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Виходить з 1939 року

Стихія

Запобігти, врятувати, допомогти

Пориви вітру іноді сягали 15-20 м/с! Гідро-
метеорологи зафіксували, що лише за один 
день – п’ятницю, 22 березня, – випало у Чорт-
кові майже 30 мм снігу. Це – більш як місячна 
норма! (А додайте до цього, що рівно тиждень 
перед тим, 15 березня, під час попередньої 
стихії випало ще більше – 33 мм опадів!). 
Стовпчики термометра у неділю-понеділок 
подекуди сягали за мінус 15 градусів й донині 
вперто не хочуть перевалювати за нульову 
позначку. Снігу нині – по коліна, і це при тому, 
що на порозі квітень! (Квітами, як-то кажуть, 
тут і не пахне). Навіть старожили не пригаду-
ють такого морозяно-сніжного березня.

Можна сказати, що цього разу Чортківщина 
обійшлася легким переляком, якщо порівняти 
з тим, що коїлося у «стольному граді» – Києві, 
як викопували зі снігу автомобілі на головних 
автомагістралях держави, коли стихія зупиня-
ла навіть поїзди, не могли ні сісти, ні здійняти-
ся в повітря літаки… Добре спрацювали наші 
комунальники: на ранок понеділка лише до 
Зеленої і Криволуки не було сполучення, яке 
до вечора обіцяли відновити, а електропос-
тачання, яке зникло на чорнокінецькому кущі, 
як тільки-но пробили дорогу, одразу було від-
новлене. Лише двічі довелося виїжджати на 
виклики нашим рятувальникам: в обидвох 

випадках – допомогти дістатися кареті швид-
кої до потребуючих невідкладного лікарського 
втручання. Дякувати Богу – підоспіли вчасно. 
Зі слів начальника служби цивільного захисту 
у Чортківському районі В.Закалова, попередня 
стихія нас трохи навчила. Якщо мало хто ві-
рив у штормове попередження метеорологів, 
яке прогнозували на 15-16 березня, то тепер 
чортківчани готувалися до стихії заздалегідь: 
вулиці геть збезлюдніли, не те, що у місті, на-
віть на тернопільській трасі рідко можна було 
побачити автівку. 

Одне слово, якось гуртом пережили при-
хід чергового «апокаліпсису». А весна – вона 
обов’язково прийде. Хай трохи із запізненням, 
зате ще більш жадана. Всі ми на неї дуже очіку-
ємо. Бо зима, чесно кажучи, при всій повазі до 
неї, дуже набридла…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

22 березня ц. р. о 17-й год. 55 
хв. на пункт зв’язку 6-ї держав-
ної пожежно-рятувальної частини 
Чортківської служби цивільного 
захисту звернувся черговий лікар 
швидкої медичної допомоги. Він 
повідомив, що внаслідок складних 
погодних умов карета швидкої не 
може доїхати до місця виклику в 
Горішню Вигнанку, де очікує надан-
ня термінової лікарської допомоги 
місцева жителька.

Рятувальники вивільнили авто-
мобіль швидкої медичної допомоги 
з полону снігових заметів та допо-
могли лікарям дістатися до села 
для надання медичної допомоги 
хворій жінці.

Чортківський РВ УДІТБ та  ТУ 
МНС у Тернопільській області

«Кінець світу» прийшов. У березні

Коли «на кону» – людське  життя

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів на 
території України 31 березня 2013 року о 3-й год. за ки-
ївським часом запроваджується літній час переведен-
ням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Вперше перехід на літній час було проведено у Ве-
ликобританії в 1908 році. Перехід на літній час здій-
снюється в останню неділю березня. Після переведен-
ня годинників 31 березня різниця в часі між Києвом і 
Нью-Йорком (Вашингтоном, Бостоном, Філадельфією) 
складе сім годин, Києвом і Лондоном (Лісабоном) – дві 
години, Києвом і Берліном (Парижем, Мадридом, Бар-
селоною, Римом, Віднем, Варшавою, Прагою, Будапе-
штом, Стокгольмом) – одну годину. При цьому в Києві, 
Мінську, Гельсінкі, Вільнюсі, Ризі, Таллінні, Кишиневі, 
Бухаресті, Софії, Афінах, Стамбулі, Єревані, Баку, 
Тель-Авіві буде діяти однаковий час. Різниця в часі між 
Києвом і Москвою (Санкт-Петербургом, Тбілісі) складе 
годину, між Києвом і Єкатеринбургом, Челябінськом – 
три години, а між Києвом та Новосибірськом – чотири 
години.

Нагадаємо, раніше влада намагалася скасувати в 
Україні практику переведення годинників. У вересні 
2011 року Верховна Рада схвалила постанову, згідно 
з якою в Україні скасовувався перехід на зимовий час. 
Це рішення з’явилося після відповідних законів у Ро-
сії та Білорусі, які відмовилися переходити на зимовий 
час. Після цього облради західних областей, низка мі-
ністерств і відомств, деякі вчені й політики закликали 
скасувати це рішення, мотивуючи тим, що майже вся 
територія України знаходиться у другому часовому по-
ясі. Більше того, в Закарпатті вирішили починати ро-
бочий день на годину пізніше. Пізніше тодішній спікер 
парламенту Володимир Литвин визнав, що рішення 
про відмову від зимового часу було поспішним і непро-
думаним, а у жовтні 2011 року народні депутати скасу-
вали постанову, якою в Україні скасовувався перехід 
на зимовий час. Таким чином, Верховна Рада віднови-
ла перехід на зимовий час.

(За матеріалами
 інтернет-видань)

Хронометр

Літній час 
за зимової днини

У ніч з суботи, 30 березня, 
на неділю, 31 березня, переведенням стрілок 

годинників на годину вперед 
Україна перейде на літній час.

Його «візит» скептики передрікали 
ще у грудні, а він візьми і відклади 

свій прихід рівно на три місяці. Хоча це, 
звичайно, жарт. Але, як то кажуть, 
у кожному жарті є частка правди. 

Та не до сміху було нам рівно тиждень 
тому, коли знову (вчетверте 

за останній зимовий період) наше місто, 
район, всю Україну і навіть 

Європу завалило снігом.
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Із засідання колегії РДА

Милосердя

У райдержадміністрації
Головним питанням наради при голові райдержадміністра-

ції С.Кобісу за участю голови районної ради В.Заліщука, місь-
кого голови М.Вербіцького, заступників голови та керівників 
структурних підрозділів РДА, що згідно із планом роботи 
РДА відбувається щопонеділка, було, звичайно, про ліквіда-
цію наслідків стихії, яка уже вдруге, з інтервалом у тиждень 
часу, зачепила наш район наприкінці минулого тижня. 

Передусім доповідав начальник служби цивільного захис-
ту у Чортківському районі В.Закалов, котрий повідомив, що 
особовий склад ввіреного йому підрозділу з 21 березня було 
переведено на посилений режим несення служби. Вели-
ку роботу, зазначив він, проведено райавтодором, завдяки 
чому було забезпечено сполучення практично зі всіма на-
селеними пунктами району. За вихідні дні лише двічі рятів-
ники виїжджали на виклики. В обидвох випадках довелося 
надавати допомогу з проїздом каретам швидкої допомоги, 
які поспішали на виклик. Начальник Чортківського райавто-
дору В.Мельник повідав, що протягом двох діб в основному 
велася робота з розчищення центральних автошляхів, а 
з неділі техніка була задіяна й на забезпеченні під’їздів до 
сіл. Посильну допомогу дорожникам у розчищенні снігових 
заметів надали приватні агропідприємства району, котрі на-
явними силами за власний кошт прогортали дороги. Станом 
на ранок понеділка було відсутнє сполучення тільки до двох 
найвіддаленіших від райцентру населених пунктів району – 
Зеленої і Криволуки, яке до вечора мало бути відновлене. 
Зі слів начальника району електромереж І.Винника, електро-
постачання відновлено у всіх населених пунктах Чортківщи-
ни. Про здійснення заходів із запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій у зв’язку з погіршенням погодних умов, 
пов’язаних із сильним снігопадом, доповідав начальник від-
ділу з питань надзвичайних ситуацій РДА Б.Гусак.

Голова райдержадміністрації С.Кобіс і голова районної 
ради В.Заліщук відзначили добру роботу райавтодору і 
РЕМу, на плечі яких ліг основний тягар боротьби з ліквідаці-
єю наслідків стихії, висловивши вдячність їх керівникам. 

У ході наради також йшлося про стан виконання протоколь-
них доручень голови райдержадміністрації від 18 березня ц. 
р. щодо оптимізації мережі закладів соціально-культурної 
сфери району, про що доповідали керівники галузей. На-
чальник райфінуправління Г.Ізвєкова проінформувала про 
стан виконання місцевих бюджетів, проблеми із виплатою 
заробітної плати у 12-ти сільських радах, як особливо про-
блемні визначила Босирівську та Сокиринецьку сільські 
ради. Велася мова про діяльність центру ранньої соціальної 
реабілітації та соціальної адаптації дітей-інвалідів «Дорога в 
життя», підготовку до весняно-польових робіт тощо.

Засідання колегії розпочалося з приєм-
ної нотки – привітання з днем народження 
Ярослава Хмиза, Сокиринецького сіль-
ського голови. Принагідно голова РДА по-
дякував усім, хто активно доброчинно до-
лучився до розчищення доріг у районі при 
надмірних снігозавіях.

Кожне питання (а їх було чотири) поряд-
ку денного можна виокремити своєрідними 
підзаголовками, які самі по собі виринали 
у ході обговорення. Мабуть, думка, що на 
даному засіданні розглядалися найваж-
ливіші питання сьогодення, буде не надто 
вірною, бо цих важливостей – повна чаша. 
Та, наразі, кожна сьогочасна інформація, 
донесена до учасників зібрання, сприйма-
лася, так би мовити, до оголеного нерва, зі 
шквалом емоцій. Та все ж обговорення тієї 
чи іншої проблеми знаходило, як-то кажуть, 
точку опори виваженого рішення. Але про 
все почергово…

Працювати так, щоби громаді села 
не було соромно за вибір свого 

очільника

 Про стан виконання делегованих по-
вноважень у галузі бюджету, фінансів і 
цін виконавчими комітетами Бичківської 
та Залісянської сільських рад доповіда-
ли сільські голови – В.Драбинястий та 
О.Копистинська. 

Начальник фінансового управління РДА 
Г.Ізвєкова, підсумувавши інформацію ви-
ступаючих, відзначила, що дані сільські 
ради – в числі кращих у районі. Та з метою 
зміцнення фінансово-бюджетної дисциплі-
ни, запобігання правопорушенням виконав-
чим комітетам Бичківської та Залісянської 
сільських рад слід вжити невідкладних за-
ходів щодо безумовного виконання ст. 77 
Бюджетного кодексу України; розглянути 
питання щодо ставок єдиного податку й 
орендної плати за землю.

Доповнив попередній виступ і заві-
дуючий сектором із питань організаційних 
заходів і планування роботи оргвідділу 
ОДА А.Заріцький, зокрема зупинившись на 
виконанні ст. 28 Закону України «Про місце-
ве самоврядування».

Неякісна питна вода – 
гостре хронічне захворювання

Інформацію про якість питної води в ра-
йоні та стан виконання районної програми 
«Питна вода Чортківщини» на 2011-2015 
рр. надала начальник Чортківського між-
районного управління Головного управлін-
ня Держсанепідслужби у Тернопільській 
області, головний державний санітарний 
лікар Чортківського та Гусятинського райо-
нів О.Чайчук. У текстурі доповіді, на жаль, 
переважала невтішна інформація, що під-
силювалася фіксацією частки «не». Наш 
район є яскравим багаторічним прикладом 
катастрофічної ситуації, яка склалась в 
Україні, з постачанням населенню якісної 
питної води. Проблемі забруднення по-
верхневих водойм у районі приділяється 
недостатня увага. Це стосується і сільських 
голів, які не в повному об’ємі вирішують 
дані питання під час благоустрою населе-
них пунктів. Люди, які проживають поблизу 
водойм, забруднюють їх тваринними відхо-
дами, побутовим сміттям та ін. Недостатня 
роль у вирішенні даних питань і правоохо-
ронних органів; не проведена інвентари-
зація вододжерел у сільській місцевості. 
В результаті порушень значною мірою по-
гіршилась вода з децентралізованих дже-
рел водопостачання. Аналіз якості питної 
води свідчить про збільшення забруднення 
води як органічними, так і мінеральними за-
бруднювачами. Інфільтраційний водозабір 
складається з шести водонапірних ставків, 
в які закачується вода з р. Серет. Піщано- 
гравійний фільтр басейну потребує заміни 
через 5-7 років (у нашому випадку він не 
замінювався з 1997 року). Сьогодні питна 

вода міста за окремими фізико-хімічними 
та бактеріологічними показниками не від-
повідає вимогам ДСанПіНу «Питна вода, 
призначена для споживання людиною». 
Всі проби води, відібрані з вододжерел і 
мережі м. Чорткова в 2012 році, не відпові-
дають вимогам в 32,9 (!) відсотка випадків. 
Ситуація може привести до спалаху киш-
кових інфекцій у будь-який час. Та є і по-
зитив – у 2011 році проведено підключення 
четвертої артсвердловини на водозаборі 
військової частини; завершуються роботи 
по введенню в експлуатацію свердлови-
ни на «Старій насосній» до діючих шести; 
проведена реконструкція мережі «Камінна 
балка» з підключенням її до дитсадка, шко-
ли та ряду багатоповерхових будинків по 
вул. Незалежності; виготовлено проектно-
кошторисну документацію на будівництво 
станції доочистки поверхневих вод для 
господарсько-питних потреб м. Чорткова 
потужністю 4000 м на добу. 

Про це детальніше та ряд інших дій на 
краще повідомив і співдоповідач – началь-
ник Чортківського ВУВКГ В.Вівчар. Що сто-
сується відомчої лабораторії водоканалу, 
то вона забезпечена основним необхідним 
обладнанням і апаратурою для проведен-
ня хімічних та бактеріологічних аналізів 
води. Хоча попри все є й недоліки, на усу-
нення яких слід звернути особливу увагу: 
населення прилеглих вулиць самовільно 
підключилось до водопроводу і викорис-
товує воду для своїх господарсько-питних 
потреб; оплата за послуги ВУВКГ та пи-
тання постачання води однакові для всіх 
жителів Чорткова, хоча різні райони міста 
постачаються водою з різних водо-джерел; 
очищення поверхневого стоку на території 
міста не проводиться взагалі на протязі 
багатьох років ні комбінатом комунальних 
підприємств, ні ВУВКГ…

Головний державний санітарний лікар 
області В.Паничев закцентував увагу на 
вирішенні питання охорони поверхневого 
стоку. Тому що виник, так би мовити, пара-
докс – десь із жовтня минулого року закла-
ди державної санепідслужби зафіксовува-
ли покращення якості води у р. Серет, в той 
же час в районі чортківського водозабору 
покращення не відбувалося. Причина – 
поверхневий стік. Чортків – єдине місто в 
області, яке забирає воду з відкритої водо-
йми.

Конкретизацію дій у боротьбі із забруд-
неністю водойм слушною пропозицією вніс 
в обговорення директор Чортківського дер-
жавного медичного коледжу Л.Білик, запро-
понувавши створити спеціальну комісію з 
виявлення тих злісних горе-господарів, 
які плюндрують територію водойм, засто-
совуючи до них жорсткі заходи покарання, 
бо питання якості питної води – це питання 
національної безпеки.

Голова РДА О.Кобіс запевнив присутніх, 
що катастрофічна ситуація з питною водою 
незабаром зміліє, оскільки влада району та 
міста прикладає максимум зусиль, щоби в 
якнайкоротші строки чортківчани отримали 
питну воду в необхідних якості та кількості.

Зима владарює, 
добавляючи аграріям клопотів

Складні погодні умови тривожно бенте-
жать господарників району, та сільськогос-
подарські підприємства району в епіцентрі 
готовності цьогорічних весняно-польових 
робіт.  Щодо цього доповідав начальник 
управління агропромислового розвитку 
РДА І.Бабій.

Згідно з прогнозованими показниками 
соціально-економічного розвитку цьогоріч 
усіма сільськогосподарськими підприєм-
ствами планується засіяти 41000 га ріллі та 
населенням – 16200 га ріллі.

Сходи озимих зернових культур отрима-
но на площі 11239 тис. га, що становить 100 
відсотків до посіяного. Можливий пересів 
озимих зернових там, де слабкі та зріджені 
сходи. Незважаючи на погодні умови, по-

сіви озимих культур збереглися у добро-
му стані, та за наявності великої кількості 
снігу підживлення озимих культур не про-
водилося. Для забезпечення високої уро-
жайності сільськогосподарських культур 
господарствами закуплено мінеральні до-
брива в достатній кількості. Для забезпе-
чення комплексу весняно-польових робіт 
необхідно 79 млн. грн., а власних коштів 
в господарствах є лише 49 млн. грн., тому 
джерелами покриття дефіциту коштів бу-
дуть банківські кредити. Увесь комплекс 
весняно-польових робіт потрібно провести 
в досить короткі строки.

Підсумовуючи інформацію щодо розгля-
дуваного питання, куратор району, началь-
ник Головного управління агропромисло-
вого розвитку ОДА А.Хома акцентував 
увагу присутніх аграріїв на необхідності 
збільшення посівів цукрових буряків, тим 
більше, що Чортківський цукрозавод отри-
мав нового власника.

Слід сказати, І.Бабій стривожено заче-
пив і проблемне питання – реєстрацію до-
говорів щодо оренди земельних паїв між 
сільськими радами та товаровиробниками. 
До речі, дане питання слухалося наступ-
ним (останнім у порядку денному), яке ви-
явилося одним із найболючіших.

Дбаємо, аби вовк був ситим 
і вівці цілими…

Роз’яснення щодо питання про стан 
проведення грошової оцінки земель на-
селених пунктів Чортківського району 
виносив на загал начальник Головного 
управління Держземагентства в області 
Р.Папіровський. Відверто кажучи, обгово-
рення даного питання спричинило шквал 
емоцій та перемовлень. Тому що була 
озвучена констатація прикрого факту – ну-
льовий відсоток виконання плану графіків 
роботи в напрямку підписання договорів 
оренди землі й уникання сплати податків 
на землі сільськогосподарського призна-
чення. Хоча виступаючий зазначив, що 
проведення  нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів щороку забез-
печує стабільне зростання бюджетних до-
ходів. Незважаючи на це, на сьогодні скла-
лася негативна ситуація щодо укладання 
договорів на виконання робіт органами 
місцевого самоврядування з ліцензійними 
організаціями, чим порушуються вимоги 
чинного законодавства. Сільські голови 
Чортківщини й досі вагаються щодо необ-
хідності проведення нормативної грошової 
оцінки населених пунктів, зсилаючись на 
відсутність коштів.

Як завжди харизматично висловив на 
загал суб’єктивну думку голова об`єднання 
аграріїв району В.Градовий, звівши до єди-
ного спільного завдання – плідно працюва-
ти, дотримуючись усіх законодавчих норм, 
у тому числі й про права власності на не-
рухоме майно. У короткому слові співрозу-
міння, котре уособило найболючіші хвилю-
вання щодо проведення грошової оцінки 
земель, акцентував, підтримавши попе-
редника виступу, й Білівський сільський 
голова В.Шматько на прийнятті спільних 
виважених рішень та сприянні влади райо-
ну в усуненні критичної ситуації так, як-то 
кажуть, щоби вовк був ситим і вівці цілими. 

Озвучив стурбованість щодо питання 
чіткого розмежування меж землі кому-
нальної та державної власності керівник  
ДП «Чортківське лісове господарство» 
М.Кільчицький, зазначивши, що близько 
2800 га лісоплощі – це колишня комуналь-
на власність, яка згідно з законом підлягає 
приватизації. 

Підсумовуючи зміст виступів учасни-
ків засідання, колегією визначено заходи 
щодо усунення явних недоліків і з усіх роз-
глянутих питань прийнято, враховуючи до-
повнення та пропозиції, відповідні розпо-
рядження і доручення.

Опісля засідання колегії, так би мовити, 
по гарячих слідах суперечки очільники ра-
йону С.Кобіс і В.Заліщук провели нараду за 
участі представників обласної гілки влади 
Р.Папіровського, А.Хоми, А.Заріцького з 
сільськими головами і керівниками ПАП 
району щодо чіткого роз’яснення проблем-
ного питання земельного характеру та ва-
гомих шляхів його вирішення виключно у 
правовому полі.

Тетяна ЛЯКУШ

Факт один – є речі, які треба призвести до норми
Саме таким висновком прозвучав фінальний акорд обговорюваних 

питань на засіданні колегії райдержадміністрації, 
яке відбулося 26 березня в сесійній залі районної ради, очолюване 

головою РДА С.Кобісом, за участі головного державного санітарного 
лікаря Тернопільської області В.Паничева; начальника Головного 

управління Держземагентства в області Р.Папіровського; кураторів 
нашого району від облдержадміністрації – 

начальника Головного управління агропромислового розвитку ОДА 
А.Хоми, завідуючого сектором із питань організаційних заходів 

і планування роботи оргвідділу ОДА А.Заріцького.

Вже скоро по наших містах і селах пролунає велична хрис-
тиянська благовість «Христос Воскрес!». Радісно й піднесе-
но озветься все людство на це щире християнське вітання, 
бо у кожній родині буде красуватися на столі великодня пас-
ка, готуватиметься святкова трапеза для душі та тіла.

Територіальний центр соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Чортківського району звертається 
до мешканців району, керівників та колективів підприємств, 
установ, організацій, комерційних структур, приватних під-
приємців з проханням не залишати поза увагою й надавати 
спонсорську допомогу одиноким непрацездатним громадя-
нам, малозабезпеченим та інвалідам району.

Висловлюємо щиру вдячність підприємцям, людям до-
брої волі, які вже відгукнулися на лист-звернення про на-
дання допомоги одиноким непрацездатним громадянам, 
малозабезпеченим та інвалідам до Великодніх свят. Ось їх 
імена: А.В.Топольницький, Г.З.Гуменюк, В.П.Батрин, О.М.Кісь, 
О.К.Кілочко, О.В.Єріна, А.В.Побуринна, О.Г.Коломійчук, 
В.Г.Білевич, А.П.Бровко, Л.В.Моргунова, В.В.Атаманчук, 
В.М.Пельвецька, А.Ю.Гребченко, С.Е.Бандер.

Просимо приєднатися всіх небайдужих і за можливістю 
подарувати пенсіонерам, одиноким непрацездатним грома-
дянам та інвалідам хоч часточку нашого тепла, поділитися 
добротою власних сердець та статків.

Кошти просимо переказувати на благодійний рахунок:
Р/р 35424006002880
ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 33113893.
Наша адреса: вул. Шевченка, 34, тел.: 2-26-60, 2-23-57.

Роман ДАНИЛЬЧАК, 
директор територіального центру

З добрим серцем 
та щирою душею
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Соціум 3
Нарада-семінар Круглий стіл 

Наше

Кримінал

Профілактична робота

На початку зустрічі заступник начальника ДПІ у Чортків-
ському районі Марія Тимчишин закцентувала увагу присутніх 
на тому, що, так як і в багатьох інших державних структурах, 
розпочалася реорганізація і податкової служби. Пані Марія 
підкреслила, що концепція роботи ДПС на сьогодні зміню-
ється, перетворюючись з фіскального відомства на сервісну 
службу, яка працює заради надання якісних послуг платникам 
податків. Тобто підтримання постійного діалогу з платниками, 
як з рівноправним партнером, який повинен залишитися задо-
воленим, у працівників податкової служби є першочерговим.

У ході роботи круглого столу розглядався ряд важливих 
питань: зміни та новації спрощеної системи оподаткування, 
оформлення трудових відносин, виплата заробітної плати в 
«конвертах» чи нижче встановленого рівня, декларування до-
ходів громадян, отриманих у минулому році, впровадження 
єдиного антикорупційного сервісу «Пульс» Міністерства до-
ходів і зборів України. Окрім того, стурбованість викликали за-
питання про численне, так би мовити, зняття з обліку ведення 
бізнесу підприємців малого та середнього бізнесу та причини 
такої ліквідації. 

А далі цілим сувоєм наверталися запитання про подання 
податкової звітності в електронному вигляді; електронно-
цифровий підпис, створення контрольної електронної  стріч-
ки реєстраторів розрахункових операцій; про запровадження 
сервісу «Електронний кабінет платника податків», який є од-
ним з основних інструментів надання на безоплатній основі 
електронних послуг платникам податків у режимі реального 
часу. Щодо даних запитань роз’яснення вніс начальник від-
ділу інформатизації та обліку платників податків Святослав 
Токарь.

Про сплату єдиного соціального внеску, порядку його ад-
міністрування новою структурою присутніх коротко проінфор-
мували фахівці управління Пенсійного фонду України в Чорт-
ківському районі.   

Усі пропозиції учасників круглого столу взято до уваги та 
визначено шляхи вирішення проблемних питань.

Тетяна ЛЯКУШ

Відкриваючи роботу наради-семінару, 
голова райдержадміністрації С.Кобіс і го-
лова районної ради В.Заліщук перш за все 
акцентували увагу присутніх на важливості 
даного питання. Перший одразу зазначив, 
що районна влада готова допомагати фі-
нансово у ремонті доріг, але тільки тим, хто 
й сам робитиме якісь помітні кроки в цьому 
напрямку. В.Заліщук висловив готовність з 
метою вивчення досвіду організувати по-
їздку в Лановецький район, де найбільше 
з-поміж інших районів області освоєно ко-

штів з даної статті видатків.
Начальник райфінуправління Г.Ізвєкова 

озвучила цифру, що на рахунках сільських 
рад станом на 15 березня ц. р. на ремонт 
і утримання доріг комунальної власності є 
загалом 3,345 млн. грн. У тому числі неви-
користаних цільових коштів на дороги за 
минулий рік, включаючи державну цільову 
субвенцію і податок з власників транспорт-
них засобів за першу реєстрацію ТЗ, – 1,6 
млн. грн. За ці кошти, зазначила вона, щось 
можна таки зробити, тим більше, що їх за-
бороняється спрямовувати на будь-яку 
іншу статтю витрат. Однак сільські голови 
скаржилися на те, що не так просто їх осво-

їти. По більшості сільських рад це відносно 
невеликі  суми, яких не вистачить навіть на 
те, щоб виготовити проектно-кошторисну 
документацію. Присутній на нараді заступ-
ник директора Бурдяківського спецкар`єру 
Олег Напора радив головам братися за 
капітальний ремонт невеликих ділянок 
доріг (100-200 м): одного року виготовити 
проектно-кошторисну документацію (відпо-
відні проектні організації входять в ситуа-
цію роботи з бюджетними установами, тож 
ідуть на те, аби проплати за неї йшли час-

тинами), іншого – вже безпосередньо бра-
тися за хід робіт. Проект дійсний не один 
рік, і навіть якщо змінюватимуться ціни на 
матеріали, неважко буде внести корективи. 
Це коли мова ведеться, наголошуємо, про 
капітальний ремонт. При поточному все 
значно простіше: тільки потрібно скласти 
кошторис і укласти договір з підрядною ор-
ганізацією. 

Позитивним досвідом у цьому напрямку 
ділився з колегами голова Асоціації сіль-
ських голів району, Білівський сільський 
голова Володимир Шматько, звернувшись 
до них не зволікати із виготовленням про-
ектної документації. Таким чином буде зро-

блено бодай перший крок, і гроші не про-
падуть. 

Прозвучала думка про необхідність не 
відкладати питання освоєння коштів на 
ремонт доріг на останній день й з уст на-
чальника УДКСУ в Чортківському районі 
Ярослава Загайка, адже відомо, з якими 
потугами йшли бюджетні проплати напри-
кінці минулого року. Немає гарантії, що так 
не буде й цього разу. Підсумовуючи розгляд 
даного питання, керівники району С.Кобіс і 
В.Заліщук ще раз наголосили на необхід-
ності використання коштів на поточний і 
капітальний ремонт доріг, адже вони потре-
бують серйозних капіталовкладень і недо-
пустимо, щоб гроші лежали неосвоєними 
на рахунках сільських рад.

Начальник фінансового управління РДА 
Г.Ізвєкова акцентувала увагу сільських голів 
й на ряді інших проблемних питань, зокре-
ма, на виконанні доходів загального фонду 
місцевих бюджетів, їх наповненні, забезпе-
ченні виплати заробітної плати, своєчасних 
розрахунках за енергоносії, необхідності 
прийняття соціально-економічних програм 
у розрізі населених пунктів та ін.

Начальник управління агропромислово-
го розвитку РДА Іван Бабій, користуючись 
нагодою, звернувся до сільських голів про-
довжувати прийом документів від населен-
ня, яке утримує молодняк ВРХ до 15 міся-
ців, і навів цифру, що за минулий рік 2276 
мешканців Чортківщини здали документи і 
отримали 1 млн. 375 тис. грн. У середньо-
му на сільську раду припадає 53 особи, а 
на одну людину – 604 гривні. Крім цього, це 
дало й інший позитивний результат, адже в 
районі збільшилося худоби на 1237 голів. 

Друга частину наради-семінару була 
присвячена пожежній безпеці. Зокрема за-
ступник начальника Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області Борис Береза допо-
вів про стан пожежної безпеки у нашій об-
ласті і районі з використанням мультимедій-
них засобів. А начальник відділу державного 
пожежного нагляду, дізнання та ліцензуваня 
Управління Держтехногенбезпеки у Тер-
нопільській області Сергій Лукачик провів 
методичне заняття з проведення навчання 
населення правилам пожежної безпеки у 
населених пунктах і житлових приміщеннях. 
Детальніше про це читайте нижче.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

На виконання відповідного доручення 
голови районної державної адміністрації 
20 березня ц. р. на базі Білівської сільської 
ради проведено навчально-методичний 
семінар щодо запобігання пожежам та за-
гибелі на них людей. Під час заходу було 
проведене практичне заняття, на якому 
до присутніх тут керівників місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування довели основні форми та 
методи навчання населення правилам по-
жежної безпеки. На завершення навчально-
методичного семінару усі його учасники 
отримали Методичні рекомендації щодо 
проведення навчання населення правилам 

пожежної безпеки та комплекти агітаційних 
листівок на протипожежну тематику.

Працівниками Управління Держтехно-
генбезпеки області та Територіального 
управління МНС спільно з представником 
відділу освіти у дошкільному закладі та 
загальноосвітній школі села Біла зі шко-
лярами та дошкільнятами були проведені 
профілактичні бесіди щодо недопущення 
виникнення пожеж внаслідок дитячих пус-
тощів з вогнем. А для місцевих старшо-
класників продемонстровано навчальний 
фільм про виникнення та розвиток пожежі 
в житлі, після чого проведене його активне 
обговорення.

При відпрацюванні населеного пункту 
було здійснено обхід 33 дворів. Найбільша 
увага приділялася категорії населення з 
так званої групи ризику: соціально неблаго-
получним сім’ям, багатодітним та малоза-
безпеченим, самотнім людям похилого віку 
та громадянам, що схильні до зловживання 
алкоголем. Саме «завдяки» їм, за статис-
тикою, виникає найбільша кількість пожеж.

Майже увесь день рейдова група про-
водила з мешканцями домоволодінь про-
філактичні бесіди, роз’яснювала їм вимоги 
правил пожежної безпеки у побуті. Фахівці 
інструктували громадян з питань експлуа-
тації електромережі, електронагрівальних 
приладів та пічного опалення, роздавали їм 
тематичні пам’ятки й листівки попереджу-
вального змісту на протипожежну темати-
ку, надавали практичну допомогу. Зокрема 
представниками Добровільного пожежного 
товариства області було замінено непри-
датні до експлуатації притопочні листи та 
нестандартні електрозапобіжники, а пра-
цівниками ВАТ «Чортківгаз» здійснено пе-
ревірку димових та вентиляційних каналів 
систем газового та пічного опалення жит-
лових будинків.

Такі заходи для нашої області є тради-
ційними. Вони проводяться з метою запо-
бігання виникнення пожеж у помешканнях 
жителів краю.

Рятувальники звертаються до мешкан-
ців краю: громадяни, дотримуйтеся правил 
пожежної безпеки! Пам’ятайте, що ваше 
життя та здоров’я залежить, у першу чергу, 
від вас самих.

На знімку: заступник начальника Управ-
ління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій у Тернопільській області 
полковник служби цивільного захисту 
Б.Береза вручає вогнегасник і електропрас-
ку з автоматичним відключенням від елек-
тромережі багатодітній матері Н.Тимофій.

Чортківський РВ УДІТБ та ТУ МНС 
у Тернопільській області

Коли щось робиться – буде результат
Кожного місяця районна рада спільно з райдержадміністрацією 

проводять нараду-семінар для сільських голів, де розглядаються 
проблемні питання життєдіяльності територіальних громад 

Чортківщини. Останнє таке зібрання відбулося минулого тижня, 20 
березня, у відремонтованій за євростандартами залі засідань Білівської 
сільської ради. Місце проведення семінару обране недарма, адже у Білій 

є значні напрацювання в напрямку ремонту сільських доріг, про що, 
власне, і велася мова головним чином за круглим столом.

Доступно про те, як не допустити пожежі
З метою вжиття заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них 

людей у житловому секторі в сільських населених пунктах минулого 
тижня, 20 березня, працівники Управління Держтехногенбезпеки 

у Тернопільській області  спільно зі співробітниками Територіального 
управління МНС області, представниками міліції, соціальних служб, 

місцевих органів виконавчої влади та засобів масової інформації провели 
комплексне відпрацювання житлового сектора в селі Біла нашого  району.

Бізнесові проблеми
Минулого тижня, 19 березня, відбулася зустріч, 

так би мовити, за круглим столом представників 
державної податкової інспекції у Чортківському 

районі та підприємницької сфери діяльності нашого 
краю. Розглядалася ціла низка назрілих проблемних 

питань щодо ведення малого та середнього бізнесу, 
обговорювалися шляхи їх вирішення.

Сільський голова із Чортківського району вирішив з чи-
малою вигодою для себе надати в користування комуналь-
не майно. Та не врахував, що у його «бізнес» втрутяться 
співробітники обласного управління Державної служби бо-
ротьби з економічною злочинністю.

До сільського керманича нещодавно звернувся приват-
ний підприємець з проханням орендувати підвальне при-
міщення сільської ради та земельну ділянку площею 0,03 
га. Чоловік планував облаштувати склад для зберігання 
продуктів харчування.

Державний службовець зацікавився, адже добре розу-
мів, що справа пахне грошима. За позитивне вирішення 
питання запросив конкретну суму – 1000 євро. 

Через декілька днів посадовець у службовому кабінеті 
отримав бажану готівку. Та у перебіг подій втрутилися мілі-
ціонери. Факт передачі коштів був зафіксований. Під час 
особистого огляду у чиновника міліціонери вилучили тися-
чу євро.

Хабарника, відповідно до статті 208 КПК України, затри-
мано, вирішується питання про обрання йому міри запобіж-
ного заходу. Проводиться досудове розслідування. 

(За інф. офіційного веб-сайту УМВС України 
в Тернопільській області)

За оренду комунального 
майна – тисячу євро хабара

Днями до чисельної – більш як 20-тисячної спільноти 
Національної спілки журналістів України долалося ще 
два члени: третьокурсниця відділення «Журналістика» 
Тернопільського національного педагогічного університе-
ту ім. В.Гнатюка, керівник літературно-мистецької студії 
«Лямпа» (м. Копичинці) Оксана Федьків і приватний підпри-
ємець, позаштатний кореспондент Чортківського районно-
го радіомовлення Анастасія Обшарська. Обидві дівчини 
водночас влилися до створеного минулого вівторка, 26 
березня, осередку НСЖУ при районному радіомовленні 
як структурного підрозділу районної спілчанської орга-
нізації журналістів. Крім них, до осередку також ввійшли 
Роман Островський (редактор районного радіомовлення), 
Ярослав Островський (заступник редактора районного ра-
діомовлення), Оксана Островська (працівник районного 
управління юстиції), Раїса Обшарська (поетеса, завідуюча 
міським дитсадочком № 1 «Золота рибка») і Тетяна Яблонь 
(поетеса, заступник керуючого справами – начальник від-
ділу з гуманітарних питань виконавчого апарату районної 
ради). Останні троє тісно співпрацюють з районним раді-
омовленням, є ведучими постійних рубрик на ньому. На 
своєму першому засіданні члени осередку обговорили по-
дальший план роботи, різні організаційні питання. Головою 
осередку обрано Романа Островського. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ 

Полку спілчан побільшало
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31 березня. Тривалість дня – 12.52. Схід – 6.36. Захід – 19.28. Іменини святкують Кирило, Трохим, Данило

Освітянські вісті

Це цікавоБерімо приклад

На замітку абітурієнтам

Ми друзі – вірні й щирі,   
Бо бережемо повсякчас

Пташок, що відлітають в вирій,
І тих, які зимують в нас!

Організатором круглого столу виступила керівник еколо-
гічних гуртків ПДЮ Л.Злепко разом із гуртківцями. Засідання 
проходило у досить цікавій формі. Учасники займалися до-
слідницькою роботою, використовуючи різноманітні форми 
та методи екологічної освіти, розділившись на 3 групи.

«Палеонтологи» (гурток «Юні екологи» – Таня Даньо, 
Олексій Черкасов, Аліна Коник, Вікторія Бажанська, Христи-
на Дзюба) займалися дослідницькою роботою на тему «Ево-
люція походження птахів».

«Натуралісти» («Юні знавці лікарських рослин» – Оксана 
Цвєткова, Оксана Монастирська, Вікторія Аврамишин, Таня 
Гричаник і Таня Сорокіна), дана група працювала над темою 
«Як гніздяться, чим живляться зимуючі птахи». 

«Фольклористи» («Основи екологічних знань» – Оля Ри-

мар, Владислав Овсинський, Софія Мороз, Наталя Шмай-
дей, Дмитро Костів) вивчали тему «Легенди, прислів’я, при-
казки про птахів».

Малі дослідники представили чудові власні презентації,  
демонстрували оригінально оформлені стінгазети, слайди, 
які супроводжувалися цікавими розповідями про зимуючих 
птахів. 

Методист методкабінету відділу освіти РДА О.Недокус, 
заступник директора з навчально-виховної роботи ПДЮ 
О.Козак були приємно подивовані кропіткою роботою гурт-
ківців. Подякувавши за змістовно проведений захід, гості 
висловили надію, що всі використані засоби будуть втілені 
дітьми в життя.

Підсумовуючи роботу круглого столу, учасники обмінялися 
запитаннями, провели конкурс «Гонка за лідером» і вікторину. 

Відрадно, що жоден із учасників не залишився байдужим  
до порушеної проблеми, взявши собі до зауваги слова:

Слід усім запам’ятати – пташок треба захищати!
Їх оселі не руйнуй – краще взимку підгодуй!

Надія МУЗИЧКА,
педагог-організатор палацу дітей та юнацтва

На заняття було запрошено експертів: начальника від-
ділу з питань державної реєстрації РДА Тараса Вівсяника, 
заступника директора районного центру зайнятості Люсю 
Совінську, начальника управління економіки РДА Галину 
Мостовик та головного спеціаліста Ольгу Стахів, началь-
ника відділу персоніфікованого обліку інформаційних сис-
тем та мереж УПФУ в Чортківському районі Світлану Фоку.

«Як стати успішним бізнесменом?» – таке питання, віде-
опрезентація якого відбулася на тренінгу, обговорювали 
протягом зустрічі студенти зі спеціалістами у цій галузі. 
Запрошені експерти розкривали зацікавленій у відкритті 
своєї справи молоді такі сторони поставленої проблеми: 
«Загальні пріоритети ведення бізнесу в регіоні», «Успішний 
вибір вектора підприємницької діяльності – запорука бізне-
су», «Правила ведення бізнесу: перші ази», «Сьогодні – біз-
нес, завтра – майбутнє». Студентам було запропоновано 
розробити правильний у бізнесовому розумінні план вихо-
ду із ситуацій, що склалися. З метою визначити психологіч-
ну готовність майбутніх бізнесменів до підприємництва на 
бізнес-тренінгу було проведено тестування. 

Як підсумок усьому сказаному на тодішньому занятті 
студентам – майбутнім підприємцям було представлено 
настільну книжечку для бізнесменів-початківців «Порядок 
створення та реєстрації підприємства від «А» до «Я». У цій 
пам`ятці підприємцю детально, покроково розповідаєть-
ся, як розпочати свою справу. Зрештою, така інформація, 
на мою думку, є цікавою не лише нам, студентам, а й усім 
громадянам, хто бажає якісно змінити своє життя. Третьо-
курсники й другокурсники ЧІПБ завдячують за проведення 
такого необхідного бізнес-тренінгу своїм викладачам Ользі 
Барні, Ользі Зигрій та Галині Юркевич. Завдяки їхній само-
віддачі, ініціативності студентам – майбутнім підприємцям 
буде легше знайти себе у житті, вибрати діяльність, яка до-
поможе стати успішними, незалежними.

Наталя ЛАЗУТЧИК, 
студентка ЧІПБ ТНЕУ

Усе різноманіття митецьких витворів 
своїх вихованців намагалася господи-
ня «Куферка» продемонструвати у як-
найширшому обсязі. До нашої з вами 
уваги – і живопис, і графіка, й батик, 
гобелен, а ще витинанка, розпис на 
склі, писанкарство, вироби з глини, 
воску, вишивка стрічками, національні 
костюми, одне слово, різні-різні робо-
ти. Посмію звернути увагу на цю резо-
нансну подію мешканців нашого краю 
хоча б з тих міркувань, що дану ви-
ставку варто відвідати хоча б для того, 
щоб мати уявлення про різноманіття 
декоративно-прикладного мистецтва, 
яким володів наш народ протягом по-
колінь і яке перейняли та, щиро захо-
пившись, продовжують, пропагують, 
поширюють викладачі і студенти ін-

ституту мистецтв ТНПУ. В інституті, як 
повідомила І.Вербіцька, діють чотири 
кафедри: музикознавства, методики 
музичного виховання та вокально-
хорових дисциплін; інструментального 
виконавства; театрального мистецтва; 
образотворчого мистецтва, дизайну 
та методики їх викладання. Із юними 
обдаруваннями музичного відділення 
чортківчани мали змогу ознайомитися 
на відкритті етномайстерні минулого 
року – тоді чарувала усіх присутніх 
грою та співом Уляна Перхалюк. На 
теперішню виставку підібрано роботи 
майбутніх дизайнерів та художників. 

Пані Ірина, асистент кафедри обра-
зотворчого, декоративно-прикладного 
мистецтва, дизайну та методики їх ви-
кладання Тернопільського педунівер-

ситету, майстер народної творчості, як 
турботлива матуся, що дбає про своїх 
дітей-студентів, з любов`ю розказує про 
кожний твір, привезений нею до Чорт-
кова на виставку, переповідає історію 
його створення, тепло відгукується 
про авторів представлених робіт, по-
відує шляхи вдосконалення вихован-
цями техніки у обраних ними напрям-
ках мистецтва. Про кожного – як про 
генія, про талант, що формується, роз-
вивається,  з нотками захоплення (от 
які витвори вдалося зробити її учням 
– молодим митцям!) та трішки суму 
(навчання закінчується і ті, про яких 
турбувалася стільки років, тепер йдуть 
у самостійне «плавання» у митецькому 
морі) й надії (бо ж з новим навчальним 
відкриваються нові таланти). 

Власне, з отією надією віднайти, від-
крити талановитих молодих людей у 
себе на батьківщині, Чортківщині, та 
заохотити їх на навчання у вузі й органі-
зовувало подружжя митців І.Вербіцької 
та В.Шерстія виставку у «Куферку». 
Адже не може повірити пані Ірина, що 
прадавній Чортків не породив тала-
новитих дітей, які б хотіли розвивати 
Богом даний їм хист у вищих навчаль-
них закладах. Популяризувати серед 
земляків інститут мистецтв, що діє в 
області, не голослівно, а на прикладах 
досягнень його студентів – ось мета, 
яку сповідує своїм вчинком пані Ірина. 
Підтримаймо її у такому позитивному 
діянні хоча б проявленим інтересом 
до запропонованої нам різнопланової 
студентської виставки, роботи на яку 
підібрані з особливою любов`ю – бо ж 
для земляків.

Оксана СВИСТУН
Фото Володимира ТИХОВИЧА

Власне, до Чорткова гості з області 
прибули з єдиною метою: представи-
ти свій навчальний заклад. Саме тому 
вони й запросили на отаку нестандарт-
ну – бо на фоні виставки студентських 
робіт – зустріч у бібліотеці чортків-
ських школярів. «Ласкаво просимо на 

День відкритих дверей!» – запрошував 
неодноразово керівник коледжу. «Хай 
ваше дитяче захоплення мистецтвом 
переросте у справу усього життя» – 
озвучив своєрідне побажання юним 
викладач Р.Липка. 

Шановані гості повідомили, що при-

йом до їхнього навчального закладу 
проводиться на базі 9-х і 11-х класів. 
Коледж готує професіоналів за такими 
спеціальностями: дизайн, маркетин-
гова діяльність, фінанси і кредит, бан-
ківська справа, бухгалтерський облік, 
товарознавство та комерційна діяль-
ність, товарознавство в митній справі, 
товарознавство в будівельній справі, 
туристичне обслуговування, обслуго-
вування комп’ютерних систем і мереж, 
ресторанне обслуговування.

Учні із захопленням оглядали твор-
чість лише трохи старших від них мит-
ців: портрети, натюрморти – живопис 
студентів. А також хлопці та дівчата 
зацікавилися історією життя колиш-
нього випускника кооперативного тех-
нікуму, а зараз – знаної у краї людини 
– директора райСТ, депутата районної 
ради І.Заболотного, котрий власним 
прикладом переконував у потребі здо-
бувати навчання саме у цьому вузі.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

2013-й – Рік дитячої творчості
Президентом України рік 2013-й оголошений 

Роком дитячої творчості.  11 березня, у рамках 
запланованих заходів, у палаці дітей та юнацтва 

відбулося засідання круглого столу на тему 
«Зимуючі птахи».

Успішна стратегія – 
мистецтво бізнесу

Ось під такою назвою організували нещодавно бізнес-
тренінг для студентів 2-3-х курсів Чортківського 

інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ викладачі 
Ольга Барна, Ольга Зигрій та Галина Юркевич.

З любов`ю і теплом – для земляків
Ірина Вербіцька та її етномайстерня «Куферок», ідею створення якої 

в нашому містечку мисткиня успішно реалізувала разом зі своїм чоловіком 
художником Володимиром Шерстієм, активно пропагуючи таким чином 

українську культуру в повному розумінні слова, цими днями відкриває 
чортківчанам молоді таланти – виставкою робіт студентів інституту 
мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка, де пані Ірина працює викладачем. Відкриття відбулося 

минулої п`ятниці, 22 березня, у затишних 
(на відміну від хуртовини за вікном) кімнатах етномайстерні.

Виставка студентів у районній бібліотеці
На минулому тижні у читальному залі районної бібліотеки для чортківчан 

презентували митецькі роботи своїх вихованців директор Тернопільського 
кооперативного торговельно-економічного коледжу Василь Мулярчук та 
голова циклової комісії дизайну Ростислав Липка. Представила присутнім 

шанованих тернополян директор ЦБС Оксана Колівошко.

Присвята

В Твою поезію занурююся ніжно,
Мов п`ю безперервно 
                                     трояндовий чай.
Тебе любити буде навіть зима сніжна,
Бо ніжність Твого серця ллється 
                                              через край.

У Тобі іскра Божа щедро запалала,
Нехай горить вона яскравості вогнем,

Щоб виливати ніжність Ти 
                                        не перестала,
Любові не гаси тим льодяним дощем.

Крижинки розтануть 
                       від Твого переживання,
Що приходить рідко, лиш у Твої сни…
Не забудь чудову мрію про кохання,
Вона має в собі світле, чисте «ми».

Багато думай, втілюй свою мрію,
Розчинись в солодкім, 
                                   як мед чи нектар.
Хай життя біжить, 
                             Ти не втрачай надію,
Вона в Твоєму серці – Божий дар.

Галина ГРИЦЬКІВ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

В Твою поезію занурююся ніжно…
(Юлії Фінковській із вдячністю за збірку поезії «Трояндовий чай»)
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1 квітня. Тривалість дня – 12.56. Схід – 6.34. Захід – 19.30. День сміху. Іменини святкують Інокентій, Дарина, Софія, Мар`яна

Гостя вітальні

Шевченкіана

Шкільне життя

Огляд-конкурс

До творчого звіту і представлення на 
суд прискіпливих цінителів народної 
творчості Тернопільського краю в учи-
лищі готувалися дуже старанно, розу-
міючи, що ми представлятимемо одне 

із 24 училищ професійно-технічних 
навчальних закладів області, не вра-
ховуючи інших ВНЗ І-ІV рівнів акреди-
тації. У вестибюлі училища та читаль-
ному залі бібліотеки була організована 
виставка технічної творчості, на якій 
представлялися творчі здобутки гурт-
кової роботи всіх спеціальностей за 
навчальний 2012/2013 рік.

Ведучими концертної програми були 
Христина Ріба та Іванна Міліневич.

На малій сцені гордість училиша за-
свідчив народний художній колектив 
«Нічлава». Його незмінний керівник 
Яків Лозюк представив на огляд при-
скіпливого журі і учнівської  глядацької 
компанії сценку за твором  І.Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я» та 

сценку з вистави української класики 
М.Кропивницького «По ревізії» (дійо-
ві особи і виконавці – викладач Надія 
Блаженко, вихователь гуртожитку Світ-
лана Волощук).

У 2012 р., будучи студенткою Чорт-
ківського педагогічного училища ім. 
О.Барвінського, Ольга Карпик створи-
ла у вищому професійному училищі 
ансамбль «Краплинка», який того ж 
року в звіті художніх колективів серед 
професійно-технічних навчальних за-
кладів Тернопільщини став дипломан-
том обласного огляду-конкурсу. Цього-
річ він із честю тримав звіт піснею  «Ой 
під вишнею, під черешнею» (виконавці 
– учні училища Тетяна Букалюк, Окса-
на Кулик, Марія П’єнтак, Олена Ко-
рабльова, Наталія Шип, Юлія Лапшій, 
Ірина Штогрин, Марія Томик, Христина 
Гермак.

Також у концертній програмі брали 
участь дуети у складі Ольги Карпик і 

Олега Шути («Рости, рости, черемши-
но», «Минає день»), Марії П’єнтак та 
Іллі Процківа («Два кольори»), сімей-
ний дует у складі учениці групи № 16 
Ольги та її матері Ірини Федчишиних 
(«Мамина сорочка»).

Органічно вписався в концертну про-
граму танцювальний колектив Ірини 
Гоменюк іскрометними танцями «По-
дільські візерунки», «Закарпатський 
танець», «Танго», де брали участь учні 
різних груп училища.

Донька майстра виробничого на-
вчання училища, учениця  Чортківської 
ЗОШ  № 4 Христина Гермак виконала 
пісню «Родина». Дівчина в майбутньо-
му, можливо, стане дипломованим ку-
харем чи офіціантом, а цього дня своїм 
співом зачарувала як дирекцію учили-
ща, так і глядачів залу і журі.

А також були виконані пісні соліста-
ми Оксаною Кулик, Марією П’єнтак,  Те-
тяною Букалюк.

Хор Чортківського ВПУ по праву є од-
ним із найбільших і найзвучніших серед 
професійних училищ в області, худож-
ній керівник Ольга Карпик, акомпаніа-
тор Марія Вудка. Цей знаний колектив 
виконав ряд пісень: «Там на горі, на Ма-
ківці», «Як з Бережан до Кадри», «Ой 
видно село», «Марічка-чічка».

Фінальним акордом козацького бло-
ку «Героям – слава!» закінчили виступ 
концертної програми учні групи № 35.

Члени журі – методисти навчально-
го методичного центру професійно-
технічних закладів Тернопільської 
області М.Крищук та І.Козловський 
– відзначили високу професійну май-
стерність усіх виконавців.

Звіт училища став справжнім святом 
для всіх присутніх на ньому. Після за-
кінчення звітного концерту учні довго 
залишалися в залі і не бажали його по-
кидати.

Михайло ДЯЧОК, 
депутат Чортківської 

районної ради

Радо привітав гостю директор училища Роман Пахолок. 
Цікавою була розмова у кабінеті директора, адже зустрі-
лось  двоє  незвичайних, талановитих людей, наділених 
Божою іскрою і з різнокольоровим баченням світу. Прохо-
дячи коридорами і оглядаючи навчальні кабінети, Раїса Во-
лодимирівна була приємно здивована, адже так змінилось 
училище з тих пір, як вона тут навчалась. І все завдяки кре-
ативній особистості – директору Р.І.Пахолку.

На початку зустрічі студентка групи ПО-23 С.Дутчак по-
знайомила присутніх із біографією поетеси. Як неможливо 
передати краси квітів, так і поезії не піддаються прозовому 
описові. Їх слід декламувати, співати, насолоджуватись. 
Студенти групи ПО-21 Г.Любінець, М.Сов’як, І.Бачевська, 
Х.Гукалюк читали вірші поетеси про весну, кохання. Серед 
шанувальників поезії Раїси Обшарської – діти. Миколка 
Табачак, учень 2-го класу ЗОШ № 5, подарував присутнім 
вірш «Вишиванка».

Гостя вітальні познайомила студентів-другокурсників зі 
збіркою «Медунки для мрійниці». Присутні із захопленням 
слухали і аплодували кожному віршеві. А також звучали 
вірші із нової збірки «Вовчиця», яка ще тільки готується до 
друку. Студенти задавали багато запитань по творчості і 
біографії поетеси, на які п. Раїса радо відповідала. Звуча-
ли чудові  дитячі вірші, гуморески, прозові твори, тости і по-
бажання в авторському виконанні. Слухачі були заворожені 
поетичним словом.

Якщо хочеш знайти відповіді на життєві питання, якщо 
важко на душі, якщо зрадила близька людина – звернись 
до поезії Раїси Обшарської і знайдеш відповіді на них, жит-
тя стане світлішим, ти повіриш у себе і тоді небо видасться 
яснішим, зорі – яскравішими.

Ірина КОБЗАР, 
завідувач бібліотеки Чортківського педагогічного 

училища ім. О.Барвінського

У Залісянській ЗОШ І – ІІ ст. пройшов тиждень, при-
урочений нашому Кобзарю, Пророку, Прометею думки 
– Т.Г.Шевченку. У рамках свята організовано книжкову ви-
ставку «Сила його слова». Окрім того, члени літературного 
гуртка випустили стінгазету «Шевченко і фольклор», у 7-8 
класах відбулися літературні читання «Шевченкове перо», 
у 5-9-х проведено інтелектуальну вікторину «Ми чуємо 
тебе, Кобзарю, крізь століття». Учениця 9-го класу Анже-
ліка Вербовецька презентувала віртуальну екскурсію шев-
ченківськими місцями. Учень 9-го класу Петро Слободян 
влаштував виставку малярських робіт за мотивами тво-
рів Т.Г.Шевченка. У 5-му класі пройшла презентація книги 
Л.Храпливої «Про хлопчика Тарасика і його золоте перо». 

Завершився Шевченківський тиждень літературною ком-
позицією «Уклін тобі, Кобзарю». Святкування переплітало 
в собі віршовані рядки ведучих, читання поезій Кобзаря і 
про нього, а також присвячений поету музичний виступ 
Анжеліки Вербовецької. Неложними устами учасники сплі-
тали вінок шани Великому батькові України. Все на святі 
було пройнято духом Кобзаря. Його ніколи не старіючий в 
часі «Заповіт», який красувався в залі, вишитий на полотні, 
з`єднав у помислах і думах усіх присутніх.

Керівником Шевченківського тижня була майстриня своєї 
справи, педагог Наталія Довбуш, яка, завдячуючи своїй на-
полегливій праці, сіє зернята знань не лише серед учнів, а 
й сприяє духовному відродженню односельчан.

Горнімося до Шевченкового слова в єдності, вірмо в кра-
ще майбутнє нашої України, як вірив завжди у неї наш Коб-
зар.

Марія ВАСИЛІВ, 
завбібліотекою с. Залісся

У плані тижня – різноманітні за-
ходи: книжкові виставки, виставка-
презентація книжок-розкладок, виго-
товлених учнями, конкурс малюнків, 
присвячених творчості великого Коб-
заря, заняття у «книжковій лікарні», ак-
ція «Подаруй бібліотеці книжку», рейд-
перевірка підручників.

Окрасою тижня стали чудово підго-
товлені та проведені заходи, приуро-
чені 199-й річниці з дня народження 
Т.Г.Шевченка – співця народних дум, 
великого українського Кобзаря.

Учні початкових класів ознайоми-
лися із життєвим та творчим шляхом 
Т.Шевченка на тематичній двадцяти-

хвилинці під назвою: «Шевченко жити 
буде, поки на землі житимуть люди».

Великий інтерес у дітей та до-
рослих викликав перегляд частини 
фільму «Обличчя української історії» 
(Тарас Шевченко), яким розпочали 
захід учні групи продовженого дня 
під керівництвом  вихователя ГПД 
В.А.Камінської.

А учні 4-Б класу із класоводом 
Г.Д.Вуїв підготували й провели урочис-
тий ранок «Тарас Шевченко – України 
син». Діти запросили на свято вчите-
лів, батьків, учнів школи. Щира подяка 
батькам, що підготували для своїх ді-
тей такі яскраві сценічні костюми.

Неабиякий інтерес викликав в учнів 
конкурс малюнків за творчістю Кобза-
ря. Діти мали можливість представити 
власні роботи, полюбуватись та оціни-
ти роботи своїх товаришів. За резуль-
татами підсумку конкурсу переможця-
ми стали: Іванна Гайдамаха, Віталій 
Антонів, Катерина Конопельнік (7-А 
клас), Богдан Курило (5-Б), Михайло 
Маланін (8-Б). Заслуговують на увагу 
також роботи Валерії Козлової (5-Б), 
Анни Ліпської (4-Б), Сабіни Шпаков-
ської (4-Б), Юлії Скарлош (4-А), Сергія 
Варцаби, Владислава Войціха, Каріни 
Струк, Олександра Стефанюка, Вікто-
рії Дмитрик (учнів 5-А класу), Михайла 
Андрійчука, Анастасії Котанської, Діа-
ни Єсавочкіної, Оксани Овсяник, Окса-
ни Гнатюк, Тетяни Винничин (учнів 
7-Б кл.). Найактивнішими учасниками 
акції «Подаруй бібліотеці книжку» ви-
явилися учні 2-Б класу (класовод – 
Г.П.Дячок).

Цінним поповненням для шкільної 
бібліотеки стала книжка поезій Уля-
ни Мудь (Квасниці) «Народження лю-
дини», колишньої випускниці школи, 
а нині – лікаря-акушера-гінеколога. 
Свого першого вірша вона присвяти-
ла найдорожчій людині – батькові Не-
стору Івановичу, якого, на превеликий 
жаль, втратила ще в 15-річному віці. А 
він же був для неї всім: зразком доб-
ропорядності, лагідним татусем, на-
дійним другом і порадником. Це він 
зібрав солідну домашню бібліотеку і з 
раннього дитинства привчив доньку до 
читання.

Тиждень дитячої книги у школі – це 
не тільки свято, а й один зі способів 
пропаганди  дитячої літератури, нама-
гання привернути увагу дітей до книги 
– джерела знань і пізнань, розвитку 
фантазії та уяви, збагачення внутріш-
нього світу дитини.

Люба КУБАСОВА, 
завідувач бібліотеки 

Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 4                                              

Звітує Чортківське вище професійне
Державний навчальний заклад  «Чортківське вище професійне училище» 
у двадцять дев̀ яте складає творчий звіт серед професійно-технічних 

і вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Тернопільської 
області. Цьогоріч він був присвячений 365-річчю від початку визвольної 

війни українського народу 1648-1654 рр. та 95-й річниці проголошення 
Західно-Української Народної Республіки. До речі, це стало, 

так би мовити, «другим хрещенням» (минулорічний звіт був першим) 
директора нашого ВПУ Олега Іванілова.

Тиждень дитячої книги
Є у ЗОШ І – ІІІ ст. № 4, що в селищі Заводському, добра традиція. Разом 

із березневим подихом весни до школи щороку приходить День народження 
Книги. Школа возвеличує книгу, джерело знань та мудрості, проводячи 

у своїх стінах «Тиждень дитячої книги». До цієї цікавої справи долучаються 
дорослі й діти: вчителі, учні, батьки, громадськість селища.

Чарівний світ слова 
Раїси Обшарської

Поезія! Всіх почуттів основа.
І радість, і печаль – ї ї канва.

З дитинства я ціную силу слова,
Яка нерідко здатна на дива.

13 березня до вітальні «Діалог», що працює при 
бібліотеці Чортківського педагогічного училища 
імені Олександра Барвінського, завітала гостя, 
колишня випускниця училища, відома у нашому 

краї поетеса Раїса Обшарська. Маленька, затишна 
читальна зала бібліотеки зібрала любителів 

та шанувальників поезії, тих, що цінують 
і розуміють силу поетичного слова.

Вшанували Тараса
Цьогоріч у селі Залісся 199-у річницю 

від дня народження Т.Г.Шевченка відсвяткували 
особливо урочисто. 
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2 квітня. Тривалість дня – 13.00. Схід – 6.32. Захід – 19.32. Іменини святкують Микита, Світлана, Олександра, Марія, Параска

Фітосанітарна служба інформує

Митниця інформує

Спорт

Увага! Семінар

Оголошення

Капровий жук пошкоджує понад 100 видів різної 
продукції, особливо зернової, м`ясної, молочної та 
лісової, а також солод, сухі дріжджі, джутову міш-
котару. Основна небезпека капрового жука полягає 
в тому, що він багатоїдний і має високу пристосова-
ність до несприятливих умов (температур, нестачі 
їжі, перенаселення). У цей час його личинки впада-
ють в стан діапаузи (сплячки) – перестають рухати-
ся, харчуватися, дихати. Вони стійкі до отрут. Цей 
стан може тривати 3 роки. 

Дорослий жук невеликого розміру – довжина тіла 
1,8-3 мм, ширина – 0,9-1,7 мм, тіло опукле, зверху 
блискуче, від світлого до темно-коричневого кольо-
ру, не літає. Личинка довжиною 4-5 мм, жовтувато-
бурого кольору. Самка відкладає 65-130 яєць на 
різних продуктах, тарі, які при перевезенні можуть 
переміщуватися в різні місця та країни. 

Шкідник дає за рік 2-3 генерації. Пошкоджені 
продукти личинками капрового жука стають зовсім 
непридатними, отруйними як для людських, так і 

тваринних організмів.
Для своєчасного виявлення необхідно регулярно 

проводити обстеження зерно-сховищ, складів на 
гуртовнях, транспорту, в яких зберігаються і якими 
завозяться імпортні товари. При обстеженні потріб-
но оглядати тріщини в стінах, підлогах та павутин-
ня. Міри боротьби: огляд та екпертиза підкарантин-
них матеріалів, які надходять із зон карантинного 
обмеження. Завезення всіх видів продукції із країн 
розповсюдження капрового жука – тільки з дозволу 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України, а також з фітосанітарним сертифікатом 
країни-імпортера.

При виявленні ознак капрового жука повідомляй-
те Державну установу «Тернопільська обласна фі-
тосанітарна лабораторія» у м. Чортків по вул. Кн. 
В.Великого, 31, тел. 3-18-51.

Богдан КУЗЬ, 
провідний фахівець відділу фітосанітарних процедур 
Тернопільської обласної фітосанітарної лабораторії

Тернопільська митниця інформує, що 
сервіс «Пульс податкової» було запрова-
джено у січні 2012 року як такий, що дає змо-
гу платнику повідомляти про неправомірні 
вчинки або бездіяльність співробітників по-
даткової безпосередньо керівництву служ-
би. З цього часу «Пульс» зарекомендував 
себе не тільки як ефективний сервіс, а й як 
повноцінний консультаційний центр.

Завдяки оновленому «Пульсу» представ-
ники бізнесу, в тому числі і суб’єкти зовніш-
ньоекономічної діяльності, мають можли-
вість повідомити про неправомірні дії або 
бездіяльність співробітників Міністерства 
доходів та зборів керівництво відомства та 
оперативно вирішити суперечливі питання,  
що виникають не тільки у сфері адміністру-

вання податків, а й під час здійснення мит-
ного контролю й митного оформлення.

Номер цілодобової телефонної лінії 
оновленого сервісу «Пульс» Міністерства 
доходів та зборів для клієнтів податкової та 
митниці: (044) 284-00-07.

*  *  *
Нагадуємо, що Указом Президента Украї-

ни від 24.12.2012 р. за № 726/2012 утворено 
Міністерство доходів і зборів України шля-
хом реорганізації Державної податкової 
служби України та Державної митної служ-
би України, поклавши на Міністерство, що 
утворюється, функцію з адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

Про дотримання  «Правил охорони електричних мереж»
Шановні громадяни Чортківського району! До вас звертається адмі-

ністрація Тернопільських магістральних електричних мереж Держав-
ного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
щодо дотримання вимог «Правил охорони електричних мереж, затвер-
джених Постановою Кабміну України за № 209 від 4.03.1997 р.

Магістральні лінії електромереж напругою 330-750 кВ, які обслуговує 
наше підприємство, проходять по землях Коцюбинчицької, Бичківської, 
Звиняцької, Косівської, Кривеньківської, Пробіжнянської, Товстеньків-
ської сільських рад Чортківського району. 

При огляді магістральних ліній електропередач нашими працівни-
ками в багатьох випадках ми виявляємо наслідки порушення «Правил 
охорони електромереж» на цих лініях. Це і розбирання елементів опор, 
це і розстріляні мисливцями-невдахами десятки високовольтних ізо-
ляторів на опорах, це і розпалювання вогнищ в охоронних зонах ма-
гістральних ліній електропередач. Всі ці дії можуть призвести до вим-
кнення електричних ліній, що в свою чергу спричинить відключення від 
електроспоживання сотень населених пунктів та підприємств. 

 Ми ще раз нагадуємо, що з метою створення нормальних умов екс-
плуатації електричних мереж і були затверджені постановою Кабінету 
Міністрів «Правила охорони електричних мереж». У цих «Правилах…» 
визначені основні вимоги до громадян, підприємств, лісогосподарств, 
землекористувачів, фермерів, котрі виконують роботи чи перебувають 
в охоронних зонах електричних мереж. Охоронна зона електромереж 
– це ділянка землі під лінією електропередач і по обидва боки за 40 м 
від крайніх проводів уздовж всієї лінії електропередач.

Вимоги «Правил охорони електромереж» елементарні і зрозумілі 
кожному громадянину. Просто не треба їх порушувати, а це: будувати 
житлові, громадські та дачні будинки; розпалювати вогнища, влашто-
вувати будь-які звалища; демонтувати елементи опор, підніматись на 
опори повітряних ліній, накидати на струмопровідні частини ліній елек-
тропередач сторонні предмети; запускати спортивні моделі літальних 
апаратів, повітряних змій; саджати дерева та інші багаторічні наса-
дження; обробляти грунт біля самих стійок, фундаментів та відтяжок 
опор. Недотримання цих вимог може привести до тяжких наслідків. 

Так, в Запорізькій області в листопаді 2012 р. зловмисники розібрали 
опору ПЛ-750 кВ. Опора впала, за щасливомим випадком викрадачі не 
постраждали, але були затримані працівниками міліції. Ведеться слід-
ство, їм загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

В Одеській області при викраденні деталей опори ПЛ-750 кВ по-
страждали двоє зловмисників (покалічені опорно-рухові органи), тре-
тій викрадач загинув.

У травні 2012 р. в Харківській області під час піднімання крила об-
прискувача під електролінією був смертельно уражений електростру-
мом слюсар підприємства. 

Теж у травні  був смертельно травмований мешканець с. Шпанів 
Рівненської області, який під час рибної ловлі ненароком доторкнувся 
вудкою до проводів повітряної лінії електропередач. 

У червні 2012 р. на Кременеччині Тернопільської області загинув 
16-річний підліток, який після 22-ї год. зацікавився поваленою вітром 
розкомплектованою опорою лінії електропередач 750 кВ. Лінія пере-
бувала під наведеною напругою. 

У Підгаєцькому районі в результаті піднімання кузова самоскида для 
розвантаження міндобрив сталося перекриття високої напруги 10 кВ 
на кузов, при цьому загинув працівник, який доторкнувся до кузова. 

У Чернівецькій області в червні 2012 р. при спилюванні дерева гіл-
кою обірвало провід вводу до житлового будинку. Внаслідок доторкан-
ня до обірваного проводу був смертельно травмований мешканець с. 
Крутельники Хотинського району. Цей перелік можна було б ще про-
довжувати. Як бачимо, всі випадки порушень «Правил охорони елек-
тричних мереж» стали смертельними для людей, які чи спеціально, чи 
з необережності порушили ці правила.

Крім того, за умисне порушення «Правил охорони електричних ме-
реж», що призвело до пошкодження електричних мереж або аварійних 
вимкнень внаслідок пожежі під ПЛ, застосовується адміністративна та 
кримінальна відповідальність. Згідно з відповідними статтями Кримі-
нального кодексу України за ці дії винуватці караються штрафом від 5 
до 8,5 тис. грн. або позбавленням волі на строк від 2-х до 5 років. 

Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою, карають-
ся позбавленням волі від 5 до 10 років. 

Виконувати «Правила охорони електромереж» дуже просто. Для 
цього не потрібно ніяких затрат, а тільки обережність, розсудливість і 
ваші правильні дії. Інакше, порушуючи «Правила …», можна травмува-
тись, травмувати інших або піти з цього прекрасного життя. 

Шановні громадяни Чортківського району! Закликаємо вас дотриму-
ватися самим і застерігати від порушень своїх дітей, рідних і знайомих. 
Щиро дякуємо вам за співпрацю.

Наші контактні телефони: 52-45-95; 25-59-82; 52-20-48; 050-355-13-26.
Адміністрація Тернопільських магістральних електромереж

Визначились чвертьфіналісти
Минулого тижня стартував традиційний 

турнір з футзалу серед підприємств, уста-
нов та організацій району, організований 
РЦФЗН «Спорт для всіх». Заявки на участь 
у ньому надійшли від 15-ти команд. Про-
тягом чотирьох днів у чотирьох групах три-
вали безкомпромісні поєдинки за визна-
чення октету чвертьфіналістів. Тож учора, 
коли це число нашої газети готувалося до 
друку, у першій групі змагалися за участь у 
фіналі чотирьох команди Бучацької єпархії 
УГКЦ, педагогічного училища, «Органіки» і 
Чортківської ДЮСШ. А сьогодні в двобоях 
зійдуться аматорські команди «Газовик», 

«Вікторія», «Грифон» і підприємців. Як за-
кінчаться ці захоплюючі змагання – ми вам 
повідомимо наступного тижня.   

Хочеш стати футбольним 
арбітром? Стань ним!

Як відомо, футбол – спорт № 1 у світі. Й 
практично вся чоловіча половина людства 
поділяється на тих, хто грає у футбол – на 
професійному рівні чи бодай аматорсько-
му, і тих, хто вболіває за свою команду на 
трибунах стадіону чи перед екраном теле-
приймачів. Проте є й така категорія людей, 
у якої надто загострене почуття справед-
ливості, можливо, вік уже не дозволяє по-

ганяти м`яча, але бажання все ще не по-
кидає  вийти на поле і стати повноправним 
учасником футбольної зустрічі бодай зі 
свистком у руці. Але як це зробити, коли 
відсутній відповідний документ, що дає на 
це право?

Чортківська районна федерація футбо-
лу готова посприяти у цьому усім бажаю-
чим, організувавши короткотермінові курси 
футбольних суддів з видачею відповідного 
кваліфікаційного посвідчення за участю 
комітету арбітрів Тернопільської обласної 
федерації футболу. 

Хочеш стати футбольним арбітром? 
Стань ним! Телефон для довідок – 2-26-92.

З метою роз’яснення основних положень податкового законодав-
ства, сплати належних платежів до бюджетів для суб`єктів госпо-
дарської діяльності району запроваджено проведення семінарів.

З квітня 2013 року об 11-й год. у залі засідань районної ради 
спільно з провідними фахівцями ДПІ у Чортківському районі та 
практикуючими бухгалтерами ТОВ “Баланс-Клуб” буде проведено 
семінар на тему: “Практичне застосування змін до декларації з ПДВ 
та реєстру отриманих і виданих податкових накладних. Зміни в опо-
даткуванні ресурсних платежів”.

Семінар безкоштовний. Довідки за телефоном 2-24-05.
ДПІ у Чортківському районі

Жук на прізвище «капровий»
Із багатьох країн світу в Україну надходять різні промислові та продовольчі товари, 

з якими може бути завезений капровий жук (походить з Індії).

Оновлений «Пульс» відтепер працює 
і для клієнтів митниці

Міністерство доходів та зборів України здійснило ребрендинг 
інтерактивного сервісу «Пульс податкової», який відтепер 

приймає звернення представників бізнесу не тільки з податкових,
 а й з митних питань. 

Конкурс

Президентський кадровий резерв «Нова 
еліта нації» формується з метою добору 
та підготовки до роботи у сферах держав-
ного управління, що мають пріоритетне 
значення для досягнення цілей соціально-
економічного розвитку, найбільш обдарова-
них громадян України.

До участі в конкурсі допускаються грома-
дяни України, які на день подання документів 
не досягли сорока років, відповідають уста-
новленим законом вимогам для вступу на 
державну службу, а також: вільно володіють 
державною мовою та однією з мов Європей-
ського союзу; мають повну вищу освіту; мають 
стаж роботи не менше десяти років (у тому 
числі не менше п’яти років стажу державної 
служби та/або служби в органах місцевого 
самоврядування, із них не менш як три роки 
на керівних посадах, чи не менше п’яти років 
стажу на керівних посадах у відповідних сфе-
рах соціально-економічного розвитку);

Для участі у конкурсі особа, яка відпові-
дає зазначеним вимогам, особисто подає в 
друкованому вигляді до територіального ор-
гану Нацдержслужби України за місцем про-
живання такі документи: 1) заяви про: участь 
у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфе-

ри державного управління; згоду на прове-
дення перевірки поданих нею відомостей; 
згоду на зберігання, використання та опри-
люднення персональної інформації, яку у 
разі зарахування особи до Президентського 
кадрового резерву буде внесено до відпо-
відної бази даних; 2) копію паспорта грома-
дянина України, засвідчену в установленому 
порядку (нотаріально, відділом кадрів або 
за підписом власника); 3) дві фотокартки 
розміром 4 x 6 см; 4) копії документів про 
повну вищу освіту, засвідчені в установле-
ному порядку (нотаріально, відділом кадрів 
або за підписом власника); 5) копію трудової 
книжки, засвідчену в установленому по-
рядку (нотаріально, відділом кадрів або за 
підписом власника); 6) медичну довідку про 
стан здоров’я за формою, затвердженою 
Міністерством охорони здоров’я України № 
302 від 27 грудня 1999 року (№ 086/о); 7) за-
повнену анкету за встановленою формою; 8) 
повідомлення про відсутність обставин, що 
унеможливлюють її зарахування до Прези-
дентського кадрового резерву і перебування 
в ньому за встановленою  формою; 9) тези 
публічного виступу з презентації власного 
досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у 

відповідній пріоритетній сфері державного 
управління, викладені державною мовою та 
однією з мов Європейського союзу; 10) ре-
комендаційні листи фахівців у відповідних 
сферах державного управління (за наявнос-
ті); 11) копію першої сторінки закордонного 
паспорта (за наявності).

Особа може надавати також додаткову ін-
формацію про освіту (зокрема, засвідчені в 
установленому порядку копії документів про 
вчені звання, наукові ступені, підвищення 
кваліфікації), досвід роботи і ділову репута-
цію, громадську діяльність тощо.

Добір кандидатів до Президентського 
кадрового резерву здійснюється з ураху-
ванням квот за пріоритетними сферами дер-
жавного управління: фінансово-економічна 
сфера; соціально-гуманітарна сфера; сфе-
ра інвестицій та інновацій; сфера паливно-
енергетичного комплексу; сфера сільського 
господарства; сфера житлово-комунального 
господарства.

Прийом документів здійснюється відпо-
відними територіальними органами Нац-
держслужби України за місцем проживання 
особи з 25 березня до 1 травня у робочі дні, 
з 9-ї до 18-ї год.

 Для отримання додаткової інформації 
можна звертатись до Управління держав-
ної служби Головного управління державної 
служби України в Тернопільській області 
(Сагайдак Максим Васильович). Контактний 
телефон: (0352) 52-51-21; e-mail: maxym.
sahaidak@te.guds.gov.ua

«Нова еліта нації»
На виконання Указу Президента України від 5 квітня 2012 р. за № 246 

«Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується 
конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву 

«Нова еліта нації» у 2013 році.



07.10 Панянка і кулінар
07.40 Дружина
09.05 Подорожуй світом
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Ближче до народу
10.25 Граємо в армію
10.55 Маю честь запросити
11.40 Крок до зірок
12.20 Музична академія
13.05 Кумири і кумирчики
13.35 Шеф-кухар країни
14.30 В гостях у Д.Гордона
15.30 Караоке для дорослих
16.25 Діловий світ
16.55 Концертна програма 
“Ми діти твої, Україно!”
18.35 Концерт М.Гаденка 
“Моя пісенна сповідь”
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.05 Краще зі 
“Слов`янського базару”
23.00 Ера бізнесу

06.00 Х/ф «Принцеса моєї 
мрії»
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
13.05 Міняю жінку 7
14.35 Т/с “Свати 6”
19.30 ТСН
20.15 Голос країни 3
22.30 Світське життя
23.30 Що? Де? Коли? 

07.40 М/ф “Шрек 2”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Смачне побачення
11.05 Міжнародний фести-
валь гумору “Юрмала 2012”
13.00 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”
16.05 Т/с “Точка вибуху”
20.00 Подробиці тижня
20.45 Великі танці
23.15 Концерт “День на-
родження Інтера”

07.00 Концерт “О.Малінін. 
Голос душі”
08.25 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.25 Школа юного супер-
агента
09.45 Досвід
11.10 Х/ф “Останнє літо 
дитинства”
14.40 В гостях у 
Д.Гордона
15.35 Міжнародний турнір 
“Кубок Стели Захарової”
17.00 Золотий гусак
17.30 Здоровенькі були
19.20 Star-шоу
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 «Вікі - малень-
кий вікінг»
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
14.55 Х/ф «Доктор Дуліттл 5»
16.35 “Вечірній Київ”
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Аватар”
23.20 Х/ф «Завтра не по-
мре ніколи»

05.45 Шустер-Live
09.20 Чекай на мене
11.00 Х/ф “Велике кохання”
13.05 Т/с “Білий налив”
16.55 Міжнародний фести-
валь гумору “Юрмала 2012”
18.30 Концерт “День на-
родження Інтера”
20.00 Подробиці
20.30 Концерт “День на-
родження Інтера”
23.50 Х/ф “Весілля за 
обміном”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф “Є.Герасимов. 
Звичка бути героєм”
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Т/с «Маруся. По-
вернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.45 Адреналін
14.10 Д/ф “Український 
пересмішник. 100-літтю 
А.Сови присвячується”
14.40 Про головне
15.25 Околиця
15.55 Х/ф “Подвійний 
капкан”
19.10 Про головне
19.50 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
21.40 Фольк-music
23.00 Підсумки
23.15 Х/ф «Ключі від 
безодні»

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»
11.15 Т/с «Лєдніков»
12.15 Пекельна кухня 3
14.40 Сімейні мелодрами
15.40 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
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 “Викрасти за 60 
секунд”

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 «Відображення»
12.40 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.50 Т/с «Анюта»
17.40, 18.55 Т/с “Свати 5”
18.00 Новини
20.00 Подробиці
20.30 Шустер-Live

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «М.Нейолова. З 
собою та без тебе»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Т/с «Маруся. По-
вернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини 
13.00 Здоров`я
13.45 Х/ф “Приватна 
особа”
15.15 Euronews
15.30 Наука
15.50 Х/ф “Інспектор Гулл”
19.15 Про життя
20.25, 21.25 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Х/ф «Ключі від 
безодні»

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»
11.45 Т/с «Лєдніков»
14.45 Сімейні мелодрами
15.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
16.45, 19.30, 23.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Лєдніков»
22.15 Пекельна кухня 3

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 «Відображення»
12.40 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анюта»
17.40, 18.55 Т/с “Свати 5”
18.00 Новини
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ідеальний 
шлюб»
22.40 Т/с “Випереджаючи 
постріл”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «Є.Меньшов. 
Миттєвість, що засліплює»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
13.00 Крок до зірок
13.50 Х/ф “Приватна 
особа”
15.15 Euronews 
15.35 Наука
16.00 Х/ф «Смерть під 
вітрилом»
19.00 Театральні сезони
19.45 Про життя
21.30 Надвечір`я
22.25 Світло
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»
11.45 Т/с «Лєдніков»
13.40 Не бреши мені
14.45 Сімейні мелодрами
15.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Лєдніков»

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Відображення»
12.40, 18.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.55 Судові справи
14.50 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анюта»
17.40, 18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ідеальний 
шлюб»
22.40 Т/с “Випереджаючи 
постріл”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «М.Державін. 
Мені вже не смішно»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Шеф-кухар країни
10.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.55 Українська пісня
13.25 Подорожуй світом
13.50 Х/ф «Приватна 
особа»
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Х/ф “Крах інженера 
Гаріна”
19.10 Про головне
19.45 Про життя
21.15 Адреналін
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»
11.45 Т/с «Лєдніков»
13.40 Не бреши мені
14.45 Сімейні мелодрами
15.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу 
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Лєдніков»
22.10 Міняю жінку 7

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Відображення»
12.35, 18.00 Новини
12.55 Д/с «Слідство вели»
13.50 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.45 Т/с «Анюта»
17.40, 18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ідеальний 
шлюб»
22.40 Т/с “Випереджаючи 
постріл”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «Винокурський 
соловей»
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05 Концертна програма 
В.Крищенка “Десять заповідей”
12.10 Енергоблок
12.20 Хай щастить
12.40 Право на захист
13.00 Темний силует
13.10 Г.Гаркуша. Концерт-
на програма
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35 Життя на рівних
16.00 Х/ф “Крах інженера 
Гаріна”
18.55 Агро-News
19.25 Сільрада
19.45 Про життя
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»
11.40 Х/ф «Не може бути»
13.40 Не бреши мені
14.40 Сімейні мелодрами
15.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
20.15 Т/с «Лєдніков»
22.10 Гроші

07.00, 12.25, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Новорічний вечір з 
М.Галкіним і М.Басковим
12.45 Т/с “Найкрасивіша”
16.15 Чекай на мене
18.05 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ідеальний шлюб»
22.40 Т/с “Випереджаючи 
постріл”
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Програма телепередач 7

ПОНЕДІЛОК
2 квітня

ВІВТОРОК
3 квітня

СЕРЕДА
4 квітня
ЧЕТВЕР

5 квітня
П`ЯТНИЦЯ

6 квітня
СУБОТА

7 квітня
НЕДІЛЯ

1 квітня

3 квітня. Тривалість дня – 13.03. Схід – 6.30. Захід – 19.33. Іменини святкують Хома, Кирило, Яків

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ 
майстер з манікюру та 

візажу, перукар зі стажем 
роботи 

Тел. 093-478-62-77Тел. 093-288-82-06
Адреса: готель “Таня”, перукарня “Завиток”

9700 грн.,
гОДиННиКи 

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

9  к в і т н я

ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки земельні ділянки

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

Тел.: 067-352-04-55; 097-507-22-90.
земельна ділянка у м. Чортків по вул. 

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

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

земельна ділянка, площею 0,07 га в райо-
ні Синякового.

Тел.: 3-98-63; 067-751-91-33.

земельна ділянка зі старим будинком по 
вул. Граничній, 56, площею 0,12 га. Ціна до-
говірна.

Тел. 050-377-59-77.

земельна ділянка під забудову, 9 сотих у 
с. Біла по вул. Залужжя.

Тел. 066-656-43-32. 

інше
приміщення (офісне з магазином) у 

центрі Чорткова, площею 76 кв. м по вул. 
Мельника. Повний пакет документів. Ціна 
договірна.

Тел.: 2-38-09; 050-377-38-29.

тюки соломи у с. Милівці.
Тел. 068-047-28-96.

паркет, паркетна дошка з масиву дуб, 
бук власного виробництва. Ціна від 70 грн. 
за 1 кв. м.

Тел.: 067-699-92-64; 099-446-33-84. 

автомобіль Lanos, двигун 1,5. Можлива 
часткова оплата. 

Тел. 098-707-74-25.

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

Тел. 068-649-08-97.
будинок в с. Переходи по вул. Сонячній, 8. 

Є земельна ділянка – 49 сотих, великий сад, вся 
земля приватизована. Є гараж, хлів, будинок га-
зифікований. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.
незавершене будівництво (котеджі) в райо-

ні Синякового. Земельна ділянка приватизована.
Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50.
будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Зеленій 

(поблизу сільської ради). Всі зручності (вода, ка-
налізація, опалення), ремонт. Ціна договірна.

Тел.: 050-377-38-35; 067-580-41-66.
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.
будинок у с. Ягільниця по вул. Чортківській, 33 

(центр), заг. пл. – 78 кв. м, 4 кімнати, коридор, під-
вал, веранда, добудована літня кухня – 2 кімнати, 
веранда. Є криниця, сад, город. Усе приватизова-
но. Заг. пл. землі – 0,70 га.

Тел.: 067-255-37-47; 093-973-85-93.
будинок у Чорному лісі або обміняю на 

квартиру в м. Чортків. Є земельна ділянка – 24 
сотих, великий сад, надвірні будови, підведено 
газ. Ціна договірна.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.
будинок у с. Бичківці, вул. Середня, 28 (центр 

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

Тел. 098-802-38-94.
власний будинок у центрі м. Чортків по 

вул. Галицькій, 25, площею 76 кв. м. Є крини-
ця, гараж.

Тел. 050-377-59-77.
1/2 житлового будинку в Чорткові по вул. 

Граничній-Бічній. Загальна площа – 290 кв. м. 
Є земельна ділянка – 0,5 сотих, індивідуальне 
опалення, вода, великий гараж.

Тел. 098-578-23-53.

1-кімнатна квартира на 3-му поверсі у 
цегляному будинку по вул. Маковея, 2, площею 
38 кв. м. Капітальний євроремонт, з меблями, 
постійна вода, мурований підвал.

Тел.: 068-047-29-07; 050-238-02-84.
1-кімнатна квартира в новозбудованому 

будинку по вул. Січинського, 6 а. Є індивідуальне 
опалення.                            Тел. 096-983-39-23.

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 на 5-му поверсі по 

вул. Б.Лепкого, 9, площею 53 кв. м. Є лоджія – 6 
м; також кухня, об`єднана з балконом; зроблено 
євроремонт, і/о.                    Тел. 066-984-71-98.

2-кімнатна квартира 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.
2-кімнатна приватизована квартира 

площею 61,5 кв. м на 1-му поверсі цегляного 
будинку по вул. Січинського, 6, сирець і гараж 
під нею. Будинок в експлуатації 5 років. Ціна 
договірна.                      Тел. 093-792-57-60.

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

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

площею 95,3 кв. м, у новозбудованому сучасному 
5-поверховому будинку на 3-му поверсі. Є 2 
балкони, лоджія, підвал, пластикові вікна. Ціна 
договірна.                                Тел. 095-779-60-77.

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 -к імнатна квартира  покращеного 

планування у новому будинку по вул. Січинського. 
Загал.  пл. – 93,5 кв. м. Є і/о, вода, каналізація. 
Розпочато євроремонт. Ціна договірна.

Тел. 066-129-91-88.

Педагогічний колектив Ягільницької ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів висловлює щирі співчуття колишньому вчителю 
школи Мирославі Осипівні Вербіцькій з приводу пе-
редчасної смерті її батька.

Педагогічний колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів № 7 сумує з приводу смерті колишньої вчитель-
ки ШУВАР Єви Дмитрівни та висловлює співчуття 
близьким покійної.

ВІЧНА ПАМ`ЯТЬ
На 59-му році життя 

відійшов у вічність
НАКОНЕЧНИЙ 

Михайло Васильович
(21.11.1954 – 18.03.2013 рр.)

Він прожив життя, сповнене любові, доброти, щирої 
турботи про рідних і близьких.

Біль втрати переповнює серця тих, кого любив і хто 
любив його.

Він був турботливим чоловіком, батьком, дідусем, 
братом. Із задоволенням допомагав друзям, сусідам, 
знайомим.

Сумуючі – 
рідні і близькі.

Адреса: готель “Таня”, перукарня “Завиток”

купуємо ВОЛОсся 
від 35 см, сиве від 45 см

гОДиННиКи (у жовтих корпусах 
на запчастини, вибірково), 

РеЧі сТаРОВиНи (значки, ордени, старі гроші, 
медалі, монети, кам`яні молотки, сокири та ін.)

5  к в і т н я з 9.30 
до 

14.00 
год. 

КУПУємО ВОЛОсся –

ХТо ЗНАйшоВ
загублений гаманець з документами 

в районі ринку на ім`я: СЕМЧИШИН 
Анатолій Вікторович, прохання 

повернути за винагороду.
Тел.: 097-979-74-41; 097-808-12-54.
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Вітання, оголошення8

-4 ... +6

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
30 березня

-2 ... +6

неДілЯ
31 березня

-2 ... +5

ПОнеДілОк
1 квітня

+2 ... +5

вівТОРОк
2 квітня

+1 ... +4

СеРеДА
3 квітня

+2 ... +3

чеТвеР
4 квітня

0 ... +1

П`ЯТницЯ
5 квітня

4 квітня. Тривалість дня – 13.07. Схід – 6.28. Захід – 19.35. Іменини святкують Василина, Василь, Сергій, Таїсія

З народженням Тебе, малятко!

Подорожні замальовкиЩиро вітаємо з Днем народження 
протоієрея отця Мирона КАРАЧА.

Всечесний отче Мироне!
Прийміть від нас низький 

уклін та слова вдячності і 
глибокої шани. Сердечно 
дякуємо Вам за щирі мо-
литви, чуйне серце, розум-
ні і повчальні проповіді.

З Ваших уст линуть сло-
ва Божої правди, які просві-
чують і зрушують наші сер-
ця. Тож низький уклін Вам, 
дорогий отче, за терпіння, 

за Ваші старання, за невтомну працю, за 
все те, що Ви робите для нашої громади.

Ми просимо Божого благословення на 
Вас, Вашу сім`ю, Вашу родину.

Благодатної Божої допомоги у несінні 
священничого служіння і многих благо-
словенних літ бажають Вам церковний хор, 
церковний комітет, сестри-
ці та усі парафіяни церкви 
Успіння Пресвятої Богороди-
ці м. Чортків.

У цей весняний і радісний день,
 31 березня, щиро вітаємо 

коханого чоловіка, найкращого 
люблячого татка і дідуся

Богдана Івановича ПРИГАРА.
Злетіли птахами літа,
На крилах молодість 
                            забрали,
75-а вже весна сьогодні 
                на порозі стала.
Найдорожчий, 
  найрідніший тату в світі,
Тебе вітають онуки і діти,
Дружина, родина, 

                 знайомі і друзі
І перші весняні квіти у лузі.
Низький уклін, Татусю любий,
Прийми від нас наш скромний дар –
Букет троянд і побажань,
Людської щедрості й тепла,
Земного щастя і добра.
Здоров`я просимо у Бога,
Хай буде довгою Твоя дорога.
Будь, як завжди, привітним і хорошим
На многії і благії літа.

З любов̀ ю – дружина, доньки 
Аліна і Катерина, зяті 

Микола і Михайло, онуки 
Вітуся і Тимофійчик, свати.

27 березня відсвяткувала своє 45-річчя
Ірина Орестівна ТРАЧИК,

вчитель світової літератури 
Свидівської ЗОШ І – ІІ ступенів.

Роки летять, 
           мов лебеді у вирій,
Життя іде, його 
                      не зупинить.
Прийміть від нас 
                     вітання щирі
На довгий вік, 
                    на многії літа.
Міцного здоров`я 
                    з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Хай світлою буде 
                          життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.

З повагою – дирекція 
та педагогічний колектив 

Свидівської ЗОШ І – ІІ ступенів.

30 березня святкуватиме золотий 
ювілей чарівна і життєрадісна жінка, 

прекрасна колега по роботі, секретар 
Бичківської сільської ради

Наталія Романівна ЦИБУЛЬСЬКА.
Від щирого серця 
                 Тебе ми вітаєм,
Усіх благ земних 
          і небесних бажаєм.
Бажаємо щастя, 
             здоров`я міцного,
Наснаги і сили від 
                    Господа Бога.
Бажаємо миру 

                    і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Нехай Всевишній Тебе оберігає,
Від бід боронить Мати Пресвята
І щедрою рукою посилає
Всіх благ на многії літа.

З найкращими побажаннями 
– працівники сільської ради, 

дитячого садочка, медпункту.

У ці весняні дні завітав ювілей 
до нашої колеги

Софії Петрівни ЛЮБИНСЬКОЇ.
Вітаємо переливом пісень
Та щирих слів суцвіттям
Із ювілеєм Вас –
                         з 60-літтям!
Нехай жіноче щастя 
               квітне веселково,
І хай лунає скрізь 
                  привітне слово.
Хай Бог благословляє 

                                                   Вашу долю
І вбереже Вас від розчарування й болю.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, мов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує многа, 
                                многа літ.

З повагою і любов̀ ю – 
колектив Бичківської ЗОШ 

І – ІІ ст., учні та батьки.

Цьогорічна зима, а також перший місяць 
весни, особливо багаті сюрпризами у вигля-
ді сильних снігопадів та заметілей. У таких 
випадках жителі сіл Зелена та Коцюбинчики 
часто залишались із заметеними дорогами. 
Але завдяки злагодженій роботі Чортківської 
райдержадміністрації та районної ради за-
вжди вчасно було ліквідовано наслідки сти-
хії.

Сільський голова О.Вітик та громада щиро 
вдячні голові Чортківської РДА С.В.Кобісу, 

голові районної ради В.В.Заліщуку, керівни-
ку Чортківського райавтодору В.А.Мельнику, 
головному інженеру Б.Ю.Глуговському, ке-
рівникам ПАП “Довіра” І.А.Войцишину та 
ФГ “Кривчик” Д.Д.Слободяну, приватному 
підприємцю В.Решетило, трактористам 
М.Захарчуку, О.Решетилу, І.Решетилу та 
трактористу ПАП “Довіра” С.Шепеті.

Зичимо всім міцного здоров`я, щастя й 
добробуту, успіхів у роботі, здійснення усіх 
мрій та задумів.

Я, мати, Копачевська Тетяна Йосипівна, хочу 
подякувати всім небайдужим людям, котрі, не-
зважаючи на сьогоднішній скрутний час, допомо-
гли мені матеріально в лікуванні сина Анатолія.

У вересні минулого року йому потрібно було 
робити операцію на хребті у м. Києві. Для моєї 
сім`ї названа сума для лікування виявилась 
великою, а після операції потрібен ще й довгий 
курс реабілітації у м. Київ, м. Хмільник Вінниць-
кої області та у Харківському інституті патології 
хребта ім. Ситенка, який триває ще й на сьогод-
нішній день і буде продовжений до кінця року.

Тому я хочу висловити подяку насамперед 
Христині Волосецькій та її сім`ї, до якої я звер-
нулася за порадою і вона, незважаючи на всіля-
кі труднощі, миттєво відреагувала і багато мені 
допомагала. Також дякую всім своїм сусідам, 
родині, всім жителям с. Шманьківці, одноклас-
никам, одногрупникам і друзям Анатолія, сво-
їм однокласникам, з якими я закінчила школу 
більш як двадцять п`ять років тому і які живуть 
в різних містах і селах, але, почувши про моє 
горе, старалися мені допомогти.

Також безмежно вдячна ПП Бойко М.Г., в якої 

я працюю, вона змогла увійти в моє скрутне ста-
новище і допомогти мені, колезі і подружці по 
роботі Володимирі Васільєвій, ПП Савці Ю.А., 
директору ПАП “Паросток” Шкабару Є.М. І ще 
хочу висловити безмежну вдячність людям від 
Бога – всім священнослужителям Української 
Греко-Католицької Церкви та Української Право-
славної Церкви і їх парафіянам з сіл Пробіжна, 
Колиндяни, Залісся, Великі Чорнокінці, Малі 
Чорнокінці, Ромашівка, Косів, Росохач, Джурин, 
Джуринська Слобідка, Білобожниця, Ридодуби, 
Нагірянка, Біла, Мухавка, Сосулівка, Улашківці, 
Базар, Палашівка, Криволука, Ягільниця, Стара 
Ягільниця, Угринь, Заболотівка, Милівці, Шуль-
ганівка, Синяково, Горішня Вигнанка, Давидків-
ці, Капустинці, Скородинці, Бичківці, а також з м. 
Чортків та смт Заводське.

Дорогі люди! За ваші добрі і чуйні серця, за те, 
що ви в горі подаєте руку, хай Ісус Христос дає вам 
і вашим сім`ям міцне здоров`я, Матінка Божа вас 
охороняє, а доброта, яку ви даруєте іншим, повер-
тається до вас сторицею і огортає оберегом.

З вдячністю – мама Анатолія, 
КОПАЧЕВСЬКА Тетяна Йосипівна.

Родовід

Подяки

19 березня о 22 год. 50 хв. – дівчинка (4 кг, 
58 см) у Лесі БОРЗЕНКОВОЇ із м. Чортків;

20 березня о 22 год. 20 хв. – дівчинка (2 кг 
615 г, 49 см) в Юлії БАЛІЦЬКОЇ із м. Чортків,

о 20 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 300 г, 54 см) 
в Уляни ХОЛОДНЮК зі с. Сосулівка;

21 березня о 5 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 
950 г, 55 см) у Наталії ДИЦЬ зі с. Колиндяни;

23 березня о 22 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 
570 г, 51 см) в Ольги НОВАК зі смт Завод-
ське;

24 березня о 4 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 620 

г, 54 см) в Ольги ГАВРИЛИШИН з м. Чортків,
о 17 год. 50 хв. – дівчинка (4 кг 170 г, 56 см) 

у Марії ТАРАСОВСЬКОЇ зі с. Майдан Гусятин-
ського району.

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 19 по 24 березня ц. р. 

народилося 3 дівчаток і 4 хлопчиків: 

Від щирого серця вітаємо з 70-річчям 
дорогу дружину, матусю, бабусю

Оксану Володимирівну НАВРОЦЬКУ
зі с. Капустинці.

Сьогодні ми низенько 
           вклоняємось Богу,
Щоб здоров`ям і щастям 
          стелив Вам дорогу.
Бо ми – Ваші доньки, 
               зяті і внучата  –
Хочемо сотий Ваш рік 
                        зустрічати.
Не журіться, мамо, 

                                     що роки проходять,
І не виливайте в сльози почуття.
Бо така є правда, що літа минають,
А за ними – все наше життя.
Спасибі Вам, мамо, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,
За те, що зростили, за те, що навчили,
Ми вдячні Вам, мамо,
Здоров`я та щастя ми щиро бажаєм
І Бога в молитвах завжди ми благаєм:
Хай радість і сили щодня прибувають,
Негаразди й тривоги оселю минають.
Ісус Христос хай Вас береже,
Ангел-хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою Ласку зсиляє
І ангельський хор “Многая літа” заспіває.

З любов̀ ю та повагою – чоловік 
Григорій, доньки Світлана, 
Леся, Наталя, зяті Сергій, 

Павло, Роман, внуки Назарій, 
Михайлик, Наталя, Павлик, 

Мартін, Емілі, Софійка, 
Вікторія. свідоцтво про сплату єдиного податку за № 

294655, видане Заліщицьким відділенням Бор-
щівської МДПІ 10 квітня 2012 р. на ім`я: КошУЛЬ 
Андрій Любомирович.

військовий квиток серії МО за № 676734, ви-
даний Чортківським райвійськкоматом 28 трав-
ня 2002 р. на ім`я: ПАСКАЛ Сергій Федорович.

диплом серії ТЕ за № 36461523, виданий 
Чортківським педагогічним училищем ім. 

О.Барвінського 29 червня 2009 р. на ім`я: СЕМ-
КоВИЧ Іванна Степанівна. 

учнівський квиток за № 09257299, виданий Зборів-
ським коледжем ТНТУ ім. І.Пулюя 1 жовтня 2012 р. 
на ім`я: шЕВЦІВ Андрій Володимирович.

посвідчення дитини-інваліда серії ААБ за № 
130642, виданий управлінням праці та соціаль-
ної політики м. Чортків 3 жовтня 2006 р. на ім`я: 
КоРНЄВА Тетяна Петрівна.

Вважати недійсними

Ось так зворушливо-величаво з висоти постаменту духовно-патріотичного комплексу 
у с. Заболотівка Ісус Христос здіймає Свої руки до Неба і наче крильми огортає село, 
даленіючу просторінь краю і всю Україну.

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Де господь огортає руками-крильми...

1 квітня – День сміху
Бог створив світ. Все інше – китайці.

*   *   *
– Мамо, можна мені скупатися в морі за-

раз? – запитує маленька дівчинка.
– В жодному разі, дитинко. Хвилі занадто 

великі.
– Але татко ж купається.
– Татусь застрахований. 

*   *   *
Дружина – чоловікові:
– Я була глуха і сліпа, коли за тебе заміж 

йшла!
– От бачиш, від яких хвороб я тебе зцілив!

*   *   *
Не відкладайте нічого на завтра, відкладіть 

на післязавтра, будете мати два вільних дні.


