
№ 12 (8402), 22 березня 2013 року

Виходить з 1939 року

Подія

23 березня – 69-та річниця звільнення 
Чорткова від німецько-фашистських 

загарбників

Дорогі ветерани! Шановні чортківчани!
День 23 березня навіки вписаний в історію як 

день, коли останній німецький солдат покинув наше 
місто. Перемога далася важкою кров`ю нашому 
народу. Понад 1700 солдатів і офіцерів загинули 
в боях за визволення Чортківщини. Вдячні нащад-
ки завжди пам’ятатимуть подвиг командира танка 
лейтенанта Олександра Дехтярьова, машина ко-
трого першою увірвалася в місто крізь охоплений 
полум’ям міст через Серет, а воїн загинув смертю 
хоробрих. У цьому ж бою поліг і кабардинець Ка-
бард Карданов, пам’ятник котрому височіє сьогодні 
поряд із братською могилою з каменю, привезеного 
з рідної землі загиблого. Мужність і героїзм у бою за 
наше місто проявило багато воїнів, і пам’ять про них 
залишиться вічно живою.

Низький уклін вам, дорогі ветерани, всім, хто прой-
шов нелегкими дорогами війни на передовій лінії 
фронту, в партизанському загоні, наближав світлий 
День Перемоги важкою працею в тилу. Хай здоров`я, 
злагода, душевне тепло завжди будуть з вами. Хай 
буде мирним небо над нашим рідним краєм.

Пам`ятаймо тих, хто загинув, хто помер від ран 
або хвороб після війни, шануймо тих, хто живий.

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Іван Стечишин, поздоровляючи від імені голів райдержад-
міністрації Степана Кобіса та райради Володимира Заліщука 
працівників «Ощадбанку» із розширенням мережі, водночас 
привітав і чортківчан із тим, що АТ «Ощадбанк» – єдиний в 
Україні банк, який має закріплену Законом України «Про банки 
і банківську діяльність» державну гарантію повного збережен-
ня грошових коштів громадян, довірених йому, став на крок 
ближчим до своїх клієнтів, відкривши чергове своє відділення 
у найбільш густонаселеному районі нашого міста – Кадубі. 
Начальник філії – Тернопільського обласного управління ПАТ 
«Державний ощадний банк України» Ярослав Соляр у своєму 
вітальному слові на честь відкриття так пояснив рішення ке-
рівництва Ощадбанку:

– У нашого банку сьогодні нова стратегія: іти до людей, 
збільшуючи свою присутність на ринку, розширюючи перелік 
банківських продуктів і послуг, створюючи сприятливі та ви-
гідні умови обслуговування клієнтів. 

Можливо, молоде покоління не знає, але ми, зрілі люди, 
пам`ятаємо, що не так давно працівники ощадкаси працювали 
в кожному селі. Зараз ми є банком, надаємо увесь спектр по-
слуг у всіх сферах обслуговування населення: кредитування, 
обслуговування пост-терміналами, карточки, оплатні продук-
ти. Багато є пропозицій для надання кредитів населенню на 
придбання житла, транспорту, під споживчі цілі.

Наше завдання на сьогодні – розширити мережу, щоби бути 
ближчими до людей, наших потенційних клієнтів. А Чортків 
вважається достатньо потужним за потенціалом населення, 
бізнесу, і тому ми стараємося, щоби чортківчани мали мож-
ливість більше скористатися послугами нашого банку. На 
сьогодні у Чорткові та районі залучено на депозити від насе-
лення більше 10 млн. грн., на жаль, вони не всі працюють тут, 
у вас задіяно лише менше половини з них, а решта викорис-
товується за межами району. 

(Закінчення на 2-й стор.)

«Ощадбанк»: ще ближче до клієнта

У вівторок, 19 березня, у Чорткові відкрили ще одне – четверте за рахунком – відділення АТ «Ощадбанк». На відкриття 
банківського приміщення по вул. Князя Володимира Великого, 5 а прибули начальник філії – Тернопільського обласного 

управління ПАТ «Державний ощадний банк України» Ярослав Соляр, його заступник Тарас Кравчук, керівники інших 
чортківських відділень банку, зокрема ТВБВ за № 10019/054 Ігор Козак, а також представники влади району – заступник 

голови райдержадміністрації  Іван Стечишин і радник голови райради Анатолій Шумка. Завітали на оглядини також 
потенційні клієнти цього відділення – начальник військової частини А-1915 Анатолій Вівсяний.

Це цікаво

Прилетіли раніше, ніж то фіксує народний календар природи. 
Адже згідно з віковічними людськими спостереженнями ці кри-
латі чорно-білі птахи повертались в Україну, в свої гнізда точно 
19 березня. Цього року вони поспішили нам допомогти справи-
тися із крижаними путами зими – вкрили усю оболонь, дерева 
навколо річки Збруч у селі Зелена ще 17 березня, у недільне 
надвечір`я. Отих птахів – символів щастя – було так чисельно, 
що чи не всі жителі невеличкого села зійшлися подивитися на ту 
дивоглядь: де ще можна споглянути до п`яти сотень лелек одно-
часно! Першим таку дивину помітив місцевий житель, колишній 
вчитель Ярослав Музика. Він і розохотив зеленчан вийти на луг 
біля річки. Десятирічний Максимко Шмата прихопив із собою ще 
й фотоапарат – завдяки кмітливому хлопчині, а також його мамі 
Любі, котра й поділилася з редакцією знімком і такою цікавою 
інформацією, полюбуватися крилатими провісниками весни ма-
ємо змогу і ми з вами, шановні читачі. 

На ранок понеділка бузьки пропали – напевно, полетіли до 
рідних гнізд. Залишилося лише четверо, оті, думається, що меш-
кають уже не один рік у лелечих гніздах Зеленої. Бо, як спосте-
регла пані Люба Шмата, на дереві біля її хати другий день стоїть 
стійко, незважаючи на дощ, крилатий господар гнізда. Виглядає, 
мабуть, свою лелечиху. «І знов лелека молиться до зірки», – так 
поетично описала колись цю картину Ліна Костенко – поетеса, 
твори якої є оголеним нервом совісті людської, наша гордість, 
котру українському народові як справжню коштовність принесли 
на своїх крилах птахи щастя саме 19 березня. 

Оксана СВИСТУН
Фото Максима ШМАТИ

Бузьки прилетіли

Бучацький коледж Подільського державного 
аграрно-технічного університету

День відкритих дверей
Субота, 30 березня ц. р., о 10-й год.

Вам будуть надані можливість ознайомитися 
з матеріальною базою навчального закладу та 
консультації щодо вступу до коледжу.

Наша адреса: с. Трибухівці 
Бучацького району, вул. Винниченка, 4
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На часі2

22 березня. Тривалість дня – 12.18. Схід – 5.56. Захід – 18.14. Іменини святкують Микола, Тарас, Ілля, Валерій

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору автора. 
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних 
назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Номер набрано і звер-
стано у комп`ютерному комплексі редакції газети. Віддруковано в друкарні 
ТзОВ “Буковинський видавничий дім”, м. Чернівці, вул. Прутська, 29.
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Пам`яті Чорновола

Конференція

У райдержадміністрації

Вітання

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

25 березня – День служби безпеки України

Шановні співробітники Служби безпеки Чортківщини!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Служба безпеки є державним правоохоронним орга-
ном особливого призначення. Вона стоїть на сторожі за-
конних інтересів держави та прав громадян, захищаючи 
від злочинних посягань суверенітет, конституційний лад, 
територіальну цілісність України, її економічний, науково-
технічний та оборонний потенціал. Органи СБУ виступа-
ють ефективним інструментом викриття й попередження 
злочинів проти життя, честі та гідності людей, боротьби з 
корупцією та організованою злочинністю.

Високим професіоналізмом, працездатністю, мужністю і 
відвагою ви заслужили визнання і повагу.

Ми високо цінуємо ваше вірне служіння рідному наро-
дові, активний і послідовний внесок у справу утвердження 
авторитету Закону.

З нагоди професійного свята бажаємо всім працівникам 
і ветеранам Служби безпеки краю міцного здоров’я, бла-
гополуччя, наснаги, людської шани та нових професійних 
успіхів.

Нехай кожен день вашого життя буде щасливим і радіс-
ним, а в родинах панують тепло та затишок.

Він не став Президентом України, 
але став її національним Героєм – по-
смертно. Його вбили в русі – у дорозі, 
на шляху до тієї, іншої України, за яку 
він платив здоров`ям і життям.

Ця рана ніколи не загоїться. 
В`ячеслава Чорновола вбито жорстоко 
й підступно після тривалої психологіч-
ної облоги, масового творення владою 
облудної громадської думки.

Убито, як убивали усіх національних 
героїв України – від Івана Мазепи до 
Богдана Хмельницького, від Симона 
Петлюри до Михайла Грушевського, 
від Тараса Шевченка до Івана Франка, 
від Степана Бандери до Василя Стуса. 
Убито, як було вбито й потоптано Ан-
дрія Сахарова, генерала Петра Григо-
ренка й інших.

На Чорновола полювали все життя. 
Затуляли рота, виривали з рук перо, 
арештовували, морили голодом, па-
плюжили плітками, погрожували.

Напевно, ні про кого не наплела 
стільки дурниць компартійна пропа-
ганда, як про нього. Але найприкрішим 
є те, що все це потім повторювали й ті, 
кого він вважав своїми прихильниками, 

на чию допомогу розраховував. Один 
із них заявив, що не пошкодує й міль-
йона доларів, щоб усунути Чорновола 
з Руху, а інший (Володимир Черняк) по-
яснював з трибуни з`їзду, що, на жаль, і 
знамена доводиться іноді топтати – ві-
йна є війна, і якщо Чорновіл став у Русі 
гальмом – нічого не вдієш: треба пере-
ступити через нього і йти далі.

Про В`ячеслава Чорновола та його 
феномен ще напишуть сотні книжок, 
вийдуть друком його статті, політичні 
звернення, монографії, унікальне лис-
тування. Читаймо Чорновола уважно, з 
олівцем – і ми, сьогоднішні, багато чого 
переосмислимо й знайдемо відповідь 
на те, як жити далі, куди прямувати, 
чого стерегтися.

Чорновіл ніколи не «співав з чужого 
голосу», нікому не «підспівував», го-
ворив, що думав – думав, що говорив. 
Він був і залишився опозиціонером до 
всього, що гальмувало шлях до неза-
лежної України, до Бога – і там, у та-
борах, і тут, у новій, ще не оформленій 
реальності.

За своє коротке життя (1937-1999 
рр.) він став лауреатом Міжнародної 

журналістської премії ім. Ніколаса То-
маліна, Державної премії України ім. 
Т.Г.Шевченка, нагороджений орденом 
Ярослава Мудрого V ступеня, а після 
смерті Чорновола удостоєно звання 
Героя України.

За його активної участі створено 
могутній Народний Рух України, який 
сколихнув не тільки Україну, а й увесь 
світ.

Отож, нехай Бог допоможе нам 
із вами зрозуміти по-справжньому 
В`ячеслава Чорновола і зробити те, що 
не вдалося зробити за його життя.

Зрозуміти, осягнути, – а після того – 
вже не розлучатися з ним ніколи.

Василь ЯБЛОНЬ, 
голова Чортківської районної 

організації Народного Руху України

На порядок денний конференції вино-
сився ряд важливих питань, які спричи-
няли детальне обговорення назрілих на 
часі проблем.

Як зауважив у своєму виступі 
В.Мариновський, на жаль, наразі немає 
тих високих показників у районної фут-
больної команди, які фігурували мину-
лими роками. Тому слід вжити вагомих 
заходів, щоби уникнути усякого роду 
похибок. Принагідно п. Мариновський 
від імені Тернопільської обласної фе-

дерації футболу вручив грамоти та по-
дяки за підтримку розвитку футболу на 
Тернопільщині І.Поліщуку, С.Дем’янчуку 
та Б.Глові.

У ході конференції всі виступаючі – 
голова райради В.Заліщук, меценати 
В.Градовий і В.Вислоцький, началь-
ник відділу в справах молоді та спор-
ту РДА О.Галущак та й вищезгаданий 
В.Мариновський – акцентували увагу 
присутніх на основних завданнях сьо-
годення: розвитку дитячо-юнацького 

й аматорського футболу в районі, під-
тримці матеріальної бази й удоскона-
ленні організації першості Чортківщини 
з футболу; чіткому дотриманні статуту 
федерації, а найважливіше – порядку, 
дисципліни та справедливості в усьому. 
Кожен висловив найкращі побажання 
районній федерації. 

Опісля довготривалих дебатів і супер-
ечок щодо минулих (які досі викликають 
вир емоцій) і назрілих проблем зібрання 
все-таки перейшло до обрання голови 
районної федерації, його заступника 
і членів контрольно-дисциплінарного 
комітету та виконкому. А далі вирішу-
валася низка питань, які виникли в ході 
конференції. 

Отож, головою Чортківської район-
ної федерації футболу одноголосно 
обрано І.Стечишина, котрий став од-
ночасно і головою виконкому; його 
заступником – О.Багрія. Головою 
контрольно-дисциплінарного комітету – 
В.Данилишина.

Надіємося, що футбол Чортківщини 
поверне свою міць та стійкість й увійде 
до рангу кращих в області.

P. S. З 19 березня у спорткомплек-
сі “Економіст” стартував традиційний 
турнір із футзалу серед команд підпри-
ємств, організацій та установ району 
(надійшло 16 заявок). Тож прохання до 
вболівальників – приходьте і підтримуй-
те свої команди.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Говорив, що думав – думав, що говорив
25 березня ц. р. минає 14 років із того часу, коли пішов із життя 
видатний державний діяч, політик, борець за незалежну Україну, 

її активний будівничий, голова легендарного Народного Руху України 
В`ячеслав Максимович Чорновіл. Щоб осягнути масштаби Чорновола – 

потрібен час. Чорновіл уже вийшов на історичну дистанцію. 

У районній федерації футболу 
– новообраний голова

14 березня ц. р. у залі засідань районної ради відбулася ІІІ позачергова 
звітно-виборна конференція Чортківської районної Федерації футболу 

під головуванням члена її виконкому Володимира Шматька, за участі 
голови районної ради Володимира Заліщука, заступника голови 

райдержадміністрації Івана Стечишина, голови обласної федерації 
футболу Володимира Мариновського, начальника відділу молоді та спорту 

Чортківської РДА Олега Галущака, директора РЦФЗН «Спорт для всіх» 
Віктора Нагірного, представників футбольних команд району, 

меценатів та інших.

Подія

«Ощадбанк»: ще ближче до клієнта
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Тому хочемо просити керівництво 
Чортківського краю сприяти в тому, 
щоби ті кошти, які мали б працювати 
для населення Чортківщини, залуча-
ти на допомогу чортківчанам: розви-
вати власний бізнес, удосконалювати 
стиль життя. Чи це малий бізнес, чи 
аграрний сектор – ми в усіх напрямках 
зараз працюємо. Є різні інвестиційні 
програми, які кредитуємо до 7 років, і 
придбання транспорту, і технологічно-
го обладнання – різні варіанти. Тому, 
щоби наблизитися до людей, відкри-

ваємо ще одне відділення в області – 
60-те, й далі будемо продовжувати цю 
ж стратегію, щоби громадяни змогли в 
повній мірі користуватися послугами 
Ощадбанку.

Благословив на добрі починання 
банківської установи отець Михаїл 
Левкович, котрий окропив святою во-
дою приміщення нововідкритого відді-
лення ТВБВ № 10019/060 філії – Тер-
нопільського обласного управління АТ 
«Ощадбанк» задля подальшого успіху 
в справі.

У філії, що розміщена за адресою: м. 
Чортків, вул. Князя Володимира Вели-

кого, 5 а, контролер-касир Руслан Пав-
лів обслуговує чортківчан щоденно, 
крім вихідних – суботи та неділі, з 8-ї 
год. 30 хв. до 17-ї год. 30 хв. Хочу за-
значити, що вже у перший день роботи 
відділення вишикувалася черга до ві-
конечка каси із клієнтів. А це говорить 
лише про одне: вибір місця розташу-
вання нової філії зроблено вдало, від-
криття її потрібне людям. Скористай-
тесь послугами цього відділення АТ 
«Ощадбанк»!

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ліцензія НБУ № 148 від 5.10.2011 р.

Одним із питань наради при голові райдержадміністрації 
С.Кобісу за участі голови районної ради В.Заліщука, міського 
голови М.Вербіцького, заступників голови, керівників управ-
лінь та відділів РДА, яка відбулася 18 березня, було про де-
мографічну ситуацію в Чортківському районі, з якого допо-
відала заступник начальника районного управління юстиції 
– начальник відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану О.Брунарська. Вона констатувала гіркий факт – на 
жаль, на Чортківщині за останні роки смертність перевищує 
народжуваність. Так, 2011 р. ця цифра становила 310 осіб, 
а минулоріч – 357. Особливо від`ємний показник спостеріга-
ється у сільській місцевості, який більш ніж удвічі перевищує 
місто. Ця сумна тенденція спостерігається й нині: хоч і наро-
дилося в районі на 7 дітей більше за 2 місяці з початку року 
ніж минулоріч, проте смертність перевищує на 77 осіб.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 2012 рік (за 
матеріалами засідання колегії Головного фінансового управ-
ління ОДА) інформувала присутніх начальник фінуправлін-
ня РДА Г.Ізвєкова, котра зазначила, що план надходжень до 
районного бюджету виконано, проте є низка проблем, що 
стосуються підняття ставок єдиного податку, своєчасності 
освоєння субвенцій на поточний ремонт доріг, акцентувала 
увагу на необхідності вжиття невідкладних заходів з удоско-
налення мережі бюджетних установ.

Продовженням тематики було питання оптимізації мережі 
освітніх, медичних установ, закладів культури щодо необхід-
ності підвищення якості та доступності послуг. Підбиваючи 
підсумки наради, голова райдержадміністрації С.Кобіс під-
креслив необхідність активізації роботи в даному напрямку 
галузевими керівниками, проведення роз’яснювальної робо-
ти серед населення, створення оптимальної дієвої мережі 
позашкільних закладів, наголосивши на персональній відпо-
відальності керівників за вирішення поставлених завдань.

20 березня ц. р. у райдержадміністрації відбулося засі-
дання координаційної ради з питань протидії туберкульо-
зу, ВІЛ-інфекції/СНІДу під головуванням заступника голови 
РДА І.Стечишина. В ході засідання йшлося про план заходів 
проведення в районі з 1 березня по 1 квітня ц. р. місячника 
боротьби із захворюванням на туберкульоз, приуроченого 
Всесвітньому дню боротьби із захворюванням на цю небез-
печну недугу. Також проаналізовано стан виконання попере-
дніх рішень засідання координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркомані-
єю, проведення роботи по виявленню захворювання на ту-
беркульоз серед уразливих груп населення, стан роботи з 
інформування підлітків груп ризику про соціально небезпеч-
ні захворювання та їх профілактику. Головним чином акцен-
тувалась увага на організації первинної профілактики небез-
печних хвороб серед дітей, підлітків, аналіз профілактичної 
роботи в закладах освіти і культури, проведення соціально-
профілактичних групових та масових заходів.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)
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Соціум 3
Задумаймося

ДПІ інформує

ЗВЕРНЕННЯ
до керівників 

сільськогосподарських підприємств 
і фермерських господарств  району 

щодо безпечного проведення 
весняних польових робіт

Шановні колеги!
Одним із найбільш травмонебезпеч-

них періодів у сільськогосподарському 
виробництві є проведення весняних 
польових робіт. Весняні роботи розпо-
чинаються після, так би мовити, зимо-
вого затишшя. Закінчуються ремонтні 
роботи, де працівники знаходяться під 
певним наглядом і контролем. Вихід у 
поле дає простір робіт, послаблення 
контролю.

Враховуючи ситуацію з травмуванням 
під час проведення весняних польових 
робіт, із метою запобігання нещасним 
випадкам, територіальне управління  
Держгірпромнагляду в Тернопільській 
області й управління виконавчої ди-

рекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України у 
Тернопільській області звертається до 
вас із проханням взяти під особистий 
контроль питання організації безпеки 
праці під час проведення весняних ро-
біт і виконання ряду першочергових за-
ходів: проведення необхідних навчань 
й інструктувань працівників із питань 
охорони праці; проведення медичних 
оглядів працівників, особливо тих, хто 
буде працювати з отрутохімікатами та 
мінеральними добривами; забезпечен-
ня працівників засобами індивідуально-
го та колективного захисту; організація 
безпечної експлуатації транспортних 
засобів і сільгосптехніки; дотримання 
умов дозволу на виконання робіт підви-
щеної небезпеки; контроль за виконан-
ням працівниками вимог посадових ін-
струкцій та інструкцій з охорони праці.

Невиконання зазначених вимог  
нормативно-правових актів  може при-

звести до непоправного. Звертаємось 
до вас, шановні керівники сільськогос-
подарських підприємств та фермер-
ських господарств району, з проханням 
перевірити організацію безпеки праці 
під час проведення весняних робіт і 
виконання першочергових заходів, усу-
нути виявлені порушення і з усією від-
повідальністю поставитися до безпеки 
працівників під час роботи в полі. Одно-
часно нагадуємо про вашу персональ-
ну відповідальність за життя і здоров’я 
працівників.

Територіальне управління 
Держгірпромнагляду 

у Тернопільській області

Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві  

та професійних захворювань 
України в Тернопільській області

«Чарівна зачіска-2013»

На замітку

Увага! Розшук

Водні ресурси нашого району форму-
ються з річкового стоку 13-ти середніх 
і малих річок (загальна протяжність – 
237 км) і 76-ти ставків (загальна площа  
водного дзеркала – 492,9 га). Забез-
печеність водними ресурсами нашого 
району вважається недостатньою.

Чортківське міжрайонне управління 
водного господарства, яке підпоряд-
ковується обласному управлінню Тер-
нопільводресурсів, є представником із 
вирішення питань, що стосуються вод-
них ресурсів району. Управління роз-
робляє та реалізує програму малих рі-
чок, а також – державного моніторингу 
довкілля в системі Держводагентства. 
Щороку Чортківське МУВГ облаштовує 
витоки природних джерел, що є одним 
із важливих факторів по здійсненні 
природоохоронної діяльності. Минулі 
роки русловими ремонтувальниками 
району були облаштовані джерела в 
селах Звиняч, Полівці, Мазурівка. Зро-
зуміло, зроблено дуже мало. Але, якщо 
у співпраці об’єднаються громади сіл, 
фермери й інші землекористувачі, ре-
зультат буде значно кращим.

Єдиний спосіб поліпшення еколо-
гічного стану річки, повернення її до 
життя – облаштування берегів і всьо-
го водозабору. Організація таких робіт 
покладається на органи місцевого са-
моврядування, водо- і землекористу-
вачів, землі яких знаходяться в басей-
ні річки. Та досягнути успіху без участі 
громадськості неможливо. 

Кожен українець має з дитинства 
знати: як називається річка, що жебо-

нить поряд, як треба ставитися до неї 
та робити все можливе для її охорони, 
збереження. Мабуть, у кожної людини 
є своя ріка дитинства, яка, безумовно, 
близька та дорога серцю. Для мене така 
річка Стрипа, що протікає на Бучаччині. 
Сьогодні рікою дитинства моїх дітей є 
Серет (що у нас на Чортківщині). Якою 
ж я була щасливою, коли берегами без-
іменного струмка котилися роки мого 
босоногого дитинства через луки, за-
духмянені чебрецем, материнкою, зві-
робоєм, журавлиним щавлем та іншим 
чар-зіллям. Яка то була радість бачи-
ти дно потічка, вистелене галькою та 
піском, коли чисті води обіймали ноги 
малечі, котра перебігала струмок. Ми 
наповнювались чимось незбагненно 
вічним… Його вистачає на все життя… 
Таких річок в Україні – понад 22,5 тися-
чі, кожна з них відіграє свою неповтор-
ну роль в екологічному середовищі, як 
капіляри – у кровообігу людини. Тому 
можна з впевненістю сказати: вода – 
кров землі, а річки – її капіляри. Без 
малих річок не було би ні Дністра, ні 
Дніпра, ні Десни. На частку малих річок 
припадає 65 відсотків усього водного 
басейну нашої держави, їх необхідно 
вважати важливою державною цінніс-
тю.

Нині діючі водні артерії значно поко-
ротшали, їхній басейн помітно звузив-
ся й обмілів. Але жодному підприєм-
ству не обійтися без води. Варто знати: 
одна людина для власних потреб ви-
трачає в середньому 300 – 600 літрів 
води у рік, а для «вирощування» однієї 

лише булки потрібно 200 літрів води. 
Сумно, коли біля річки вирубуються 

дерева, на берегах – звалища сміття; 
стоки фабрик, заводів, каналізаційні 
стоки забруднюють-гублять ріки. На 
думку вчених, вже у цьому столітті у 
багатьох країнах світу може з’явитися 
«водний голод», тому спеціалісти роз-
робляють усілякі проекти – аж до ви-
користання льодових запасів Антарк-
тиди.

Проблема чистої питної води – про-
блема людства, котре мало би глибо-
ко розуміти слова Антуана де Сент-
Екзюпері: «Вода… Не можна сказати, 
що необхідна для життя, ти – саме жит-
тя. Ти – найбільше багатство в світі…».

І, здається, що залежить від нас (про-
стих смертних, звичайних людей), коли 
невблаганно вмирають річки, ліси, 
заповідники?! Скажу одним словом – 
багато!!! Якщо плекатимемо любов до 
природи, то бережно ставитимемося й 
до всього живого, що нас оточує. Адже 
природа – це Божий дар для нас, тому 
варто раціонально використовувати її, 
хоча би заради прийдешніх поколінь.

Вирушаючи до лісу, пам’ятайте свя-
щенні правила природи – коріння гриба 
не виривати, а лише підрізати; зрубана 
на березі водоймища верба, яка на-
дійно оберігала русло, вже не стане на 
дорозі пісковому вітру-лиходію; пере-
чавлене гусеницею трактора джерело 
зникне; націлене дуло рушниці на злет 
дикої качки осиротить виводок!..

Доречно пригадався вислів україн-
ського письменника В.Скуратівського. 
Йому нестерпно боліла душа, коли 
бачив, як збиткуються над природою, 
тому нехай не зникає з людської пам’яті 
його пророче: «Не зміліють джерела 
України, якщо ми не зміліємо душею».

Галина ВОВК,
провідний інженер по експлуатації 
та ремонту Чортківського МУВГ

14 березня у Тернополі в торговельно-розважальному 
центрі «Подоляни» відбувся XI обласний відбірковий кон-
курс з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска-2013». 

У ньому взяли участь майстри-перукарі й нашого райо-
ну: Наталія Білінська (перукарня «NATALI»), Мар’яна Сол-
тис і Анастасія Мерена (перукарня «Красуня»), Аліна Баюк 
(салон-краси «Лана») й Олександра Бобко (перукарня «Кар-
мен»). Усі учасники даного заходу нагороджені дипломами.

За результатами змагань Мар’яна Солтис у номінації 
«Модна категорія» виборола друге місце та перемогла в ди-
тячій номінації «Діти – казкові герої». Анастасія Мерена та-
кож посіла друге місце в тій же номінації «Модна категорія».

Чортківський район нагороджено дипломом і кубком об-
ласної державної адміністрації за друге місце в командних 
змаганнях.

Районна державна адміністрація висловлює щиру подяку 
учасникам району за участь в XI обласному конкурсі з перу-
карського мистецтва «Чарівна зачіска-2013».

Галина МОСТОВИК, 
начальник управління економіки райдержадміністрації

Оподаткування доходів, одержаних 
у вигляді спадщини, регламентується 
статтею 174 Податкового кодексу Укра-
їни від 2 грудня 2010 р. за № 2755-VІ.

Дохід у вигляді вартості успадкова-
ного майна у межах, що підлягає опо-
даткуванню, включаєтся до складу 
загального річного доходу платника 
податку і відображається ним у річній 
податковій декларації про майновий 
стан і доходи (податковій декларації).

Ставка оподаткування доходів, отри-
маних платником податку, встановлю-
ється залежно від об`єкта, отриманого 
платником податку в спадщину, та сту-
пеня споріднення зі спадкодавцем.

Членами сім`ї фізичної особи першо-
го ступеня споріднення вважаються 
її батьки, чоловік або дружина, діти, у 
тому числі – усиновлені. Вартість влас-

ності, що успадковується членами сім`ї 
спадкодавця першого ступеня спорід-
нення, оподатковується за нульовою 
ставкою.

Інші члени сім`ї фізичної особи вва-
жаються такими, що мають другий сту-
пінь споріднення. Вартість будь-якого 
об`єкта спадщини, що успадковується 
спадкоємцями, які не є членами сім`ї 
спадкодавця першого ступеня спорід-
нення, оподатковується за ставкою, 
визначеною пунктом 167.2 статті 167 
Податкового кодексу (5 відсотків).

Для будь-якого об`єкта спадщини, 
що успадковується спадкоємцем від 
спадкодавця-нерезидента, та для будь-
якого об`єкта спадщини, що успадко-
вується спадкоємцем-нерезидентом 
від спадкодавця-резидента, оподат-
ковується за ставками, визначеними 

в пункті 167.1 статті 167 Податкового 
кодексу (15, 17 відсотків).

Платник податку зобов’язаний по-
давати річну декларацію про майновий 
стан і доходи (податкову декларацію) 
відповідно до пп. 49.18.4. п. 49.18 ст. 
49 Податкового кодексу – до 1 травня 
року, що настає за звітним.

Податкова декларація заповнюєть-
ся платником податку самостійно або 
іншою особою, нотаріально уповнова-
женою платником податку здійснювати 
таке заповнення, у порядку, передба-
ченому главою 2 розділу II цього Ко-
дексу.

Марія ТИМЧИШИН, 
заступник начальника ДПІ 

у Чортківському районі

Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового 
інспектора, формалізм або відхилення від нормативно-
правових актів у його роботі; вам відомі факти неправомір-
них вчинків у роботі чиновників із державним майном і гро-
шима, а тим більше – факти їх незаконного привласнення; 
а також зі скаргами, запитаннями та пропозиціями – дзво-
ніть на «телефон довіри» Державної фінансової інспекції в 
Тернопільській області за номером (0352) 52-54-05.

“Телефон довіри”

Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській 
області за скоєння вбивства, яке мало місце  

4 жовтня 2012 р. поблизу  м. Кременець, розшукується

КашЕВиЧ Вадим анатолійович
7.03.1983 р. н., уродженець Каховського району Херсон-

ської області, зареєстрований у с. Підлипки Радивилів-
ського району Рівненської області. 

Підозрюваний веде бродячий спосіб життя, може зай-
матися жебрацтвом біля культових споруд під виглядом 
сліпого, а також носити чорну одежу монаха або послуш-
ника та перебувати у чоловічих монастирях Тернопільської 
області.

Прикмети злочинця: на вигляд 30-35 років, худорлявої ті-
лобудови,  зріст – 168-175 см, шкіра смуглява, волосся темне. 

Був одягнений: у чорну куртку, червону футболку, сині 
потерті джинси, білі кросівки. 

Якщо комусь щось відомо про місце перебування злочинця, 
прохання повідомити за телефонами: 099-909-38-82, 097-616-
97-75. Конфіденційність гарантуємо.

«Не зміліють джерела України, 
якщо ми не зміліємо душею»…

22 березня (сьогодні) світова спільнота відзначає 
Міжнародний день води. Головна мета відзначення – привернути увагу 

суспільства, громадськості до проблем водних ресурсів, до води, 
яку ми щоденно споживаємо та від якості якої залежить здоров’я 

і тривалість життя людини.

Безпека праці

Оподаткування спадщини та подання декларації

Срібний успіх 
чортківських перукарів

Звільнені від обов`язку 
подання декларації про 
майновий стан і доходи

З урахуванням статті 179 Податкового кодексу України 
платники податку звільняються від обов`язку подання де-
кларації про майновий стан і доходи (податкової деклара-
ції) незалежно від виду та суми отриманих доходів платни-
ками податку, які:

– є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьо-
му перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому 
числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного по-
даткового року;

– перебувають під арештом або є затриманими чи засу-
дженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або 
ув`язненні на території інших держав станом на кінець гра-
ничного строку подання декларації;

– перебувають у розшуку станом на кінець звітного по-
даткового року;

– перебувають на строковій військовій службі станом на 
кінець звітного податкового року.

Олег КОЗЮК,
начальник відділу оподаткування фізичних осіб 

ДПІ у Чортківському районі
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24 березня. Тривалість дня – 12.25. Схід – 5.52. Захід – 18.17. Іменини святкують Іван, Георгій

ПортретПошанування

Новини з сіл

Похвалитися такою освітянської ди-
настією може не кожна сільська школа. 
А в тому, що це украй потрібно нині, коли 
в суспільстві безжально девальвується 
саме поняття освіченості, сходимося в 
думці з молодим директором Залісянської 
ЗОШ І – ІІ ст. Андрієм Міщієм. Власне, він, 
як надто поцінований дарунок, котрий діс-
тався йому долею у спадок на початкую-
чій директорській стезі, й припідносить 
нам цю зустріч-знайомство з Учителями з 
великої літери.

Доречно одразу наголосити, що наші 
візаві такими себе не вважають (а цілком 

звичайними, пересічними) через їх ви-
няткову скромність. Хоча, власне, чому 
виняткову? Така манера поведінки й по-
чувань в ідеалі мала би бути властивою 
педагогам, котрі формують майбутність 
України. Аби ростити отут, за партою, по-
дібних собі.

Нам поталанило, що бесіда лилась-
жебоніла з глибинного, нуртуючого дже-
рела ось так, за партою, у класі, через що 
й усе мовлене сприймалося за першоос-
нову.

Вони обидвоє навчалися на Прикар-
патті, в Івано-Франківському педагогіч-
ному виші, в одній групі. Глава сімейства 
родом із с. Парище неподалік Надвірної, 
дружина – з Бучача на Тернопільщині. По 
закінченні навчання їх спільна вже доріж-
ка постелилася у цей чудовий край – де за 
лісом, за пралісом золота діжа сходить. Й 
відтоді Залісся стало їх рідним домом. На 
все, довіку. Пустив пагіння вчительський 
рід, бо й син Ментинських, Сергій Мирос-
лавович (до слова, одинак, бо, як жарто-

ма зауважуть батьки, на більше дітей не 
вистачило часу), математик, і його дружи-
на, мовник, – теж педагоги. Викладають 
у Львівській політехніці. Та, попри власну 
кровиночку, у Ментинських багато дітей, і 
вони не без гордості, неквапом, виважую-
чи слова, окреслюють-мережать набутки 
тих, кого навчали-споряджали у життєву 
путь. То й відомий на теренах України ре-
дактор каналу ICTV Віктор Сорока, і завуч 
Чортківської ЗОШ № 7 Ганна Мацевко, й 
художник Володимир Мелимука, котрий по 
завершенні навчання у Тернопільському 
училищі продовжує студіювати мистецьку 
галузь у Варшаві. Марта Лисак закінчила 
фізмат у Тернополі й викладала у ЧІПБ, 
Марія Дячок працює у Києві...

Подружжя Ментинських – обидвоє ма-
тематики. Однак ні «сухарями», ні «бо-
танами» їх аж ніяк не наречеш – надто 
багато в їх думках та поглядах не те що 
життєрадісності, а навіть невідворотної 
життєствердності. Живого, діяльного 
оптимізму – попри все, навіть складнощі 
вчительського буття. Мирослав Михайло-
вич викладає ще й фізику, а в особі його 
дружини гармонійно поєдналося, здава-
лось би, непоєднуване: математика та ... 
християнська етика. Завдяки другій дис-
ципліні, яку викладає, Надія Степанівна 
стала направду надією залісян у ревному 
прилученні їх діток до вічних істин, Божого 
слова, а ще – промоутером (двигуном) як 
християнської, так і національної ідеї. Її, 
ту ідею, цілком слушно вважає директор 
школи Андрій Володимирович, «потрібно 
рухати, щоб село не вмерло!». Додати б 
ще: і українство загалом...

Надія Степанівна цілковито родом з 
учительської династії. Батько-вчитель, 
розповідає, неодноразово наголошував 
доньці, знаючи про її наміри: «Дивись, і ти 
так бідуватимеш, як я. Добре подумай!». 
Та в родині підростало троє доньок – і всі 
три стали педагогами. Одчайдушно й не 
вагаючись. 

Цікавимось думкою наших співрозмов-
ників щодо уваги держави до школи, до 
вчительства. 

– За всі роки бувало по-різному, – від-
повідає Мирослав Михайлович. – І колись 
бракувало належної уваги. Загалом же 
відношення – як відношення. Як до всіх, 

не гірше й не краще. Єдиний плюс – зар-
плата є вчасно. Бо пережито часи, коли 
нам на зарплату на двох давали... 13 (!) 
ящиків горілки чи 12 (!) мішків муки!..

Йому випало на віку навчати і старших 
за віком учнів тут же, у вечірній школі. Що 
й казати, бажання вчитися тоді у людності 
було потужніше – от і вчилися. А нині...

– Держава не ставить завдання, щоб 
діти мали освіту, – спересердя зітхає вчи-
тель. – Погляньмо: більшість зі вчорашніх 
випускників вишів або торгує на базарі, 
або заробляє за кордоном. То який же 
стимул до навчання?

Ось сумна статистика: на час їх прихо-
ду на роботу до Залісянської школи тут 
навчалося 287 учнів, тодішня восьмиріч-
ка була однією з найпотужніших у районі. 
А нині школярів у Заліссі 73. 

Запитуємо, чи не проймав, було, хоч 
зрідка жаль за літами, осілими ось тут, 
в селі, за лісом-пралісом, чи не манили-
звали вищі сходинки, нові перспективи. В 
очах співбесідників – непідробний подив: 
хіба таке може бути? Вони абсолютно 
щасливі своєю долею – навіть попри те, 
що зводять власний дім на вулиці Моло-
діжній впродовж уже ...22-х (!) років («Ось 
так вчителі будуються!»), а живуть від 
1961 року в частинці будинку колишнього 
проборства, призначеному для освітян.

Мирослав Михайлович на старість, 
каже, почав займатися пасікою – аби 
освоїти те ремесло за кілька літ до пенсії. 
Батько, мовить, колись займався, а тепер 
ось він. Та є в тому певна символіка. Адже 
бджола-трудівниця уславлена своєю на-
прочуд ретельною працелюбністю, та й 
плоди її трудів надто помітні й помічні. Так 
і вчитель в класичному варіанті уподібню-
ється бджолі, настійно й наполегливо, 
невідступно день у день торуючи стежку-
місток у завтра...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А між тим, привід, аби мовити таке слово, – підходящий 
хоч куди: адже завтра Юхиму Фотійовичу Макотерському 
виповнюється стиглозерних 80!

Нині уже третй рік триває його восьма (!) депутатська ка-
денція. Бо вже увосьме чортківчани обирають цього шано-
ваного чоловіка депутатом міської ради. Там Юхим Фотійо-
вич – направду патріарх. Проблеми міщан, як часто-густо і 
шляхи їх подолання, знає не з чуток, а уречевлено. Одначе 
й те – не його «родзинка»: п. Юхим передовсім надзвичай-
но активний пошуковець «білих плям» у нашій історії.

Зізнається: так 
спрагло взявся 
за це через те, 
що він, волиня-
нин (бо родом із 
Лановеччини), до 
настання Неза-
лежності України 
мало знав, скажі-
мо, хто такі січові 
стрільці, чи-то 
вояки Української 
Галицької Армії. 
Активно «вгри-
зався» в ту ціли-
ну і провадив за 
собою інших, усіх 
небайдужих. У ре-
зультаті – видав 
«на-гора» кілька 
книг-досліджень 
історичного, кра-
єзнавчого харак-
теру: «Чи спокій 
віднайдуть неви-
нно убієнні?» (про 
Степана Мель-
ничука та Петра 
Шеремету), «Ти-
гровий скок» (про 

Чортківську офензиву), а ще про Романа Шухевича та Юрка 
Тютюнника. Є автором більш як сотні газетних публікацій 
схожої тематики у друкованих виданнях краю та всеукраїн-
ських. Понад два десятиліття має членство Всеукраїнської 
спілки краєзнавців. Це з його пропозиції встановлено й 
освячено, урочисто відкрито громадою меморіальні табли-
ці стосовно перебування Уряду ЗУНР у Чорткові та візиту 
до нашого сивочолого міста бунтарського духу легендар-
ного В`ячеслава Чорновола на будинках міської ради (ко-
лишнього магістрату) та РКБК ім. К.Рубчакової. З його ж 
ініціативи міською радою прийнято рішення надати імена 
В.Чорновола та Чортківської офензиви вулицям міста, які 
з`являться у новому мікрорайоні. Там же, у міському парла-
менті, депутат Макотерський ініціював присвоєння звання 
Героя України Головнокомандувачу УПА Романові Шухеви-
чу, і таке рішення було рекомендоване для підтримання в 
ради багатьох областей України...

Відкриваючи для себе й для інших історичну мапу Укра-
їни, активний пошуковець вже побував у місцях козацької, 
стрілецької слави, українського духу – на Маківці та в База-
рі, у Крутах, на Аскольдовій могилі, в Умані, на горі Лисоні... 
Зізнається: дуже хоче побувати й у Батурині, бо жменьку 
землі звідтіля вже має. Так само, як і землю з Маківки, Крут, 
Лисоні. У Карпатах, за допомогою літопису «Червона ка-
лина», віднайшов місце захоронення міністра земельних 
справ ЗУНР Михайла Мартинця у с. Луквиця Богородчан-
ського району на Івано-Франківщині – там поставлено 
пам`ятник. Нещодавно побував у с. Великі Чорнокінці, де 
захоронені бійці УГА, і має намір оприлюднити це місце на 
загал. Це на його почесному рахунку віднайдення в Чорт-
кові військового цвинтаря...

Недарма мовлено: талановита людина талановита в 
усьому. Погляньмо: п. Макотерський за фахом – інженер-
механік, проте має значок «Відмінник освіти України», адже 
36 літ очолював Чортківську обласну автошколу. Краєзнав-
ство – то його хобі. Однак якого потужного штибу! Такого, в 
якому цілковито реалізується вся сутність цієї неординар-
ної особистості. Ось і тепер Юхим Фотійович одержимий 
найнагальнішою справою – встановленням місця захоро-
нення 52-х українських патріотів, розстріляних 70 років на-
зад на ягільницькому полі. Як стверджують його соратники 
по спільних діях, п. Макотерський долає «білі плями» не 
просто самозречено й несамовито, а ще й надзвичайно 
професійно.

У переддень його 80-го дня народження газетярі районки 
щиро зичать ювілянтові такої ж заповзятості й натхнення, а 
ще – великих і потужних життєвих сил і, звичайно, міцного-
преміцного здоров`я на довгії та благії літа. З роси та з води 
Вам, шановний Юхиме Фотійовичу!

Анна БЛАЖЕНКО

Згусток шляхетності, 
осердя українства

Так символічно можна наректи струменіючу благими 
намірами на користь громади душу одного з наших 

найактивніших позаштатних авторів, добре знаного 
і вдячно визнаного на теренах Тернопільщини 

краєзнавця Юхима Макотерського. Небайдужий 
читач частенько вчитується на газетних шпальтах 

у виписані ним рядки й досі жодного разу не читав 
рядків про нього...

За лісом, за пралісом золота діжа сходить...
Що там не кажіть, а вчительський фах неодмінно кладе на його носіїв 
свою печать. У доброму сприйнятті цього слова. Якусь не так зриму, 

як відчутну мудрість, непоказну задуму, помережану зморшечками 
затаєної доброти і зичливості. Неодмінно – толерантність

 та добродушність. Це – немовби типова класика. І вона аж струменить 
з лиця як Мирослава Михайловича, так і Надії Степанівни Ментинських – 

учительського подружжя, котре засіває зерна знань 
в уми та душі поколінь залісян уже 37-й рік поспіль.

Хтось із великих людей сказав: «Усе 
минає, а слово залишається. Зникають 
безвісти держави, володарі. На порох 
розсипаються величні будівлі, вмирають 
дерева, пересихають ріки. Гори перетво-
рюються на купи каміння. Все стає тліном 
і прахом, а написане слово залишаєть-
ся…». Залишається і несе крізь час голос 
людської душі. Це одне з найбільших див 
світу нашого. Диво написаного, надруко-
ваного слова, яке пережило століття й 
покоління.

У часі відзначення Міжнародного дня 
рідної мови її шанувальників було запро-
шено до бібліотеки на літературну годину 
«Мово моя барвінкова». Новизною ваби-
ла читачів до себе оформлена книжко-
ва виставка «О мово, музико, калино – 
бальзам цілющий для душі!». Проведено 
бесіду «Все в тобі з`єдналося, злилося».

Для проведення літературної години 
було запрошено і вчителів української 
мови та літератури школи. Вчителька 
української мови Г.Гейна розповіла про 
ніжну, мелодійну мову, яка відроджу-
ється, звучить у народній пісні навіть у 
далеких куточках світу. Учасники заходу 
декламували вірші про солов`їну україн-
ську мову, яка переткана калиною, бар-
вінком і вишневим цвітом.

*   *   *
Благословенний Богом велет слова й 

духу, хто засіяв у душу свого народу зер-
на правди, почуття гідності та єдності, 
хто був покликаний до життя і бороть-
би свого пригнобленого народу, – геній, 
пророк Т.Шевченко зібрав усіх щирих 
серцем і душею людей нашого села на 
літературно-музичне свято «Ще промінь 
в серці не погас, що запалив його Тарас», 
яке проходило в приміщенні Звиняцького 
будинку культури 9 березня.

Радість свята розділили гості – на-
чальник відділу культури і туриз-
му РДА Г.Чайківська, директор РКБК 
ім. К.Рубчакової Й.Овод, завідуюча 
райметодкабінетом відділу культу-
ри Г.Корецька, методисти І.Зінюк і 
Г.Баліцька, культорганізатор О.Стадник. 

Святкова концертна програма увібра-
ла в себе краще з кращого. З вітальним 
словом шани Кобзареві та подяки при-
сутнім і учасникам художньої самоді-
яльності в день 199-их роковин із дня 
народження Т.Шевченка звернулася 
Г.Чайківська.

Пісні «Реве та стогне Дніпр широкий», 
«Думи мої» у виконанні жіночого вокаль-
ного ансамблю заполонили духом люд-
ські серця й отримали щиру підтримку 
заповненої глядачами зали.

Шкільний хор під орудою музкерівника 
школи П.Градового подарував присутнім 
музичний дарунок про мудрість, про силу 

Кобзаревого слова. Мелодійно та профе-
сійно звучали пісні у виконанні ансамблю 
хлопчиків (С.Фандзига, Т.Скуржанський, 
Н.Пилипів, І.Водвуд), соло під власний 
акомпанемент І.Водвуда. Шевченкові по-
етичні твори декламували М.Медведєва, 
К.Капаць, І.Ласківська, В.Мальована.

У суцвіття вітань для присутніх із Шев-
ченківським святом і святом весни вміло 
вплелися твори, які виконали М.Слоїк, 
І.Киренька, Л.Фандзига, Р.Шуфліта, 
Н.Осадчук, Н.Кучер, М.Вуйчик, 
Х.Романюк. «Іскринками» палали на сце-
ні юні солісти Н.Коростіль, В.Винярська, 
Н.Капаць.

Бурхливими оваціями зустрічали на 
сцені відроджений ансамбль народних 
музик, який щиро сприймався глядача-
ми за виконання веселих українських 
пісень.

Усі бажаючі «пройшлися» Тарасовими 
стежками, переглянувши книжкову ви-
ставку «України рідної окраса – земля 
безсмертного Тараса», організовану в 
бібліотеці-філіалі.

Спонсором проведеного свята висту-
пив керівник ПАП «Дзвін» В.Градовий. 
Музичний супровід заходу окрасила 
нова музична апаратура, яку також на-
передодні свята подарував для будинку 
культури директор аграрного господар-
ства. Організатори свята – працівни-
ки культури села І.Полівчук (директор 
СБК), С.Вуйчик (художній керівник), 
Г.Шкрибайло (зав. бібліотекою-філіалом) 
– складають щиру подяку і пошану Васи-
лю Степановичу за його добрі благочин-
ні справи, за підтримку та розуміння.

Галина ШКРИБАйЛО, 
завбібліотекою-філіалом 

с. Звиняч

Шануємо своє, рідне, українське
Нещодавно у редакцію надійшли два повідомлення про дві події 

у культурному житті одного села – Звиняча. Це село, як і більшість 
на Чортківщині, – зі сталими традиціями у вшануванні, пропаганді 
та популяризації всього українського. От і тепер завбібліотекою 

Г.Шкрибайло поділилася радістю проведення двох заходів – 
літературної години «Мово моя барвінкова» та літературно-музичного 

свята «Ще промінь в серці не погас, що запалив його Тарас».
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25 березня. Тривалість дня – 12.29. Схід – 5.50. Захід – 18.19. День служби безпеки України. Іменини святкують Григорій, Семен

Хліб душі

Шевченкіана

Традиції

Прагнення любові закладене в самій людській природі. 
Бажання любити набагато сильніше від усіх інших люд-
ських потреб. Без любові людина не може жити, вже від 
самого народження й аж до смерті вона постійно потребує 
її, бо властиво тільки в атмосфері любові людина здатна 
розвиватися уповні як розумна істота. Тому й не дивно, що 
тема любові завжди актуальна, бажана, улюблена. Вона 
не сходить ні зі сторінок газет, журналів, ні з телеекранів. 
Мотив любові постійно присутній в образотворчому мис-
тецтві, художній літературі, музиці, кінематографі. Слово 
“любов” повторюється мільйони разів у найрізноманітніших 
випадках.

Та все ж у своєму прагненні любові сучасна людина по-
стійно відчуває себе невдоволеною. Теперішній світ гине 
через брак любові. Чому?

Сучасна людина постійно перебуває в гонитві за тими 
речами, які не в силі вгамувати голод її серця. І воно не 
заспокоїться до того часу, поки не знайде собі місця в отій 
одній Великій Любові, доки не покине ловити краплі роси й 
не звернеться до Криниці Живої Води – Господа Бога.

Любові прагнуть не тільки окремі люди, її потребує все 
людство. Зростання претензій окремих суспільств чи дер-
жав, домагання свого за будь-яку ціну, ставлення все нових 
і нових вимог неминуче веде до зростання напружених від-
носин, до поділів, розколів, до ненависті, посилення якої 
може довести людство до великої катастрофи і до знищен-
ня життя взагалі. Все людство стало подібне до одного 
великого корабля: якщо внаслідок катастрофи корабель 
буде ушкоджено, то загинуть усі: добрі й злі, праведні й 
неправедні. Єдина можлива цивілізація майбутнього – це 
цивілізація любові.

Запитуємо себе: яка любов спроможна вгамувати голод 
людських сердець, здатна зберегти нашу цивілізацію? Все-
могутній Господь, Бог любові – ось хто дає досконалі дари. 
Любов, яку Він дає через Свого Сина і Святого Духа, є до-
сконалою любов’ю. Лише вона спроможна повністю вгаму-
вати голод наших сердець і дати щастя всій людській сім’ї.

Грецька мова, якою був написаний Новий Завіт, має чо-
тири поняття визначення слова українського “любов”. Це 
іменники: ерос, сторге, філіа, агапе. Ерос – означає перш за 
все тілесне пожадання, потяг, хіть, прагнення, схильність. 
Сторге – чулість, прив’язаність і зрідка тілесну любов. Філіа 
– дружбу, товаришування, сердечність. Агапе – братерська 
любов, милосердя, милостиня. У латинському перекладі 
Нового Завіту з’являється також іменник “caritas”, який від-
повідає грецькому “агапе”.

У Святому Письмі любов означена як: найбільша і перша 
заповідь (Мт. 22, 36; Мр.12, З0); основа, на якій тримається 
все Боже об’явлення (Мт. 22. 37-40); короткий зміст усіх за-
повідей (Рм. 13.9); повнота закону (Рм. 13.10); зв’язок до-
сконалості (Кл. 3. 12-14).

Отці Церкви наголошують на першорядності ролі любові, 
називають її коренем усіх благ, головним добром, царицею 
чеснот, джерелом і струменем, з якого випливають усі інші 
чесноти, завершенням усіх цінностей. Зі сказаного можемо 
вивести дефініцію любові, любові християнської.

Християнська любов – це Боголюдська спільність буття, 
оживлення Святою Божою Силою, сполучена Святим Ду-
хом з людським прагненням добра й краси, яка веде через 
уподібнення до Христа, до повного з’єднання з Триєдиним 
Богом.

Підсумовуючи, хочеться завершити словами Св. Єфрема 
Сирійського: “Щаслива та людина, в якій є любов до Бога, 
тому що вона носить у собі Бога”.

о. Олег КАПУЛОВ,
 с. Стара Ягільниця

Душевно, колоритно, своєрідно-
за-повзято диригував святом голова 
осередку лемківського Товариства с. 
Ягільниця шанований Степан Бубер-

нак. У його запрошеннях до мікрофо-
на звучав низький уклін виступаючим, 
адже кожний – знана добрими справа-
ми людина не лише в нашому краї, а й 
далеко за його межами. Це шанована 
Марія Бурдяк – найстарша лемкиня 
Чортківщини, гордість України, майстер 
витинкарського мистецтва та хрестико-
вих візерунків, яка розповіла про тра-
диції свята Пущання. Євген Голик, який 
згадав давні проблеми та їх вирішення 
щодо «відвоювання» у влади ниніш-
нього приміщення «Лемківської світ-
лиці»; щиросердечні слова були у його 
спогадах доброго імені Павла Гербута 
– багаторічного голови районної орга-
нізації переселенців; висловив подяку 
непересічній людині, щирому мецена-
ту шановному Ігорю Ольшаковському. 
Зворушила присутніх заувага депутата 
райради Василя Вислоцького про жор-
стокість акції «Вісла», відтак висловив 
своє захоплення дружністю переселен-
ців, побажав їм повік не згубити її, на-
вів до прикладу слова Олексія  Кайди 

про те, що немає такої етнічної групи, 
як лемки, – яскраво-талановитої, вірної 
своїм традиціям, звичаям, обрядам, 
із такою співучо-неповторною мовою. 

Сільський голова с. Ягільниця Йосип Зі-
брівський від імені всіх присутніх подя-
кував Господу Богу за багатий стіл; зау-
важивши, – це лемкам Божа ласка, якої 
не варті в Нього ті, хто насильницько-
підло відірвав Лемківщину від України, 
й ті, хто за 70 років не попросив у пере-
селенців пробачення. Торкнувся цього 
питання у своєму виступі й Богдан Ду-
дяк, наголосивши, що правда буде, як 
ми того захочемо; кожне його слово – 
глибокий біль за лемків, по долях яких 
безжально пройшовся плуг соціалізму, 
і за те, «же ми ту, а Лемківщина – там». 
Як завжди оригінальним був виступ 
Галини Грицьків. Опісля щирих слів ві-
тання зі святом і найкращих побажань 
переселенцям, їхнім нащадкам й усім 
українцям вона подарувала чудову піс-
ню на власні слова та музику. Радість 
душі виплескувала аж за край у виступі 
голови міського Товариства «Лемківщи-
на» Віри Криворук – організатора цього 
незабутнього свята – за те, що не зга-
сає яскравий вогник традицій і звичаїв 

лемків, що й цього року вони дружно 
зійшлися до своєї рідної «Світлиці», а 
відтак передала щирі вітання присутнім 
від Марії Бабічук – голови районного 
осередку «Лемківщина». З поважних 
причин п. Марія була відсутньою на жа-
даному для неї святі, проте усіма граня-
ми своєї душі вірна донька Лемківщини 
перебувала разом із нами.              

Слід зауважити, кожний виступ, за-
вдяки головному диригенту свята Сте-
пану Бубернаку, мережився світло-
жартівливо-радісною в’язанкою танців 
і пісень Лемківщини у виконанні народ-
них аматорських ансамблів лемківської 
пісні «Любисток» з Ягільниці, «Горлиці» 
з Пастушого та  «Перевесло» із Шульга-
нівки, кожен із яких – вершина таланту.

Коли вже майже усі художні колек-
тиви продемонстрували високий політ 
своєї майстерності, слово взяли «Чорт-
ківські гудаки» – незрівнянні, самобутні  
музиканти й піснярі під керівництвом 
п. Гарбери, своєрідним девізом яких 
є «Де лемко ма ця женити, а лемкиня 
віддавати, то на весіллі тільки лемки 
мають грати». Але на цьому святі вже 
був не дует, а тріо. До братів Ярослава 
й Миколи долучився син п. Ярослава – 
Сергій, який своєю грою на духовому 
інструменті й співом примножив висо-
ку обдарованість рідних йому людей, 
і вже разом вони срібно-злотим роз-
сипом свого таланту полонили душі 
присутніх. Їх майстерність, невичерпна 
енергія, гумор, кожна пісня заохочува-
ли присутніх до підспівування, а витон-
чений звук інструментів був настільки 
запальним, що веселилися, забавля-
лися й у танок пускалися усі на цьому 
святі – й поважного віку переселенці, й 
уже в літах діти переселенців, і їхні мо-
лоді онуки, й маленькі правнуки. Кожна 
пісня-подарунок «Гудаків» мала адре-
сата – окрім уже згаданих виступаючих 
аматорських ансамблів, співочі дарунки 
отримали голова районного Товариства 
«Лемківщина» Марія Бабічук, меценат 
усіх благородних заходів району Ігор 
Ольшаковський, лікар Стефан Грицьків, 
Марія Заставецька (бухгалтер Товари-
ства), танцівниця Марія Завінська, со-
лістка Ірина Федишин й усі осередки 
Лемківщини району. Цей пісенний букет 
складався з пісень лемківських, укра-
їнських народних і сучасних. На закін-
чення свята усім переселенцям району, 
їхнім рідним заспівали «Гудаки» пісню 
«Білі троянди»; а усім переселенцям, 
які проживають в Україні й рідній для 
них сьогодні Неньці «з глибоким корін-
ням, високим гіллям», – високодуховну 
пісню «Родино, родино». 

Марія МИРОНОВА, 
фото автора

Щовесни, коли тануть сніги,
І на рясті просяє веселка,
Повні сил і живої снаги
Ми вшановуєм пам’ять Шевченка...

Перші дні весни несуть із собою дух 
оновлення природи й людини. І саме 
в цю пору ми відзначаємо день наро-
дження Тараса Шевченка. Доля пода-
рувала йому лише 47 років: 9 березня 
1814 року – день народження, 10 бе-
резня 1861 року – день смерті. За цими 
звичайними цифрами – не просто жит-
тя людини. Це – ціла епоха в історії на-
шої держави, в історії української літе-
ратури, житті кожного із нас. А життя 
Тараса – це яскравий приклад бороть-
би. Він поклав усі свої сили на вівтар 
служіння народові: карався, мучився, 
але не каявся, підтримував власним 
прикладом знесилених, будив тих, хто 
заснув, дорікав байдужим, проклинав 
жорстоких і кликав до волі. 

Таким Шевченко постав на сцені 
коледжу Чортківського інституту під-
приємництва та бізнесу під час свят-
кового вшанування Кобзаря. Радісно 
усвідомлювати, що наше покоління 
вчиться у Великого Кобзаря любити 
свою землю, захищати рідне слово, 
не бути байдужими до України, до її 
славної історії. Організатор чудового 
дійства – викладач української літера-
тури коледжу Марія Галушка. Вона не 

просто педагог, а щирий, відданий друг 
молоді, бо немає більшої любові, ніж 
любов викладача до студентів, до сво-
єї професії. Вміє згуртувати колектив 
коледжу директор, кандидат економіч-
них наук, доцент Тетяна Жовковська, 
котра  вкладає максимум зусиль, щоби 
коледж був не просто навчальним за-
кладом, а другим батьківським домом. 

Шевченківське свято поєднало на 
сцені виступи викладачів і студентів. 
Незабутнє враження справив на гля-
дачів кандидат історичних наук, до-

цент Павло Вівчар. Піснею «Росте че-
решня в мами на городі» він полонив 
присутніх. Напевно не в одного скоти-
лася сльоза, згадуючи про свою матір. 
Шевченківські переживання, біль за 
жіночу долю лилися з уст виклада-
чів коледжу В.Карман, В.Романюка, 
В.Савіцького, А.Ніяскіної, С.Строценя 
та методиста коледжу з виховної ро-
боти  Г.Монастирської.

Різнопланові виступи студентів роз-
кривали не тільки суть творчості Коб-
заря, а й демонстрували єдність усьо-
го колективу коледжу навколо нашого 
духовного Батька, національної ідеї та 
гордості за свою рідну мову й Україну.

Апофеозом заходу було виконання 
Заповіту зведеним хором студентів і 
викладачів під керівництвом худож-
нього керівника І.Лоїка й усього залу.  

Наприкінці виступу студенти вшану-
вали пам’ять Тараса Шевченка покла-
данням квітів до підніжжя пам`ятника, 
що біля інституту. 

Т.Г.Шевченко живе у нашій пам’яті як 
повноправний громадянин незалежної 
України, його твори вчать любити свій 
край, вірити у духовне відродження на-
ції.

Анатолій ДАНИЛЮК, 
Володимир СЕМЧИШИН,

 студенти коледжу

Одна родина за столом… 
Позаминулої неділі особливо мила серцю лемківської громади стежина 

привела її до рідної «Лемківської світлиці», де дружна «родина за столом» 
(що аж вгинався від смакоти) у щирих розмовах, у мереживі-розвої жартів, 

танців і пісень святкувала традиційне свято Пущання. Воно сповіщає 
– настає час Великого Посту, який передує Великодню. І було це свято 

таким колоритним і барвистим, що…  на душі ставало «сумно аж за край», 
бо таке прекрасне дійство не показуватимуть по каналах телебачення, 
не потрапить воно в інтернет, де б, безперечно, число переглядів було 

рекордним. Переповісти усі барви краси цього свята – просто
 не можливо. Це треба було бачити! 

«Великий син – великого народу»

Криза любові 
й сьогодення
Запровадити духовну рубрику, 

котра концентрувала б у собі настанови 
для ума й душі замислитися над власними вчинками, 
поцінувати призначення громадянина в людності, 

торкнутися серцем Святого Письма 
та розважити над його сутністю, неодноразово 

пропонували учасники редакційних круглих столів – 
духівники різних конфесій Українських Церков.

 І зокрема ось таку – парох сіл Звиняч 
та Скомороше, священик УПЦ КП о. Михайло Ткачук. 

Отож, запрошуємо до слова всіх небайдужих 
священнослужителів. Нинішня ж публікація надто 
доречна тепер, першого тижня Великого посту.
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ПрофілактикаКруглий стіл

Родовід

Звертаючись до присутніх, перший заступник міністра 
інфраструктури Костянтин Єфименко наголосив, що «Укра-
їна з 1947 р. є членом Всесвітнього поштового союзу. Осно-
вною вимогою ВПС до країн-учасників є гарантія надання 
універсальних поштових послуг громадянам за доступними 
цінами та належної якості на всій території держави». Тому 
нині Уряд України робить усе для сталого розвитку ринку 
поштових послуг у державі.

Генеральний директор Укрпошти Оксана Плотнікова за-
значила, що під час роботи над законопроектом були врахо-
вані всі зауваження та пропозиції: «Як свідчить міжнародна 
практика із врегулювання ринку поштових послуг, чим біль-
ше відкривається ринок у розвинутих країнах, тим більше 
здійснюється контроль щодо стандартів якості, а також пе-
реглядаються повноваження регуляторів з видачі ліцензій. 
В Україні універсальні поштові послуги так само мають ре-
гулюватися державою».

Експерти провідних консалтингових компаній світу у сво-
їх виступах доповіли про тенденції світової практики в по-
штовій галузі. «Для українського суспільства та розвитку 
державної економіки вкрай необхідним є якісний пошто-
вий зв’язок, – зауважив старший радник «Boston Consulting 
Group» Пітер Кунц. – Національному оператору поштового 
зв’язку доведеться інвестувати час для того, щоб прийти до 
належної, повноцінної конкуренції з учасниками приватного 
ринку. В цьому має допомогти держава: створити умови та 
вимоги, які нададуть змогу успішно відкрити справедливий 
ринок».

Керівник відділу консультаційних послуг ТОВ 
«ERNST&Young» Костянтин Невядомский акцентував увагу 
присутніх на тому, що не можна плутати поняття «монополі-
зація» та «врегулювання» ринку. Монополізація означає по-
вне закриття доступу до певних послуг, тоді як врегулюван-
ня передбачає низку умов для діяльності в цьому ринковому 
середовищі. Відповідно до світової практики країн-членів 
ВПС, діяльність поштових служб, зокрема національних 
операторів і комерційних компаній, здійснюється державни-
ми органами, які виступають основними регуляторами рин-
ку поштових послуг. 

«Ми разом маємо визначити правила таким чином, щоб 
національний оператор виконував свої функції та мав від 
цього прибуток, а приватний бізнес розвивався і ставав 
сильнішим», – підсумував перший заступник міністра інфра-
структури України Костянтин Єфименко.

Інф. «ПВ»

26 лютого о 20 год. 20 хв. – хлоп-
чик (3 кг 240 г, 51 см) у Тетяни ЛАБУН 
зі с. Свидова,

о 23 год. – дівчинка (3 кг 230 г, 50 см) 
у Тетяни СТАШКІВ зі с. Косів;

27 лютого о 20 год. 05 хв. – дівчин-
ка (3 кг 740 г, 53 см) в Олександри 
ЧОРНІй зі с. Сосулівка;

28 лютого о 6 год. 30 хв. – дівчин-
ка (3 кг 80 г, 51 см) в Ольги ПОГРІЩУК 
зі с. Сосулівка;

о 19 год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 920 г, 
51 см) у Галини ЧОРНІй з м. Чортків,

о 21 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 840 г, 
54 см) в Оксани ОЛІйНИК зі с. Колин-
дяни,

о 23 год. 50 хв. – хлопчик (2 кг 940 
г, 50 см) у Лариси СТЕЛЬМАХ зі с. До-
лина;

3 березня о 12 год. 45 хв. – хлопчик 
(3 кг 885 г, 53 см) у Зоряни ШЕСТЕРИ-
НИ з м. Н.Калинів Львівської області;

5 березня о 2 год. 10 хв. – хлопчик 
(3 кг 50 г, 50 см) у Наталії РИБЧАК 
зі с. Косів,

о 4 год. – хлопчик (2 кг 960 г, 50 см) 
в Юлії ГАРАСИМ`ЯК із м. Чортків;

7 березня о 16 год. 35 хв. – дівчин-
ка (2 кг 945 г, 52 см) у Марії ДМИТРІВ 
із м. Чортків,

о 18 год. – хлопчик (3 кг 530 г, 51 см) 
в Юлії ЩУР зі с. Шманьківчики;

8 березня о 2 год. 10 хв. – хлопчик 
(3 кг 160 г, 52 см) у Любові ДОРОШ 
зі с. Заболотівка;

10 березня о 2 год. 45 хв. – дівчинка 
(3 кг 420 г, 52 см) у Надії ГУЛЯК із смт 
Скала-Подільська Борщівського райо-
ну;

12 березня о 13 год. 50 хв. – дівчин-
ка (3 кг 500 г, 53 см) у Тетяни ПЕТРІВ 
зі с. Білобожниця,

о 15 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 735 г, 
57 см) у Світлани ПРОЦКІВ із м. Чорт-
ків,

о 16 год. 07 хв. – дівчинка (3 кг 850 г, 
54 см) у Галини КРАВЧУК зі с. Росохач,

о 19 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 850 г, 
55 см) в Оксани КІТ зі с. Шманьківці;

13 березня о 6 год. 10 хв. – хлопчик 
(3 кг 350 г, 50 см) в Ольги ЛОТОЦЬКОЇ 
зі с. Товстеньке;

15 березня о 10 год. 05 хв. – дівчин-
ка (2 кг 800 г, 51 см) в Ірини ЗАЯЦЬ зі с. 

Калинівщина;
16 березня о 2 год. 15 хв. – дівчинка 

(2 кг 630 г, 47 см) у Марії МИСЮК із м. 
Чортків;

17 березня о 4 год. 20 хв. – хлопчик 
(4 кг 150 г, 55 см) в Ірини ТКАЧУК із м. 
Чортків,

о 4 год. 55 хв. – хлопчик (2 кг 650 г, 50 
см) в Іванни БЛАЖЕНКО зі с. Слобідка 
Джуринська,

о 16 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг, 53 см) 
у Наталії БАРИЛЮК із м. Чортків,

о 22 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг, 52 см) 
в Оксани СТЕЦЬ з м. Чортків;

18 березня о 3 год. 40 хв. – хлопчик 
(3 кг 540 г, 53 см) у Галини ДАНЬО зі 
с. Косів,

о 4 год. – хлопчик (3 кг, 51 см) у Світ-
лани БАБІНЕЦЬ зі смт Товсте Заліщиць-
кого району,

о 23 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 420 г, 
52 см) в Юлії МАЛІТОВСЬКОЇ зі с. Ягіль-
ниця.

З народженням Тебе, 
малятко!

У Чортківському пологовому будинку за період з 26 лютого 
по 18 березня ц. р. народилося 14 дівчаток і 14 хлопчиків: 

Прикро, та у в’язницях захворюва-
ність на туберкульоз значно вища, 
особливо – із множинною лікарською 
стабільністю (приблизно в 50 разів 
вища за аналогічну серед мирного на-
селення, а смертність – у 30 разів).

Важливими факторами, що вплива-
ють на епідситуацію в Україні, є пізнє 
звертання до лікаря для визначення 
діагнозу й лікування; стабільність до 
антибактеріальних препаратів і наяв-
ність супутньої BIJI-інфекції. 

Зауважмо, початок епідемії СНІДу 
пов’язаний зі зростанням випадків ту-
беркульозу в світі, оскільки ВІЛ і ту-
беркульоз активно взаємодіють між 
собою. Обидві ці інфекції знижують 
опірність (імунітет) організму. Люди 
з ВІЛ (особливо зі зниженим імунним 
статусом) найбільш уразливі до тубер-
кульозу. 

В Україні епідемія туберкульозу була 
оголошена в 1995 році. За останнє 10-
ліття ситуація погіршилася. Кількість 
уперше виявлених хворих на туберку-
льоз збільшилася приблизно в 2 рази, 
зросла смертність від туберкульозу 
(2/3 захворілих складають чоловіки).

Туберкульоз – інфекційне захворю-
вання, збудник якого відноситься до 
мікобактерій. Зараження найчастіше 
відбувається через дихальні шля-
хи (аерогенний шлях зараження), це 
повітряно-крапельна та повітряно-
пилова інфекція. Зазвичай, джере-
лом зараження є хвора людина, яка 

при кашлі, чханні та розмові виділяє 
мікобактерії туберкульозу. Розповсю-
джувачами також є тварини, хворі на 
туберкульоз, а зараження відбуваєть-
ся частіше через молочні продукти 
(аліментарний шлях зараження). Мож-
ливий і контактний шлях зараження: 
через шкіру, слизові оболонки. Стан 
організму хворого також відіграє вели-
ку роль, його реактивність і опірність, 
яка може знижуватися при несприят-
ливих умовах праці та побуту. Міко-
бактерія витривала, не гине навіть в 
атомних реакторах. Витримує темпе-
ратуру до +80°С. Тривалий час збері-
гає патогенність у мокротинні, пилу і 
на предметах. Найкраще зберігається 
у вогких темних приміщеннях: напів-
підвалах, закутках, де збираються пил 
і бруд. Гине в суміші соляної й сірчаної 
кислот, а також під прямим сонячним 
промінням. Ефективне лікування – в 
сухому кліматі. Допомагають гірське 
повітря й сонячні ванни. Вакцинація 
проти туберкульозу є одним з най-
ефективнішим засобів профілактики.

Що ж таке вакцина БЦЖ? Це живі 
збудники туберкульозу, які після спе-
ціальної обробки втратили здатність 
викликати захворювання, але не втра-
тили здатність створювати протиту-
беркульозний імунітет. 

В Україні прищеплюються діти: у 
родильному будинку, в перші 3-7 діб 
опісля народження й ревакцинуються 
в 7 років (за умови негативної проби 

Манту). Всім дорослим і дітям підліт-
кового віку роблять рентгенограму 
(флюорограму) органів грудної клітки, 
маленьким діткам – пробу Манту. 

Інша важлива складова профілакти-
ки туберкульозу – дотримання правил 
інфекційного контролю в приміщенні.

Для знищення збудника захворю-
вання потрібне постійне провітрюван-
ня, ультрафіолетове опромінення та 
вологе прибирання приміщення для 
видалення пилу. Якщо кімната зі со-
нячної сторони, то достатньо відкри-
вати вікна. Якщо хвора на туберкульоз 
людина живе з вами в одній квартирі, 
то бажано виділити для неї окрему 
кімнату, посуд і білизну. Вкрай важли-
ве суворе дотримання етикету кашлю 
хворої людини – щільне прикривання 
рота і носа серветкою при кашлі та 
чханні; хворі повинні носити хірургіч-
ну маску в місцях загального корис-
тування. Мокротиння хворий повинен 
спльовувати в ємності з кришкою (кра-
ще – одноразові плювальниці). Мокро-
тиння знешкоджують одразу ж у банці 
за допомогою дезінфекційного розчи-
ну (можна використовувати засіб для 
прання «Білизна», який містить хлор 
у високій концентрації), закриті ба-
ночки із знешкодженим мокротинням 
і серветки, які використовував хворий. 
Ці нехитрі правила допоможуть вам 
уникнути біди. 

Переосмисліть свій спосіб життя, 
займіться фізичними вправами, дотри-
муйтеся норм раціонального харчу-
вання та посміхайтеся. Жити спокійно 
та щасливо – право кожної людини!

Оксана ГУЦУЛ,
завідувач сектора 

епідеміологічного нагляду 
Чортківського міжрайонного 

управління Головного управління 
Держсанепідслужби 

в Тернопільській області

Поштові послуги в Україні 
– за чітким законодавчим 

регламентом!
28 лютого за ініціативою Міністерства 

інфраструктури України відбулося засідання 
круглого столу за участі першого заступника 
міністра інфраструктури України Костянтина 

Єфименка, представників НКРЗІ, провідних поштових 
операторів, логістики, дистрибуції, видавців 

періодичної преси, компаній дистанційної торгівлі та 
УДППЗ «Укрпошта». Приводом для проведення цього 

зібрання стало опрацювання законопроекту «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розвитку сфери поштового зв’язку». Також 
було запрошено експертів провідних консалтингових 

компаній світу «ERNST&Young», «Boston Consulting 
Group», «KPMG».

Тягар туберкульозу в Україні

Згідно зі статистичними даними ВООЗ – близько 2 млрд. населення 
світу інфіковане мікобактерією туберкульозу. Щороку зі 100 тис. 

населення туберкульозом заражається 101 українець 
(у в’язницях – кожен сотий); кожні 5 секунд – новий випадок 
туберкульозу, 15 секунд – одна смерть від туберкульозу.

ПОДЯКа

Висловлюємо щиру 
подяку колективу швид-
кої допомоги, керівни-
ком якої є завідуюча 
Т.М.Бачинська, за допо-
могу та підтримку колеги 
Наконечного Михайла 
Васильовича при важкій 
хворобі. 

З повагою – 
сім`я Наконечних.

(24 березня – Всесвітній день боротьби 
із захворюванням на туберкульоз)



07.10 Панянка і кулінар
07.40 Дружина
09.05 Хто в домі хазяїн?
09.25 Ближче до народу
09.55 Подорожуємо світом
10.25 Крок до зірок
11.10 Маю честь запросити
12.00 Шеф-кухар країни
13.00 Караоке для дорослих
13.55 В гостях у Д.Гордона
14.50 Концертна програма 
“З Днем ТеБе!”
16.20 Концерт пам`яті 
М.Мозгового. “Мріялось, 
бажалось, не збулось”
17.55 Бенефіс композито-
ра Ніколо
20.10 Без цензури
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.05 А.Кудлай. “Спасибі 
за любов”
23.00 Ера бізнесу

06.05 Х/ф «Відпусти мене»
07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 «Лото-забава»
10.10 М/ф “Ескімоска”
10.15 М/с «Чіп і Дейл»
11.05 Гастрономічні по-
дорожі з Ю.Висоцькою. 
Венеція
11.45 Неділя з Кварталом
12.40 Шість кадрів
13.10 Міняю жінку 7
14.40 Т/с “Свати 6”
19.30 ТСН
20.15 Голос країни 3
22.30 Світське життя
23.30 Що? Де? Коли? 

07.35 М/ф “Шрек”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Смачне побачення
11.05 Міжнародний фести-
валь гумору “Юрмала”
13.05 Т/с “Найкрасивіша 2”
16.55 Новорічний вечір з 
М.Галкіним і М.Басковим
20.00 Подробиці тижня
21.00 Великі танці
23.25 Х/ф “Дівчинка”

07.00 Концерт “О.Барикін. 
Не забувай друга...”
08.25 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.25 Досвід
10.45 Х/ф “Бронзовий 
птах”
14.20 Таємниці успіху
14.50 В гостях у 
Д.Гордона
15.50 Золотий гусак
16.25 Енергоблок
16.35 “Людина року-2012”. 
Церемонія нагородження
21.00 Підсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Кабмін: подія 
тижня
22.10 Українська пісня
23.00 Твій голос
23.30 Ера здоров`я
23.50 Кіно в деталях

06.00 Ремонт +
06.25 Х/ф «Крутий по-
ворот»
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.10 М/ф “Енгрі Бердс”
10.15 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт 4: 
В`єтнам
12.00 “Тачки”
12.25 Голос країни 3
14.35 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 3»
16.30 “Вечірній Київ”
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Квант мило-
сердя”
22.10 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд»

06.15 Шустер-Live
09.55 Чекай на мене
11.25 Великі танці
14.10 Т/с “Найкрасивіша”
18.00 Міжнародний фести-
валь гумору “Юрмала”
20.00 Подробиці
20.30 Ювілейний концерт 
Ю.Антонова в Кремлі
00.20 Х/ф “Пограбування 
по-італійськи”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф “О.Соловей. 
Раба кохання”
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.20 Т/с «Маруся. По-
вернення»
12.20, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Адреналін
14.05 Х/ф “Професія 
слідчий”
15.25 Околиця
16.00 Х/ф “Іван Бабушкін”
19.10 Про головне
19.35 Український ретро-
хіт. 10+10
21.35 Фольк-music
23.00 Підски
23.15 Х/ф «Ключі від без-
одні»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05 Сніда-
нок з “1+1”
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.55 Т/с «Лєдніков»
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 “Казкова Русь”
20.40 “Вечірній Київ”
22.35 Х/ф “Чужі”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Відплата»
12.00 Новини
12.55 Д/с «Слідство 
вели»
13.50 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анна»
17.40 Т/с “Свати 3”
18.00 Новини
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Шустер-Live
00.30 Х/ф “У чужому 
ряду”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «В.Стржельчик. 
Вельможний пан радян-
ського екрану»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Т/с «Маруся. Повернення»
12.30, 15.00, 18.20 Новини 
13.05 Здоров`я
13.55 Х/ф “Професія 
слідчий”
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Х/ф “Іван Бабушкін”
19.10 Про головне
19.35 221. Екстрений виклик
20.25, 21.25 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Х/ф «Ключі від 
безодні»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.55 Т/с «Лєдніков»
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Лєдніков»
22.15 Моя хата скраю

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Відплата»
12.00 Новини
12.55 Д/с «Слідство вели»
13.50 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анна»
17.40 Т/с “Свати 3”
18.00 Новини
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Однолюби»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «Н.Білохвостикова. 
Без гучних слів»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.30, 15.00, 18.20 Новини
12.50 Контрольна робота
13.15 Українська пісня
13.45 Х/ф “Професія слідчий”
15.15 Euronews 
15.30 Наука
15.50 Х/ф «Руїни стріляють»
19.10 Про головне
19.30 Без цензури
20.00 Театральні сезони
21.30 Надвечір`я
22.25 Світло
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»
11.55 Т/с «Лєдніков»
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Лєдніков»
22.15 Ілюзія безпеки

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Відплата»
12.00 Новини
12.55 Д/с «Слідство вели»
13.50 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анна»
17.40, 18.55 Т/с “Свати 3”
18.00 Новини
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Однолюби»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О.Барикін. Не-
закінчений концерт»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Шеф-кухар країни
10.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
13.05 Крок до зірок
13.50 Х/ф «Професія 
слідчий»
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Х/ф “Руїни стріляють”
19.10 Про головне
19.35 Здоровенькі були
20.05 221. Екстрений виклик
21.25 Адреналін
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»
11.55 Т/с «Лєдніков»
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 «Лєдніков»
22.15 Міняю жінку 7

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Відплата»
12.00, 18.00 Новини
12.55 Д/с «Слідство вели»
13.50 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анна»
17.40, 18.55 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.45 Футбол. Збірна 
України - збірна Молдови
22.55 Х/ф “Ми з майбут-
нього”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О.Сафронова. 
У пошуках кохання»
09.00 Підсумки тижня
09.40 Т/с «Маруся. Повернення»
11.55 Без цензури
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.40 Хай щастить
13.00 Право на захист
13.20 Темний силует
13.30 Х/ф “Професія слідчий”
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Х/ф “Руїни стріляють”
18.55 Агро-News
19.25 Сільрада
19.45 Вітас. “Мама ти син”
21.00 Підсумки дня
21.35 Віра. Надія. Любов
22.30 Книга.ua
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана 2»
12.05 Х/ф «Калачі»
13.50 Не бреши мені
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Лєдніков»
22.10 Гроші

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Один на всіх”
13.15 “Слідство вели”
14.10 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Чекай на мене
17.45, 18.55 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Однолюби»
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Програма телепередач 7

ПОНЕДІЛОК
26 березня
ВІВТОРОК

27 березня
СЕРЕДА

28 березня
ЧЕТВЕР

29 березня
П`ЯТНИЦЯ

30 березня
СУБОТА

31 березня
НЕДІЛЯ

25 березня

27 березня. Тривалість дня – 12.37. Схід – 5.45. Захід – 18.22. Іменини святкують Ростислав, Михайло

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ 
майстер з манікюру та візажу,  

перукар зі стажем роботи 
Тел. 093-477-62-77

Тел. 093-288-82-06
Адреса: готель “Таня”, 
перукарня “Завиток”

КУПУємО ВОлОССя –

9700 грн.,
ГОдиННиКи 

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

9  к в і т н я

Колектив Капустинської сільської 
ради сумує з приводу смерті депутата 
районної ради ЛЕВаНДОВСЬКОГО 
Богдана Васильовича та висловлює 
щирі співчуття рідним і близьким. Не-

хай з Богом спочиває.

Колектив швидкої медичної допомоги 
Чортківської ЦКРЛ сумує з приводу смер-
ті свого колеги – водія НаКОНЕЧНОГО 
Михайла Васильовича та висловлює 
щирі співчуття рідним і близьким. 

Нехай земля буде йому пухом.

Колишні працівники Чортківрай-
агробуду (с. Білобожниця) глибоко 
сумують з приводу смерті ЛЕВаН-
ДОВСЬКОГО Богдана Васильови-
ча та висловлюють щирі співчуття 

рідним і близьким покійного.

ПРОДАюТЬСЯ

квартири

будинки

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. 
незавершене будівництво (котеджі) в районі 

Синякового. Земельна ділянка приватизована.
Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50.
будинок у с. Ягільниця по вул. Чортківській, 33 

(центр), заг. пл. – 78 кв. м, 4 кімнати, коридор, підвал, 
веранда, добудована літня кухня – 2 кімнати, веранда. 
Є криниця, сад, город. Усе приватизовано. Заг. пл. зем-
лі – 0,70 га.        Тел.: 067-255-37-47; 093-973-85-93.

2-поверховий будинок по вул. Граничній-Бічній, 
заг. пл. – 200 кв. м, житлова пл. – 130 кв. м, сутерини по 
всій площі, гараж з підвалом, ділянка землі – 0,10 га.

Тел.: 3-25-44; 097-855-91-87; 097-855-91-88.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності. Заг. 
пл. – 50,5 кв. м, великий засклений утеплений балкон, 
індивідуальне опалення, постійно вода. Недорого. 
Терміново. Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46. 

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
63. Кімнати роздільні, індивідуальне опалення, 
цілодобове водопостачання.     Тел. 066-295-53-17.

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. 

земельна ділянка в м. Чортків у 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.
земельна ділянка в м. Чортків по вул. Вітовсько-

го, загальною площею 0,16 га. Є криниця, газ, лінія 
електропередач. Ціна договірна.

Тел.: 3-16-27; 066-303-02-70; 067-447-91-20.

інше
хрест з крихти.
Тел.: 2-27-28; 063-633-74-61.
пара коней з возом у с. Біла. 
Тел. 096-445-03-09.

2-кімнатна квартира на 2-му поверсі по вул. Лесі 
Українки, площа – 54 кв. м, індивідуальне опалення, вікна 
м\п, нові двері, підвал приватизований – 17 кв. м.                                           

Тел. 097-477-67-24.
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 на 2-му поверсі по вул. Кн. 

В.Великого, частково з меблями. Можливий обмін на 
1-кімнатну в цьому ж районі.   Тел.: 3-93-09; 3-12-22.

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.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 591283, видане 
Тернопільською ОДА 29 вересня 2003 р. на ім`я: 
ДаНІЛЕВСЬКа Наталія Олександрівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 308093, видане Тер-
нопільською ОДА 25 січня 1993 р. на ім`я: ЗУБРОВа 
Марія Василівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 308812, видане Терно-
пільською ОДА в 1993 р. на ім`я: ПОЛЯНСЬКа Ганна 
Петрівна.

диплом серії ИДТ за № 679842, виданий Чортків-
ським педагогічним училищем 30 червня 1984 р. на 
ім`я: ГРишКО Тетяна Степанівна.

реабілітаційне посвідчення особи серії ІІ за № 
046529, видане Чортківським райвиконкомом 8 червня 
1992 р. на ім`я: ТЕшЛЯ Ганна Онуфріївна.

Вважати недійсними
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Вітання8

-15 ... -10

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
23 березня

-13 ... -9

неДілЯ
24 березня

-13 ... -4

ПОнеДілОк
25 березня

-9 ... -5

вівТОРОк
26 березня

-8 ... -3

СеРеДА
27 березня

-7 ... -1

чеТвеР
28 березня

-7 ... 0

П`ЯТницЯ
29 березня

28 березня. Тривалість дня – 12.41. Схід – 5.43. Захід – 18.24. Іменини святкують Олександр, Денис

Щиро вітаємо з 60-літнім ювілеєм 
кохану дружину, люблячу маму, найкращу 

у світі бабусю і дорогу сваху
Ольгу Альойзівну КОЗАК

зі с. Ягільниця.
Ми дуже раді, що у Вас 
 сьогодні славні уродини!
Тож у прекрасний 
            цей святковий час
Дозвольте привітати з ним
І побажати в день оцей 
      від всього серця Вам:
Хай ллється радість 
       із очей і буйно квітне 
                      все навколо,

Нехай Вас Бог благословляє 
                       і від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля 
                          дає наснагу Вам щорана.
А в особистому житті достатку зичим 
                                                    та любові.
І будьте у дні ці, непрості, 
                         завжди веселі та здорові.
Живіть щасливо сотню літ 
                         на втіху всій своїй родині.
Хай Бог Вас береже від бід, 
                     хай обминають Вас тривоги.
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога щасливо 
                                      стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте бід,
А живіть до ста щасливих літ.
Хай щастя вікує у Вашому домі, 
                         і радість хай буде завжди.
Хай Матінка Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа!
З повагою і любов̀ ю – чоловік Іван, 

сини Олег і Тарас, невістки 
Надія і Руслана, внуки Назар, 

Роксолана і Соломія, а 
також свати і вся велика 

родина.

Щиро вітаємо з 55-річчям 
директора ПАП “Фортуна”

Ігоря Васильовича ФРИЧА.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров`я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, мов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою – завідуюча 
Антонівською ЗОШ І ст. 

та учні.

Щиро вітаємо з ювілеєм коханого 
чоловіка, турботливого батька, 
люблячого дідуся, доброго зятя, 

швагра, свата
Зеновія Григоровича ДУБИКА

з м. Чортків.
Наш славний і рідний, 
              найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
              затишно й світло.
Ти гарний господар 
               і батько чудовий,
Даруєш турботу 
                 та море любові.
Спасибі за ласку, 
                     за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро.
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов̀ ю – дружина, донька 
Анжела, зять Олександр, 

внучок Владиславчик, 
батьки, свати і вся родина.

Колектив ПАТ “Чортківське 
районне виробниче підприємство 

“Агропромтехніка” щиросердечно вітає
Зеновія Григоровича ДУБИКА

з ювілеєм.
У цей святковий, 
                     світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Здоров`я, радості бажаєм.
На довгий вік, 
                    на многії літа,
На шану від людей, 
                   тепло родинне

Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя в майбутті,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.
Ви заслужили честь, повагу
Всім своїм життям,
Своєю добротою, 
                     діяльністю своєю трудовою.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Хай Мати Божа Вас охороняє,
В сім`ї панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На довгий вік, на многії літа.

Вітаємо найдорожчу донечку, 
внучку, племінницю

Тетяну ДМИТРИШИН
зі с. Нагірянка із 9-річчям, яке вона 

святкуватиме 23 березня.
У небеснім просторі, 
             де світяться зорі,
Де місяць 
             серпанком пливе,
Хай Матір Господня 
            зі своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.
Хай промінчик сонця, 
          як Ангелик з неба,

Прилетить і сяде на плече,
Нехай Тебе обніме 
                        й ніжно поцілує,
Щоб Ти відчула, 
                   як ми любимо Тебе.

З любов̀ ю – мама, дідусь 
і бабуся, хресні батьки, 

тьотя Ганя з родиною.

Щиро вітаємо з 90-річним ювілеєм 
найдорожчу у світі рідненьку матусю, 

люблячу бабусю і прабабусю
Ольгу Іванівну йОСИФІВ

зі с. Калинівщина.
Ми Вас, рідненька, 
                  раді привітати
У ці весняні та погожі дні,
Бо Ви для нас – 
                       єдина мати,
І кращої немає на землі.
Якби в словах 
       була пророча сила,
То ми для Вас би 

                                               все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, радість і повагу, 
                                                  що є у світі,
До ніг Вам прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш світлий ювілей.
Спасибі, матусю, за щедре тепло,
За людяність Вашу, безмежне добро.
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Ми просимо в Бога Вам років багато
В здоров`ї хорошім світанки стрічати.
Хай Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов̀ ю і повагою – донька Ярослава 
і зять Ярослав, внуки Андрій і Олег 

з сім`ями, правнуки 
Андрійко, Оля, Наталя, 

Беттіна з чоловіком 
Андрієм і маленька 

праправнучка Вікторія.

25 березня святкуватиме свій 55-річний 
ювілей директор ПАП “Фортуна” 

Ігор Васильович ФРИЧ
зі с. Свидова.

Сьогодні рівно п`ятдесят
В Твоїм житті минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про це Господь лиш знає.
Тож зичимо в здоров`ї
Вік довгий ще прожити,
Щоб всіх нас разом на 100-річчя
Ти зміг ще запросити.
А доля безцінний хай успіх несе,
Теплом і любов`ю завжди очі сяють,
Хай Твоє задумане здійсниться все.
Нехай Тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров`я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання й думки.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та многі літа.

З повагою і масою 
щонайкращих побажань 
– Свидівський сільський 

голова Б.Ю.Сорока.

Цими весняними днями свій 40-річний 
ювілей відзначає хресний тато 

і настоятель церкви св. Архістратига 
Михаїла с. Калинівщина,

отець Любомир ФІНКОВСЬКИй.
Сьогодні рівно 40 
  у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху, 
       про це ніхто не знає,
Тож зичу в здоров`ї 
        вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя 
             могли запросити.
Хай буде здоров`я міцне,
        як граніт,
На многая, 

                 многая, многая літ.
З повагою – 

похресник Арсен.

19 березня святкувала 55-річчя
Стефанія Романівна ЯНЧИШИН

із м. Чортків.
У Вас святковий ювілей!
Багато за плечима років,
А скільки смутку і тривог,
Складних, 
  важких життєвих кроків,
Які зіслав Вам Господь Бог.
Дай Боже Вам 
                   надалі щастя,
Добра, любові та тепла.

Хай все найкраще Вам додасться,
А смуток весь згорить до тла.
Бажаємо Вам здоров`я, сили,
Бо це – найбільший скарб в житті.
Щоб Ви аж до ста літ дожили
І більше не знали горя у житті.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос 
               з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа.
З любов̀ ю – чоловік Степан, донька 
Наталя з чоловіком Володимиром 

і внучкою Юлею, син Василь.

Вітаємо з ювілеєм
Андрія Ігоровича ХРИКА

з м. Чортків.
Сьогодні – рівно 35
В житті Твоїм имнає.
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, 
         мов той кришталь, –
Прекрасним, ніжним, 
                               чистим.

Хай доля пошле довгого віку,
Радості, щастя, достатку без ліку.
Хай люди любов і повагу дарують,
У хаті хай щастя й добробут панують.
Нехай обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози.
Міцного здоров`я – з роси і з води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди
На многії та благії літа.

З найкращими привітаннями – люблячі 
мама Адріана, бабуся 

Стефанія, дружина Тетяна 
та синочки Роман і Максим.

Щиро від усієї душі вітаємо 
дорогу донечку

Андріанку БАйТАЛО
зі с. Калинівщина, якій виповниться 
14 років, і шлемо такі привітання:

Веселий березень 
                      дзвіночком
розбудить перший 
             білосніжний цвіт,
Голубка проспіває 
                     за віконцем,
Що нашій Андріанці –
                                14 літ.
Ми за Тебе, доню, Бога 

                                           завжди молим,
Хай Тебе недоля обмина.
Ми Царицю Неба все будем просити,
Щоб під Свій Покров Тебе брала.
Ми б для Тебе, мила, небо прихилили
Й сонце, що з-за обрію встає.
Ми б Твої шляхи шовками вкрили,
Та замало сили у нас, доню, є.
Від тривог, від клопотів насущних
Тебе оберігати будем знов і знов...
Усе на цій землі скороминуще,
Лиш вічна буде нашая любов.
Такий же веселий березень,
Як наша Андріанка,
Вже із джерельця тихо воду п`є.
Які ж ми є щасливі, наша люба доню,
Що на цьому світі Ти в нас, рідна, є.

З любов̀ ю – мама, тато, 
хресний тато і вся родина.

Парафіяни Свято-Троїцького храму, 
церковний комітет та хор с. Семаківці 

щиро вітають зі 40-річним ювілеєм 
митрофорного протоієрея,

отця Любомира ФІНКОВСЬКОГО.
Господь нас кличе до життя щоранку,
Після спочинку сили додає,
Теплом любові зігріває зранку
І сонця ласки світло нам дає.
Щасливі Ви, що Ви Христа пізнали,
Від перших літ, від розквіту життя,
Що Ви Йому найкращу частку дали,
Найкращий квіт – це молоді літа.
Всі Ваші труди Він Вам призбирає,
До них долучить скарб заслуг земних,
Він капітал на вічність Вам складає
З усіх терпінь-трудів у цім житті.
І не журіться тим, що буде завтра,
Що буде потім, що колись буде,
Бо з нами Бог могутній і ласкавий
Сьогодні, завтра, з нами Він завжди.
Тож дай Вам, Боже, много сил, здоров`я,
Хай працю Вашу Бог 
                             благословить,
Щоб Ви трудились 
     в Винограднику Христовім
На Славу Божу ще багато літ!

Щиросердечно вітаємо нашого духовного 
наставника, митрофорного протоієрея, 

отця Любомира ФІНКОВСЬКОГО,
настоятеля церкви св. Архістратига 

Михаїла с. Калинівщина, 
з 40-річним ювілеєм.

Громада наша щиро Вас вітає
І хоче Вам у день цей побажать
Добра, достатку, всіх земних щедрот,
Бо слово Ваше – то для серця ліки.
А той, хто вболіває за народ,
Вартує ласки Божої й опіки.
Хай мудрість відкриває Вам уста,
Хай Ваша праця буде Вам легенька,
Нехай Господня істина свята
До кожного доступиться серденька.
Натхнення Вам у праці нелегкій,
І радості, і втіхи від родини,
Хай на життєвім пастирськім путі
Не буде ні каміння, ні тернини.
Нехай оселя Вашої душі
Зорею щастя буде обігріта,
Хай бережуть Вас Ангели святі
На довгий вік, на многії 
                              та благії літа.

З любов̀ ю і повагою – 
громада УПЦ КП с. Калинівщина.

Щиро вітаємо із 50-річним ювілеєм 
заступника начальника відділу 

організаційно-кадрової роботи Чортківської 
районної державної адміністрації 

Ольгу Леонівну ГАЛАНЧАК.
Нехай душі не вигасне 
                             зірниця,
Хай повниться 
    до краю день за днем
Добра і щастя 
               золота криниця.
Нехай життя наснаги 
                                 додає
Десятки літ ще 
                мріяти, творити,

Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров’ї й радості багато літ прожити!
Повсякчас хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче,
І крутиться весело Вам голова
Лише від любові, добра та удачі!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!
З повагою – працівники 

Чортківської  РДА.

Вітаємо з 80-літнім ювілеєм депутата 
міської ради багатьох скликань, 

відомого краєзнавця та дослідника 
Юхима Фотійовича МАКОТЕРСЬКОГО.

Шановний Юхиме Фотійовичу! З нагоди 
ювілейної дати прийміть наші найщиріші 
вітання. Віримо, що Ваша натхненна пра-
ця для Рідної землі дає гарні результати, 
бо посіяне добро не родить полови. Ви у 
служінні громаді є зразком для молодого 
покоління. Молимо у Бога багато-багато 
літ доброго здоров`я для Вас. Зичимо Вам 
миру, благополуччя, натхнення й реаліза-
ції усіх задумів.

З повагою та пошануванням – 
РО політичної партії 

«Фронт Змін».


