.15 Д/п 
“Вiзвольний рух України” 
08.55, 19.00 Т/с “Дев’ять 
життiв Нестора Махно” (1) 
16.50 Футбол. 13 Тур ЧУ. 
Днiпро - Говерла 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30, 00.15 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi хазяїн? 
09.45 Школа Мерi Поппiнс 
10.20 Х/ф “Метелик” 
11.45, 18.30 Подорожуй 
першим 
12.15 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.00 Православний вiсник 
13.40 Фольк-music 
14.50 Х/ф “Схiдний вiтер з 
дощем” 
17.00 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
19.00 ДПКЄ-2014. Пiслямова 
19.30 Днi нiмецького ТБ 
на Першому. Концерт з 
Магдебурзького собору. 
Мендельсон, симфонiя №2 
“Гiмн слави” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.00 Х/ф “Русалонька” (1) 
07.35 М/ф 
“Ну, постривай!” (1) 
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
10.15 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя, Ефiопiя” 
12.25 “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” 
12.35 “Машинi казки” (1) 
13.10 “Iнспектор Фреймут” 
14.55 Х/ф “Дванадцять 
стiльцiв” (1) 
18.30 “15 республiк” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.15 “Хоробрi серця” 
23.05 Х/ф “Напролом” 

ІНТЕР
05.35, 11.00 “Великий бокс. 
В’ячеслав Сенченко - 
Ласло Тот” 
06.25 “Подробицi” 
06.55 “Щастя з пробiрки” 
08.00 “уДачний проект” 
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
12.00 Т/с “Лабiринти долi” 
16.10 Т/с “Боцман Чайка” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.55 Програма “Чорно-
бiле” 
23.05 Т/с “Вир чужих 
бажань” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.20 “Михайлiвський музей” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Ми українськi” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
06.00 Х/ф “Дорога на сiч” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Дитяче кiно.М/ф “Бембi” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства.
Iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiд” 
17.40, 21.30 Програма “Про 
кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
22.00 Х/ф “Останнi герої” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.10 Анекдоти по-українськи 
07.55 Зiрка YouTube 
09.10 Козирне життя на дачi 
09.50 Дивитись усiм! 
10.50 Крiт. Розважальне шоу 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Чужий район” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Джон Картер” 
23.00 Х/ф “Глобальне вторгнення. 
Битва за Лос-Анджелес” 

СТБ
08.00, 10.50 “МастерШеф - 4” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
14.20 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 14” 
21.10 “Один за всiх” 
22.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.25 Х/ф “Це мiй 
собака”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Х/ф “Кiльце дракона” 
09.45 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
11.40 Х/ф “Вiдьмова гора” 
13.40 1000 жiночих бажань 
14.40, 16.45 Хто Зверху?-3 
18.45 Х/ф “Мисливцi на 
вiдьом” (2) 
20.40 Х/ф “Маска Зорро” 
23.30 Х/ф “Легенда Зорро” 

ТРК “УКРАїНА”
06.50 Подiї 
07.30 Т/с “Дорога на острiв 
Великодня” 
13.00, 17.00, 20.00 Т/с 
“Смуга вiдчуження” 
19.00, 03.30, 06.10 Подiї 
тижня з Олегом Панютою 
22.00 Хочу до Меладзе 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.30 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
07.00, 15.00 “Королi рингу”. 
Бої за чемпiонськi пояси 
за версiєю WBO: Василiй 
Ломаченко - Чонлатарн 
Пiрiйяпiньо, Менi Пакьяо - 
Крiс Альгиери 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “Бушидо” 
14.00, 23.00 “Богатири” 
18.45 Х/ф “Зорянi вiйни. 
Епiзод 5 - Iмперiя завдає 
удару у вiдповiдь” (1) 
21.30 “Профутбол” 
00.00 Х/ф “Вулкан” (1) 
02.00 Х/ф “Фучжоу” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Зросте обсяг роботи, але 

виконуйте тільки те, що вам 
під силу. Інакше ви зіпсуєте 
стосунки з близькими та пі-
дірвете здоров’я. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Рівень вашої працездатності 

настільки високий, що навко-
лишнім не погнатися за вами. 
Стримайте запал, інакше ваші 
колеги почнуть дивитися скоса. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У вас з’явиться бажана 

свобода дій. Але нею необ-
хідно розумно розпорядити-
ся. Інакше можна влаштува-
ти анархію і хаос. 

РАК (22.06-23.07)
Можливий несподіваний по-

ворот до кращого у стосунках 
з навколишніми. Якщо ви з ки-
мось посварилися, буде можли-
вість помиритися. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви зараз не дуже схильні до 

спілкування. Важливі справи 
краще відкласти. В особистих 
і в ділових відносинах причи-
ною нерозуміння і конфліктів 
може бути поспіх. 

ДІВА (24.08-23.09)
Імовірна істотна зміна 

вашого кола спілкування. 
З колишніми друзями вия-
виться мало спільного, але 

з’являться нові знайомі. 
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви можете зробити майже 

неможливе, але варто задума-
тися, чи потрібно це робити... 
Втім, результат вашого роз-
думу відомий заздалегідь – 
упертості вам не займати, і ви 
звалите на себе цей тягар хоча 
б зі спортивного інтересу. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви на порозі великих 

змін. Ви можете зважити-
ся на нову роботу. Краще 
взяти ініціативу у свої руки, 
швидко приймати рішення і 
доводити почате до кінця. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам необхідно навести 

порядок у справах і речах. 
Ви відразу відчуєте себе 
краще. Гарний період для 
очищення від усього зайво-
го, віджилого. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Перш ніж прийняти при-

вабливу пропозицію, вам 
необхідно все продумати 
і дізнатися, а не зваблю-
ватися і вірити обіцянкам. 
Бажано не вживати ніяких 
різких дій. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Забудьте про свої обра-

зи, скиньте цей вантаж, і ви 
відчуєте себе вільною і по-

зитивною людиною. Краще 
налагодити стосунки з роди-
чами, виправивши непорозу-
міння у взаєминах. 

РИБИ (20.02-20.03)
Прийшов час рішучих 

дій. Не відволікайтеся на 
дрібниці, зосереджуйтеся 
на головному і значимому. У 
вихідні вибирайтеся на сві-
же повітря або відвідайте 
спортзал. 

делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства.
Iнфо” 
20.30 Програма “Унiкальна 
Україна” 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.50 Х/ф “Голлiвудський 
фiнал” (2) 

ICTV
08.00, 14.30, 16.20 Т/с 
“Лiтєйний” 
08.45, 12.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.35, 16.50 Т/с “Брат за 
брата” 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.45 Факти. День 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Чужий район” 
23.15 Х/ф “Хранитель” (2) 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.50 “Все буде смачно!” 
09.45 “Зiркове життя. 
Багатодiтнi родини” 
10.45 “Зiркове життя. 
Обдурити зiрку” 
11.40 Х/ф “Жiноча 
iнтуїцiя”(1) 
14.05 “Битва 
екстрасенсiв” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вiола 
Тараканова” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
09.00 Т/с “Татусевi дочки” 
12.00, 14.55 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 00.50 Абзац! 
19.00 Хто Зверху?-3 
21.00 Т/с “Воронiни” 

ТРК “УКРАїНА”
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд” 
10.10, 21.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава четверта” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Лягавий” (2) 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Iнспектор 
карного розшуку” (1) 
11.35 Х/ф “Буднi карного 
розшуку” (1) 
13.40 Д/п “Таємнi академiї 
Вермахта” 
13.55 Д/п “ВМФ СРСР. 
Хронiка перемоги” 
14.35 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.40 Д/п “Служби 
спецiального призначення” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Професiонал” (1) 
22.00 Х/ф “Вогняний 
шторм” (2) 
23.50 Х/ф “Обитель 
диявола” (2) 
01.55 Х/ф “Чорна Рада”. 
Друга серiя (1) 



АрміяВолейбол

Першими, хто потішив на славу і тре-
нера, й школу та й взагалі нашу Чорт-
ківщину, стали дівчатка 2001-2002 р. н., 
які вперше дебютували на арені області. 
Упродовж двох днів напружених поєдин-
ків наші дівчатка впевнено здобули срібні 
нагороди чемпіонату, поступившись гос-
подарям лиш кількома очками. Змагання 
проходили 24-25 жовтня. Вже наступного 
тижня, 1-2 листопада, честь представля-

ти наш край випала дівчатам 1999-2000 
р. н., які на даний час є рекордсменками 
за кількістю здобутих титулів: за три роки 
– ні одних змагань без призового місця.  
До речі, вони є абсолютними чемпіонами 
області серед команд 2000 р. н. Цього 
разу в змаганнях взяли участь 9 команд 
різних ДЮСШ області. І, як не дивно, зно-
ву – срібні нагороди, які підкреслили й 

довели, що ця команда є безперечним лі-
дером, оскільки лиш за технічних умов, які 
виникли спонтанно, нашим спортсменкам 
довелося поступитись господиням зма-
гань, тому ж Тернополю.

Дана команда цьогоріч здобула свій 
четвертий трофей, чотири обласних чем-
піонати, два з яких – срібло і два – титул 
чемпіона. При нагородженні, під оплески 
вболівальників, батьків, колег, товаришів, 
наші дівчатка отримали звання «Кращої 
команди 2014 року» і це – по праву їхнє.

Два тижні – два срібла, знову дубль і 
знову слова гордості та подяки. 

Юна молодь, яка безперечно є талано-
витою, заслуговує на світле, мирне і пре-
красне майбутнє. 

22 листопада в спортивному комплексі 
«Економіст» Чортківського економічного 
коледжу команда, яка є візиткою і пер-
спективою всього спортивного руху Чорт-
ківщини, буде представляти наш район 
на зональних змаганнях з волейболу ХІХ 
Спортивних ігор учнівської молоді Терно-
пільщини. Запрошуємо всіх бажаючих.

На знімках: 
молодша вікова група – В.Шевчук (тре-

нер), Х.Куник (ЗОШ № 6), Р.Ранюк, А.Іванців 
(ЗОШ № 2), Л.Рябчук, Л.Кучерява (ЗОШ 
№ 7); Ю.Мальків (ЗОШ № 2); А.Лаврин 
(Білівська ЗОШ); В.Василів (ЗОШ № 2); 
Т.Николюк (ЗОШ № 5); Л.Гевко, Д.Глинська 
(обидві – ЗОШ № 6);

старша вікова група: стоять зліва напра-
во: В.Рябкова (ЗОШ № 7); Т.Николюк (ЗОШ 
№ 5); Т.Мероник (гімназія); І.Кузняк (мед-
коледж); сидять: У.Семенюк (ЗОШ № 2); 
А.Беднарська (ЗОШ-інтернат); Д.Глинська 
(ЗОШ № 6); Х.Кучерява (ЗОШ № 7).

Оргкомітет змагань

Сало містить вітаміни А, Е, D, F, мікро-
елементи (селен), жирні кислоти (насичені 
і ненасичені). Найціннішою серед кислот, 
що містяться в салі, є арахідонова кислота 
– поліненасичена жирна кислота, що має 
цілий спектр корисних дій, вона покращує 
роботу головного мозку, сердечного м’яза, 
впливає на роботу нирок і покращує склад 
крові, виводячи з неї зайві бляшки холес-
теринів. Тому наслідуючи заповіт Гіппо-
крата, який стверджував, що протилежне 
лікується протилежним, при підвищеному 
рівні холестерину потрібно з’їдати щодня 
по невеликій скибочці сала – нормаліза-
ція відкладень холестеринів гарантована. 

Значно посилюються корисні 
властивості сала при вживанні 
його з часником.

Також сало – це джерело таких 
цінних і незамінних жирних кис-
лот, як: пальмітинова, олеїнова, 
лінолева, ліноленова, стеари-
нова. Висока концентрація цих 
компонентів посилює біологічну 
активність сала в п’ять разів в 
порівнянні з вершковим маслом. 
Лецитин, що міститься в салі, 
позитивно впливає на судини і 
клітинні мембрани, зміцнює їх, 
робить еластичнішими.

Щоб витягнути максимум корисного при 
вживанні сала в їжу, потрібно пам’ятати, що 
помірне споживання сала –  користь, шко-
да сала полягає в надмірному захопленні 
цим продуктом. Жири потрібні організму, 
проте їх доля в раціоні харчування досить 
мала, денною нормою дорослої людини 
можна вважати 9-12 г сала, максимальна 
тижнева порція – 100 г, тоді від сала буде 
тільки користь, шкода буде відсутня. Кра-
щий час для вживання сала – ранок, ор-
ганізм отримає, окрім корисних речовин, 
потужне енергетичне підживлення.

Зберігайте сало в холодильнику і не 
вживайте несвіжий продукт, пожовкле 
сало шкідливе для організму, в ньому 
окислювалося багато корисних речовин.

Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Тримаємо марку
Два тижні поспіль у м. тернопіль проходили чемпіонати області з волейболу 

серед дівчат різних вікових груп. Приємно відзначити, що вкотре і стабільно в 
числі лідерів є наші дівчата, вихованки тренера Володимира Шевчука.

Корисні поради

Сало – символ українства: плюси й мінуси

Повідомляю про ньо-
го із задоволенням, бо 
він є авторитетним серед 
курсантів-вихідців з Чорт-
ківщини – майбутніх офі-
церів Сухопутних військ 
Збройних сил України. Він 
твердо стояв і стоїть на 
шляху до закінчення на-
вчання в академії, не схо-
див з обраного шляху че-
рез якісь дрібні причини, 
мав авторитет серед ро-
весників села, як і за роки 
навчання в академії. Рідно-
го брата Олега Мальованого він фактично 

загітував, аби після закінчен-
ня Львівського військового 
ліцею ім. Героїв Крут вступав 
до тієї ж академії. До речі, 
Андрій здобував освіту в цьо-
му ж ліцеї. 

Приємно батькам за синів – 
як і односельцям. Нехай до-
бре складуться для них і на-
вчання, і військова служба.

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, учасник 

бойових дій з розмінування 
в Україні, уповноважений 

Чортківського райвійськкомату

Час диктує дії
учениця сьомого класу заявила мамі, що хоче після першого семестру піти 

вчитися до військового ліцею. Мама сприяла: разом поїхали до Коропецького 
військово-спортивного ліцею і там їх керівники вислухали.

Україна в небезпеці! І ми, 
учні Заболотівської школи І – 
ІІ ст., не можемо залишатись 
осторонь. Цими днями ми ор-
ганізували в школі ярмарок, 
кошти з якого – 2960 грн. хо-
чемо передати в зону АТО та 
на лікування тяжко поранених 
наших земляків. Знаємо їх 
імена: це Руслан Карпець, 
Ярослав Антонюк, Сергій 
Шовковий, Ігор Назаревич, 
Сергій Романовський – вони 
з рідної для нас Тернопільщи-
ни та сусідньої Львівщини. 

Дорогі наші захисники! Ми 
любимо вас і не можемо піді-
брати слова вдячності за ваш 
героїзм. Пам`ятаємо про вас кожної миті і 
готові допомогти чим можемо ще і ще.

Може, наш приклад наслідуватимуть 
й інші школярі і він ширитиметься далі й 
далі?

Бережіть себе, наші герої!
Слава Україні! Слава Героям! Слава за-

хисникам Вітчизни!

учні Заболотівської ЗОШ І – ІІ ст.

Добра справа

Наярмаркували і порятували
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Така зустріч 
дала позитив-
ний результат 
– і Луана Сте-
ценко, спо-
внена енергії, 
при допомозі 
мами підго-
товлюється до 
цього перехо-
ду. Це добре!

Є бажаючі 
юнаки та юнки 
зі шкіл міста 
та окремих 
шкільних кла-
сів в селах до 
такого пере-
ходу. І це не 
дивно! Вони 
виховуються в 

нашому суспільстві, котре переживає війну 

з ворогом підступним та агресивним...
Антін Матусевич – семикласник, також 

хоче вступити до військового ліцею.
...Коли я навчався у 7-му класі Ягіль-

ницької середньої школи, то вчителька 
математики опитувала, хто ким хоче бути. 
Коли за алфавітним списком дійшла черга 
до літери О, викликала й мене. Я відповів: 
«Хочу бути трактористом». Вона спокійно 
вийшла з приміщення, а клас тихо сидів 
і по дзвінку не виходив... Вчительку Гей-
ко Ольгу Василівну (царство їй небесне!) 
пам`ятаємо...

Подаю до районки знімок курсанта 
Володимира Паскевича з Київського на-
ціонального університету ім. Т.Шевченка 
– він після 11-ти класів Білівської ЗОШ 
вступив до вишу – третьокурсник... А в 
сім`ї були іншої думки, особливо бабу-
ся. Мине рік-два і Володимир буде ар-
мійським офіцером – гідним захисником 
держави Україна.

а до мети все ближче...
На третьому курсі академії Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра 

Сагайдачного у Львові навчається молодший сержант Андрій Мальований, 
командир відділення курсантів, відмінник навчання, 

уродженець с. Стара Ягільниця.



№ 48 (8490), 14 листопада 2014 року

Оголошення, повідомлення 11

земельна ділянка

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

інше

квартири

До уваги пенсіонерів

приймаємо

приватизована земельна ділянка, пло-
щею 0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка 
ремзаводу). Є фундамент. 
тел.: 095-419-17-05, 097-975-29-06, 

066-503-72-76.

металобрухт, макулатуру, поліетиле-
нову плівку у м. Чортків, по вул. Залізничній, 
35 (територія ливарного заводу). Можливий 
самовивіз.

тел. 096-163-60-07.

незавершене будівництво, котедж, по-
кращеного планування в новозбудованому 
цегляному будинку, який знаходиться в ра-
йоні Синякового за адресою: м. Чортків, вул. 
Івасюка.

тел.: 067-354-58-90, 067-424-52-50.

Адміністрація, профспілковий 
комітет та колектив працівників 
Чортківського державного медич-
ного коледжу висловлюють щирі 

співчуття родинам працівників коледжу 
Марії Михайлівни Балакунець та Світла-
ни Василівни Музики з приводу тяжкої 
втрати – смерті їхнього батька.

Педагогічний і учнівський колек-
тиви Базарської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
висловлюють щирі співчуття вчите-
лю Галині Дмитрівні Гулей з приводу 

непоправної втрати – смерті її матері.
Хай земля їй буде пухом.

ГРОШі в кРеДиТ 
НА БУДь-які цілі

ПОТРіБеН лиШе ПАСПОРТ 
ТА іДеНТифікАційНий НОмеР

Звертатися за адресою: 
м. Чортків, вул. Подільська, 7 
або за тел.: 067-341-19-36, 

067-341-19-60, 067-322-91-27

розпродаж автомобілів українського ви-
робника під виплату від 980 грн. в місяць. 

тел. 067-144-41-52.

НА РОБОТУ 
ПОТРіБеН вОДій 

категорії “е” для здійснення 
міжнародних перевезень вантажу. 

Вік від 25 до 45 років, досвід роботи 
у міжнародних рейсах вітається. 

Зарплата за домовленістю.
тел. 067-352-02-40 (тарас).

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, в п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуальне опалення.

тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

терміново 2-кімнатна квартира на друго-
му поверсі триповерхового будинку у с. Колин-
дяни. Є індивідуальне опалення, підвальне 
приміщення, сарай.

тел.: 067-415-12-06, 3-92-93. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на тре-
тьому поверсі 8-поверхового будинку з гара-
жем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. м). 
Новобудова. Документи готові для продажу. 
Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

велику 3-кімнатну квартиру (недорого) 
в Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в 
районі Кадуба (біля АЗС “УкрНафта”). Дана 
квартира велика і простора з підведеними 
усіма найнеобхіднішими комунікаціями (вода, 
газ, світло). Загальна площа квартири 90 кв. м, 
житлова –  60 кв. м, також є можливість збіль-
шення площі квартири до 40 кв. м (детальніша 
інформація за телефоном або при зустрічі). Є 
підвал площею 5 кв. м. 

тел.: 095-208-47-94, 097-611-62-03.

У зв`язку зі зміною адреси ПП “Век-
тор” проводить прийом і видачу доку-
ментів з приватизації земельної ділянки 
за адресою: м. Чортків, вул. Сонячна, 
14 а (кут вулиць Мельника і Сонячної, 
біля інвентарбюро).
Тел.: (03552) 2-02-11, 066-449-16-28.

ПРОШУ ПОвеРНУТи ЗА виНАГОРОДУ
загублений дозвіл на міжнародне 

перевезення вантажу (Польща, Euro 
ііі) за № 551413, виданий на автомо-
біль марки DAF, д.н.з. вО3688АС. 

Тел. 067-352-02-40 (Тарас).

Громадяни нашого району за необ-
хідності можуть звертатися з питань 
щодо пенсійного забезпечення до 
контакт-центру Пенсійного фонду 
України за тел. 0-800-503-753 та за 
додатковими телефонними номера-
ми (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 
з понеділка по четвер – з 9-ї до 18-ї 
год., у п’ятницю – з 9-ї до 16-ї год. 
45 хв. (обідня перерва – з 13-ї до 
13-ї год. 45 хв.); до Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області за телефоном 
“гарячої” лінії (0352) 23-48-93, а та-
кож до Управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі за 
тел. 2-18-60.

Подяка
Турбота про дитинство – це турбота осо-

бливого спрямування, бо це наче інвестиція 
у майбутнє, в завтрашній день. Якраз так і 
думають, і роблять директор ПАП “Дзвін” 
В.С.Градовий та його спеціалісти Т.В.Дудар, 
В.В.Градовий, а ще Звиняцький сільський 
голова Н.О.Безушко. Їхні дарунки додають 
вихованцям ДНЗ “Дзвіночок” у с. Звиняч і 
радості, й задоволення.

Тож велика щира вдячність нашим благо-
дійникам від батьків, працівників та вихо-
ванців садочка.

Згідно з чинним законодавством Украї-
ни, а саме ст. 55 ЦК України, опіка та пі-
клування встановлюються з метою забез-
печення особистих немайнових і майнових 
прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх 
осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом 
здоров’я не можуть самостійно здійснюва-
ти свої права і виконувати обов’язки.

Опіка встановлюється над дітьми, які не 
досягли чотирнадцяти років, а піклування – 
над дітьми віком від чотирнадцяти до вісім-
надцяти років.  

Безпосереднє ведення справ та коорди-
нація діяльності стосовно дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, 
покладено на служби у справах дітей. На 
обліку служби у справах дітей Чортківської 
райдержадміністрації станом на 1 листопада 
поточного року  перебуває  70 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. Упродовж цього року 5-ти дітям надано 
статус дитини-сироти та дитини, позбавле-
ної батьківського піклування, які влаштовані 
в сімейні форми виховання, а саме: 4 дитини 
– під опіку та 1 дитину – в прийомну сім’ю.  

Опікуном, піклувальником може бути по-
внолітня дієздатна особа. При цьому врахо-
вуються особисті якості особи, її ставлення 
до дитини (Сімейний кодекс, стаття 244). 
Однією з умов оформлення опіки є бажання 
самої дитини щодо призначення певної осо-
би її опікуном, піклувальником.

Переважне право серед кількох осіб, які 
бажають стати опікунами чи піклувальника-
ми щодо однієї й тієї самої дитини, надаєть-
ся: її родичам незалежно від місця їх прожи-
вання; особам, у сім’ї яких проживає дитина 
на момент, коли виникають підстави для 
встановлення над нею опіки або піклування. 
Не може бути опікуном, піклувальником осо-
ба, яка зловживає алкоголем, наркотичними 
засобами, позбавлена батьківських прав, а 

також інтереси якої суперечать інтересам 
дитини.

Дитина, над якою встановлено опіку, пі-
клування, не втрачає статусу дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського пі-
клування, що передбачає державні пільги, 
передбачені для такої категорії дітей. За та-
кими дітьми зберігається право на алімен-
ти, пенсії, інші соціальні виплати, на відшко-
дування у зв’язку з втратою годувальника. 
Дитина, яка виховується в сім’ї, має право 
на захист від зловживань з боку опікуна, пі-
клувальника.

Відповідно до ст. 67 Цивільного Кодексу 
України опікун зобов’язаний дбати про підопіч-
ного, створення йому необхідних побутових 
умов, забезпечення його доглядом та ліку-
ванням. Він має право вимагати повернення 
підопічного від осіб, які тримають його без 
законної підстави. Опікун вчиняє правочи-
ни від імені та в інтересах підопічного. Він 
зобов’язаний вживати заходів щодо захисту 
цивільних прав та інтересів підопічного.

Контроль за умовами утримання, вихован-
ня, навчання дитини, над якою оформлено 
опіку, піклування, покладається на органи 
опіки та піклування.

Звільнення опікуна або піклувальника 
здійснюється рішенням органу опіки та пі-
клування за його бажанням або в разі не-
виконання ним своїх обов’язків, при влашту-
ванні вихованця до державного закладу або 
коли стосунки між вихователем та вихован-
цем не дозволяють здійснювати піклування.

У випадку невиконання опікунами, піклу-
вальниками обов’язків і за умови настання 
тяжких наслідків винні особи несуть кримі-
нальну відповідальність.

 Любов ПРОКОП,
 начальник відділу опіки та піклування  

служби у справах дітей Чортківської 
райдержадміністрації 

15 жовтня цього року набув чинності За-
кон України «Про очищення влади» за № 
1682-VІІ, прийнятий Верховною Радою Укра-
їни 16 вересня 2014 року (далі – Закон).

Цим Законом визначені правові та органі-
заційні засади проведення очищення влади 
(люстрації) для захисту та утвердження де-
мократичних цінностей, верховенства пра-
ва та прав людини в Україні. До речі, з ла-
тинської мови «люстрація» перекладається 
як «очищення шляхом жертвоприношення».

Статтею 1 Закону очищення влади (лю-
страція) визначається як встановлена Зако-
ном або рішенням суду заборона окремим 
фізичним особам обіймати певні посади 
(перебувати на службі) в органах держав-
ної влади та органах місцевого самовря-
дування (крім виборних посад) та здійсню-
ється з метою недопущення до участі в 
управлінні державними справами осіб, які 
своїми рішеннями, діями чи бездіяльніс-
тю здійснювали заходи (та/або сприяли їх 
здійсненню), спрямовані на узурпацію вла-
ди Президентом України Віктором Януко-
вичем, підрив основ національної безпеки 
і оборони України або протиправне пору-
шення прав і свобод людини.

Заходи з люстрації здійснюються щодо 
вищих посадових осіб держави, їх перших 
заступників і заступників; військових поса-
дових осіб Збройних сил України; началь-
ницького складу органів внутрішніх справ; 
професійних суддів; посадових та службо-
вих осіб органів прокуратури України; ке-
рівників державних підприємств, що нале-
жать до сфери управління суб’єкта надання 
адміністративних послуг; посадових та 
службових осіб органів державної влади і 
місцевого самоврядування та деяких інших 
категорій осіб (ст. 2 Закону).

Статтею 3 Закону визначені критерії очи-

щення влади до конкретних категорій поса-
дових осіб, зазначених в статті 2 Закону.

Законом визначена процедура очищення 
влади, яка передбачає проведення пере-
вірки достовірності відповідних відомостей 
щодо застосування заборон. Органом, упо-
вноваженим на забезпечення проведен-
ня такої перевірки, є Міністерство юстиції 
України. Слід зазначити, що при Міністер-
стві юстиції України утворюється дорадчий 
громадський орган з питань люстрації для 
забезпечення здійснення громадського 
контролю за процесом очищення влади, до 
складу якого повинні входити представни-
ки засобів масової інформації та громад-
ськості.

Організація проведення перевірки по-
кладається на керівника відповідного орга-
ну (за деяким виключенням), до повнова-
жень якого належить звільнення з посади 
особи, стосовно якої здійснюється пере-
вірка, та здійснюється на підставі переліку 
органів, що здійснюють перевірку, порядку 
проведення перевірки та плану проведен-
ня перевірок по кожному органу державної 
влади, органу місцевого самоврядування 
та підприємства, які розробляються Мініс-
терством юстиції України та затверджують-
ся Кабінетом Міністрів України.

Відомості про осіб, щодо яких встанов-
лено заборону обіймати певні посади про-
тягом встановленого терміну, вносяться до 
Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону Украї-
ни «Про очищення влади», який формується 
та ведеться Міністерством юстиції України.

Ірина ЖиГуНОВА,
начальник Чортківського районного 

управління юстиції

Служба у справах дітей інформує

Дітям потрібна родина
Переоцінити важливість інституту опіки та піклування неможливо, особливо 
на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, який характеризується 
кризовими явищами соціально-економічного характеру, оскільки опіка 

(піклування) є особливою формою державної турботи про нужденних осіб, 
які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права

 і виконувати обов’язки, потребують сторонньої допомоги.

Право

Закон України 
«Про очищення влади» в дії

Подяка
Наше життя настільки багатогранне, що 

раз у раз виникає потреба звертатися до різ-
них служб. От і багатодітну родину Ганни 
Горпинич, де п`ятнадцятеро дітей, не обми-
нула необхідність у послугах Чортківського 
РС УДМС України в Тернопільській області. І 
хоч під дверима кабінетів тієї служби завжди 
велелюдно, черги, та ті, хто приймає людей і 
працює для нас, – привітні й людяні, ввічливі 
та доступні у потрібних порадах. Хтось скаже: 
«Та це ж їх обов`язок!». Так то воно так, про-
те ось таке ставлення цінується дуже дорого. 
Тому від імені нашої родини маю намір склас-
ти щиру подяку найперше завідувачу сектора 
І.І.Сваричевському, а також його працівни-
кам. Ось їх імена: В.М.Заяць, О.М.Іващенко, 
Н.Б.Вахівська, Р.В.Ставничий. Побільше б усю-
ди таких спеціалістів і добрих людей!

василь зІНЧЕНкО

14 листопада  минає 40 днів 
світлої пам`яті нашого сина 

ПоПіля Віктора.
Проходять дні, тижні, 

як перестало битися 
серце Віті, але біль не 
вщухає. Залишилися 
лиш фотографії і спо-
гади.

Вітя надзвичайно 
любив життя, друзів, 
рідних. Його усмішка 
завжди зігрівала, там, 
де він був, ставало со-

нячно і світло. Його з нетерпінням з навчан-
ня чекали братик Саша, родичі, одноклас-
ники, друзі.

Мрія стати військовим юристом і стояти 
на сторожі закону обірвалась, як і мрії про 
щасливе кохання, створення сім`ї...

Обірвалося молоде життя. Теплого осін-
нього дня його душа полетіла до Бога.

Сумуємо. Молимось і просимо про щиру 
молитву за душу нашого сина тих, хто його 
знав, любив, цінував і кому бракує його при-
сутності на цій землі, як і нам.

Опечалені – мама, тато, братик саша 
і вся родина.
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Щиро вітаємо з 55-річчям дорогу 
дружину, люблячу маму, бабусю і сваху

Ольгу Богданівну МартиНюк
зі с. Долина.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити 
               їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим 
          більше щастя.
Людської шани зичимо 
            й тепла,
Достатку, злагоди 
                    в родині,
Журба щоб в безвість 

                                               відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Ми просимо в Бога років багато,
В здоров`ї хорошім світанки стрічати.
Хай Матір Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята,
Христос хай здоров`я посилає
На довгі, щасливі й благії літа.

з любов̀ ю і повагою – чоловік Йосип, 
доньки руслана і Галя, зяті 

тарас і ярослав, внуки Назар, 
соломія, Іра і Олег, а також 

свати і вся родина.

Адміністрація, профспілковий комітет 
та колектив працівників Чортківського 

державного медичного коледжу 
вітають з одруженням викладача коледжу 
Олександра Михайловича Мазурика.

Хай життя подружнього стежина
Буде завжди білим цвітом вкрита,
Хай кохання ватра незгасима 
Зігріває вас зимою й літом. 
Будьте вірні у своїй любові, 
І минуть вас грози і напасті, 
Хай покропить вірність вашу долю

Сонячним дощем п’янкого щастя. 
Бажаємо молодятам міцного 

здоров’я, радості, сімейного бла-
гополуччя, довгих літ життя.

Правління та президія профорганізації 
Чортківського районного споживчого 

товариства щиро вітають з 60-річним 
ювілеєм головного бухгалтера райСТ 

 Марію Іванівну БОдНар.
В цей прекрасний день бажаємо Вам міц-

ного здоров’я, родинного 
тепла і затишку, щоденно-
го гарного, оптимістичного 
настрою, Господньої опіки 
і благодаті. Нехай шаною, 
повагою, любов’ю оточу-
ють Вас рідні і близькі.

Нехай Вас не полишає 
Віра, підтримує Надія і зі-
гріває Любов, а доля і час 
дарують Вам світлі і радіс-
ні дні, мир, злагоду і благополуччя.

Хай квітує доля у руках прекрасних 
І приносить радість, ніжність і тепло,
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує тільки мудрість і добро. 
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 

Хай відходять в далеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров`я,
Радість і повага на многії літа!

Вітаю з Днем народження, 
яке вона святкуватиме 15 листопада, 

шановну добру, щиру стрийну
ярославу ярославівну ЛОв`як 

із с. Капустинці.
Бажаю здоров`я багато-багато,
Хай щастя і мир панують у хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить 
            і ллється рікою.

з повагою – ярослава.

Щиросердечно вітаємо з 5-річчям 
арсенчика узІюка,

який 15 листопада святкує 
День народження.

Дорогий Арсенчику, 
  дорогий синочку!
Який Ти великий, 
Тобі вже 5 рочків!
Хай завжди збуваються 
   всі Твої бажання,
А ми всі шлемо Тобі 
             вітання.
Виростай розумним, 
  добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький, 

Ти завжди щасливим.
Виростай на радість і батькам, і рідним,
Будь для мами – лагідним, а для друзів – вірним.
Хай у Тебе під ногами квіти розквітають,
А над головою сонце в небі сяє, 
Щоб в житті не знав Ти горя і біди, 
Щоб Тобі щастило всюди і завжди.

з любов̀ ю – мама, тато, 
бабусі, дідусі, хресні 

і вся родина.

На виставкових столах – ло-
готипи шести періодичних ви-
дань краю: «Вільне життя плюс», 
«Свобода», «Експрес», «Наш 
день», «Чортківський вісник». Ну 
і, звичайно ж, «Голосу народу», 
улюбленої районки, котра всіма 
своїми помислами й намірами 
перебуває на самісінькому зрізі 
читацьких прагнень, уподобань, 
емоцій та намірів. 

Не зміг обминути такий захід 
наш патріарх газетярства – ко-
лишній довголітній заступник 
редактора районної газети Іван 
Возний, у котрого за плечима 
близько чотирьох десятків років 
журналістського стажу. Загос-

тив сюди, до гурту, власне у день свого 
79-ліття. Вже традиційно поміж пошто-
виків – наших партнерів – теж патріархи, 
вже передплатної справи, котрі нині на за-
служеному відпочинку, – Ольга Залєська, 
Ганна Ціхоцька, Любов Марчак. А оформ-
ляють передплату для охочих отримува-
ти улюблені видання до своєї поштової 
скриньки листоноші відділення поштового 
зв`язку Чортків-1 Лариса Польова, Анжела 
Савіцька, Галина Сичова та Наталя Тимчій, 
зорганізовані до того інструктором з пе-
редплати Світланою Андріїшин. 

– День передплатника для того й про-
водиться, аби читачі, як мовиться, на-
живо зустрілися зі своїм улюбленим 
виданням, – конкретизує заступник на-

чальника Центру по-
штового зв`язку Галина 
Свиренчук. – Тобто ще 
й із тими, хто творить 
газету – членством 
редакційних колекти-
вів. Щоби журналісти 
мали змогу вислухати 
пропозиції та зауваги 
своїх читачів і взяти їх 
«на озброєння».

Так воно й було на-
справді. Отримуючи 
безкоштовно номери 
«Голосу народу», ті, хто 
віддає нам перевагу, а 
також і потенційні чи-
тачі, котрі за нагоди 
засвідчили бажання 
влитися до гурту пе-

редплатників на наступний 2015 рік, нео-
дмінно доповнювали короткі перемовини-
перегуки своїм баченням висвітлення тих 
чи інших проблем, загалом обличчя газе-
ти, за що ми їм безмежно вдячні.

Усі, хто передплатив «Голос народу» в 
плині Дня передплатника (а тривав він 
упродовж трьох годин), дісталися бонусів 
– 50- чи стовідсоткової знижки на разове 
привітання (оголошення) в газеті наступ-
ного року. У такий спосіб побільшало їх 
число на дванадцятеро осіб. Отож, до зу-
стрічі на газетних шпальтах?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

На знак великої поваги висловлюємо 
щирі слова вітань 

з нагоди Дня народження  розумному 
порадникові, дбайливому господареві, 

ревному християнинові, великому 
патріоту своєї Батьківщини 

Любомирові Михайловичу  
ХруставцІ.

Вдячність і глибока 
шана Вам, Любомире Ми-
хайловичу, за Вашу не-
втомну працю. Хай завжди 
Вас оточує людська тепло-
та, прихильність друзів та 
радість успіхів у житті.

Хай світлі весни Бог 
        Вам посилає,
Зими душевної 
 щоб не було у Вас,

Терпіння зменшує, наснаги прибавляє,
Щоб для людей служити довгий час.
Хай на родину Ласки всі зсилає
Пречиста Діва й Трійця Пресвята,
Щоб в Божій Ласці довго всі ви жили

На многії і благії літа.
з повагою – члени 

церковної ради, братство 
та сестринство церкви св. 

архистратига Михаїла сіл 
долина і шульганівка.

Щиросердечно вітаємо з 50-річчям 
найріднішу людину, люблячого чоловіка, 

дорогого тата 
володимира адамовича кЛиМа.

Є ювілеї досить різні, 
Та є одна з найкращих дат, 
Вітає щиро вся родина 
У день, коли Вам – 50. 
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 
Хай відходять в далеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я, 
Радість і повага на многії літа. 
За пройденим не треба сумувати, 
Попереду щаслива жде пора, 
Хай буде щедрим ювілейне свято, 
Здоров’я Вам, любові і добра!

з любов’ю – дружина тетяна, 
син віталій та невістка Наталія, 

зять Михайло та донька Ірина.

Цими днями відсвяткували ювілейні 
Дні народження дорогі нам

тетяна та Любомир Хруставки.

Ми нині радо вас вітаємо,
Найкращі квіти на землі
Вам під ноги ми встеляємо.
Хай синь кришталева осіннього неба 
Несе тільки радість і щастя в ваш дім,
Нехай золотава осіння пора 
Буде джерелом вам достатку й добра.
Хай здійсниться все, що задумали ви, –
І впаде зоря в пізню зелень трави,
Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,
Ніколи не згасне у ваших очах.
Хай квітне любов, мов весна, у житті,
Хай пісню співають для вас солов`ї.
Вся ласка – для вас, дорогі, 
                          у святковий цей день,
Щоб жили повік ви між добрих і щирих людей.

з любов̀ ю – донечки Марійка 
й соломійка, мама Богдана 

та вся велика родина.

Дорогі наші читачі!
Настає період, коли треба поновити наші з 

вами партнерські стосунки на наступний рік. 
Переконані, що вам полюбилися випробува-
ні часом тематичні сторінки («газети в газеті») 
«Берегиня» й «Четвертий кут», «Голосок» та 
«ґенерація», а ще «Посиденьки», «Світлиця». 
Віримо у вашу заохоту рубриками «Тема номе-
ра», «Людина», «Є така служба», «Сільський 
час: on-line», «Новинар», «Корисні поради», 
«Пост здоров`я», «Рецепти» – до їх творення 
щиро припрошуємо й вас. 

Прагнутимемо й надалі активізувати власне 
людський фактор, аби направду стати рупором 
ваших клопотів і турбот, радощів та здобутків. 
Аби віддзеркалювати в газеті ваше обличчя, 
озвучувати ваш голос – голос народу, котрий 
неодмінно має бути почутий.

Нагадуємо: аби з наступного року отримува-
ти улюблене видання на свою поштову скринь-
ку, передплачуйте районку до 25 грудня ц. р. 

Отож, вартість передплати становить: 
для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
на рік – 94 грн. 56 коп.

для підприємств, установ та організа-
цій (індекс – 61367)

на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
на рік – 105 грн. 96 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформ-

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

має бути почутий!

День передплатника

Нашого полку додалося!

На фронтоні будинку пошти в Чорткові – кольорові кульки й оголошення про 
нинішній захід. Линуть патріотичні мелодії, в людському гурті – пожвавлення й 
піднесення. На календарі – листопад і на часі – черговий День передплатника.


