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Виходить з 1939 року

Гостра тема

Вшанування

У неділю, 10 березня, на центральній 
площі Чорткова, біля пам’ятника 

Т.Г.Шевченку відбувся мітинг-реквієм, 
приурочений 152-й річниці з дня смерті 

Великого Кобзаря, та шевченківські 
читання «Безсмертної слави поет».

(Читайте на 5-й стор.)

Між нас Тобі, 
Тарасе, жити

Земля приватизована… за скільки?

Прочитавши заголовок даної публікації, у нашого читача неодмінно відразу ж виникне зустрічне запитання: скільки 
потрібно затратити часу чи коштів, щоби приватизувати земельну ділянку? Та, мабуть, цікаво дізнатися й те, й інше… 

Конституція України гарантує кожному її громадянину право на землю (ст. 14) та Земельний Кодекс України (ЗКУ) 
на безоплатну приватизацію землі (ст. 121). 

Незважаючи на те, що право на приватизацію і порядок при-
ватизації регламентовані ЗКУ та низкою інших спеціальних 
нормативно-правових актів, на практиці – процедура прива-
тизації земельної ділянки тривала та складна і може забрати 
багато часу та сил у бажаючих отримати власну земельку. Так 
трапилося, що значна частина населення стоїть на межі ви-
живання. Звичайно, для таких громадян безкоштовна земля 
– чималий подарунок, але сьогодні багато людей, котрі мають 
право на землю, не мають можливості реалізувати це право. 

Розвиток земельного ринку викликав зростання цін на землю; 
як наслідок, зросли ціни у суміжних галузях – землевпорядні 
роботи і виготовлення землевпорядної документації суттєво 
подорожчали. Для багатьох земля стала недоступною саме за-
вдяки високій вартості послуг, пов’язаній з оформленням права 
на неї. Ситуація загострюється ще й психологічним фактором – 
термін «безоплатна приватизація» створює враження, що пла-
тити взагалі ні за що не потрібно. Та насправді це не так...

(Закінчення на 3-й стор.)

Подія

Конклав кардиналів обрав Папу позавчора увечері, 
другого дня засідання, під час п`ятого голосування, і став 
найкоротшим з-поміж усіх конклавів. Так само, як і другим 
конклавом в історії католицизму, що був скликаний не після 
смерті, а добровільного зречення Папою Римським Апос-
тольського Престолу. 

Отже, новим Папою Римським став аргентинський кар-
динал, досі – архієпископ Буенос-Айреса, що відтепер но-
ситиме ім’я Франциска Першого, перший більш ніж за тися-
чу літ понтифік-неєвропеєць. Хорхе Маріо Бергольо – таке 
його справжнє ім’я, 1936 р. н. Народився в сім’ї італійського 
емігранта. Священиком став 1969 р. і займав різні посади 
в єзуїтському ордені в Аргентині. Новий Папа веде надзви-
чайно скромний спосіб життя – живе у маленькій квартирі 
і часто сам готує собі їжу, а на службу добирається гро-
мадським транспортом. Викладав літературу, філософію 
й теологію у трьох католицьких коледжах Буенос-Айреса. 
Вільно говорить італійською та німецькою мовами. За де-
якими даними, кардинал Бергольо був конкурентом Бене-
дикта ХVI на виборах Папи. А головне, що не справдився 
ще один прогноз про кінець світу, чи то пак – Риму...

(За матеріалами інтернет-видань)

Habemus Papam! 
Маємо Папу!
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Діалог у неформаті

У районній раді

У райдержадміністрації

Вітання

Президенту України 
Януковичу В.Ф.

Прем`єр-міністру України 
Азарову М.Я.

Голові Верховної Ради України
Рибаку В.В. 

Звернення
депутатів Чортківської районної 

ради Тернопільської області 
щодо покращення фінансування 

у 2013 році охорони здоров`я, 
освіти, культури

Ми, депутати Чортківської районної 
ради Тернопільської області, вкрай 
стурбовані ситуацією, що склалася в 
районі у зв’язку із значним недофінан-
суванням та потребою коштів у район-
ному бюджеті на 2013 рік на оплату пра-
ці та оплату енергоносіїв бюджетних 
установ галузей охорони здоров`я, осві-
ти, культури. Асигнування, які виділені і 
доведені району згідно з формульними 
розрахунками Кабінету Міністрів Укра-
їни, Бюджетним Кодексом України, За-
коном України «Про Державний бюджет 
на 2013 рік», забезпечують потреби на 
2013 рік лише частково. Незабезпе-
ченість бюджетних установ району на 
2013 рік складає 7426,8 тис. грн. (6708,4 
тис. грн. – на оплату праці з нараху-
ваннями та  718,4 тис. грн. – на оплату  
енергоносіїв).

Додаткова потреба в коштах на 2013 
рік по галузях становить:

– управління (органи місцевого само-
врядування)  –  748,8 тис. грн., в тому 
числі – 714,0 тис. грн. оплата праці з на-

рахуваннями та  34,8 тис. грн.  оплата  
енергоносіїв;

– освіта  –  1871,0 тис. грн., в тому 
числі 1700,9 тис. грн.  оплата праці з на-
рахуваннями та 170,1 тис. грн.  оплата 
енергоносіїв;

– охорона здоров`я – 4671,6 тис. грн., 
в тому числі  4171,6 тис. грн. оплата пра-
ці з нарахуваннями та 500,0 тис. грн. 
оплата  енергоносіїв;

– культура – 135,4 тис. грн., в тому 
числі 121,9 тис. грн. оплата праці з на-
рахуваннями та 13,5 тис. грн. оплата  
енергоносіїв.

Викликає занепокоєння критичне 
фінансування галузі охорони здоров`я, 
адже замість 35499,6 тис. грн. на випла-
ту заробітної плати згідно зі штатним 
розписом цьогоріч виділено 31528,0 
тис. грн. У зв`язку з цим лише частково 
будуть виплачені обов`язкові доплати 
та надбавки медичним працівникам. 

Відповідно до ст. 57 п. 1 абз. 8 Закону 
України «Про освіту» передбачено гро-
шову винагороду педагогічним праців-
никам за сумлінну працю, проте кошти 
стимулюючого характеру не запланова-
но. Тільки на 85 відсотків передбачено 
оплату за енергоносії в галузі освіти.

Викликає серйозне занепокоєння 
формування сільських бюджетів. Вва-
жаємо, що держава повинна забезпечи-
ти 100-відсоткове виділення коштів на 
гарантовані державою видатки –  заро-
бітну плату, нарахування на заробітну 
плату, обов`язкові доплати до заробіт-
ної плати, оплату за енергоспоживан-
ня.

Крім того, бюджет має передбача-

ти не тільки видатки споживання, а й 
видатки розвитку. Невідкладного ка-
пітального ремонту в районі потребу-
ють заклади освіти, культури, охорони 
здоров`я, зокрема дахи шкіл, термін 
придатності яких вийшов, системи опа-
лення, електропостачання освітніх за-
кладів, ремонти фасадів шкіл, Центр  
науково-технічної творчості і дозвілля 
учнівської молоді, бракує коштів на 
утримання оздоровчого комплексу Па-
лацу дітей та юнацтва. В аварійному 
стані покрівлі спортивних залів Чорт-
ківської районної комунальної дитячо-
юнацької спортивної школи.

З метою економії бюджетних коштів 
необхідно терміново провести заміну 
систем опалення Чортківських ЗОШ 
№№ 2, 4, 5, 7, гімназії ім. М.Шашкевича, 
школи-інтернату, існує нагальна по-
треба в придбанні шкільних автобусів, 
ремонті сільських бюджетних закладів, 
ряд яких потребує термінових капіталь-
них ремонтів.

Ситуація, що склалась, може спричи-
нити негативні наслідки для соціально-
економічної стабільності в населених 
пунктах району та призвести до соці-
альної напруги у суспільстві. Тому звер-
таємось до вас з проханням при пере-
гляді бюджетних показників виділити 
додаткові кошти бюджетним установам 
на оплату праці та оплату енергоносі-
їв для забезпечення нормального їх 
функціонування у 2013 році.

(Прийнято 29 грудня 2012 року на 
дев̀ ятнадцятій сесії Чортківської 
районної ради шостого скликання)

Прес-конференція проходила безпо-
середньо у тепличному комплексі, де на 
відстані витягнутої руки, під благодатним 
весняним сонячним промінням за склом 
рум’яніли червонобокі томати і перець. 
Тож уже сама атмосфера налаштовувала 
її учасників на позитивний лад.

Передусім голова ОДА повідав, чого 
вдалося досягти обласній владі за остан-
ніх два роки, відколи він очолює її вико-
навчу гілку.

– Президент України, – зазначив він, 
– поставив за мету протягом 10 років ви-
вести Україну в число 20-и розвинутих 
країн світу. Тому сьогодні стоїть завдан-
ня перед областю – створення сучасних 
підприємств з конкурентоспроможною 
економікою. Тільки тоді можна буде го-
ворити про європейські зарплати, гідний 
рівень життя. 

За останні два роки вдалося призупи-
нити спад у промисловості і навіть дещо 
наростити виробництво: на 12,6 відсотка 
2011 р. і 3,8 – 2012-го. Вдалося зупинити 
спад у тваринництві. Більше того, за ра-
хунок введення в дію сучасних молочно-

тваринницьких комплексів на 35 відсотків 
у 2011-му і 25 торік збільшилося вироб-
ництво молока і м`яса. У перспективі су-
часні молочно-тваринницькі комплекси 
будуть в кожному районі області, – за-
певнив В.Хоптян. – Загалом сільськогос-
подарська галузь краю торік посіла друге 
місце в державі, а за всіма рейтинговими 
показниками – 5-те. Це – хороший показ-
ник, враховуючи те, що нещодавно вона 
займала передостанню – 26 позицію.

Нині на Тернопільщині немає жодно-
го села, де б не було вирішено питання 
освітлення вулиць, жодного райцентру, 
де б не з`явився сучасний стадіон, немає 
школи, де б не було внутрішньої вбираль-
ні. У цьому році в кожній ЗОШ буде замі-
нено вікна на енергозберігаючі, візьме-
мося за дахи.

Люди бачать, що ситуація змінюється 
на краще, люди прагнуть цих змін, – пе-
реконаний голова ОДА.

Змінюється на краще й ситуація в куль-
турній галузі, яка завжди фінансувалася 
за залишковим принципом. Третя части-
на закладів уже нині опалюється. Проте 

бюджет не в силі витримати нинішні ціни 
на газ. Йде активний пошук шляхів вико-
ристання альтернативних видів палива. 
Як приклад, Валентин Антонович навів 
Заліщицький район, де нещодавно від-
бувся семінар з напрацювань у даному 
напрямку.

– Дехто сьогодні заявляє, що ми закри-
ваємо школи. Це – неправда! – обурю-
вався В.Хоптян. – Оптимізація освітньої 
галузі – це не закриття шкіл, а передусім 
надання учням доступу до якісних знань. 
Торік область отримала 44 новенькі 
шкільні автобуси – більше, ніж за всі по-
передні роки незалежності. Ця програма 
спрямована на те, щоб з найвіддалені-
шого села доставляти вчителів та учнів 
до школи.

Зупинився В.А.Хоптян й на озвучених 
на нещодавньому розширеному засідан-
ні Кабінету Міністрів нових соціальних 
ініціативах Президента України, спрямо-
ваних на створення умов для всебічного 
розвитку та виховання дітей – майбут-
нього нашої держави.

Він підкреслив, що однією з таких іні-
ціатив є збільшення у півтора раза роз-
міру допомоги для догляду за дитиною-
інвалідом, яка потребує постійної 
сторонньої опіки. 

З метою надання допомоги жінкам, які 
опинилися у важких життєвих обстави-
нах, в регіонах створюватимуться центри 
матері і дитини. Для вирішення питання 
догляду за дитиною-інвалідом ініційова-
но створення центрів денного перебуван-
ня для дітей з особливими потребами. Не 
менш актуальним є забезпечення дітей-
інвалідів життєво необхідними засобами 
реабілітації. Цьому також буде приділена 
особлива увага органів влади. 

Далі настала черга запитань-
відповідей. Відповідаючи на запитання 
журналістів, голова облдержаміністра-
ції повідав про перспективи розвитку 
тепличного комплексу у Синьковому, де 
планується розширення площ – з 10 до 
60 га  і, окрім овочівництва, закладеться 
й розарій. З потеплінням розпочнуться 
роботи із введення в дію другої черги 
теплиць. Поруч передбачається будів-
ництво двох заводів – з переробки тома-
тів, столових буряків і перцю. Особливо 
керівник області акцентував увагу на 
розвитку садівництва, яке теж в області 
дуже занепало свого часу. Проте ця га-
лузь, як він зазначив, є досить прибутко-
вою, адже завжди у населення є попит 
на свіжі фрукти та ягоди. Нині в області 
посаджено більше тисячі гектарів садів, 
тільки підприємець з Бучаччини Герой 
України Петро Гадз засадив плодовими 
деревами більш як 300 га і планує далі 
розширювати площі.

(Закінчення на 4-й стор.)

На нараді при голові райдержадміністрації С.Кобісу за 
участю голови районної ради В.Заліщука, їх заступників, 
міського голови М.Вербіцького, керівників управлінь та від-
ділів РДА, інших районних установ, яка відбулася 11 берез-
ня ц. р., слухалися питання про стан ринку праці району за 
січень-лютий ц. р. (доповідала директор районного центру 
зайнятості Н.Шкабар) і життєдіяльності сільської громади 
(інформував Білівський сільський голова – голова асоціації 
сільських і селищних рад району В.Шматько). Останній, зо-
крема, проінформував присутніх про свою участь у проекті 
«Майстерня європейської політики», у рамках якого побу-
вав в Угорщині, Словаччині, Австрії. Підсумовуючи розгляд 
цих та інших питань порядку денного наради, голова РДА 
С.Кобіс наголосив на необхідності проведення заходів з 
благоустрою центральної частини міста Чортків, зокрема 
щодо приведення до належного стану приміщення кіноте-
атру, загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2, незавершеного 
будівництва приватного будинку. Визначив як пріоритет-
ний проект проведення водопроводу, що дасть можливість 
забезпечити безперебійне водопостачання чортківчан. 
Також звернув увагу на питання роботи позашкільних за-
кладів освіти, Заводської школи мистецтв та створення на-
лежних умов для роботи дитячого реабілітаційного центру 
«Дорога в життя».

Голова районної ради В.Заліщук, звертаючись до керів-
ників структурних підрозділів райдержадміністрації, наго-
лосив на необхідності без зволікання розпочинати осво-
єння коштів, виділених сесією районної ради на відповідні 
об’єкти.

12 березня голова райдержадміністрації С.Кобіс, голо-
ва районної ради В.Заліщук взяли участь у засіданні ради 
сільськогосподарських підприємств району, що проходило 
у малому залі засідань районної ради. За круглим столом 
було обговорено питання підвищення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарських підприємств району шляхом 
інноваційно-інвестиційного розвитку їх матеріальної бази, 
вирішення питань планування та організації виробництва. 
Чільне місце в засіданні ради посіло питання практичного 
застосування земельного законодавства, реформування 
аграрних відносин та здійснення ринкових економічних пе-
ретворень.

Голова райдержадміністрації С.Кобіс зазначив, що земля 
повинна належати працьовитим місцевим господарям, які 
прикладаються до розвитку соціально-економічної сфери 
населених пунктів, де орендують паї. Присутні на засіданні 
сільські голови повністю погодилися зі словами очільника 
району, оскільки керівники місцевих ПАП максимально бе-
руть участь у вирішенні проблемних питань сільчан.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

У неділю – День працівників 
житлово-комунального господарства 

і побутового обслуговування населення
Шановні друзі!

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного 
свята.

Ваша праця починається в той час, коли більшість горо-
дян ще не прокинулась, і завершуєте ви її, коли вже настає 
час сну. Завдяки вашим старанням маємо у домівках теп-
ло, воду, світло. Своєю нелегкою працею ви забезпечує-
те соціальну стабільність та громадський спокій. Від вас 
залежить наш добробут, добрий настрій, а інколи і наше 
здоров’я. Ваш високий професіоналізм та відповідальне 
ставлення до справи – запорука успішного розвитку району, 
міста та всієї країни. Щира дяка вам за сумлінну працю та 
повсякденну турботу про забезпечення комфортних умов 
життя. Віримо, що спільними зусиллями нам вдасться ви-
рішити усі складні питання, реформувати галузь та підняти 
рівень житлово-комунальних послуг до вищих стандартів. 
Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного 
щастя, професійних успіхів і нових трудових здобутків, 
миру й злагоди у сім’ях, здійснення всіх життєвих планів 
і сподівань.

Європа на березі Дністра
За час своєї роботи у редакції не можу пригадати прес-конференції 
подібного формату очільника області, яку влаштував на минулому 
тижні голова облдержадміністрації Валентин Хоптян для місцевих 
засобів масової інформації та ряду обласних у відомому вже далеко 

за межами Тернопілля с. Синьків, що на сусідній Заліщанщині. 
Її родзинкою стало те, що «акули пера та мікрофона» не лише мали 
можливість поставити запитання керівнику краю, а й на власні очі 

побачити найновітніший тепличний комплекс DF «AGRO», ознайомитися 
з модернізованою інфраструктурою села, зрештою, було просто цікаво 

дізнатись, як живуть наші сусіди. Виявилось: по-європейськи…
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Соціум 3

Селянинові на замітку

Гостра тема

Для зауваги

Від імені членства районної спілки воїнів-«афганців» 
засвідчую щиру вдячність за сприяння у вирішенні наших 
проблем керівникові ПП «Чортківсир» Самвелу Ваніковичу 
Арутюняну. Віриться, що такі благородні зусилля неодмін-
но будуть поціновані у суспільстві пошаною і визнанням.

Михайло ЗАБЛОЦЬКИЙ, 
голова Спілки

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу», Постанови Кабінету Міністрів за № 352 від 21 бе-
резня 2002 р. «Про затвердження Положення про підготовку і про-
ведення призову громадян України на строкову військову службу 
та прийняття призовників на військову служубу за контрактом», 
директиви командувача Західного оперативного командування за 
№ ДГШ – 2 від 21 лютого 2013 р. «Про організацію та проведення 
призову громадян України на строкову військову службу і відбору 
кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом на 
посади рядового, сержантського та старшинського складу у 2013 
році»

НАКАЗУЮ:
1. Всім громадянам 1995 року народження Чортківського району, 

котрим в період чергового призову виповнилося 18 років, а також 
громадянам, які народилися у 1988-1994 рр., у яких закінчилася 
відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військо-
ву службу за різних обставин, прибути на призовну дільницю.

2. Громадян, які підлягають призову на строкову військову служ-
бу, зобов`язую прибути на призовну дільницю за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Шевченка, 40, у встановлений час з документами, що за-
значені в повістках. Громадян, які не отримали особистих повісток 
для призову на строкову військову службу, зобов`язую прибути до 
районного військового комісаріату не пізніше 30 квітня, маючи з 
собою документи, що посвідчують особу.

3. Усіх осіб призовного віку, які підлягають призову на строкову 
військову службу і тимчасово перебувають на території Чортків-
ського району, зобов’язую негайно повернутися до місця постійно-
го проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для 
проходження призовної комісії.

4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» керівникам підприємств, установ, організацій, у 
тому числі навчальних закладів незалежно від їх підпорядкуван-
ня і форми власності, зобов’язую відкликати призовників з від-
ряджень для забезпечення своєчасного їх прибуття на призовну 
дільницю;

5. Громадян, які ухиляються від призову і не з’являються за пові-
сткою до військового комісаріату, притягнути до відповідальності 
згідно із законодавством.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Військовий комісар Чортківського 

районного військового комісаріату 
Л.ПІДРУЧНИЙ

Він повідомив: для нарахування спеціальної бюджетної дотації 
сільськими, селищною та міською радами розпочинається при-
ймання первинних документів за утримання та збереження мо-
лодняка ВРХ від фізичних осіб, а також за вирощені та продані у 
2013 році на забій і переробку молодняк ВРХ і свині – від фізич-
них осіб та фермерських господарств, із подальшим здаванням 
реєстрів, витягу із господарських книг, відомостей до управлін-
ня агропромислового розвитку РДА. Водночас управлінням АПР 
приймаються відповідні документи від фізичних осіб на відшко-
дування витрат на закупівлю установок індивідуального доїння 
згідно з вимогами постанови, датованої 2 березня 2011 року за № 
246 (зі змінами), та відповідно до раніше наданих форм.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2007 року за № 1152 «Про проведення щорічного Все-
українського конкурсу «Кращий державний службовець» (із змі-
нами), наказу Національного агентства України з питань держав-
ної служби від 15 лютого 2012 року за № 29 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукра-
їнського конкурсу «Кращий державний службовець» та з метою 
зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спромож-
ності державної служби, підвищення її авторитету, узагальнення 
досвіду роботи кращих державних службовців районна державна 
адміністрація проводить І тур Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець».

Для участі у ньому державні службовці подають до оргкоміте-
ту: заяву про участь у конкурсі; копію особової картки державного 
службовця за формою П-2ДС; подання керівника структурного 
підрозділу щодо участі; біографічну довідку, підписану керівни-
ком кадрового підрозділу; інші матеріали (публікації в пресі, лис-
ти громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

Матеріали подавати у кабінет № 5 районної державної адміні-
страції протягом місяця з дня оголошення конкурсу за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
До редакції нашої газети із листом-

проханням (під заголовком «Ходіння по му-
ках») віднайти відповідь на запитання: чому 
управління Держкомзему в Чортківському 
районі затягує і без того довготривалу про-
цедуру щодо безоплатної приватизації зем-
лі – звернулася мешканка Чорткова Надія 
Яківна Левенець. 

Ось зміст даного листа:
«Я особисто пройшла всю процедуру 

«ходіння по муках» приватизації моєї зе-
мельної ділянки розміром 580 кв. м, яка роз-
ташована по вул. Шопена, 85. Дана земель-
на ділянка 17 грудня 1993-го року Х сесією 
Чортківської міської ради була передана 
мені у приватну власність і довічне корис-
тування в розмірі 540 м кв.

На початку липня минулого року я звер-
нулася в чортківське Держземагентство, 
що по вул. В.Великого, 31 а, саме у кабінет 
№ 1, для того, щоби дізнатися, яким чином 
можна приватизувати мою земельну ді-
лянку. Відповіли, що потрібно звернутися 
до приватних підприємств, для виготов-
лення технічної документації на привати-
зацію. Невже державна організація не може 
виготовити техдокументи? Виявляєть-
ся, вони цим не займаються. Запропонува-
ли звернутися до ПП «Вектор». Так і зроби-
ла – 24 липня минулого року звернулася до 
вказаного ПП, зібравши самостійно належ-
ні документи, перелік яких затребували, 
і заплатила 890 грн. у банк «Надра» (кви-
танції додаються). Через тиждень при-
йшли представники ПП «Вектор», зробили 
потрібні заміри моєї ділянки. Ще за тиж-
день мені дали папку з техдокументацією, 
відправивши з нею в архітектурне бюро, до 
речі, теж приватне. Пішла ще й туди. Там 
заплатила за послуги (через банк) близько 
70 грн. (точної суми, на жаль, не пам’ятаю). 
Через тиждень мені віддали всю підготов-
лену документацію, з якою можна відправ-
лятися в Держземагентство.

Гадала, «ходіння по муках» закінчилися, 
та все лише починалося. Спершу прийшла 
в каб. № 1. Там, переглянувши мої доку-
менти, повідомили, що потрібно піти в 
міськраду, подати заяву, щоби мені додали 
ще 40 кв. м землі, так як із замірів ПП «Век-
тор» земельна ділянка становить 580 кв. 
м. Чимчикую в міськраду, написала заяву; 
через місяць отримала потрібну виписку 
з рішення виконкому. Опісля знову прямую 
в Держкомземагентство. А там почалося 
ходіння з кабінету в кабінет, біля дверей 
яких стоїть по 30-50 осіб у черзі, таких, як 
і я, «ходаків». Документи приймають всьо-
го 2 дні в тиждень, по 2-3 год. Із каб. № 1 
мене направили в каб. № 16, в якому дали 
папірець і знову ж таки відправили в банк, 
щоб заплатила 21 грн… Далі – відправили 
знов у «Вектор», де я заплатила 253 грн. 
Допоки їздила в банк, у Держземагентстві 
прийом документів закінчився. Наступно-
го тижня, у понеділок чи вівторок, довело-
ся знову відправлятися в Держземагент-
ство, щоби лише здати квитанцію про 
оплату. Приїхала зранечку о 7-й год., чергу 
треба ж зайняти, бо там завжди – сила-
силенна люду. Направили мене в каб. № 14, 
де заплатила 78 грн. (та чи так? – з 200 
грн. чоловік, котрий сидів у тому кабінеті, 
мені здав 112 грн.). Усі квитанції про певні 
платежі в цій установі у мене забирали, 
мабуть, для звітності, або й не видавали 
зовсім. Наступного тижня я знову відпра-
вилася в Держземагентство. Вистояла в 
черзі до каб. № 16, де мені вручили папірець 
на оплату чогось у розмірі 65 грн. Знову 
поїхала в банк, заплатила, повернулася, 
вистояла чергу, щоби віддати квитанцію 
і, нарешті, видали папку з документами, з 
якою мені слід було зайти в каб. № 10, де 
папку забрали (щоби потрапити в той чи 
інший кабінет, треба знову ж таки стояти 
в черзі). Повідомили навідатись до них 26 
лютого 2013 року. Опісля чого мені потріб-
но буде звернутися у держреєстр, запла-
тити ще 239 грн., знову збирати купу «па-
перу», і невідомо, коли я отримаю документ 
на земельну ділянку. Я вже 8 місяців ходжу й 
кінця-краю не бачу. В ЗМІ розповідають, що 

урядовці для людей відкрили «Єдине вікно», 
щоб уникнути ходіння по установах, при-
глушити корупцію. Та чи не корупційні ці всі 
оплати? Адже квитанції про будь-яку опла-
ту забирають. Нехай керівництво нашого 
Держземагентства дасть роз’яснення в 
пресі скільки й за що людина має платити 
при приватизації прибудинкової території, 
паю, при успадкуванні земельної ділянки. 
Хто, в які терміни згідно з чинним законо-
давством про землеустрій в Україні має ви-
давати документи на приватизацію».

Ну що ж, інформація сумна та до того ж і 
смутна, бо без роз’яснень усієї фабули спра-
ви щодо приватизації землі компетентними 
представниками відповідних установ нам аж 
ніяк не розібратися. Та найбільше нас цікав-
лять відповіді на запитання щодо так званої 
волокити оформлення відповідної докумен-
тації. Чому громадяни змушені вистоювати 
в довжелезних чергах? Чому бажаючим 
приватизувати земельну ділянку доводить-
ся бігати з кабінету в кабінет, збираючи по 
одній довідці, щоразу їздити, затрачаючи 
багато власного часу й сил, для оплати по-
слуг у банки міста? Де віднайти компроміс 
прискорення даного процесу і позбавлення 
багатолюдних черг у коридорах управління 
Держземагентства у Чортківському районі? 
З низкою запитань ми направилися саме до 
вказаної установи.

Та якби ж то все було так просто!.. У при-
міщенні, де прописалося управління Держ-
земагентства, – ні тобі належної дошки 
оголошень, ні інформаційної – з переліком 
потрібних документів для вирішення тієї чи 
іншої справи… Та що там інформаційні стен-
ди, як навіть нумерації на дверях кабінетів 
вузького коридору (в якому численне скуп-
чення народу, та й аура якась непривітна 
охоплює) й тієї немає! І хто ж там сидить-
працює за отими дверима, хто зна?.. До речі, 
районне Держземагентство й досі працює 
без чиннопризначеного очільника, обов’язки 
якого тимчасово виконує Лілія Віцентович. 

Та в першу чергу ми потрапили до заступ-
ника начальника даного управління Воло-
димира Опацького. З чого розпочинається 
приватизація землі, скільки часу займає 
оформлення потрібної документації? 

 – Строки оформлення документації зале-
жать не лише від нашого управління, а й від 
виконавця робіт, а це в свою чергу – ліцензій-
на приватна організація. Деякі документи ми 
оформляємо, погоджуємо, перевіряємо, але 
саму документацію робить ліцензійна орга-
нізація. Документація оформляється згідно 
з рішенням органу місцевого самовряду-
вання або розпорядженням органу виконав-
чої влади. Чому лише два приймальні дні? 
Тому, що в усі інші – наші спеціалісти пра-
цюють над закриттям рахунків і т. д., більша 
частина роботи пов’язана безпосередньо з 
індивідуальними справами. Якщо ж при-
йом громадян буде щоденним, то часу на 
опрацювання всього не залишиться. Гадаю, 
більш детальнішу інформацію надасть кон-
кретний спеціаліст цієї справи. Приватизація 
землі фактично – безкоштовна. (Але, відо-
мо, люди затрачають на цей процес чималі 
кошти. – Авт.). Певні послуги платні – все 
згідно із затвердженими розрахунками: по-
слуги з реєстрації земельної ділянки (близь-
ко 55 грн.) і витяг із Державного земельного 
кадастру (близько 60 грн.); решту – надає 
приватна організація. До прикладу, за виро-
блення технічної документації – в межах 1,5 
– 2,5 тис. грн. (Оце – безкоштовно! – Авт.). 
Щодо черг – це можливо вирішити лише при 
розширенні штату наших працівників.

Пан Володимир порекомендував нам 
звернутися за детальнішим роз’ясненням 
до в. о. начальника управління Лілії Віцен-
тович.

У кабінеті, де ми зустрілися з п. Лілією, – 
скупчення народу: кілька працівників відділу 
та відвідувачі, кожен вияснював індивіду-
альні питання, не зважаючи на оточуючих 
(фактично перекрикували один одного). 

– Ми не можемо вивісити на інформацій-
ний стенд повний перелік довідок, які потріб-
ні для тієї чи іншої справи, адже у кожної є 
своя особливість; справи індивідуальні, різ-
ні заяви, кожен варіант потребує окремого 

списку документів, – пояснює Лілія Михай-
лівна. – Розроблено певну послідовність 
оформлення справ; люди працюють, фізич-
но неможливо впоратися з таким накопичен-
ням документів, адже в день ми приймаємо 
близько 130 заяв, тому процес і затягуєть-
ся... (Невже немає жодних компромісних 
варіантів, щоби на перше місце поставити 
людський фактор?! – Авт.). Що ми можемо 
вдіяти тут, на місцях? Усюди таке, не лише 
у нашому управлінні такі черги. (Всюди яке? 
Називаймо речі своїми іменами – безлад та 
й годі!  – Авт.).

Того дня ми навідалися до ще одного 
фахівця управління Держземагентства Во-
лодимира Дзюби. Щоправда, й досі не зна-
ємо, яку посаду займає пан Володимир. Нам 
лише вказали, що саме він довший час був 
на посаді заступника начальника управлін-
ня й неодмінно надасть детальніші відповіді 
на назрілі запитання.

Сподівання виявилися марними, бо Во-
лодимир Богданович з невідомих причин 
чомусь розмовляв з нами досить зухвало. 
Намагався на підвищених тонах щось втов-
кмачити, нахрапом беручи нас нашим же не-
розумінням фабули справи.

Опісля невдалої спроби щось роз’яснити і 
довести п. Володимир запитав:

– То чого ж ви прийшли до мене? Я не від-
повідаю за роботу інших працівників.

Вам зробили папку, ви здали її в каб. № 
1, за тиждень забрали, – роз’яснював поса-
довець моїй супутниці, авторці листа Надії 
Левенець. – У каб. № 14 ДЗК працює спеці-
аліст з обласного управління…(Роз’яснення 
наверталися сувоєм «непричесаних думок». 
– Авт.). Протягом двох тижнів у каб. № 16 
(«Прийом заяв і видача рахунків проводить-
ся у понеділок-вівторок з 8.30 до 12 год./ 
13.00 – 17.00 видача рахунків ПАП, ПСП» – 
писало на дверях) мали видати ваш витяг, 
із яким ви мали піти в каб. № 10 (читаємо: 
«Єдине вікно»/ надання адміністративних 
послуг. Прийом громадян і видача када-
стрових номерів проводиться в понеділок і 
вівторок, 8.30 – 12.00»). А ви хочете, – не вга-
мовувався він, – щоб я розігнав народ і завів 
вас туди? Скільки би я не поставив працівни-
ків на виконання тієї роботи, людей буде не 
менше. У кожної установи є своя специфіка 
роботи… Якщо людина вже пройшла певний 
рівень оформлення документів, з’явилася 
в 16-й кабінет, оплативши послуги, то з дня 
оплати і пред’явлення квитанції через 2 тиж-
ні забирає свої документи. Покажіть мені хоч 
одного, котрому затягнули справу. 

Опісля такої фрази ми запропонували п. 
Володимиру вийти до народу й на загал за-
питати, хто скільки часу чекає на свою доку-
ментацію, оббиваючи пороги цієї установи. 

Та у відповідь почули:
– Нехай народ прийде до мене! (??? – 

Авт.). 
Ну як, «роз’яснення» зрозумілі?
А коридором пропхнутися неможливо! 

Людським скаргам і обуренню немає меж! 
Хтось сюди вже ходить, як на повинну (біль-
ше року), а хтось лише взяв старт довготри-
валого марафону… А люди приїжджають з 
усього району, з віддалених сіл, комусь іще 
й додому добиратися, а наступного дня – 
знову неприємна екскурсія до управління 
Держземагентства. Влітку, кажуть, навіть 
ще вночі записувалися на чергу, щоби мати 
хоч якусь гарантію потрапити в потрібний 
кабінет. 

Допоки ми намагалися хоч щось виясни-
ти, у 10-му кабінеті за 1 год. часу прийня-
ли лише три особи. То як можна за години 
прийому розглянути 130 справ, як нам по-
відомляли працівники, хіба що позачерго-
во – брата, свата, кума, сусіда..., а люди з 
5-ї ранку займають чергу, щоби бути в числі 
перших.

Чи відбудуться зміни на краще такої спе-
цифіки роботи в управлінні Держземагент-
ства у Чортківському районі?.. Будемо на-
діятися, що з приходом новопризначеного 
керівника в дану установу з’явиться й пози-
тив для пересічного громадянина.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Земля приватизована… за скільки?

Щоб тваринництво – 
не в загоні, а в пріоритеті

Схоже, «назріває» ще одна дотація держави 
товаровиробникам тваринницької галузі, аби крок 
за кроком забезпечувати її підйом. До такої думки 

спонукає інформація на часі з вуст заступника 
начальника управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації І.Заболотного.

Наказ військового комісара
Про черговий призов на строкову 

військову службу весною 2013 року 
громадян Чортківського району

Подяка

Конкурс
Кращий державний службовець

Законом України «Про внесення змін до 
Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
державне мито» щодо ставок за проведення 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно від 20 листопада 2012 р. за № 
5508-VІ передбачено, що за державну реє-
страцію права власності на нерухоме майно 
справлятиметься державне мито в розмірі 7 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (на сьогодні – 119 грн.). За державну реє-
страцію іншого речового права на нерухоме 
майно, обтяження права на нерухоме майно 
передбачається стягнення державного мита 
в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (на сьогодні – 51 грн.).

Від  сплати державного  мита  звільня-
ються особи, визначені  у Декреті Кабінету 
Міністрів  України «Про  державне  мито». Це  
громадяни,  віднесені до І і ІІ категорій по-
страждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи; громадяни, віднесені до ІІІ категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської  
катастрофи, – які  постійно  проживають 
до  відселення чи самостійного переселен-
ня або постійно працюють на території зон 
відчуження, безумовного (обов’язкового) 
і гарантованого добровільного відселен-
ня,  за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 р. прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов’язкового) відселення не 

менше 2-х років, а у зоні гарантованого до-
бровільного відселення – не менше 3-х; гро-
мадяни, віднесені до ІV категорії потерпілих  
внаслідок Чорнобильської  катастрофи,  які 
постійно працюють і проживають або постій-
но проживають на території зони посилено-
го  радіоекологічного  контролю,  за умови, 
що  за  станом на 1 січня 1993 р. вони про-
жили або відпрацювали в цій зоні не менше 
4-х років; інваліди Великої Вітчизняної війни 
та сім’ї воїнів  (партизанів), які  загинули  чи 
пропали  безвісти,  і прирівняні  до  них  у 
встановленому порядку особи; інваліди I та 
II групи тощо. 



№ 11 (8401), 15 березня 2013 року

Суспільство4

17 березня. Тривалість дня – 11.59. Схід – 6.07. Захід – 18.06. День працівників житлово-комунального господарства. Іменини святкують Данило, Василь, Юлія

Діалог у неформаті

Це цікаво

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

Непокоїла журналістів й тема жахливого ста-
ну автомобільних доріг в області, з яких разом 
зі снігом зійшло і асфальтове покриття. Голова 
ОДА озвучив на широкий загал мрію, яка, він 
сподівається, буде втілена в життя: відновити 
дорогу від Заліщиків до Тернополя і далі до Кре-
менця. Дещо в цьому напрямку – на півночі і пів-
дні області – вже зроблено. Підготовлено відпо-

відну обласну програму з будівництва доріг, яку 
спрямовано на затвердження у Кабмін.

Автор цих рядків цікавився подальшою долею 
Чортківського цукрового заводу, і взагалі про-
блемами галузі, адже тільки у нашому районі 
за останній рік більш як удвічі зменшилися по-
сіви цукристих. В.А.Хоптян, відповідаючи на це 
запитання, наголосив, що цукроваріння є дуже 
важливою, стратегічною галуззю для області і 
він тримає дане питання на контролі. З появою 
нових власників з`явилися проблеми з Чортків-
ським цукрозаводом, оскільки вони не мають 
досвіду у виробництві цукру. Частина крупних 
аграріїв області, в т. ч. і Чортківщини, готова 
об`єднатися і викупити підприємство, зазначив 
він, але власники виставили непомірну ціну. 
Нині ведуться перемовини. (Як нам стало відо-
мо буквально вчора, Чортківський цукрозавод 
придбали власники, які володіють Радехівським 
цукрозаводом, що на Львівщині) Проте є й інша 
проблема – перевиробництво цукру. Як аль-
тернатива її вирішення – переробка цукрових 
буряків на біоетанол, на який сьогодні є попит 
в світі.

Після прес-конференції журналісти краю 
мали змогу ознайомитися з найпередовішими 
технологіями вирощування томатів і перцю тут, 
у Синькові. Ще при вході до нас були вжиті за-
ходи з дезінфекції, аби виключити можливість 
потрапляння в теплицю вірусів. Практично всі 
найважливіші процеси тут автоматизовані й 
комп`ютеризовані. Застосовується відповідний 
світловий і температурний режими. Насіннєвий 
і посадочний матеріал привозять спеціально з 

Голландії. Навіть джмелів, що запилюють рос-
лини, і тих доставляють з країни тюльпанів. По-
бували ми й в цеху, де сортують і розфасовують 
продукцію, яку потім везуть на Київ, а вже звідти 
вона потрапляє на полиці супермаркетів. 

Далі разом з представниками обласної та 
місцевої влади ми поїхали знайомитися з інф-
раструктурою села, де нашим гідом виступила 
сільський голова Ганна Підгірна. Відремонтова-
на школа, новозбудовані приміщення сільської 

ради, будинку культури, стадіону, дитячого са-
дочка, готелю, зали для урочистих подій, повніс-
тю замінено майже 30 км асфальтового полотна 
до села – все це, як і теплиці, з`явилося у колиш-
ній сільській глибинці за якихось неповних два 
роки завдяки вихідцю зі Синькова відомому ме-
ценату Дмитру Фірташу, котрому війт особливо 
завдячувала за такі разючі переміни. 

Кінцевим пунктом зупинки своєрідної екскур-
сії Заліщанщиною журналістів і обласної влади 
став обласний дитячий санаторій, що розкинув-
ся у живописній місцині райцентру на березі 

тихоплинного Дністра. Тут нас радо  зустрів го-
ловний лікар цього закладу Петро Буринюк (до 
речі, родом з Мухавки). Даний санаторій – справ-
ді унікальний, адже тут завдяки винятковим ме-
тодам лікування досягають помітного прогресу 
у зціленні від таких важких недуг, як дитячий 
церебральний параліч, хвороб органів дихання 
тощо. Тут з успіхами започатковано лікування 
ДЦП іпотерапією (метод лікування, заснований 
на взаємодії людини зі спеціально навченим 
конем, адаптованим до можливостей хворого в 
опануванні верхової їзди). Тож приємною неспо-
діванкою для присутнього персоналу закладу та 
дітей став подарований керівником області кінь.

День перебування у Заліщицькому районі до-
бігав кінця, проте наступну зустріч журналістам 
В.Хоптян пообіцяв невдовзі влаштувати на на-
шій Чортківщині, у с. Товстеньке, де планується 
урочисте відкриття збудованого наприкінці ми-
нулого року крохмального заводу. Тож чекаємо 
гостей у себе.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Європа на березі Дністра

Як ми і прогнозували у минулорічній пу-
блікації про це дійство, виставка відбулася 
і цьогоріч. Щоправда, змінила місце «про-
писки», бо вже традиційно так склалося, що 
п`ять попередніх років вона проходила у За-
водському будинку культури. Минулої неділі 
відкрили «вернісаж» тварин на центрально-
му стадіоні та на території сусіднього з ним 
приватного закладу громадського харчуван-
ня «Гостинний двір». 

Від світанку на місце проведення почали 
з`їжджатися учасники з усіх усюд. А було їх, 
як повідомив «Голосу народу» В.Деркач, біля 
чотирьохсот. Прибули гості не лише із нашої 

області, а й з усієї України – зі Львівщини, 
Хмельниччини, Буковини, Полтавщини, Оде-
си, Харкова, Закарпаття, Київської області. 
Ба, навіть з-за кордону завітали – полюбу-
валися чортківчани пернатими, вирощеними 
молдавськими голубоводами. Та «кістяк», 
основа основ виставки голубів – це, власне, 
її організатори, члени районного клубу голу-
боводів. Ще недавно ця організація згурто-
вувала 24 любителів цих прекрасних птахів, 
та складна економічна ситуація (а правиль-
ний догляд за птицею вимагає вкладання 
немалих коштів) змусила одних виїхати на 
заробітки у чужі країни, інших розпрощатися 

із улюбленою справою через брак грошей на 
утримання чи цьому посприяли інші життєві 
обставини. На сьогодні членами клубу зали-
шилися 13 осіб: Василь Іваськів, Мар`ян Сол-
тис, Василь Гнип, Микола Левінський, Богдан 
Голінатий, Ростислав Гуменюк, Володимир 
Шмигель, Віктор Рибак, Ігор Гайовський, 
Василь Старик, Петро Щербак, Андрій За-
болотний та Володимир Деркач. Буквально 
в неділю у свої дружні ряди голубоводи при-
йняли ще одного учасника – Степана Казімі-

ра зі с. Сосулівка. 
Саме зусиллями цих тринадцятьох відбу-

лася чергова виставка голубів. Організатори 
дякують за надання площі для проведення 
свята директору стадіону Віктору Нагірному 
та приватному підприємцю Миколі Стасіву 
(«Гостинний двір»), а також усім відвідувачам 
та гостям виставки за їх масову присутність.

Оксана СВИСТУН, 
фото автора

До нас весна летить на крилах голубів
Вже сьомий рік підряд. Так, так, саме стільки разів поспіль на Чортківщині 

відбувається у перший тиждень весни виставка голубів. Незмінним організатором 
цього свята усіх любителів братів наших менших є районний клуб голубоводів, 

де керівником – Володимир Деркач.
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Вшанування Кобзаря

Вісті з глибинки

Вшанування

Духовне

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Березневі дні випромінюються в люд-
ських серцях незабутньою пам’яттю про 
українського Пророка, Велета слова й 
думки – Тараса Шевченка. Його муза, його 
творчість, уся його поетична діяльність, за 
висловом С.Петлюри, стояли біля колиски 
української суспільної думки, коли остання 
– слабка, науково необґрунтована – лише 
робила спроби сформулювати свій зміст, 
опираючись здебільшого на національні 

емоції та романтичний інтерес до етно-
графічних особливостей рідного народу, 
роблячи перші несміливі кроки в напрямі 
до визначення національно-політичних 
ідеалів України. Тому справою честі кожно-
го українця є належне вшанування пам’яті 
Великого Кобзаря.

Схилити голови в шанобі славетному 
Поетові зійшлися того дня на центральний 
майдан міста очільники Чортківщини – го-
лови райдержадміністрації Степан Кобіс, 
районної ради Володимир Заліщук, депу-
тат обласної ради, голова постійної комі-
сії з питань бюджету Олександр Стадник, 
керівники установ та організацій району, 
медичної, представники освітянської та 
культурної галузей міста, громадських і 

політичних організацій.
Поминальну панахиду відслужили свя-

ті отці різних конфесій у супроводі злаго-
дженого співу хору церкви Святої Покрови 
УПЦ КП. У своїх проповідях священнослу-
жителі висловили однодумство щодо 
збереження віковічних істин, незламності 
духу, якими просякнуті твори Кобзаря, що 
й донині залишаються дороговказом у міць 
незалежності нашої держави. 

Опісля ведуча мітингу-реквієму – ме-
тодист районного будинку культури ім. 

К.Рубчакової Галина Корецька запросила 
до слова заступника голови райдержадмі-
ністрації Івана Стечишина. Виступаючий 
зазначив, що високе мистецтво Тараса, 
з його необ’ємною щирістю, – це відбит-
тя справжнього життя України. До слова 
пригадав і спогади М.Костомарова про 
Великого Поета: «…Шевченкова муза роз-
дирала завісу народного життя... Сильний 
зір, міцні нерви треба мати, щоб не осліп-
нути або не знепритомніти від раптово-
го світла істини...». У своїй промові Іван 
Степанович акцентував увагу присутніх і 
на безумовному обов’язку, який повинен 
бути спільним для усіх громадян України, 
– шанувати пам’ять Великого нашого Про-
рока та глибше замислюватися над його 

закликами і заповітами, аналізувати й про-
низувати крізь усю свою свідомість слова 
поета, щоб очищувалися наші серця від 
надмірного егоїзму, збуджувалися від бай-
дужості.

І притишено затріпотіли поминальні 
свічі-лампадки… І лягли мовчазною жа-
лобою до підніжжя пам’ятника Великому 
Кобзареві квіти…

Бо пам’ятайте, що на цій планеті, 
відколи сотворив ї ї пан Бог,  
Ще не було епохи для поетів, 
але були поети для епох!

(Л.Костенко «Кобзарю»)
Силу і глибину Шевченкового слова 

присутні ще раз відчули й у художніх чи-
таннях його творів, які натхненно озвучи-
ли мешканка с. Чорнокінецька Воля Ольга 
Огоренко; завідувачка сільським клубом 
с. Калинівщина Зоряна Байтало; власний 
вірш «Читала мати «Кобзаря» предста-
вила на розсуд слухачів Анжеліка Вербо-
вецька (навчитель читання – Наталія До-
вбуш). Шановне зібрання зворушили своїм 
співом вокальне тріо будинку культури с. 
Білобожниця у складі Галини Романів, На-
талії Ставничої і Олександри Затильної 
методист районного будинку культури Га-
лина Баліцька та директор музичної школи 
с. Пробіжна Віталій Приємський.  

«Він був сином мужика – і став волода-
рем у царстві духа, – писав у своїй «При-
святі» Шевченкові І.Франко. – Він був крі-
паком – і став велетнем у царстві людської 
культури». Бути поетом для епохи – при-
значення важке, бо повинен же хтось цю 
епоху осмислювати, виявляючи в ній Зло, 
стверджуючи Правду і Красу.

P.S. Прикро, та, мабуть, кожного з при-
сутніх неприємно вразила надто мала (як 
для нашого міста) численність чортківсько-
го люду, наших щирих українців-патріотів, 
на урочинах… Чи то ще й досі наповну не 
спрацьовує свідомість українська, чи то 
виставка голубів, яка відбувалася у той же 
день зранку, «відтягла» потенційних поша-
новувачів творчості Кобзаря… 

 Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У наш важкий і у матеріальному, і у мо-
ральному плані час, який переживає не 
тільки наша країна, люди, прагнучи духо-
вного зцілення, все більше горнуться до 
Церкви. Саме завдяки настановам, науці 
священнослужителів ми переосмислюємо 
цінності, до яких прагнемо, ставлячи на 
перший план все-таки духовність. Тому-то 

так багато вірян зібралося того буднього 
дня до храму Божого, щоб скласти молит-
ви до Господа нашого разом із високопре-
освященнійшим владикою Нестором. Під 
радісний вітальний передзвін церковна 
процесія із вишитими хоругвами, дівчатка-
красуні в українському строї з хлібом-
сіллю, маленькі колиндяночки з пишними 
букетами квітів та мовлені ними віршовані 
слова привітань – так зустрічали біля воріт 
церкви духовного наставника Тернопіль-
ської єпархії. 

Владика Нестор разом із настоятелем 
храму протоієреєм Стефаном Кричков-
ським, благочинним Чортківського району 
протоієреєм Богданом Верхомієм та ду-
ховенством району здійснили чин Бого-
служіння. Під час Служби Божої Його ви-
сокопреосвященство звершив освячення 
нових антимінсів для храмів Чортківщини. 
Антимінс – це те, що ми, віряни, не бачимо, 
бо воно використовується лише на вівтарі, 
але без чого здійснення літургії немисли-

ме; це символ внутрішньоцерковної єднос-
ті. Це прямокутний плат з особливими зо-
браженнями покладання Христа до гробу 
(як на плащаниці), освячений і підписаний 
єпископом. Він має невелику зашиту кише-
ню, куди вкладені частинки святих мощів. 

Після завершення церковної відправи 
отець Стефан ще раз висловив подяку від 

усієї церковної громади архієпископу за 
надану їм велику честь приймати його в 
колиндянській Свято-Миколаївській церк-
ві. Лунало співане усіма вірянами «Многая 
літа». Голова райради Володимир Залі-
щук, котрий також є ревним прихожанином 
цього храму, привітавши владику Нестора 
на чортківській землі, подарував йому на 
згадку про цей знаменний для колиндянців 
візит ікону святого Миколая, покровителя 
церкви. Голова райдержадміністрації Сте-
пан Кобіс, теж того дня відвідавши церкву 
у Колиндянах, запросив архієпископа здій-
снювати подібні зустрічі із християнами у 
всіх храмах Чортківщини, завваживши, що 
це є добрим виховним моментом для мо-
лодого покоління.

Під завершення своїх відвідин Свято-
Миколаївської церкви владика Нестор вру-
чив найбільш активним парафіянам, тим, 
які трудилися і трудяться на благо церкви, 
благословенні грамоти. Такої високої честі 
удостоїлися Осип Турчак, Ольга Шемлей 
(незмінна сестриця з 1952 р., вона навіть від 
високої державної нагороди відмовилася, 
коли висунули умову відказатися від церк-
ви), Емілія Шутка, Олександра Липова, Сер-
гій Шемлей, Іван Стець, Степан Процьків, 
Володимир Дереш, Михайло Липовий.

Оксана СВИСТУН, 
фото автора

Виступи дітей недільних шкіл церкви Святої Покрови (м. Чорт-
ків), церкви Успіння Пресвятої Богородиці (с. Скородинці), церкви 
Архістратига Божого Михаїла  (с. Калинівщина), зокрема Шевчен-
ківські читання, християнські та спортивні ігри, залучили до про-
грами фестивалю передусім дітей, бо саме дитячий погляд чис-

тий та відкритий, – розповідає священик Андрій Левкович. Захід 
розпочався зі слова настоятеля церкви Успіння Пресвятої Бого-
родиці с. Скородинці митрофорного протоієрея Мирона Заяця, де 
отець підкреслив значення для українців творчості Т.Шевченка. 
Пізніше були виступи дітей недільних шкіл (надзвичайно уміло, 
вкладаючи душу, відтворили театралізовану постановку з життя 
Шевченка скородинські діти недільної школи). Читання патріо-
тичних віршів, пісні під звуки бандури, хорове виконання відомо-
го Шевченкового «Заповіту» – все було для того, щоб учасники 
заходу відкрили для себе Шевченка, завжди актуального та су-
часного. Під завісу свята священик Андрій Левкович подякував 
юним патріотам за участь у християнсько-патріотичному заході 
та наголосив, що саме за націоналістично вихованою молоддю 
майбутнє нашої держави і тільки вони пронесуть крізь роки май-
бутнім поколінням рідну культуру, мову і поезію…

Щоб розважити дітей цікавинками, священики Андрій Левко-
вич і Мирон Заяць провели конкурс на знання Святого Письма, 
ставили запитання дітям і отримували на них відповіді. Трьох 
найкращих відзначили грамотами: Соломію Романів, Мар`яну Ко-
зар (с. Скородинці), Юлію Провальну (м. Чортків).

Опісля урочистостей діти пішли в школу, де відбулися фізичні 
змагання серед команд, за які переможці отримали почесні гра-
моти. Зокрема, їх здобули команда с. Скородинці – з міні-футболу 
та волейболу, а с. Горішня Вигнанка – з баскетболу (хлопці і ді-
вчата).

Вечірньої пори у сільському будинку культури відбулась роз-
важальна програма, зокрема танці, тільки українська музика, ви-
шиванки, конкурси і різні забави, які організували Зоряна Байта-
ла – завклубом с. Калинівщина та Наталія Копель – організатор 
масових заходів школи с. Ридодуби.

Благочинний Чортківського деканату митрофорний протоієрей 
Михаїл Левкович висловлює подяку організатору даного заходу 
Володимиру Колодюку, директору сільського будинку культури с. 
Горішня Вигнанка; Любові Кашик, директору Горішньовигнанської 
ЗОШ І – ІІІ ст.; Анатолію Мерені, вчителю фізичного виховання 
Горішньовигнанської ЗОШ; Наталії Колодюк, вчителю недільної 
школи церкви Св. Покрови, та усім, хто приклався до мистецько-
християнського заходу, який вкотре довів, що Шевченко – це жит-
тєдайне джерело українського духу, а його творчість – святиня, 
якою дорожить і гордиться український народ.

Ірина ЗЕНЧАК-ГУЛЬКА, 
фото автора

Між нас Тобі, Тарасе, жити

Минулого четверга, 7 березня, у с. Колиндяни завітав 
із архіпастирським візитом архієпископ Тернопільський, 

Кременецький і Бучацький Нестор для звершення Божественної літургії 
у місцевому храмі Святого Миколая.

До Тебе, Господи, усі молитви наші Шевченко — життєдайне 
джерело українського духу

Завітайте у наше село
В день осінній, весняний чи літній

І хоча невелике воно,
Та для мене – найкраще у світі.

(«Моє село» В.Червінський. 2009 р.)

Антонів – одне із невеличких сіл нашого району. Дві про-
сторі вулиці, ошатні будинки. Тут живуть трудолюбиві люди 
зі своїми надіями, болями, турботами.

У центрі села знаходиться початкова школа, приміщення 
якої збудоване ще у 1910 році. Та на даний час тут тепло і 
затишно: комфортні класи, нові парти та стільці, плазмо-
вий телевізор, пластикові вікна, сучасні двері, внутрішній 
туалет, обідня кімната. Мало хто може похвалитися таким 
капітальним ремонтом, і все це завдяки небайдужості і 
фінансуванню керівника ПАП «Фортуна» Ігоря Фрича. Всі 
батьки, жителі села вдячні йому за такий щедрий дарунок.

На шкільному подвір`ї сьогодні гамірно: святково одягне-
ні діти з квітами і подарунками, які виготовили своїми рука-
ми разом із вчителькою Оксаною Левчук. Прийшла весна 
і принесла свято – 8 Березня. Тож учні для найдорожчих 
жінок у своєму житті – мам, бабусь, сестер – підготували 
концерт. Із уст дітей пролунало багато щирих слів, вдячних 
пісень. Хоч і не багато учнів у школі, але це не єдине свято, 
яке організовує Оксана Богданівна, співпрацюючи із пра-
цівниками бібліотеки та сільського клубу.

Так вже повелося: коли чути шкільний дзвінок; веселий 
гамір дітей, юнацтва, які йдуть до бібліотеки; музику, що 
лунає в сільському клубі; церковні дзвони, що кличуть на 
Святу літургію – все це означає одне – село живе! А якби 
цього всього не було?..

Ольга ЧЕРВІНСЬКА, 
бібліотекар с. Антонів 

Село живе!

Минулої суботи з благословення благочинного 
Чортківського деканату митрофорного протоієрея 

Михаїла Левковича у с. Горішня Вигнанка відбувся 
християнсько-патріотичний захід для молоді 
«Шлях до Тараса», присвячений 199-й річниці 

з дня народження славного поета.
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19 березня. Тривалість дня – 12.06. Схід – 6.03. Захід – 18.09. Іменини святкують Аркадій, Федір, Максим, Олена

Спортивна слава

Футзал

Вважати недійсними

ДАІ інформує

Подяка

Вільна боротьба

Кожна четверта автопригода відбувається унаслідок пе-
ревищення швидкості руху, а кожна п’ята – через порушення 
правил маневрування. Більшість з них – це свідоме порушення 
Правил дорожнього руху. У суспільстві спостерігається фак-
тичне ігнорування учасниками дорожнього руху чинного за-
конодавства, що є результатом низької культури поведінки на 
дорогах, безвідповідальності та правового нігілізму.

За рішенням Уряду України з 1 по 31 березня ц. р. в державі 
триватиме Місячник безпеки дорожнього руху. Головною ме-
тою заходу є реалізація комплексу заходів щодо привернення 
уваги різних верств суспільства, учасників дорожнього руху, 
органів місцевого самоврядування до проблем забезпечення 
безпеки дорожнього руху.

Пильна увага буде приділена виконанню заходів, що спрямо-
вані на усунення причин і умов скоєння дорожньо-транспортних 
пригод, створення безпечних умов для руху транспорту і пішо-
ходів. Для цього необхідно привести в належний стан технічні 
засоби організації дорожнього руху, довести наявне освітлен-
ня вулиць і ділянок доріг до рівня, що його вимагають відповід-
ні нормативи, організувати освітлення аварійних ділянок.

Працівники ДАІ здійснять додаткові перевірки технічно-
го стану пасажирських автотранспортних засобів, особливо 
тих, що використовуються для перевезень дітей і пасажирів. 
Інспекторський склад дорожньо-патрульної служби проводи-
тиме цілеспрямований нагляд за дотриманням водіями тран-
спортних засобів, пішоходами і пасажирами Правил дорож-
нього руху: швидкісного режиму руху, використання водіями 
та пасажирами ременів безпеки тощо. Головним підсумком 
проведених заходів має стати збереження життя і здоров’я 
українських громадян, їх дітей – кожного, хто є учасником до-
рожнього руху.

Володимир ЗИГРІЙ, 
начальник ВДАІ МГБ Чортківського РВ УМВСУ

 в Тернопільській області

ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

земельні ділянки

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04. 
будинок у с. Бичківці, вул. Середня, 28 (центр 

села), площею 55 кв. м,  із господарськими будівлями,  
гаражем, городом. Є газ, вода, світло.

Тел. 098-802-38-94.

новозбудований приватизований будинок 
у с. Ягільниця, площею 198 кв. м, із присадибною 
ділянкою – 0,22 га; є сад, криниця.

Тел. 096-846-68-90.

цегляний будинок у с. Пробіжна загальною пло-
щею 80 кв. м. Є літня кухня та господарські будівлі;  
газ, світло.

Тел. 068-649-08-97.

будинок в с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є зе-
мельна ділянка – 49 сотих, великий сад, вся земля 
приватизована. Є гараж, хлів, будинок газифікова-
ний. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

приватизований будинок у с. Пробіжна, 
загальна площа – 65 кв. м, підвал, сарай, стайня, 
літня кухня, криниця, садочок, земельна ділянка – 
30 сотих. Терміново.

Тел.: 097-933-64-13; 096-606-14-00.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності. Заг. 
площа – 50,5 кв. м, великий засклений балкон, індиві-
дуальне опалення, поміняно вхідні двері і вікна. Недо-
рого. Терміново. Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46. 

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

Тел. 066-984-71-98. 
2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 63. 

Кімнати роздільні, індивідуальне опалення, цілодобове 
водопостачання.                          Тел. 066-295-53-17.

3-кімнатна квартира покращеного планування у 
новому будинку по  вул. Січинського. Загал.  пл. –  93,5  кв. м. 
Є і/о, вода, каналізація. Розпочато євроремонт. Ціна 
договірна.                                      Тел. 066-129-91-88.

3-кімнатна квартира в смт Заводське, площею 59 
кв. м, 5-й поверх, і/о, м/п вікна, дубові двері, будинок 
збудований у 1993 р. Ціна 31 тис. у. о.

Тел. 067-664-80-45; 099-741-24-04.
3-кімнатна квартира по вул. Шухевича, 2 а, 

площею 95,3 кв. м, у новозбудованому сучасному 
5-поверховому будинку на 3-му поверсі. Є 2 балкони, 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Ціна договірна.

Тел. 095-779-60-77.

Розпачливим зойком на душу та чорним 
крилом на серце лягла для нас підступна 
втрата – після важкої хвороби відійшла у віч-
ність мама, бабуся та прабабуся ПАНДРАК 
Марія Михайлівна.

У хвилини несподіваного горя, яке болісною 
тугою оповило нашу родину, підтримали, до-
помогли, не залишили наодинці зі смутком, 
розділивши біль утрати, добрі люди. Уклін-
но дякуємо за проявлену турботу директору 

Чортківського державного медичного коле-
джу, кандидатові мед. наук Любомирові Сте-
пановичу Білику, всім працівникам медично-
го коледжу, працівникам Чортківської ЦКРЛ, 
рідним, сусідам, друзям, близьким. Просимо у 
Всевишнього для них ласк на довгії та благії 
літа.

З вдячністю та повагою – діти, внуки, 
правнуки покійної.

Саме цьогоріч десятий за рахунком 
турнір пам`яті А.Романюка зібрав усіх 
колег та знайомих, учнів та вихованців 
волейбольної школи. Поміж них по-
чесне місце займає засновник та ор-
ганізатор турніру, старший викладач 
кафедри фізичної культури і спорту 
Чортківського педагогічного училища 
ім. О.Барвінського П.Михайляк. На 
турнірі були присутні Й.Провальний 
(колега, тренер з вільної боротьби), 
В.Большаков (тренер з легкої атлети-

ки), І.Пуківський (тренер з волейбо-
лу), О.Архіпенко (тренер з футболу), 
М.Довгань (тренер з легкої атлетики), 
В.Маришев (тренер з вільної бороть-
би, у минулому директор Чортків-
ської ДЮСШ), І.Веретик (заслужений 
лікар України), М.Сулима (вихова-
нець А.Романюка), Г.Родинюк (перша 
вихованка А.Романюка), С.Шевчук, 
О.Стадник (голова бюджетної комісії 
обласної ради).

Традиційно турнір відкрив директор 

Чортківської РК ДЮСШ  В.Градовий. 
Зі словами вітання виступили на-
чальник відділу молоді і спорту РДА 
О.Галущак та заступник директора 
з навчально-тренувальної роботи 
ДЮСШ В.Шевчук.

Другий рік поспіль турнір проходить 
у рамках міжобласного і, що приємно, 
є відомий за межами нашої області. 
Цьогоріч на турнір прибуло 9 команд, 
понад 80 учасників прекрасної статі, 
які святкового дня демонстрували по-

справжньому спортивне видовище і, 
не розчаровуючи глядачів та прихиль-
ників, дарували свято – адже турнір 
відбувався 8-9 березня.

У турнірі взяли участь дві команди 
дівчат Чортківської РК ДЮСШ (тренер 
В.Шевчук), команда ветеранів Чорт-
кова (тренер А.Прокопів, головний 
суддя змагань), команда Чортківсько-
го педагогічного училища (тренер 
А.Побуринний), команда Заліщицької 
ДЮСШ, команди із міст Глибока, Лети-

чів та Дунаївці Чернівецької та Хмель-
ницької областей, команда Кам`янець-
Подільського аграрного університету. 
Фінальна зустріч між командами Чорт-
ківської та Летичівської ДЮСШ (пере-
можці турніру), а також товариська 
зустріч команд ветеранів Чорткова та 
аграрного університету, заслугову-
вали на звання ігор всеукраїнського 
рівня.

Сценарій турніру свідчить про ви-
сокий професіоналізм і майстерність 
організації та проведення даних міро-
приємств дирекцією школи з колекти-
вом, а зокрема кафедрою волейболу, 
які підтримують традиції відділення, 
продовжують велику, вагому справу, 

утримуючи рівень лідерів як в області, 
так і за її межами. У минулому основа, 
у майбутньому – довершена мета.

Прихильники волейболу, зокрема 
жіночого, можуть побачити своїх куми-
рів 7 квітня у спортивному комплексі 
«Економіст» на зональних змаганнях 
жіночих команд Тернопільщини, де 
спільна збірна команда району вете-
ранів і ДЮСШ виборюватиме путівку 
до фіналу обласної спартакіади. 

Оргкомітет змагань

У чемпіонаті взяли участь 25 команд 
учнів 1998-1999 р. н., розділених на п`ять 
зон. Наші юнаки, переконливо обігравши 
у своїй зоні Борщів 7:1, Монастириську 
3:1, зігравши внічию 5:5 із Заліщицькою 

ДЮСШ, вийшли до фіналу. У фінальній 
частині зустрічались 8 команд, розділе-
них на дві групи. Обіграли Шумськ 4:3, 
Тернопільську школу футболу 4:3 та 
Зборів 2:1. У стиковій грі лише поступи-

лись Тернополю-1, виборовши срібло. 
Отож, картина така: золоті медалі діста-
лися команді Тернопіль-1, срібні – Чорт-
ків ДЮСШ і «бронза» – Тернопіль-2.

Ось вони, наші срібні чемпіони, на 
знімку: Олександр Гальчук (ЗОШ № 2), 
Андрій Недокус (гімназія), Дмитро Кухтяк 
(ЗОШ № 2), Володимир Павлишин (ЗОШ 
№ 5) – воротар, капітан команди, Воло-
димир Нога, Олександр Перов (Росо-
хацька ЗОШ), Віктор Свирида (Білівська 
ЗОШ), автор цих рядків Олександр Архі-
пенко – тренер, Сергій Сокальський (Бі-
лівська ЗОШ), Олег Слободян (ЗОШ № 
5), Олег Хруставка (Ягільницька ЗОШ), 
Микола Криницький (Горішньовигнан-
ська ЗОШ), Іван Кутрик (ЗОШ № 7). Від-
сутній на знімку Василь Крашівський із 
ЗОШ № 6. 

Відділення футболу щиро вдячне 
постійним спонсорам за придбання ін-
вентаря для змагань: очільнику Чорт-
ківської міської організації партії УДАР 
Олександру Петричку, депутату міської 
ради, представнику ВО «Свобода» Ан-
дрію Зазуляку, приватним підприємцям 
Петру Ткачуку, Володимиру Сулимі.

Олександр АРХІПЕНКО, 
тренер Чортківської РК ДЮСШ

земельна ділянка в м. Чортків в гарному місці 
біля автовокзалу, рівна (район колишнього авто-
дрому), площею 0,08 га. Ціна 7 тис. у. о.

Тел.: 067-352-04-55; 097-507-22-90.

Заради безпеки дорожнього руху
З метою зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод на території України 
проводиться «Місячник безпеки дорожнього руху 

на автомобільному транспорті».

Минулими вихідними, 9-10 березня, у рамках ХVІІ спартакі-
ади учнівської молоді Тернопільщини проводилися відбіркові 
змагання з вільної боротьби для виявлення переможців для 
участі в спартакіаді України, яка стартуватиме цьогорічного 
травня у Львові.

Було сформовано й команду з п`яти учнів різних загальноос-
вітніх шкіл, які займаються у Чортківській ДЮСШ і виступають 
за честь нашого району. Переможцем, якому не було рівних 
у ваговій категорії до 46 кг, став наш вихованець Андрій Дзе-
дзюх, учень ЗОШ № 6 І – ІІІ ст. Він здобув перше місце та увій-
шов до збірної області з вільної боротьби і братиме участь у 
спартакіаді учнівської молоді України. У ваговій категорії 100 кг 
третє місце посів Юрій Гаврилюк, учень ЗОШ № 5 І – ІІІ ст.

Щира вдячність за фінансове уможливлення участі у зма-
ганнях та зусиллям у сприянні розвитку спорту в районі – на-
чальникам відділів освіти, молоді та спорту РДА Тетяні Ярем-
ко, Олегу Галущаку.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер з вільної боротьби ДЮСШ

У залік майбутніх перемог

посвідчення батьків багатодітної сім`ї серії ВО за № 
007138, видане відділом у справах молоді та спорту Чорт-
ківської РДА 21 березня 2012 р. на ім`я: ВЕНЗЕЛЬ Ганна Вік-
торівна.

військовий квиток серії МК за № 5941800, виданий Чорт-
ківським РВК у 1995 р. на ім`я: ТИМОФЕЄВ Анатолій Ана-
толійович.

Турнір, що вартий історії
Минуло десять років відтоді, як пішов з життя хороший педагог, відомий 

тренер, у минулому директор Чортківської ДЮСШ Андрій Романюк.

Є срібло!
Вихованці Чортківської РК ДЮСШ стали срібними призерами 

чемпіонату області з футзалу.



07.05 Панянка і кулінар
07.40 Дружина
09.05 Хто в домі хазяїн?
09.25 Як це?
09.50 Крок до зірок
10.30 Шеф-кухар країни
11.20 Маю честь 
запросити
12.05 Х/ф “Острів скарбів”
15.30 Ближче до народу
16.05 Караоке для дорослих
16.50 В гостях у 
Д.Гордона
18.20 Пам`яті 
М.Мозгового
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.30 Точка зору
21.55 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Дружина

06.05 Х/ф «З неба на 
землю»
07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 «Лото-забава»
10.10 М/ф “Ангрі Бьордс”
10.40 М/с «Чіп і Дейл»
11.05 Гастрономічні по-
дорожі з Ю.Висоцькою. 
Венеція
11.45 Неділя з Кварталом
12.40 Шість кадрів
13.25 Міняю жінку
14.50 Т/с “Свати 6”
19.30 ТСН
20.15 Голос країни 3
22.40 Світське життя
23.40 Що? Де? Коли? 

05.50 Х/ф “Черговий тато: 
літній табір”
07.30 Юрмала
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Великі танці
12.15 Концерт “Сватам 5 
років”
15.00 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму”
16.00 Т/с “Один на всіх”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Великі танці
23.25 Х/ф “Війна світів”

07.05 О.Буйнов. Чоловік 
на сцені та в житті
08.25 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.25 Школа юного супер-
агента
09.40 Х/ф “Кортик”
13.30 Таємниці успіху
14.05 В гостях у Д.Гордона
14.55 Золотий гусак
15.30 10+10. Український 
фольк
16.40 Концерт М.Грицкана
18.25 Концерт Т.Повалій
21.00 Підсумки дня
21.25 Без цензури
21.55 Кабмін: подія тижня
22.10 Українська пісня
23.00 Твій голос
23.30 Ера здоров`я
23.50 Кіно в деталях

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Безбілетні 
пасажирки»
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.10 М/ф “Ангрі Бьордс”
10.40 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт 4: 
В`єтнам
12.00 “Тачки”
12.25 Голос країни 3
14.55 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 2»
16.40 Х/ф “Калачі”
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Казино 
“Рояль”
23.10 Х/ф «Час»

06.20 Шустер-Live
09.30 Чекай на мене
11.05 Смачне побачення
12.05 Т/с “Коли на південь 
відлетять журавлі”
16.05 Юрмала
20.00 Подробиці
20.25 Концерт “Сватам 5 
років”
23.00 Х/ф “Три дні з 
дурнем”
00.45 Х/ф “Крайні 
заходи”

07.00, 08.00 Новини
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф “О.Захарова. 
Донька “Ленкому”
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.20 Д/ф “П`ять відсотків нас”
09.45 Контрольна робота
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Телемарафон до 
Всесвітнього дня бороть-
би з туберкульозом
13.05 Надвечір`я
14.00 Українська пісня
14.35 Околиця
15.15 Театральні сезони
16.05 Х/ф “Матч відбудеть-
ся за будь-якої погоди”
19.10 Концерт до 60-річчя 
українського ТБ
21.15 Концерт С.Ротару
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Ланцюг»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.50 Т/с «Найкращий друг 
сім`ї»
12.50 Т/с “Доярка з Хацапе-
тівки 2. Виклик долі”
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Свати 6»
21.30, 22.30 Свати за кадром
23.30 Х/ф “Чужий”

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Захист свідків»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.50 Т/с «Анна»
17.45, 19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30, 23.55 Шустер-Live
21.35 Футбол. Збірна 
Польщі - збірна України

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «В.Матецький. 
Було та минуло»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
09.55, 19.05 Про головне
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
Новини 
12.10 Здоров`я
13.30 Х/ф “Слідством 
встановлено”
15.15 Euronews
15.55 Х/ф “Так і буде”
19.30 Концерт дуету 
“Світязь”
20.20 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Х/ф «Ланцюг»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.50 Т/с «Найкращий друг 
сім`ї»
12.50 Т/с “Доярка з Хацапе-
тівки 2. Виклик долі”
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Свати 6»
21.20, 22.20 Свати за 
кадром
23.20 Моя хата скраю

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Захист свідків»
12.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.50 Т/с «Анна»
17.45 Т/с “Свати 3”
18.00 Новини
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Таємниці слідства»
22.25 Т/с «У зоні ризику»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О.Сафронова. 
У пошуках кохання»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
Новини
12.15 Крок до зірок
13.15 Таємниці успіху 
13.50 Х/ф “Остання крадіжка”
15.15 Euronews 
15.35 Х/ф “Василь Буслаєв”
17.00 Х/ф «Стріли Робін Гуда»
19.10 Про головне
19.45 Театральні сезони
21.35 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
22.20 Концерт “Озветься в 
музиці душа”
23.00 Підсумки
23.25 Х/ф «Ланцюг»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.50 Т/с «Найкращий друг 
сім`ї»
12.50 Т/с “Доярка з Хацапе-
тівки 2. Виклик долі” 
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Свати 6»
22.30 Українські сенсації

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Захист свідків»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.50 Т/с «Анна»
17.45, 19.00 Т/с “Свати 3”

20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Таємниці 
слідства»         22.25 
Т/с «У зоні ризику»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «Б.Токарєв. Та-
ємниця двох капітанів»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Шеф-кухар країни
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
11.00, 18.55 Підсумко-
ва прес-конференція 
Прем`єр-міністра України 
М.Азарова з українськими 
ЗМІ
13.00, 15.00, 18.20 Новини
13.15 Хай щастить
13.45 Х/ф «Шукай вітру»
15.15 Euronews
15.30 Х/ф “Міські по-
дробиці”
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.50 Т/с «Найкращий друг 
сім`ї»
12.50 Т/с “Доярка з Хацапе-
тівки 2. Виклик долі”
13.50 Не бреши мені 
15.55 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Свати 6»
22.30 Міняю жінку 7

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Захист свідків»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
14.00 Судові справи
14.55 Сімейний суд
15.50 Т/с «Анна»
17.45, 19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Таємниці слідства»
22.25 Т/с «У зоні ризику»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О.Яковлєва. 
Я сама»
09.00 Підсумки тижня
09.30, 22.20 Без цензури
09.55 Книга.ua
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
Новини
12.20 Право на захист
12.45 Темний силует
13.15 Х/ф “Операція 
“Хольцауге”
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Життя на рівних
16.00 Х/ф “Син полку”
18.55 Агро-News
19.25 Сільрада
19.35 Концерт С.Ротару
21.00 Підсумки дня
21.35 221. Екстрений виклик
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.35 Х/ф «1+1»
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Свати 6»
22.30 Гроші

05.30 Х/ф “Ванька”
07.00, 07.30 Новини
07.10 Ранок з Інтером
14.00 Судові справи
14.55 Сімейний суд
15.55 Чекай на мене
17.45 Т/с “Свати 3”
18.00 Новини
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Таємниці слідства»
22.25 Т/с «У зоні ризику»
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ПОНЕДІЛОК
19 березня
ВІВТОРОК

20 березня
СЕРЕДА

21 березня
ЧЕТВЕР

22 березня
П`ЯТНИЦЯ

23 березня
СУБОТА

24 березня
НЕДІЛЯ

18 березня

20 березня. Тривалість дня – 12.10. Схід – 6.01. Захід – 18.11. Іменини святкують Василь, Павло, Євген, Марія

СВіТЛій ПАМ`ЯТі ТОВАРИшА
18 березня минає 40 днів відтоді, 

як на 77-му році життя після тривалої хвороби 
перестало битися серце 

КРИЦЬКОГО Анатолія Івановича. 
Пішла з життя сильна людина. Це вели-

ка втрата для рідних і близьких, людей, які 
його знали.

Народився Анатолій Іванович у бідній 
селянській родині. Нелегким було його ди-
тинство у передвоєнні та воєнні роки. Все 
своє свідоме життя він присвятив землі. 
Трудову діяльність на теренах району роз-
почав з посади агронома, керівника госпо-
дарства у с. Свидова. Працював на різних 

керівних посадах у районі та в обласному центрі. Анатолій 
Іванович був відданим справі, висококваліфікованим спе-
ціалістом, доброзичливим товаришем, умів наводити кон-
такти з людьми. Колеги по роботі цінували його як талано-
витого й справедливого керівника, віддану людину, в якої 
завжди могли знайти пораду і підтримку. Він неодноразово 
обирався депутатом районної та обласної рад.

Віримо, що добра згадка про Крицького А.І. ще довго за-
лишатиметься у пам`яті багатьох краян. Просимо всіх, хто 
знав його, пом`янути тихою і щирою молитвою.

Друзі та колеги по роботі.

Колектив дитячого відділу Чортківської ЦКРЛ ви-
словлює співчуття Галині Тадеївні Гантімуровій з 
приводу смерті її матері.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ ст. глибоко су-
мує з приводу тяжкої втрати – смерті вчительки-
пенсіонерки АНДРУХІВ Терезії Степанівни та ви-
словлює щирі співчуття рідним і близьким покійної.

ПОМ`ЯНіМО
14 березня минуло 40 днів світлої пам`яті

НАДЕЛЯ Олексія Сігмунтовича
(22.03.1924 – 3.02.2013 рр.).
Пішов в інший світ, залишивши після 

себе глибокий сум.
Він був добрим чоловіком, 61 рік про-

жив з дружиною душа в душу, турботли-
вим і чуйним батьком чотирьох дітей, 
люблячим дідусем, прадідусем.

Ми завжди будемо пам`ятати вас. 
Тож просимо всіх, хто знав його, в мо-
литвах згадати, миру і Царства Божого 

його добрій і щирій душі побажати.
Сумуючі – діти, внуки, правнуки.

Депутати Чортківської районної ради та її ви-
конавчий апарат глибоко сумують з приводу пе-
редчасної смерті депутата райради ЛЕВАНДОВ-
СЬКОГО Богдана Васильовича і висловлюють 
найщиріші співчуття рідним і близьким покійного.
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Вітання8

-13 ... -4

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
16 березня

-17 ... -7

неДілЯ
17 березня

-14 ... -1

ПОнеДілОк
18 березня

-4 ... +4

вівТОРОк
19 березня

+2 ... +5

СеРеДА
20 березня

+1 ... +7

чеТвеР
21 березня

0 ... +4

П`ЯТницЯ
22 березня

21 березня. Тривалість дня – 12.14. Схід – 5.59. Захід – 18.13. Іменини святкують Ярема, Лазар

Найтепліші вітання, 
найщиріші побажання

Вірі Петрівні СИВОЛОС
з нагоди Дня народження!

Ювілей у Вас 
               щасливий нині –
Добрий, мудрий, 
                щедрий ювілей.
В ньому все: 
          робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих 
                        Вам людей.
Нехай Господь 

                   благословляє
Вас кожний день і щогодини,
Здоров`я, ласку посилає
Для Вас і Вашої родини.

З повагою – Надія, 
Володимира, Лідія.

13 березня виповнилося 4 рочки
Карінці ПАХОЛКІВ

зі с. Залісся.
Рости, наша Карінко, 
           красива, як квітка,
Будь завжди здорова, 
           весела й привітна.
Нехай голосок 
     Твій дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються 
                         очі веселі.
Хай сонечко ясне 

                                           Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.
З любов̀ ю – мама, тато, 

брат Миколка, цьоця 
Марійка та рідні 

зі с. Озеряни і Колиндяни.

У цей весняний день сердечно вітаємо 
із ювілеєм, який вона відзначатиме 17 

березня, кохану дружину, люблячу матусю, 
найкращу бабусю, невістку, хресну маму

Світлану Іванівну ГИКАВЧУК
з м. Чортків.

Щастя і долі Тобі бажаємо, здоров`я, не-
бесної благодаті, миру і злагоди в хаті.

Бажаємо Тобі життя прожити
Без сліз, без горя, без біди,
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов̀ ю і повагою – 
чоловік, синочок з дружиною, 
внучок Іллюшка, свекруха, похресниця 

Іруся та вся родина.

Із юним, веселим, ніжним ювілеєм – 
15 річчям – вітаємо улюблену 

нашу донечку, дорогу сестричку
Христину ГНАТИШИН

зі с. Шманьківці.
Тобі, наша доню, Тобі
Всі помисли наші та мрії,
І серце наше назавжди,
Любов, піклування, надії.
Цвіти, наша доню, цвіти,
Хай Ангел хоронить 
                           від злого,
Для Тебе відкриті світи –
Молися 

                                    Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху.
З любов̀ ю – мама, тато, 

братчик.

Щиро вітаємо з 40-річним ювілеєм 
коханого чоловіка, 

найкращого тата і зятя
Сергія Івановича КНИША.

На килимі життя,
Немов пахуча м`ята,
Розквітає Твоя 
                  ювілейна дата.
Нехай вона повік 
                        не одцвітає,
Хай сонце Твою хату 
                            не минає,
Здоров`я зичимо не на рік –

На все життя його бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік
З добром, достатком, вдячністю і миром.
Нехай Пречиста Матінка Марія
Тебе візьме під Свій покров
І хай завжди у серці будуть 
Надія, Віра і Любов.

Дружина Олена, сини, 
тесть і теща.

Колектив та колишні працівники 
ОК МБТІ вітають 

з 60-річним ювілеєм 
колишню колегу по роботі

Зеновію Йосипівну ПРОЦКО.
У цей прекрасний день прийміть най-

щиріші вітання з нагоди особистого свята 
у Вашому літочисленні. Зичимо Вам міц-
ного здоров`я, нехай щедрою 
буде доля на добро і втіху. Хай 
день цей наповниться світ-
лом, цілющі джерела здоров`я 
дають. Господнього благо-
словення Вам та всіх земних 
благ.

З початком весни завітав радісний 35-
літній ювілей до милої та чарівної жінки –

Орести Ігорівни ЧОРНОЇ
з м. Чортків.

Бажаємо добра 
                       і довголіття,
У кожній справі 
                      хай щастить,
Вік щедрий, 
      як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.
Хай доля  буде, 
             як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З повагою і любов̀ ю – сусіди 
тьотя Валя і Андрій.

У цей весняний радісний день щиро 
вітаємо з 2 рочками дорогу нашу 
донечку, внучечку, похресницю, 

племінницю і правнучечку
Ілоночку ЗАТИЛЬНУ

з м. Чортків.
Десь у лісі весняному
Зайчик квіточок нарвав,
Цілу ніч ішов він пішки,
Аж втомились 
                        його ніжки,
Двері лапкою шкребе:
“З Днем народження 
                                Тебе!”.
Несуть білочки гостинці

У вишиваній торбинці.
Подарунків так багато –
У Ілоночки сьогодні свято.
Тож рости здоровенька і гарненька,
Як квіточка весняна – Ти у нас одна.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі він дає.

З великою любов̀ ю – мама 
Галя, тато Олег, бабуся 

Марійка, дідусь Іван, 
хресний тато і вуйцьо 

Сергій, прабабуся Марія.

Колектив ПАП “Паросток” щиро вітає 
з 50-річним ювілеєм директора 
Євгена Михайловича ШКАБАРА

зі с. Шманьківці.
Шановний Євгене Ми-

хайловичу!
Усі ми, Твої підлеглі, 

однодумці, щиро вітаємо 
Тебе з Днем народження.

За час спільної роботи 
ми пізнали Тебе не тільки 
як компетентного керівни-
ка, знаючого і вправного 
фахівця, а й як сучасну, 

веселу, товариську людину, яка вміє ви-
слухати і порадити, пожартувати і спита-
ти, “прикольнутися” і захистити, бути ви-
могливим і добродушним.

Від усього серця бажаємо Тобі козацько-
го гарту, сил духовних і фізичних, любові і 
добробуту в родинному колі. Хай дорога 
життя квітчається вагомими успіхами, по-
вагою людей, міцним здоров’ям та радіс-
ним настроєм.

А ще бажаємо, щоб поряд з Тобою були 
ми – працьовита, віддана, випробувана у 
“штормах” славна і вірна команда.

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колоском цвітуть,
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги Вам земля
Десятки літ ще мріяти, любити,
Хай рідна пісня серце окриля
В здоров’ї й радості багато літ прожити.

З повагою – колектив 
ПАП “Паросток”.

Вітаємо з 90-річним ювілеєм
Ольгу Іванівну ЙОСИФІВ

зі с. Калинівщина.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна 
              з найкращих дат,
Тоді вітає вся родина,
Бо Вам, рідненька цьоцю 
             і бабусю, – 90 літ.
Де взяти слів, 
 щоб вдячність передати

За все добро, за щедрість, за любов.
За ласку всю, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Бажаєм здоров`я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
То нічого, що знов ювілей,
Сивий вітер у волоссі гуляє –
Вам від Бога таку благодать
Ваша доля в цей день посилає,
Щоб всіх нас на 100-річчя зібрали.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров`я 
                 Господь Вам дає!

З любов̀ ю і повагою – Марія, 
Богдан, Михайло, Валерій, 

Оксана, Наталя, 
Маруся з м. Чортків.

Щиросердечно вітаємо митрофорного 
протоієрея, декана Чортківського 

деканату УПЦ КП
отця Михаїла Романовича ЛЕВКОВИЧА

з Днем народження.
У день такий прекрасний,
В березневий час
З Днем народження з нагоди
Вітаєм щиро Вас.
Ви є вчитель і наставник
Парафіянам всім своїм,
І духовник, і порадник
Людям старшим 
                        й молодим.
Недарма Бог Вас полюбив,
Розум дав чудовий

І тому благословив
За престіл Христовий.
І надалі Вам бажаєм
Божого дарунку долі
Вести Святу Літургію
З Христом на престолі.
Ви й господар гарний в домі,
В церкві лад вмієте тримати
Й на подвір`ячку церковнім
Божу красоту придбати:
І троянди, й різні квіти,
Із джерел святих водичка,
В купальні – тіло відновити,
Й зелена стрижена травичка.
Щастя Вам земного, здоров`я міцного,
Миру й згоди в Вашій хаті,
Добра й радості від Бога,
Божої Вам благодаті.
Ще веселих, довгих літ
Бажаєм Вам прожити
І добрий славний слід
На землі лишити.
Живіть гарно і щасливо
Завтра, вчора й нині,
Неба ясного Вам зичим
І всій Вашій родині.
Будь щедрою, пора золота,
На многі і благі літа!

Парафіяни та сестриці
 церкви Св. Покрови. Вітаємо з 50-річчям від Дня народження 

добру і чуйну, надзвичайно відповідальну 
людину – директора ПАП “Паросток”

Євгена Михайловича ШКАБАРА.
Хай кожен день 
  приносить тільки щастя,
Робота – насолоду 
                             і наснагу,
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, 
                    шану і повагу.

З повагою – 
Шманьківський сільський 

голова 
Мирослав Модестович Човник 

і колектив сільської ради.

Щиросердечні весняні вітання 
з нагоди ювілею

Вірі Петрівні СИВОЛОС.
В день весняний зичу 
                               від душі
Радості, натхнення і надії.
Хай в добрі минають 
                               Твої дні,
Збудуться усі завітні мрії.
Хай доля намітить 
                        років багато
Здоров`я, щастя й добра.

Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Щоб життєвий шлях був безмежно широкий,
Мало було перешкод, 
Щоб ювілей справляла сотий,
Не знаючи тяжких турбот.
Хай благодать Господня на Тебе сяє,
А День народження 
                                приходить знов і знов.
Ісус Христос щоденно захищає,
Пречиста хай візьме 
                        під свій покров.
З повагою – подруга Люба.

Сердечно вітаємо з Днем народження 
п. Марію ШТЕПУ – 

зв’язкову УПА, в’язня радянських 
концтаборів, засновника музею 

більшовицького терору, 
політв’язнів і репресованих. 

Шановна п. Маріє, завдяки Вашій актив-
ній просвітницькій роботі молоді покоління 
будуть знати і пам’ятати героїв Визволь-
них змагань. Бажаємо Вам здоров’я, ба-
дьорості, міцності та сили для подальшого 
відтворення правди нашої історії. 

Зі щирою повагою 
і вдячністю за Ваш 
життєвий подвиг – 

Рада музею.

17 березня святкує свій 70-річний 
ювілей чудова, працьовита людина
Петро Степанович ПОГРІБНИЙ.

Роки летять, мов розсідлані коні,
І цього лету не спинить...
І 70 прожитих років –
Неначе незбагненна мить.
Шановний і дорогий Петре Степанови-

чу, щиро вітаємо Вас з ювілеєм. Ваші про-
житі роки наповнені працею і клопотами 
про дорогих Вам людей – дітей, онуків. Це 
Ваша священна батьківська місія, яка за-
слуговує вдячності і поваги.

Нехай Господь Бог посилає Вам ще ба-
гато щасливих літ прожити в здоров`ї та 
сімейній злагоді і Ваша подальша жит-
тєва стежина буде осяяна благодатним 
Омофором Пречистої Діви Марії.

З глибокою повагою – 
сім`я Голінатих та сім`я 

Матвіїшиних із м. Чортків.

Щиро вітаємо із 65-річчям дорогу сестричку 
Надію ЮРЧИШИН (ЛАЗАРЧУК)

з м. Бережани.
Бажаємо достатку, 
               наснаги та сили,
Здоров`я міцного 
                     з роси і води,
Щоб горе ніколи Тебе 
                        не скорило,
Добро було поруч 
                з Тобою завжди.
Щоб спокій та мир 

                                     панували в родині,
І радість завжди дарувало життя.
Сторицею щастя всміхалось віднині,
Трояндами квітло Твоє майбуття.
Здоров`я приносить хай кожна хвилина,
Від бід охоронить молитва свята,
Хай доля дарує ще років багато,
Хай радість і щастя приходить до хати.
Хай збудеться все, що іще не збулося,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози,
Хай стелиться щастям життєва стежина,
А Бог хай дарує многії і благії літа!
Твої рідні – сестри Оля, 

Марійка, Стефа та племінник 
Василь із Чортківщини разом 

зі своїми сім`ями.

Педагогічний та учнівський колективи 
Шманьківської ЗОШ І – ІІ ст. вітають із 
50-річчям директора ПАП “Паросток”

Євгена Михайловича ШКАБАРА.
Що найкраще в серці маєм –
У цей день ми Вам бажаєм:
Здоров`я Вам на всі літа,
Хай квітне в серці доброта.
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу.
Щоб в мирному небі 
           Вам сонце всміхалось,
А всі Ваші мрії 
                  і плани збувались.
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На одному з весіль довелось спостерігати, як старші 
за віком гості співали народні пісні, а молоді дівчата й 
хлопці мовчки дивилися на них з іронічною посмішкою, 
як на архаїчні експонати. Тому що більшість з них вже 
вихована на російській поп-музиці, а також на англо-
мовній, яку молодь слухає у навушниках, з відреченим 
поглядом, танцює під неї на різних дискотеках, навіть 
у школах, барах. В одному із них на околиці Чорткова 
універсальний музикант із дев`яти пісень виконав чоти-
ри російські. В автобусах, маршрутках теж звучить ро-
сійська попса, якою годуються пасажири-українці. Така 
політика впливу «русского мира», якому ніхто нічого не 
протиставляє. Тільки у 2005 році десант москаликів на 
різних базарах і повсюдно продав мільйони касет з при-
мітивним російським продуктом. Триває пропагандист-
ська окупація, яка без війни завойовує душі українців. 
Це ще й через те, що ми дуже толерантні, не вміємо 
заперечити, відстояти своє. «Та нехай!», «Та що тут та-
кого!» або, як сказав один водій маршрутки, – «Та яка 
разниця!». А як же в інших країнах? Зрозуміло, що у Росії 
купаються у своїй національній пісенній культурі і вихо-
вують «русскую широкую душу».

В Японії у барах і в інших розважальних закладах 
строго заборонено іноземне, має звучати тільки япон-
ська народна і сучасна музика. При вступі до школи 
дитина повинна знати дванадцять японських народ-
них пісень. Якщо знає тільки 11, їй пропонують прийти 
наступного року. У Польщі встановлено законом 80 
відсотків свого національного мовного та музичного 
продукту. Ці країни виховують молодь на власному на-
ціональному матеріалі. Там зростають патріоти своєї 
батьківщини. І тому ці країни мають майбутнє.

А політика нашої неукраїнської влади, під натиском 
московського дракона, спрямована на зросійщення, на 
занепад української нації. Національно-патріотичні пар-
тії, організації повинні негайно сформувати ідеологічні 
засади, щоб протистояти цьому нищенню всього укра-
їнського. Доцільно було б створити музичні фонограмні 
записи, які б випускали диски і касети для дискотек та 
розважальних закладів, музичний український продукт, 
який би міг протистояти навалі ввезених із-за кордону. 
А то вже дійшло до того, що у новорічну ніч 2013 р. після 
привітання Президента «шановних співвітчизників» (а не 
українців чи хоча б українського народу) та «бою куран-
тів» уперше за 22 роки ми не дочекалися звучання тра-
диційного цієї ночі Державного Гімну України. А відразу 
полинув російський «бум...». Що це за сигнал?

Ось найсвіжіша новина, як мовиться, «в тему». Як 
свідчить інтернет-видання Простір Свободи, нині на 
6-ти найрейтинговіших радіостанціях пісні українською 
мовою становлять усього 3,4 відсотка від загальної кіль-
кості пісень. Водночас російськомовних – 60 (!) відсотків 
від загальної кількості.

В тоталітарні часи п`ємонтом всього українського 

– звичаїв, рідної мови, української пісні, патріотизму – 
було українське село. На превеликий жаль, до наших сіл 
залізла велика біда. Найбільша – це пияцтво. Алкоголь, 
диявольський змій, панує над усім. У теперішньому селі 
є по декілька барів, кіосків, де у будь-який час дня чи 
ночі  можна купити оковитої. За моїми спостереженнями, 
в одному селі група молодих хлопців, які ще в армії не 
служили, дообідньої пори напилися, а потім, після полу-
дня, ті ж хлопці похмелялися. Тепер така традиція панує. 
У неділю, після Богослужіння у церкві, більшість госпо-
дарів «причащається» у барах тим же зеленим змієм. 
У наш час над селом не лунає українська пісня, як це 
було колись, особливо в літній період року. Тішить хоч 
те, що у різдвяний час ще звучать колядки та щедрів-
ки, організовані школами й закладами культури. Проте й 
тут біда із зеленим змієм, бо дуже часто на вулицях сіл 
бродять п`яні вертепи, які ще й злословлять. В одному із 
сіл цьогоріч молодь водила Маланку і назбирала 18 (!) 
пляшок горілки. Така була плата за дійство. От диявол 
тішився! Колись за коляду, за Маланку давали яблука 
та інші гостинці, гроші, а тепер нові звичаї – дають го-
рілку: «Пийте, діти, спивайтеся, проп`єте свою гідність 
і Україну». 

Моє покоління зростало в інших умовах. Матеріально 
було забезпечене дуже слабо, але духовно багате. Ми 
по-справжньому вірили в Бога, ходили до церкви на на-
уку. З раннього дитинства вбирали у свою сутність красу 
народної пісні. При вступі до музичної школи я вже знав 
18 українських народних пісень, які заспівав по одно-
му куплету для зацікавленого тодішнього завуча школи 
Е.Дорожинського. Та й як не знати було, коли рідна пісня 
звучала всюди: вдома, на пасовиську, у полі, на весіл-
лях. Літньої, осінньої пори вечорами на вулицях села 
у моїй рідній Старій Ягільниці хлопці, які повернулися 
з війни, та молоді господарі після праці у полі, на сво-
їх нивах, як тоді казали, штрамувалися і йшли на село. 
«Спациром» з одного кінця в інший – і пісня за піснею. 
Чудовий український вечір, зачаровувала краса приро-
ди і неповторний спів. Я, маленький хлопчик, сидів на 
присьбі під хатою, слухав і підспівував. Ось це була пер-
ша найкраща вокальна школа, до того ж з природною 
постановкою голосу. 

Було й інше. Між селами Стара Ягільниця та Черкав-
щина під залізничним мостом стояв гарнізон із 30-ти 
енкаведистів з командиром-звіром майором Соколовим, 
які ніби-то охороняли міст. Але вони мали інші завдання: 
виявити, розстріляти... Постійно тримали села в напрузі, 
безчинствували. Одного погідного осіннього вечора гурт 
молодих хлопців співав пісню «Повій, вітре, на Вкраїну». 
Один з групи енкаведистів, які причаїлись неподалік, не 
витримав і вистрелив у співаків, вистрелив в українську 
пісню. Був убитий наповал молодий, 23-річний Михайло 
Горячко. За що?! За Слово про Україну. За це рідне сло-
во колись царат і безбожники-більшовики гнали україн-
ців, як худобину, на Колиму, на Соловки, на дибі ламали, 
стріляли в потилицю у Сандармосі. Хто й коли порахує, 
скільки цвіту нашого полягло в льодах сибірських, у тай-

зі? А у с. Стара Ягільниця був великий похорон. Не було 
боязні, народ відкрито обурювався. На дев`ять днів за-
мовкла пісня. А опісля зазвучала як протест з іще біль-
шим завзяттям. Ось такі були тоді в селі українці. Надто 
доречні тут поетичні рядки Василя Осадчого:

Гордися, сину, чесного ти роду,
Вслухайся у вітри свого народу,
Вслухайся в думи і пісні похмурі –
Рокочуть струни віщі на бандурі.
Рокочуть струни – ближчають часи,
Ми чуєм наших предків голоси,
Там предки – оборонці, сівачі,
Там в лютім герці схрещені мечі!
Вслухайся, сину, гідним будь свого народу!
В Україні з давніх-давен дуже любили українські на-

родні думи. Це унікальний, неперевершений жанр народ-
ної творчості на фоні світової музичної культури. Думи 
через століття передавалися і передаються Гомерами 
України –  кобзарями, бандуристами. Вони світять нам 
своїми барвами, почуваннями, лицарством, любов`ю до 
України, розмахом козацької слави і відваги та філософ-
ською вдумливістю.

Дума – це своєрідний імпровізаційний вокально-
декламаційний, речетативний твір для голосу у супроводі 
бандури. Поява дум була пов`язана з розгортанням бо-
ротьби українського народу проти різного роду загарбни-
ків. Кобзарі були творцями й виконавцями дум. Це були 
свого роду професіонали з народу. Щоб виконати думу, 
потрібно мати неабиякий талант. Вимогливі навчання 
передавалися від старших до молодших кобзарів. А вже 
у наш час створена різного рівня мережа шкіл, де нав-
чають кобзарського мистецтва. У нас на Чортківщині 
запровадив кобзарське мистецтво виконавець і педагог 
О.Шумилович. У 1960 році, ще за директорування ра-
йонним будинком культури П.Карабіневича, він створив 
ансамбль бандуристів із 12 осіб, а потім поступово була 
створена капела бандуристів, якою керував 28 років (до 
1988 року). В.Губанов, який змінив П.Карабіневича на 
посаді директора РБК, всіляко сприяв успішній роботі 
капели. У музичній школі був відкритий і пізніше розши-
рений клас бандури та створена дитяча капела банду-
ристів, якою теж керував Олег Шумилович. Багато до-
клав праці й таланту, проте чомусь також «під наглядом» 
не удостоїли його почесного звання.

А потім, з настанням різних перебудовних змін, а най-
більше завдяки безглуздому керівництву культурою, ка-
пела замовкла на довгих двадцять років. Не один раз я 
підходив до чиновника, який керував відділом культури, 
з пропозицією відновити роботу капели бандуристів. Та 
він завжди відмахувався, мовляв, це неможливо. З при-
значенням на посаду начальником відділу культури у 
2006 р. Г.Чайківської це стало можливим. У 2008 році 
капела бандуристів відновила свою діяльність. Радісно 
зазвучали срібні струни бандур і професійний вокал. 

За свій патріотичний репертуар, за пропаганду героїч-
ного минулого українського народу кобзарі завжди були 
переслідувані різними ворожими режимами. Це стосува-

лося і панської Польщі, коли її охранка насильницькими 
методами всіляко переслідувала й нищила виконавців 
дум. Та те, що вчинила молода радянська терористична 
комунобільшовицька влада, не вкладається у людській 
свідомості.

Ось історичні дані. 1920 р. Раднарком СРСР прийняв 
постанову «Об учёте музыкальных инструментов» – 
один із законодавчих актів, згідно з яким бандуру було 
оголошено націоналістичним інструментом, і почало-
ся переслідування кобзарів. Що вирізняло українців 
як окремий етнос від інших народів Російської імперії? 
Наші лірники та кобзарі, носії героїчного епосу. Але вже 
від перших днів після утвердження в Україні влади «ро-
бітників і селян» почалися справжні лови на сліпих та 
немічних народних співців. Скільки їх, безіменних, без-
паспортних, полягло під червоноармійськими шаблями, 
кулями – знає лише Бог. І все ж кобзарської проблеми у 
такий спосіб не було розв`язано – надто багато людей 
тоді в Україні дуже любили й шанували кобзарів. Та й 
самих виконавців було чимало. І ЦК ВКП (б) спускає 
на місця аж 4 постанови: про заборону жебрацтва, про 
обов`язкову реєстрацію музичних інструментів у міліції й 
НКВС та про затвердження репертуару кобзарів. Тепер 
їх уже не розстрілювали на місці, а зачиняли в холодній, 
не даючи їсти-пити, а інструменти знищували. До цьку-
вання кобзарів підключили й українських письменників 
(М.Хвильовий, М.Бажан, Ю.Смолич та ін.). Та й це не 
допомагало.

Тоді на початку грудня 1932 р. у Харківському оперно-
му театрі «згори» влаштували з`їзд народних співців ра-
дянської України, куди з різних областей було завезено 
337 делегатів. Основним завданням з`їзду було питання 
активного залучення народних співців до соціалістично-
го будівництва, відходу від виконавських традицій і ви-
значення нових ідеологічних пріоритетів.

Ухваливши відповідні резолюції, незрячих співців 
під приводом поїздки на з`їзд народних співців народів 
СРСР, що мав відбутися у Москві, повантажили до еше-
лону і підвезли до околиць станції Козача Лопань. Пізно 
увечері кобзарів і лірників вивели з вагонів до лісосму-
ги, де були заздалегідь викопані траншеї. Вишикувавши 
незрячих кобзарів і їхніх малолітніх поводирів в одну 
шеренгу, загін особливого відділу НКВС розпочав роз-
стріл... Коли все було закінчено, тіла розстріляних заки-
дали вапном і присипали землею. Музичні інструменти 
спалили поряд.

Та, незважаючи на заборону, на своєрідний терор, че-
рез деякий час знову появилися нові бандуристи. Нищи-
ли, палили, розстрілювали, та не вбили. І ніхто, ніякі чу-
жинці, ні свої яничари не змогли і не зможуть притоптати 
та знищити нашу славу України. Тому, що за народною 
мудрістю українська пісня пишеться на небі. І, за сло-
вами Т.Шевченка, вона «...без золота, без каменю, без 
хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово».

І на завершення – вислів І.Франка: «...Українські пісні 
народні і твори Шевченка – се два найцінніші витвори 
генія українського народу».

Петро ГОЛІНАТИЙ, 
педагог, хоровий диригент, 

заслужений працівник культури України, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

Творами шевченківських лауреатів я завжди цікави-
лась, та збірки віршів С.Сапеляка нелегко було знайти, 
хоча тираж досить солідний – 6,5 тис. примірників. Як 
дізналась пізніше із записок автора, у книжкових крам-
ницях її не стало за кілька місяців ще у 1993 р., до речі, 
у бібліотеках Чортківщини і досі її нема, так як не було 
перевидання. За час пошуку прочитала інші збірки по-
ета: «Страсті по любові», «Журбопис», за які автор 
удостоєний премії ім. В.Свідзинського, «Во ім`я Сло-
ва», «Хроніки дисидентські від головосіку», невольни-
ча мемуаристика. Остання автобіографічна, охоплює 
життя автора від переддення синьо-жовтопрапорового 
дійства у Чорткові 22 січня 1973 р. аж до «Слова...», 
виголошеного поетом на врученні Державної премії 
України 9 березня 1993 р. у Києві. У «Слові...» висло-
вив вдячність усім, «хто вболівав і прислужився», свою 
офіру «в ім`я мистецтва поезії стверджувати найвищі 
засади людства Заповіді Божі». Слід зауважити, що 
шлях його до українського літературного Олімпу і по-
пулярності серед читачів проліг через Європу, дві кни-
ги – «День молодого листя», «Пієта» – вийшли друком 
німецькою мовою у Бельгії та ФРН і Америці – «Без 
шаблі та Вітчизни» (1988) у Торонто, «З гіркотою у ка-
мені» (1989) у Нью-Йорку.

І, як то часто буває в житті, що не побачиш того, 
що під носом, я випадково у книгозбірні найближчої 
приятельки натрапила на так довго розшукуваний «...
зойк...». Невеличка книжечка, 180 с., майже молитвен-
никового формату. У самій назві вдало акумульовано 
як тему, так і лейтмотив. Тематичний спектр збірки 
надто широкий, багатий, у віршах численно історичних 
постатей, імен міфологічних, християнських святих... 
Часто вони переміщені у просторі і часі, перебувають 
в особливому генному зв`язку з ліричним героєм:

Стоголосся русів... у літописанні Нестеровім
можливо останній підпис його душі
і останньої правди Калнишевського і Полуботка
                                    (Житіє..., Перла друга, с. 15).

Довгоминуле, минуле, сучасність в органічному 
сплетінні, іноді поєднується, здається, непоєднане, 
несумісне, конкретність з абстрактністю, символи з 
явою, предметність з узагальненням:

Йде Перебендя вкупі з роботом 
                                             на електричний стілець
тінь ГУЛАГу у пустелі в Холоднім Яру 
                                                          і у великім льоху

(Шевченко)
отак-то Богдане занапастив 
                                             си вбогу сироту Вкраїну

(«День третій», с. 27).
Який несподіваний перехід від Перебенді Шевченко-

вого, тіні ГУЛАГу і Холодного Яру до відвертого докору 
гетьману Б.Хмельницькому, від головного «гріха» яко-
го все те зло, перераховане поетом, у нашій дійсності.

Ліричний герой збірки не зломлений «півжиттям» 
ГУЛАГівським, «божевіллям свавілля», «безконечніс-
тю запротокольованих допитів», силу черпає у спов-
ненні «надій на самозгубу і воскресіння». Іноді прори-
ваються песимістичні нотки: «розшукується труп нації і 
сподівання», та це лиш «Павза» містична. Оптимістич-
но, навіть відкрито призивно звучить його твердження 
у «голосі віри»:

караюсь, мучусь, але не каюсь, вірую, від Вкраїнонь-
ки до вітчизноньки чаша сія волею умиється (с.37).

Ітак, вся невольнича поезія під рубрикою «ні пере-
моги, ні поразки, ні пімсти» свідчить про те, що люд-
ськість збереглась у душі автора, а пристрасна любов 
до неньки України, непохитна віра, стійка надія непід-
владні навіть невольничому головосіку. В «Елегії», 
якою відкривається збірка «Без шаблі і Вітчизни», лу-
нає впевнено заклик автора, який готовий до рішучої 
боротьби за волю:

Вкраїно, встань! – лицем до знамена.
Встань, Україно! – я ще не прощаюсь... (с. 90).
Головний образ збірки – Україна, ліричний герой як 

часточка її, як син, як борець. У лексиці переважає ав-

торський словотвір, незвичне словосполучення, різно-
манітна метафоричність, різнобарвна символіка. Роз-
мір поезій переважно верлібр (вільний вірш), у якому 
синтаксична будова фраз створює особливий ритм. 
Ці поетичні засоби дещо утруднюють першосприйнят-
тя змісту, думки. Навіть відомому метру української 
поетики П.Мовчану відразу, з першого знайомства-
читання збірки «З гіркотою в камені» належно оцінити 
і збагнути, хто такий автор, що здійснив у передмові 
до «Тривалого рваного зойку». Поет Сапеляк, як і ко-
жен справжній творець, пише, висловлює свої думки 
лише йому властивою поетичною мовою, так, як дик-

тує йому інтелект, душа, образно, метафорично, сим-
волічно. Докоряти йому за це – все одно, що докоряти 
людині за тембр її голосу, за почерк, за талант. Зміс-
товну, ідейно-естетичну сутність його творчості легше 
пізнати, збагнути шляхом озвучування, читання тексту 
вслух, вголос.

Поету не дозволено було повернутись на Тернопіл-
ля. Проте Тернопіль належно оцінив і вшанував його 
талант, чого не можна сказати про Чортків. У 1995 р. 
Сапеляк відзначений всеукраїнською літературно-
мистецькою премією братів Богдана і Левка Лепких; 
рішенням міськради удостоєний звання почесного 
громадянина м. Тернопіль; Богдан Хаварівський запо-
чаткував у держархіві його особовий фонд; Роман Пів-
торак, директор ВПУ № 4, розпочав створення музею 
поета ще за його життя.

За дозволом КДБ колишній зек поселився у с. Без-
людівка (Хорошове) недалеко Харкова. Так Слобожан-
щина стала його домом. Тут він зустрів свою любов, 
виховав із дружиною троє дітей, шкода, не вистачило 
коштів до завершення будинку. Тут він, незважаючи на 
нагляд, відразу включився у боротьбу за суверенність 
України зі своєю «єдиною зброєю» – словом і вперше 
тут піднятим ним синьо-жовтим прапором.

Пішов у засвіти раптово, недописавши вірші, пу-
бліцистичну статтю, не виборовши справжню су-
веренність, недобудувавши хату, недоживши віку... 
Залишив світу «нерукотворний пам`ятник» – свою 
творчість, своє Слово. Найґрунтовніше на даний час 
дослідження його творчості – це «Скорботна пісня 
України (творчий портрет Степана Сапеляка)» докто-
ра філологічних наук, професора ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Миколи Ткачука. Завершується воно підсумком: «Та-
кого по-філософськи вимогливого, об`ємного образу 
України, який постає з поезії Сапеляка, сучасна лірика 
не знає».

Від себе додаю:
Він був твій вірний син, Вкраїно,
Життя поклав на твій олтар Свободи,
Мріяв підняти люд з руїни
Й вступити у сім`ю євронароду.

Ольга РИЗАК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Заболотівка
На знімку: Степан Сапеляк під час зустрічі у 

Росохацькій ЗОШ (2009 р.). 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Благословенна ти в віках, як сонце наше благовісне, 
печаль і радість наша, пісне, що мужність будиш у серцях...

Він був твій вірний син, Вкраїно
Двадцять років тому, немало й небагато, найпрестижнішу премію України присудили 

уперше нашому краянину, одному з так званих семидесятників, росохаччанину 
Сапеляку Степану Євстахійовичу за збірку віршів «Тривалий рваний зойк», видавництва 
«Радянський письменник», 1991 р., яке зразу ж ініціювало висунення її на Шевченківську 
премію. Найперше, вважаю, що вдячного слова заслуговує тодішня комісія. Чи тепер, 

двадцять років опісля, таке присудження відбулось би? Та це вже інша тема.
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Чергове засідання методичного об`єднання вчителів історії 
та правознавства Ягільницького освітнього округу днями відбу-
лося у самій Ягільниці. Та сповненого пригод плавання у бурх-
ливому морі історії ми чекали із перших днів другого семестру. 
Адже розроблені нами маршрути уроків історії полонять не тільки 
учнів, яких навчаємо, а й нас, досвідчених вчителів суспільно-
гуманітарного циклу.

Вчителі Ягільницького освітнього округу давно відійшли від уста-
лених норм і традицій у навчанні, зорієнтувавшись не на приму-
сове засвоєння знань, а на розвиток інтелектуальних та духовних 
здібностей. Дотримуючись цієї методики, вчителі Р.О.Табунщик, 
С.І.Бубернак спираються на радість творчості своїх учнів, відчут-
тя власного їх зростання і самовдоволення, упевненості в собі, 
прагнучи разом із ними визначати мету, шукати шляхи її досягнен-
ня, запроваджувати групову й індивідуальну роботу учнів.

Саме це й засвідчив урок із всесвітньої історії у 9-му класі на 
тему «Британське володарювання в Індії», який вів учитель ви-
щої категорії, вчитель-методист, заслужений працівник культури 
України С.І.Бубернак. На перший план в інноваційному навчанні 
вчитель висуває вироблення в учнів певних навичок наукового 
сприйняття історії, що пов`язані із їх ознайомленням з «Етапами 
підкорення Індії Великою Британією». Тут Степан Іванович стає 
одним із тих, хто допомагає вчитися і вчиться у них сам, спираю-
чись в організації і стимулюванні навчального процесу, спрямова-
ного на розвиток особистості учнів.

А розкриваючи наступне питання плану «Повстання синаїв», 
вчитель використовує метод групового інтерактивного навчання. 
Групи були сформовані заздалегідь, кожна із них отримала зав-
дання. Очолював групу провідник, писар записував основні ідеї 
обговорення, доповідачі усно формулювали відповіді... Груповий 
метод мав дві мети: перша – спонукання учнів до самостійного 
осмислення матеріалу, а друга – виховна, що підкреслювала не-
обхідність позитивного ставлення у групі один до одного.

У правильності відповідей на свої творчі завдання учні мали 
можливість переконатися, переглянувши слайди до відповідних 
завдань та світлини про повстання синаїв на проекційній дошці. 
Грунтовні знання показали Юлія Федоляк, Денис Ониськів, Тетяна 
Мар`ютіна, Назар Невмержицький.

Наступною сходинкою нашого засідання був урок історії Украї-
ни у 8-му класі на тему «Запорозька Січ у подіях другої половини 
ХVІІ ст.», який представляв вчитель Р.О.Табунщик. Тут ми побачи-
ли своєрідну систему інноваційного навчання, в якій переважав 
демократичний стиль спілкування двох рівноцінних її учасників – 
учня та вчителя. При розкритті теми уроку вчитель звертає увагу 
на розвиток особистості та різноманітність форм мислення кож-
ного учня, вчить працювати з історичними джерелами, заслуховує 
їх повідомлення про кошового отамана Івана Сірка, чий портрет 
учні складають, використовуючи «Пам`ятку для характеристики 
історичної особи». Нас вразило уміння учнів розуміти й осмислю-
вати минуле, збирати та аналізувати інформацію з різних історич-
них джерел, розглядати її у конкретному історичному контексті. 
Це яскраво продемонстрували Олег Букалюк, Роксолана Кухар, 
Степан Побуринний, Лілія Слома.

У ході засідання були розглянуті питання самоосвіти, новинок 
методичної літератури з історії та правознавства, заслухано по-
відомлення на тему «Сутність інтерактивного навчання». 

Родзинкою завершення роботи стало відкрите засідання іс-
торичного гуртка «Слідопити історії», яке презентував нам 
С.І.Бубернак зі своїми гуртківцями. Воно виявилось своєрідним 
підсумком обласної краєзнавчо-народознавчої експедиції учнів-
ської молоді «Любіть Україну вишневу свою». Тема засідання – 
«Моє село, для мене ти єдине». Доречно зазначити, що це був 
один із перших заходів ягільничан, який вони приурочили до вель-
ми визначної події – 565-х роковин першої письмової згадки про 
с. Ягільниця (святкові урочистості відбуватимуться у травні ц. р.). 
Мов стрічку бачень, на проекційній дошці слайд за слайдом при-
сутні мали можливість побачити рідкісні світлини з історії Ягіль-
ниці, а члени пошукових груп вели присутніх сторінками літопису 
села, включаючи до повідомлень поезію та пісні про Ягільницю.

Ольга АНДРУХІВ, 
керівник міжшкільного методоб`єднання 

вчителів історії та правознавства

Другого березня у читальному залі центральної районної бі-
бліотеки відбулася міжобласна поетична зустріч «На порозі вес-
ни». Були присутні представники місцевої й обласної преси. Се-
ред більш як трьох десятків присутніх ведучі Ярослав Дзісяк та 
Олександра Наконечна представили творчих людей з Чортків-
щини: молоде покоління – Мар’яна Магега, Роман Король, Ма-
рія Серафінчан, Каріна Помазан; старша когорта – Володимир 
Погорецький, редактор журналу «Золота Пектораль» та альма-
наху «Сонячне гроно», член Національної спілки письменників 
України, поет та прозаїк; Раїса та Анастасія Обшарські, Наталія 
Мацелюх, Андрій Базалінський, Ярослав Свистун, Ірина Брун-
да, Андрій Колодій, Георгій Хадзарагов. До Чорткова зустріти 
весну разом завітали гості з усієї Тернопільщини – Орест Чоло-
вічок та Богдан Кушнірик (м. Тернопіль), з Борщівщини – Олек-
сандр Буй (Олекса Терен), з м. Підгайці – Богдан Манюк, з смт 
Гусятин – Микола Базів, з м. Копичинці – Михайло Тарабій та з 
м. Хмельницький – Інна Гаврилюк. Олександра Наконечна пові-
домила, що ще наприкінці минулого року вийшли з друку «Ман-
дри сторінками газет» – збірка публіцистичних статей Яросла-
ва Дзісяка за останніх чотири роки, де, окрім історичних тем, є 
ряд матеріалів на літературну тематику. А Ярослав представив 
диск, де зібрані твори учасників та фотознімки всіх чортківських 
зустрічей протягом останнього року. Захід був організований за 
сприяння районної організації ВО «Свобода». 

Наш. кор.

Організатор дійства – викладач з хорео-
графії школи мистецтв, що у смт Заводське, 
Ольга Дембіцька зізнається, що її на такий 
крок надихнули самі діти, учасники танцю-

вального класу, які проживають не тільки 
у селищі, а й навколишніх ближніх селах 
Чортківщини. 

Діти виявили неабияку ініціативу: ви-
вчали сучасні танці, виготовили понад 200 
тюльпанів-оригамі для дарунків жінкам на 
площі. 

Сам термін «флешмоб» походить з ан-

глійської і означає «флеш» – спалах і «моб» 
– натовп. Себто раптовий імпровізований 
танець серед багатолюддя. 

– Наше життя збідніле на просту людську 

радість, тому ми хотіли подарувати нашим 
чудовим жінкам хоч часточку душевного 
сонця і тепла. Приємно, що у цьому світло-
му починанні нас підтримав відділ культури і 
туризму райдержадміністрації, зокрема його 
очільник пані Галина Чайківська, –  зазначи-
ла Ольга Дембіцька.

Святкові вітальні танці тривали у кілька 

заходів і перемежовувалися пісенними но-
мерами ансамблю «Гармонія» та солісток-
вокалісток Віти Базарської і Уляни Цимбали 
під керівництвом викладача з вокалу школи 
Галини Свергун. 

Щирі обійми, тепла атмосфера, дарунки 
квітів – становили кістяк свята і було видно, 
що усім учасникам флешмобу (близько 50 
осіб) це сподобалося, як і тим, хто просто 

крокуючи центром міста мав приємність 
отримати привітання. Люди раділи, знімали 
на мобільні телефони побачене. Свято вда-
лося.                                                        

Олександра ІВАНЦІВ,
зберігач фондів краєзнавчого музею

Фото автора                                

У конкурсі брали участь семеро сільських 
красунь: Ірина Пшинишна, Ольга Коваль, Те-
тяна Сторожук, Любов Звольська, Наталя Ма-
норик, Ольга Милимко, Ірина Дідушок. Дівчата 
демонстрували свої таланти у таких конкурсах: 
«Представлення», в якому учасниці розповідали 
про себе та свої вподобання; «Діловий стиль»; 
«Український стрій» – дефіле в національних 
костюмах та презентація власноруч приготов-
лених страв; «Майбутня зірка» – юнки змагали-
ся у танцях, співі; «Нічна королева» – модний 
показ вечірніх платтів по-чорнокінецьки. 

Конкурсанток оцінювало високопрофесійне  
журі у складі: директор РКБК ім. К.Рубчакової 
Йосипа Овод (голова журі), завметодкабінетом 
РКБК Галина Корецька, культорганізатор Окса-
на Стадник, методист клубної роботи Галина 
Баліцька. Вони виставляли бали не лише за 
зовнішній вигляд учасниць, важливу роль в оці-
нюванні відіграли такі якості, як артистичність, 
талановитість, вміння куховарити, а особливо – 
інтелектуальний рівень дівчат.

За підсумками конкурсів красунь було на-
городжено у таких категоріях: «Панна Артис-
тичність» – Ольга Коваль, «Панна Чарівність» 
– Ольга Милимко, «Панна Ніжність» – Ната-
лія Манорик, «Панна Вишуканість» – Любов 
Звольська, «Панна Грація» – Тетяна Сторожук, 
«Панна Усмішка» – Ірина Дідушок. Кращою се-
ред кращих того вечора одностайно – і журі, і 
глядачами – визнано Ірину Пшинишну, котра 
отримала головну нагороду – звання «Панна 
Чорнокінці», а також здобула визнання «Панна 
Глядацькі симпатії».

Між конкурсами свій чарівний спів дарував 
глядачам художній керівник СБК Олег Зволь-
ський.

Галина БАЛІЦЬКА, 
методист з клубної роботи 

РКБК ім. К.Рубчакової

Дотик до слова на порозі весни

Мистецтво учителя – зробити урок 
цікавим, пізнавальним, змістовним

Не так вже важливо вчити дітей, як важливо 
створити ситуацію, в якій дитина просто 

могла б учитися сама й робила б це із задоволенням.
К.Роджерс

Флешмоб у Чорткові – перша ластівка весни
Хоча надворі лише календарна весна, а до справжньої 

в природі синоптики нам обіцяють зачекати, у суботу 8 березня 
на свято жіноцтва на центральній площі міста відбулося світле, 

приємне і неординарне дійство – флешмоб з привітаннями 
і дарунками квітів перехожим жінкам.

Панна Чорнокінці – 2013
2 березня в приміщенні Великочорнокінецького сільського 

будинку культури за підтримки сільського голови Михайла Фрайндта 
та директора місцевої ЗОШ Ганни Клапків відбувся конкурс 
«Панна Чорнокінці – 2013» під гаслом «Краса врятує світ!», 

організаторами якого були директор СБК Марія Коваль 
та художній керівник даного закладу Олег Звольський. 

Небайдужим до заходів, які проводяться у селі, 
завжди є директор ПАП «Обрій» Степан Данилишин.

Постаті

У різний час її називали по-різному: Жан-
на д’Арк української поезії та донька Про-
метея, то ніжна блакитноока Леся і поетеса 
передових ідей. Але істинне імення її – гені-
альна донька України.

Саме їй, Українці з великої літери, присвя-
тили виступ учні Великочорнокінецької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, що відбувся наприкінці лютого 
ц. р. Літературно-музична композиція з ви-

користанням мультимедійних презентацій 
захопила всіх учасників свята. Проникли-
вий голос ведучої і вчительки-практикантки, 
студентки 5-го курсу Тернопільського пе-
дагогічного університету ім. В.Гнатюка 
О.Сороцької, що запалила свічку пам’яті, 
її чарівний голос під час виконання пісень, 
а також інтонаційне читання поезій учня-
ми школи О.Голіянт, І.Сегеди, В.Середи, 

С.Маркевич, О.Косінської, Л.Манорик, 
І.Дідушок  створили надзвичайно творчу та 
багатогранну палітру відчуттів і вражень.

Свято Лесі у день її народження давно 
стало традиційним у нашій школі. Але защо-
раз ми відкриваємо все нові та нові сторінки 
її служіння літературній музі, просякнуті на-
ціональним духом справедливості, доскона-
лості й добра.

Любов ХАРУК, 
вчитель української мови і літератури 

Великочорнокінецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Українка з великої літери
Вона давно вже посіла чільне місце в світовій літературі, 

стала народною в найширшому розумінні цього слова – 
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач).


