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Виходить з 1939 року

Із засідання колегії РДАІстини

Вперше у м. Чортків з новою святковою програмою

цирк шапіто “Зірковий”
(стадіон по вул. Князя Володимира Великого)

У програмі беруть участь: група повітряних гімнас-
тів, корде-парель, ловіторка, кільця “Китайський 
кокон”, трапеція, еквілібристи на руках, вогняне 
шоу, трюки Гаррі Поттера (зникнення дівчини), най-
веселіші клоуни.

Після Першої вистави – розіграш 
верблюденя і святковий салют
Велика група дресированих тварин: 

верблюди, поні, аляскінські маламути, 
собаки, алабан, носухи, дикобрази, осли, ба-

рани і багато інших тварин.
Початок 15 квітня – о 17-й год.
               16 квітня – о 13-й і 17-й год.

діти до 5 років – безкоштовано!
Ціна білета від 40 грн.

(Продаж квитків на центральному майдані міста і в касі цирку)
Цирк опалюється

Тел.: 066-628-74-77; 063-179-78-68

10 квітня о 10-й год. на центральні площі міста 
відбудеться виставка-розпродаж 

“Пасхальне розмаїття”
У ній візьмуть участь народні умільці з писанкарства, 

лозоплетіння, вишивки, бісероплетіння, мотанкоплетіння.

Запрошуємо всіх до участі

Ось і збігло у терпіннях та очищенні душ і тіл на-
ших шість тижнів Великого посту. На порозі остан-
ній – Страсний, якому передує Вербна (або, як 
іменується у нас в Галичині, Шуткова) неділя. День 
цей, попри радість і торжество, має й задумливо-
філософічний відтінок, бо не обрядова, а церковна 
назва його – Вхід Господній до Єрусалиму. Урочис-
тий вхід Ісуса до Єрусалиму був вступом Його на 
шлях хресних страждань. З тих, хто тоді перебував 
на вулицях Єрусалиму, тільки один Христос знав, 
що замість земного царства Він приносить людині 
Царство Небесне, замість позбавлення від земно-
го рабства звільняє людину від рабства набагато 
гіршого – рабства гріха. Він Один знав, що шлях, 
усіяний нині пальмовими гілками, веде до Хреста 
і Голгофи, а вигуки «Осанна Синові Давида! Бла-

гословенний цар, що йде в ім`я Господнє!» через 
кілька днів обернуться гнівним «Розпни! Розпни!». 
Тому-то й Літургія Вербної неділі «розіп’ята» між 
радісним моментом процесії з пальмами (вербни-
ми гілками) і читанням з Євангелія про Страсті Гос-
подні. Таким чином Церква підкреслює, що тріумф 
Христа і Його Жертва завжди нерозривно пов’язані, 
що зачинене Небо відкрилося нам завдяки заслузі 
хресної смерті Христа.

Вже по перебігу кількох днів Він, зневажений та 
зганьблений, прийматиме хресні муки, страждати-
ме і вмиратиме на хресті, а третього дня по тому 
воскресне й позбавить нас від гріхів. Усе те буде 
згодом, Страсного тижня. А нині ми милуємося Ца-
рем, що прямує на віслючкові в людський натовп, і 
щедро встеляємо путівець ошатним гіллям верби, 
котра в нашому краї пагіниться найпершою. Тіши-
мося, що «за тиждень буде в нас Великдень» і що 
«вже недалечко красне яєчко». А цьогорічної затяж-
ної весни – ще й упевненістю: «Прийде Вербиця – 
назад зима не вернеться!». За тими словами – не-
відворотність дедалі помітнішого розвою не тільки 
природи, а й глибокої віри на противагу колишній 
атеїстичній добі, що канула в Лету.

А ще завтра, у переддень Вербної неділі, свят-
куватимемо Благовіщення Пресвятої Богородиці, 
коли архангел Гавриїл провістив Діві Марії, що вона 
непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина 
Божого, – свято, яке в народі дістало назву «третьої 
зустрічі весни». Здавна вважалося, що весна цьо-
го дня остаточно поборола зиму, Бог благослов-
ляє землю й відкриває її для сівби. За народними 
уявленнями, лише після Благовіщення можна було 
розпочинати польові роботи. Раніше ж «турбува-
ти» землю вважалося великим гріхом. Прислів’я, 
пов’язані з цим святом, стверджують: «На Благо-
віщення весна зиму остаточно переборола» або 
«Благослов зиму руйнує». А ще – «Яка погода на 
Благовіщення, така й на Великдень». Та яку би ми 
не отримали у винагороду за те, що заслужили, не 
уподобляймося розлюченому єрусалимському на-
товпу: і завтра-післязавтра, і за тиждень, у день 
Воскресіння Спасителя, й повсякчас своїми молит-
вами, діями та помислами славмо, а не знеслав-
люймо Христа.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Прийшла Вербиця – 
назад зима не вернеться

Нема для хлібороба більшої утіхи, 
як вчасно зорана й оброблена земля

29 березня у приміщенні Пробіжнянського СБК відбулося виїзне засідання колегії райдержадміністрації. 
До порядку денного засідання було включено такі питання: про стан готовності сільськогосподарських 

підприємств району до весняно-польових робіт; про стан виконання делегованих повноважень 
у галузі бюджету, фінансів і цін виконавчим комітетом Колиндянської сільської ради; про роботу відділу 

державних соціальних інспекторів за 2011 рік; про виконання районної програми 
«Поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки».

(Закінчення на 2-й стор.)

Шановні мешканці району!
10 квітня ц. р. в центрі міста (біля кінотеатру “Мир”) 

відбудеться ярмарок, 
в якому візьмуть участь переробні підприємства району, 
приватні підприємці та виробники сільськогосподарської 

продукції. У продажу будуть овочі (картопля, морква, 
цибуля), м`ясо, риба свіжа, яйця, сир, масло, 
ковбасні вироби, хліб та хлібобулочні вироби.

Початок о 8-й год.
Запрошуємо відвідати ярмарок та взяти активну участь 

у його проведенні
Райдержадміністрація

Вітаємо!
Указом Президента України за № 217/2012 від 

29 березня 2012 року «Про відзначення держав-
ними нагородами України активістів організації 
ветеранів України» за вагомий особистий вне-
сок у розвиток ветеранського руху, патріотичне 
виховання молоді, багаторічну плідну громад-
ську діяльність та з нагоди 25-річчя організації 
ветеранів України нагороджено орденом «за 
заслуги» III ступеня ФіліПчУк ганну антонів-
ну – голову чортківської районної організації 
ветеранів (на знімку). редакція районної газе-
ти «голос народу» долучається до численних 
привітань і щиро бажає очільниці ветеранської 
спільноти плідної праці на сподвижницькій ниві 
соціальних зрушень.



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Під кінець першого місяця весни 
у полях, незважаючи на холоднечу, 
що ще останніми потугами намага-
лася повернути своє володарювання 
на землі, вже на повну гули тракто-
ри, залишаючи за собою довгу сму-
гу розораного масного чорнозему, 
в який поспішає влягтися добірне 
насіння, щоб зовсім скоро пророс-
ти густими зеленими паростками 
на втіху селянинові та усьому світу. 
Рівними шеренгами снують вдалині 
трактори, а за ними так же велича-
во походжають, мов справжні гос-
подарі, лелеки, які щойно прилетіли 
у ріднокрай. Поруч тягне до сонця 
свої вцілілі після суворої зими пагін-
ці пшениця. Швидкий, різкий вітер, 
що гуляє полями, здається, тому так 
і поспішає, щоб якнайскоріше при-
тягнути тепло й сонячне проміння до 
засіяних ланів. 

Таку картину спостерігали усі, хто 
брав участь у виїзному засіданні ко-
легії РДА. Оскільки весняною порою 
наша сільськогосподарська Чорт-
ківщина, здається, й дихає в такт із 
землею: хлібороби з ранку до піз-
нього вечора – орють, сіють, саджа-
ють і т. д., навіть міщани навперебій 
засаджують кожен клаптик землі, 
що пустує, квітами, розбивають на 
грядки, садять дерева й кущі, тому й 
не дивно, що організатори засідання 
включили у насичену програму огляд 
полів, що їх обробляють сільгосппід-
приємства району, зокрема «тезки» 
ПАП «Нічлава» та ПСП «Нічлава». 
Представники приватного агропід-
приємства виконавчий директор 
М.Андрійчук та агроном Я.Боднарук 
на полі № 4 (або, як кажуть місцеві, 
«за чорнокунською дорогою»), про-
аналізувавши схід озимини, розпові-
ли про плани господарства на 2012 
р. Оглянули також якість озимої пше-
ниці на землях, орендованих паном 
С.Коцірою. 

Першим на порядку денному виїз-
ного засідання колегії РДА, що відбу-
валося у залі Пробіжнянського СБК, 
теж було винесено питання аграр-
не: про стан готовності сільсько-
господарських підприємств району 
до весняно-польових робіт. Допо-
відач – начальник управління агро-
промислового розвитку РДА І.Бабій 
дав всебічну характеристику цьому 
процесу, а також вкотре наголосив 
на проблемах, з якими стикається 
сільгоспвиробник у своїй діяльнос-
ті: недостача оборотних коштів; до-
рогі кредити; невідповідність цін на 
міндобрива і пальне; невідчутність 
державної підтримки (для прикладу, 
на сьогоднішній день ще нема укла-
дених договорів на прийом цукрових 
буряків із місцевим цукрозаводом). 
Піднімалися того дня й інші питан-
ня, що не перестають турбувати 
аграріїв: чи доцільно затрачати не-
малі кошти (яких і так не вистачає) 
на розробку відповідними інститу-
тами для кожного агропідприємства 
проекту сівозміни – голова райради 
В.Заліщук; чому така невідповід-

ність між закупівельними цінами на 
молоко та вартістю молокопродукції 
у торгівельних закладах – Чорнокі-
нецьковолянський сільський голова 
Р.Клапків, на пшеницю (знизилася 
на 30 відсотків минулоріч) та ціною 

буханки хліба (зросла на 15-20 від-
сотків) – директор ПСП «Нічлава» 
С.Коціра. Голова райдержадміністра-
ції Я.Стець озвучив перед присутніми 
іще одну проблему, описану у  звер-
ненні Чортківської громадської ради 
за підписом її голови М.Гарбери. У 
листі повідомлялося, що на засідан-
ні, яке відбулося 28 березня, члени 

громадської ради вирішили проси-
ти районну владу прийняти заходи 
щодо врегулювання цін на м`ясо та 
вироби з нього, не допустити їх під-
вищення шляхом проведення перед-
великодніх ярмарків. 

Куратор нашого району від ОДА – 
начальник головного управління аг-
ропромислового розвитку А.Хома, а 
також представники районної влади 
запевнили, що найближчим часом 
організують зустріч аграріїв краю 
із керівниками цукрового та моло-
копереробних заводів і спільно із 
спеціалістами Держкомзему намага-
тимуться владнати інші висловлені у 
цьому залі питання.

Про стан виконання делегованих 
повноважень у галузі бюджету, фі-
нансів і цін виконавчим комітетом 
Колиндянської сільської ради чле-
нам колегії та запрошеним допові-

ли Колиндянський сільський голова 
А.Бальон та начальник фінуправлін-
ня РДА Г.Ізвєкова. Зрештою, при-
сутні змогли оцінити реальний стан 
справ на обговорюваних об`єктах із 
власного спостереження: того дня 
гості побували у бібліотеці-філіалі 
(у Я.Стеця відразу ж виникла ідея 
провести акцію «Кожній бібліотеці 
– книгу від чиновника») та амбула-
торії сімейної медицини (завідувач 
І.Баб`як провів міні-екскурсію при-
міщенням, другий поверх якого (ско-
ріше там був стаціонар на 70 ліжок) 
поки що не задіяний, хоча у планах, 
як повідомила директор терцентру 
Л.Дамарацька, – відкриття відділень 
з надання соціально-медичної допо-
моги та соціально-побутової адап-
тації). 

Третім питанням у порядку денно-
му засідання колегії РДА було «Про 
роботу відділу державних соціальних 
інспекторів за 2011 р.». Доповідав 
начальник управління праці та соц-
захисту населення РДА В.Цвєтков. 
Очільник управління загалом опи-
сав напрямки роботи соціального 
інспектора, зазначив кількість про-
ведених обстежень сімей, яким на-
давалась соціальна допомога, та 
озвучив ряд порушень, виявлених у 
ході перевірок, назвавши конкретні 
прізвища винуватців.

Головний спеціаліст відділу куль-
тури і туризму РДА М.Мельник допо-
віла перед присутніми про виконан-
ня районної програми «Поповнення 
бібліотечних фондів на 2011 – 2015 

рр.». Доповідач підкреслила недо-
статність фінансування цієї про-
грами: на кожну бібліотеку-філіал 
передбачено у 2012 р. передплату 
лише двох (!) періодичних видань.

Окрім вищезазначених об`єктів, 
члени колегії та запрошені керівни-
ки установ, організацій, управлінь і 
відділів РДА, агропідприємств ра-
йону, сільські голови й ін. оглянули 
також будівництво крохмалезаводу 
у с. Товстеньке (на знімку), у пла-
нах якого переробляти за день 30 т 
картоплі вже з вересня цього року. А 
перед пленарним засіданням на усіх 
очікував приємний сюрприз – міні-
концерт, підготовлений вчителями 
та вихованцями Пробіжнянської му-
зичної школи.
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Із засідання колегії РДАЗвернення
шановні краяни!

Споконвіків, готуючись до Великодніх свят, у нашому 
краї господарі наводили лад на власному подвір’ї та в 
домівці, а також спільно проводили толоки, під час яких 
прибирали вулиці, впорядковували кладовища, допо-
магали немічним, вдовам та сиротам. Ця добра тради-
ція актуальна й сьогодні.  

З настанням весни ми бачимо, скільки ще потріб-
но зробити для того, щоб наші села, селища та міста 
стали привабливішими та чистішими. Служби житлово-
комунального та дорожнього господарства уже взя-
лися за проведення цієї роботи. Долучитися до неї 
можуть всі небайдужі, адже йдеться про покращення 
стану навколишнього природного середовища, ство-
рення нових зелених насаджень, очищення берегів 
річок, впорядкування місць поховань та меморіальних 
комплексів, покращення стану прибудинкових терито-
рій, об’єктів масового перебування та відпочинку на-
селення.

Тому я закликаю усіх краян взяти участь в обласних 
заходах з благоустрою та озеленення. Разом, у співп-
раці влади та громади, зробимо нашу Тернопільщину 
красивішою та ошатнішою!

З повагою – голова обласної 
державної адміністрації 

Валентин ХОПтЯн

Варто знати

Нема для хлібороба більшої утіхи, 
як вчасно зорана й оброблена земля

граФік
роботи «гарячої» телефонної лінії 
районної державної адміністрації 

на і півріччя ц. р.

стеЦЬ
ярослав
Петрович

голова район-
ної державної 
адміністрації

2-27-32
12 квітня
3 травня
24 травня 
14 червня  

Філяк
ростислав
юрійович

перший за-
ступник голо-
ви районної 
державної 

адміністрації

2-05-50
19 квітня
10 травня
31 травня 
21 червня 

стечишин
іван

степано-
вич

заступник го-
лови районної 

державної 
адміністрації

2-14-91
26 квітня 
17 травня 
7 червня

Примітка: «гаряча» телефонна лінія проводиться у райдер-
жадміністрації щочетверга, з 11-ї до 12-ї год.

граФік 
прийому громадян у чортківській районній 

державній адміністрації 

стеЦЬ
ярослав 
Петрович 

голова 
районної 

державної 
адміністрації

1-а і 3-я п’ятниця щомісяця 
з 10-ї до 13-ї год.

у райдержадміністрації  
4-а п’ятниця – 

виїзний день прийому

Філяк
ростис-
лав юрі-

йович 

перший за-
ступник голо-
ви районної 
державної 

адміністрації

1-ий і 3-ій вівторок щомісяця 
з 10-ї до 13-ї год.

у райдержадміністрації 
4-ий вівторок –

виїзний день прийому 

стечи-
шин

 іван сте-
панович

заступник го-
лови район-

ної державної 
адміністрації

1-ий і 3-ій четвер щомі-
сяця з 10-ї до 13-ї год.
 у райдержадміністрації

 4-ий четвер –
виїзний день прийому

Примітка: виїзні дні прийому громадян проводяться голо-
вою райдержадміністрації та його заступниками у населених 
пунктах району за окремими графіками.

У районній державній адміністрації щоденно з 10-ї до 
16-ї год. (крім вихідних та святкових днів) працює теле-
фон довіри за номером – 2-35-32.

До уваги жителів району!
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7 квітня. Тривалість дня – 13.19.  Схід – 6.21. Захід – 19.40. Благовіщення. Всесвітній день здоров`я

Про це говорять

Благоустрій

Інвестиційний проект

Як відомо, даний Проект у нашому районі був пред-
ставлений в рамках семінару «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 2 березня ц. р. Загалом до 
обласного ресурсного центру надійшло 30 заявок від 
місцевих рад Чортківщини, які було уважно вивчено та 
проаналізовано. Одночасно представниками райдер-
жадміністрації проведено рейтингування даних громад 
за станом їх соціально-економічного розвитку.

Протягом наради представники Проекту підбили під-
сумки аналізу заявок від сільських та селищних рад, 
що базувався на таких засадах: рівень бідності (місце 
у соціально-економічному рейтингу району); забезпе-
чення питною водою; медичне обслуговування; стан 
навколишнього середовища; енергозбереження; моти-
вація участі; готовність до зобов’язань.

Спільним рішенням Комітет з відбору місцевих рад 
обрав наступні 4 місцевих ради Чортківського району 
для участі в проекті «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду, – друга фаза» (відтворення методології): 
Залісянську, Давидківську, Малочорнокінецьку, Росо-
хацьку, а також стільки ж сільрад внесено до резервно-
го списку: Білобожницьку, Ридодубівську, Ромашівську 
і Звиняцьку.

За спільною згодою учасників наради та відповідно 
до процедури ПРООН було погоджено, що для успішної 
реалізації Проекту в районі всім відібраним радам бу-
дуть доведені чіткі терміни для впровадження. У випад-
ку їх недотримання громади з основного списку відпо-
відно до прийнятої процедури будуть змінюватися на 
резервні.

Равіль ГАФАРОВ, 
головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та ЖКГ 
райдержадміністрації

Щодо стратегічних напрямків 
соціальних реформ

Президентом України В.Януковичем 
окреслено чотири стратегічних напрямки 
соціальних реформ, що мають реалізо-
вуватися у державі. 

1. Максимально скасувати пільги 
для тих, хто цього не потребує.

На обліку в Єдиному державному ав-
томатизованому реєстрі осіб району, які 
мають право на пільги, на початок року 
перебувало 42664 пільговики, що на 275 
менше ніж у 2011 році. Це – ветерани та 
діти війни, члени їх родин, постраждалі 
внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани пра-
ці, пенсіонери, багатодітні сім’ї, репре-
совані, інваліди та інші. Надані пільгові 
послуги у 2011 р. профінансовано на 
9681,7 тис. грн.

2. Комплексне перетворення підхо-
дів до оплати праці, податків та соці-
ального страхування.

Завдяки реалізації в області заходів 
щодо підвищення рівня заробітної пла-
ти та легалізації зайнятості населення у 
2012 році передбачається зростання се-
редньомісячної заробітної плати на 19,3 
відсотка і вона має становити 2230 грн.

3. Глибока модернізація сфери со-
ціального забезпечення. Перехід від 
безсистемних виплат до адресної до-
помоги та соціальних послуг, які від-
повідають потребам конкретної люди-
ни та сім’ї.

На початок 2012 р. в районі отримува-
ли різні види передбачених законодав-
ством соціальних допомог 10838 сімей, 
що на 3 відсотки більше ніж на аналогіч-
ний період 2011 р. Кількість отримувачів 
субсидій на житлово-комунальні послуги 
зменшилася на 11 відсотків і станови-
ла 1573 сім`ї. Заборгованість з виплати 
всіх видів державних допомог на початок 
2012 р. відсутня.

Передбачається впровадження в ро-
боту місцевих управлінь соцзахисту на-
селення методичних рекомендацій щодо 
надання громадянам соціальної підтрим-
ки за принципом «єдиного вікна» за уні-
фікованими вимогами (стандартами), які 
розробляються Міністерством соціальної 
політики України. 

Закладами соціальної сфери надають-
ся послуги 3842 особам, які потребують 
соціального обслуговування. Упродовж 
2012 року за результатами обстежень 
матеріально-побутових умов проживання 
пільговим категоріям громадян буде на-
дано натуральну допомогу (гаряче хар-
чування – обіди, продуктові набори, речі 
з гуманітарної допомоги) 738 особам.

У с. Пробіжна функціонує геріатричне 
відділення територіального центру на 25 
ліжкомісць, де постійно проживають 25 
одиноких осіб похилого віку та інвалідів. 
Мешканцям геріатричного відділення ці-
лодобово надаються соціальні послуги, 
чотириразове харчування, медичне ліку-
вання та догляд. 

У районі діють програма «Ветеран», на 
яку виділено 9,5 тис. гривень, та комп-
лексна програма «Турбота» (підтримка 
малозабезпечених верств населення, на 
що виділено 7,5 тис. гривень).  

4. Сприяння ефективній зайнятості 
та створення нових робочих місць для 
громадян.

У поточному році планується створити 
1030 нових робочих місць. Завдяки цьо-
му в районі очікується підвищення рівня 
зайнятості населення до 19,9 відсотка.

Щодо реалізації соціальних 
ініціатив Президента 

України в районі
1. Відповідно до доручення уряду 

буде проведено поетапний перераху-
нок пенсій. 

Вже з 1 травня ц. р. майже 9 млн. пен-
сіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 р., 

повинні додатково отримувати в серед-
ньому по 100 грн. Розмір доплати буде 
залежати від індивідуальних коефіцієнтів 
стажу та заробітку одержувачів пенсій. 
За розрахунками, цей захід торкнеться 
близько 19 тис. пенсіонерів району. 

2. З 1 липня передбачено підвищен-
ня пенсій військовослужбовців за ви-
слугу років у середньому на 165 грн.

Таких на Чортківщині є 1094. Перера-
хунок пенсій цій категорії осіб востаннє 
здійснювався на початку 2008 року. 

3. Розмір доплати до пенсій для різ-
них категорій учасників війни у травні 
зросте на 30-50 відсотків. 

У районі на пенсійному обліку нара-
ховується 4883 пенсіонерів-учасників ві-
йни. У середньому доплати зростуть на 
45 грн. в місяць на одного пенсіонера. 

4. Підвищення інвалідам війни од-
норазової допомоги до Дня Перемо-
ги. Залежно від групи інвалідності вона 
становитиме від 920 до 1200 гривень. 

5. Пенсія членів сімей померлих ін-
валідів війни повинна зрости у травні-
грудні ц. р. в середньому на 119 грн.

З 1 травня ц. р. рівень доплати до пен-
сій для членів сімей померлих інвалідів 
війни зросте від 28 до 42 відсотків про-
житкового мінімуму для непрацездатних 
осіб. Кожен із них додатково отримає 
протягом травня-грудня в середньому 
більше 110 грн.

6. У полі уваги держави має бути і 
людина праці, яка опинилася у важких 
обставинах. Вже цього року 190 тисяч 
осіб, переважно працівників галузей з 
високим рівнем травматизму, отримають 
додатково у середньому по 500 грн.

У районі виплати по втраті працездат-
ності на виробництві отримує 4 інваліди I 
групи, 19 – II групи і 52 – ІІІ групи.

7. З липня місяця ц. р. інваліди і 
пенсіонери, які проживають у малоза-
безпечених сім’ях, повинні додатково 
отримати по 168 грн.

Державну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям в районі одержує 531 
сім`я. У 2012 році даний вид допомоги 
буде складатися виходячи із прожитко-
вого мінімуму, а не з рівня його забезпе-
чення, що збільшить цю виплату на 168 
грн. для інвалідів та пенсіонерів.

8. Уряду доручено підготувати план 
поетапного підвищення допомоги ма-
лозабезпеченим сім’ям. 

Із загальної чисельності одержувачів 
допомоги малозабезпеченим сім’ям на 
початок року зазначений вид допомоги 
отримувало 106 багатодітних сімей. За-
гальна кількість дітей у малозабезпече-
них сім’ях становила 679, в тому числі 
дітей у багатодітних сім’ях – 389. 

9. Запровадження європейського 
підходу референтних цін до держав-
ного регулювання цін на ліки.

У 2011 році в районі на безоплатний 
та пільговий відпуск медикаментів виді-
лено 793,8 тис. грн., крім цільових коштів 
для лікування хворих на інсулінозалеж-
ний діабет. Кількість пільговиків склала 
11704 пацієнти.

10. Більш як 6 млн. громадян Укра-
їни, які не змогли отримати обіцяної 
компенсації у 1000 грн. за вкладами в 
Ощадбанку СРСР, повинні її отримати 
з 1 червня і до кінця року, в тому числі 
близько 15 тисяч жителів району.

11. Будуть подальше розвиватися 
сімейні форми виховання дітей. 

77 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виховуються в 
сім’ях опікунів і піклувальників, що ста-
новить майже 62 відсотки від їх загальної 
кількості.

У районі нараховується 5 прийомних 
сімей та створено 2 дитбудинки сімей-
ного типу, де виховується 16 дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. 

Відносна кількість влаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання 
в районі становить 75,8 відсотка при за-
гальнодержавному показнику 74,8.

12. До кінця минулого року вперше 
з 2008 р. повністю закрито питання 
забезпечення інвалідів протезами та 
колісними кріслами. 

За 2011 рік забезпечено технічними 
засобами реабілітації 149 інвалідів ра-
йону, в т. ч. інвалідними візками – 25,  
ходунами – 45, палицями та милицями 
– 68, поручнями для навичок ходьби – 1, 
столами-партами – 6, стінками швед-
ськими – 7, видано 298 направлень на 
протезно-ортопедичні вироби. Інваліди 
району забезпечені ортопедичними ви-
робами та інвалідними візками в повно-
му обсязі.

13. Для забезпечення домашнього 
догляду психічно хворим буде надано 
відповідний рівень допомоги. Порівня-
но з нинішнім рівнем допомога з 1 травня 
має зростати до рівня мінімальної зарп-
лати фактично в 10 разів.

У 2011 р. здійснено нарахувань на 
17,3 тис. грн. для щомісячної грошової 
допомоги малозабезпеченій особі, яка 
проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу. Розмір до-
помоги на сьогодні становить 107,30 грн. 
на місяць, в районі її одержує 17 осіб.

14. Перед урядом поставлено за-
вдання запровадити окрему програму 
для реабілітації дітей із ДЦП. 

У районі на обліку знаходиться 34 
дитини-інваліда з дитячим церебральним 
паралічем (ДЦП), діє районний комуналь-
ний центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів «Дорога в життя» (за 2011 р. тут 
пройшли реабілітацію 6 дітей з ДЦП). 

15. Допомога інвалідам-ліквідато-
рам аварії на ЧАЕС та інвалідам, по-
терпілим від Чорнобильської ката-
строфи, які потребують спеціального 
лікування. Фінансування з держбюдже-
ту-2012 на ці цілі має зрости як мінімум 
вдвічі – до 50 млн. грн.

На диспансерному обліку в районі зна-
ходиться 30817 постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дорослого 
населення – 26062, дітей – 4588, 153 лік-
відаторів і 14 евакуйованих, з них пере-
буває на групі інвалідності 18 ліквідато-
рів та 241 потерпілий. 

В районі виділено 100 спеціалізованих 
ліжок, на яких минулого року стаціонар-
но проліковано 3490 осіб, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, у т. ч. 833 дітей. 
Амбулаторно проліковано 20594 особи. 
На лікування у стаціонарі в бюджеті ра-
йону на цей рік заплановано 7086 грн.  
Минулого року на зубопротезування ви-
ділено 88200 грн., на лікування онколо-
гічних захворювань – 1247 грн. 

16. Урядом взято зобов’язання 
втричі порівняно з попереднім роком 
збільшити бюджетні видатки на забез-
печення житлом інвалідів-ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС, інвалідів війни – до 
317 млн. грн.

У районі на квартирному обліку пере-
буває 8 сімей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та віднесені 
до категорії І.

17. Починаючи з травня розпочне ро-
боту державна іпотека – програма кре-
дитування під житлове будівництво.

Вартість кредитів для людей буде скла-
дати не більше 2-3 відсотків, решту ком-
пенсує банкам держава. Строки таких кре-
дитів будуть розраховані на 10-15 років.

На Чортківщині почала реалізову-
ватись цільова програма будівництва 
(придбання) доступного житла, яка роз-
рахована до 2017 року. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для її 
реалізації, складає 19 млн. 672 тис. грн.

18. Діти з малозабезпечених родин 
отримають додатково по 260 грн.

Вже з 1 січня цього року діти з даної 
категорії отримують додатково від 120  
(віком від 3 до 13 років) до 230 гривень 
(від 13 до 18 років) у порівнянні з мину-
лим роком.

Підбиваючи підсумки наради, голо-
вою райдержадміністрації на виконання 
реформ Президента України поставле-
но завдання перед відповідними струк-
турними підрозділами розширювати 
всі сфери соціальних послуг, надавати 
їх якісно і в повній мірі. З цією метою в 
районі буде створено мобільні групи, які 
виїжджатимуть для вирішення нагальних 
питань на місця.

Записав
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Соціальні ініціативи Президента України. 
Їх втілення на Чортківщині

4 квітня ц. р. у кабінеті голови райдержадміністрації Я.Стеця 
відбулася нарада щодо соціальних ініціатив Президента України, 
озвучених ним у виступі під час розширеного засідання Кабінету 
Міністрів 7 березня ц. р., за участю начальників управлінь РДА 
– ПФУ у Чортківському районі Б.Ситника, праці та соціального 
захисту населення В.Цвєткова, економіки Г.Мостовик, відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства Б.Дудяка, директора терцентру Л.Дамарацької, 

керуючої відділенням «Ощадбанку» Д.ноги та ін. Розпочинаючи 
нараду, Я.Стець наголосив на важливості даного питання. 
також керівник району повідав присутнім суть соціальних 

ініціатив Президента України і як вони будуть реалізовуватися 
у нашому районі.

«Місцевий розвиток, 
орієнтований на 

громаду», – друга фаза

Напередодні великого радісного свята людські кло-
поти, на перший погляд, нагадують хаотичну метуш-
ню. Найважливіше – очищення духовне, та попри все 
– поспіти навести лад і в домі, й на подвір’ї, поновити, 
підфарбувати, щоби увійти в Христове Воскресіння як 
належить. 

Загалом чепуриться й наш район, наводиться, так би 
мовити, «марафет» повсюди: збирається обабіч доріг, 
у скверах і парках сміття, яке залежалося під снігом, а 
тепер виринуло на поверхню; прорубуються чагарники, 
зрізається сухе гілля на деревах, щоби дати простір 
молодим паросткам; підбілюються насадження, щоби 
вберегти від шкідників. І ось щодо цього (останнього) 
– любо глянути, як красуються вздовж автошляху, що 
простягся до сусіднього Заліщицького району, дерева-
велетні з рівно й ретельно підбіленими стовбурами. 

Слід зауважити, цьогоріч у даному процесі диво-
техніка замінила людські руки. За ініціативою голо-
ви райдержадміністрації Я.Стеця та його заступника 
Р.Філяка, сприяння ветеринарної служби району, ТОВ 
«Чортківський цукровий завод» і органів виконавчої 
влади креативно підійшли до цієї проблеми. Дезін-
фекційну установку (ДУК) запозичили у районної вет-
лікарні, кошти на усі допоміжні засоби назбирувалися, 
як-то кажуть, з миру по нитці. Й кипить робота повним 
ходом! А працюють із диво-технікою бригади районної 
державної ветлікарні та Заліщицької ДЕД (дорожньо-
експлуатаційної дільниці).

Спостерігали за креативом
тетяна ЛЯКУШ і Любомир ГАБРУСЬКИЙ (фото)

І у нас цивілізація…

Минулої п`ятниці у тернополі відбулася нарада 
з відбору сільських рад нашого району для 

участі у діяльності з відтворення методології 
в рамках другої фази Проекту «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду» за участю 
начальника головного управління економіки 
облдержадміністрації Г.Воляник; начальника 
відділу зовнішніх зв’язків та промоції області 

виконавчого апарату обласної ради н.Яворського; 
координаторів обласного ресурсного центру 

громад даного Проекту О.Процика 
та І.Стефаніва; начальника управління економіки 

райдержадміністрації Г.Мостовик; начальника   
відділу з гуманітарних питань виконавчого 

апарату районної ради т.Яблонь.
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8 квітня. Тривалість дня – 13.23. Схід – 6.19. Захід – 19.42. Вербна неділя. Іменини святкує Лариса

У передчутті свята Круглий стіл

На тім шляху ми хоча б уявно (а 
віднедавна й реально, несучи вели-
кого хреста) перебираємо на себе 
тягар терпінь Богочоловіка, Котрий 
тричі, знеможений не лише тілес-
ними муками, а й нашими гріхами, 
падає під хрестом. Що ж твориться 
тоді в нашій душі? Навіщо Церкві по-
трібна ця містерія завершення зем-
ного життя Ісуса Христа? На такі та 
ряд інших запитань на початку за-
вершального відтинку Великого по-
сту, котрий згодом трансформуєть-
ся у Страсну Седмицю, спробували 
віднайти відповіді журналісти «Голо-
су народу» в бесіді за круглим сто-
лом зі священиками трьох конфесій 
Українських Церков – УПЦ КП, УГКЦ 
та РКЦ. Учасниками розмови стали 
о. Богдан Єдинак – парох церкви 
Воздвиження Чесного Хреста (с. Ро-
машівка) та церкви Введення в Храм 
Пресвятої Богородиці (с. Косів), о. 
Зеновій Пасічник – парох церкви 
Успення Пресвятої Богородиці (с. 
Пробіжна) та церкви св. Козьми і 
Дем`яна (с. Шманьківці), о. Мар`ян 
Попеляр – парох костелу св. Петра 
і Павла (с. Білобожниця) та костелу 

св. Антонія (с. Косів).
– Хресну дорогу можна означи-

ти багатьма тотожними поняттями 
і всі вони будуть істинними – «путь 
до спасіння», «визволення від грі-
ха», «приклад для наслідування». 
Хочеться почути сутність її з вуст 
отців-парохів, котрі найближче сто-
ять до умів та почувань народу, на-
ших читачів, – у такий спосіб на-
самперед поохочував до розмови 
редактор «Голосу народу» Любомир 
Габруський.

Отець Зеновій ПАСІЧнИК:
– Кожна Хресна дорога – то за-

прошення для вірних роздумувати 
над стражданнями й терпіннями 
Спасителя. У такий спосіб Господь 
хоче передати нам те, що не завжди 
маємо можливість почути, Він до 
цього нас запрошує. То є молитовна 
вправа, щоб пережити у всіх проявах 
мученицьку смерть на хресті нашого 
Спасителя. Адже тільки з Господом 
людина може бути щаслива і мати 
життя вічне. І то щаслива нагода зу-
стрітися з Ним. Кожна людина, якою 
б за вдачею вона не була, коли ба-
чить страждання, відчуває терпіння, 
перестає бути байдужою. Тому не 
може не тішити, як защораз до учас-
ті в Хресній дорозі долучається все 
більше вірних.

Отець Богдан ЄДИнАК:
– Ми проходимо лише уявною 

Хресною дорогою Ісуса Христа, а в 
Єрусалимі є можливість у хресній 
ході відчути всі події понад двоти-
сячолітньої давності. Саме насліду-
вання хресної ходи започатковане в 
Єрусалимі, потому в Колізеї, у Римі, 
пізніше перейшло на міста й села. 
Цього року, 24 березня, і у нас в 

Косові віруючі всіх трьох конфесій 
разом йшли хресною ходою, несли 
хрест – почали з греко-католицького 
храму, потому відправлялося у пра-
вославному, а завершили в римо-
католицькому. Було гарно, духовно. 
Але, вважаю, більша духовність про-
являється в церкві, там відчувається 
більша молитовність.

Отець Мар`ян ПОПЕЛЯР:
– На противагу думці о. Богдана 

хочу висловити іншу: хресна хода 
містом чи селом уможливлює залу-
чити не тільки до того молитовного 
дійства, а й до храму, до віри досі 
невіруючих чи то донедавна не прак-
тикуючих християн. І в цьому її не-
заперечний позитив. Специфічність 
Хресної дороги – у різноманітності 
тематики її розважань. І це знову 
ж спричинює навернення віруючих 
до різних намірень. Якщо людина 
переживає цю чи не найважливішу 
подію християнства – Воскресіння 
Ісуса задля життя вічного кожного 
з нас направду духовно, внутрі, то 
розважання-задуми дають відчутний 
поштовх до зрозуміння істини і стар-
шим, і молоді.

Отець Зеновій ПАСІЧнИК:
– То має бути добрий вплив на 

практикуючих християн і не тільки. 
Людина відгукується своїм серцем, 
відчуває стації Хресної дороги. Адже 
жертва Ісуса Христа не має часових 
вимірів – вона існує поза часом і за-
щораз слугує намірові відчути, іден-
тифікувати себе в тій ході. Тому й 
практикуємо хресну ходу, вважаємо 
її помічною для духовного здоров̀ я 
вірних, особливо в часі Великого 
посту. Важливо й те, що хреста між 
стаціями несуть представники різних 
верств суспільства – чи то за профе-
сійними, чи за віковими ознаками, бо 
ми для Господа є всі рівні й однакові.

Отець Мар`ян ПОПЕЛЯР:
– Головне, щоб це було не просто 

модно, начебто данина часові.
Отець Богдан ЄДИнАК:
– Акцентується наповнення духо-

вне, а не задля звички.
Відгорнувши завісу часу, ми спро-

бували очима й устами душпастирів 
прослідкувати, чи зазнала (зазнає) 
Хресна дорога змін, чи не є вона до-
гмою. І ось що почули.

Отець Мар`ян ПОПЕЛЯР:
– У Католицькій Церкві Хресний 

шлях матеріально символізується у 
вигляді 14 образів того трагічного 
ходу. У переносному значенні хрес-
на дорога – то дорога страждань, 
життя, повне стійко перенесених 
лих. Звичай влаштовування Хресно-
го шляху виник у ХV столітті серед 
отців-францисканів і ввійшов до за-
гального вжитку Католицької Церкви 
ХVІІІ століття, коли Папи дозволили 
влаштовувати його усім Церквам. 
Тепер ми виходимо до людей, щоб 
показати правдивість того, що є. 

Нині різні сили суспільства врізнобіч 
намагаються маніпулювати люди-
ною, внаслідок чого духовне дістає 
заслін матеріальним. Але що то за 
християнство без хреста? У кожного 
християнина він свій. Хресна дорога 
– то підсумок: чи зуміє Ісус перемог-
ти в тобі гріх? Чи мав ти силу волі 
перемогти самого себе? 

Отець Зеновій ПАСІЧнИК:
– Змінюється «обличчя» Хресної 

дороги, тобто її обрядова сторона, 
різні автори по-різному пережи-
вають стації, тому й існує стільки 
редакцій. Але сутність залишаєть-
ся сталою. Бо Хресна дорога – то 
нагода заманіфестувати віру Ісуса 
Христа, в терпіннях ноші власного 
хреста об`єднатися навколо Госпо-
да нашого. Водночас важливо, щоб 
надмір обрядовості не заслонив від 
нас Ісуса, щоб за загальними пра-
вилами й поклонами ми не загубили 
особистої зустрічі з Ним. 

Отець Богдан ЄДИнАК:
– Хресний хід – то як кульмінація 

всього довготривалого Великого 
посту, його підсумок: чи сповна ви-
користали ми час, відведений нам 
Церквою для позбавлення від гріхів, 
для навернення до життя праведно-
го? Чи з̀ єдналися духовно зі страж-
даючим і розіп`ятим Ісусом?

Попри згадувану в бесіді неза-
перечну другорядність обрядовості 
Хресної дороги ми все ж спробува-

ли окреслити її особливості суто на 
Чортківщині. Можливість співстав-
лення взяв на себе о. Мар`ян, котрий 
довший час служив на парафії Римо-
Католицької Церкви на Буковині. Він 
поцінував Тернопільщину як край, 
де християнська віра більш глибо-
ка й віддана ніж будь-де. А чи не є 
святотатством, скажімо, театралізо-
ване відтворення хресних мук Ісуса? 
– переадресували ми душпастирям 
запитання наших читачів. Достойні-
ше, коли моменти розп`яття відтво-
рюються насамперед богопосвяче-
ними особами, скажімо, студентами 
духовних навчальних закладів, – та-
кою була їх відповідь. 

Під завісу круглого столу душпас-
тирі сформулювали духовні настано-
ви читачам районки у такий спосіб.

Отець Зеновій ПАСІЧнИК:
– Бажаю всім радісно увійти до 

тієї світлиці, куди нас запрошує Гос-
подь, і з почуттям великої духовнос-
ті пережити торжество Його Воскре-
сіння.

Отець Богдан ЄДИнАК:
– Достойно пройти Страсний тиж-

день, відчути страждання Спасителя 
за гріх людський і радісно зустріти 
світлий день Христового Воскресін-
ня, щоб пасхальна радість наповни-
ла серця.

Отець Мар`ян ПОПЕЛЯР:
– Щоби всі, як жінки-мироносиці, 

відчули радість Воскресіння Ісуса 
Христа, бо через Нього ми є дітьми 
Божими, через Нього дістаємо спа-
сіння й відпущення всіх гріхів.

Анна БЛАЖЕнКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ                                 

«Хай Ісуса рани ношу в своїм 
серці і душі»

такою мольбою пройняті слова звертання до Пресвятої Діви Марії, 
що їх зазвичай адресуємо до неї, ступаючи слідом за Спасителем 
на Хресну дорогу в часі Великого посту. У них – сконцентроване 
добровільне бажання вірних хоча б на йоту відчути, пропустивши 
через власне серце й душу, трагізм та торжество хресного ходу із 

14-ма зупинками-стояннями у сходженні Христа на Голгофу.

Традиційне свято лемківської писанки, влаштоване ра-
йонною організацією Товариства «Лемківщина», відбулося 
минулої неділі у приміщенні «Лемківської світлиці». І ста-
ло, як завше, не просто даниною предківським звичаям, 
а справжнісіньким творчим процесом, цікавим як для до-
рослих, так i дітей. А зійшлися-з’їхалися до світлиці лемки, 
лемкині, лемченята, чортківчани й гості з ближніх сіл райо-
ну, учні з різних шкіл міста зі своїми наставниками. Світли-
ця перетворилася у майстерню писанкарства, де майстер-
класи проводили знана у нашому краї лемкиня Галина 
Грицьків, Володимир Криницький та Наталія Ревега. 

Розмальовуванню передували розповіді про значення 
та особливості української писанки; пояснення господарів 
свята, а також наочний приклад застосовування техніки роз-
писування писанок, продемонстрований народними уміль-
цями. У якості досвідчених асистентів (до прикладу, Вікто-
ра Дудяка) дорослі допомагали писанкарям-початківцям 
перейти усі етапи процесу розмальовування. Дітвора зо-
середжено й натхненно працювала над дивовижними ви-
творами, які своєю розмаїто-барвистістю не повторювали 
один одного. До речі, тут красувалися не лише писанки, 
а й оригінальні пасхальні вироби – яйця, оздоблені бісе-
ром, писанки-мотанки (технологію процесу творення де-
монстрували Надія Бортняк, Любов Зайло). І виринала у 
найрізноманітніших іпостасях писанка українська. 

У ході дійства всі бажаючі мали змогу опанувати ази пи-
санкарства, наповнитися духом Великоднім. 

Важко віднайти іще такий вид мистецтва, в якому так 
неповторно, усебічно і яскраво відбилося б життя народу, 
його історія, звичаї, вірування, естетичні уявлення та по-
етичне бачення навколишнього світу. 

Авторитетне журі, очолюване головою РО товариства 
«Лемківщина» Марією Бабічук, склали члени правління 
товариства. Вони й прийняли одностайне рішення – на-
городити всіх учасників свята. Діти старшого віку отри-
мали грамоти за участь у майстер-класі, а малюки – су-
венірні даруночки. Організаторам майстер-класу вручено 
ексклюзив-подяки. А завершилося свято солодким фур-
шетом для дітвори.

За процесом писанкарства спостерігали 
тетяна ЛЯКУШ та Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

Пишуть лемки 
писанки Великодні
наближаються Великодні свята, воскресає 

природа, воскресає життя. І беруться українці 
за давнє-прадавнє мистецтво – розписування 
писанок, символу Великодня, Весни, Вічності 
життя, на прославу Воскресіння Христового.

Котилася писанка згори 
надолину

Таке народне означення заслугувало гаслом остан-
нього в часі засідання клубу поціновувачів історії краю 
при Ягільницькому народному музеї села. Майстер-
клас давали майстриня Марія Парацій та дипломантка 
всеукраїнського свята-конкурсу «Лемківська писанка» у 
м. Бучач Ірина Мацишин. Слово про великодню писанку 
– споконвічну берегиню українства – мовили у віршах 
та прозі учні місцевої школи Юрій Кіндрат, Богдан Кли-
мів, Сергій Дюк, Катерина Величенко. Презентовано й 
пісню «Писанка – символ Воскресіння» місцевого ком-
позитора Михайла Іванківа в авторському виконанні.

Степан БУБЕРнАК,
очільник музею, заслужений працівник культури

Незабаром містами і селами пролунає велична хрис-
тиянська благовість «Христос Воскрес!».

Воскресіння Христове є найурочистішим і найсвітлі-
шим з усіх великих християнських свят року. Великий 
день Господній приходить до нас з кожною новою вес-
ною чудом оновлення людської душі, відродженням духу, 
воскресінням природи. Радість велична душі і тіла.

Дорогі земляки, духовні пастирі різних конфесій, гро-
мадські опікуни – усі, кому не байдужа сирітська доля, 
– постарайтеся, щоб діти-сироти у ці дні особливо від-
чули вашу увагу, тепло, любов і щедрість!

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Милосердя
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Спорт

І хоча дані турніри відбувалися з 
різницею в тиждень, але наш зна-
ний зразковий ансамбль естрадно-
спортивного танцю «Наталі» м. Чортків 

взяв активну участь у двох цих заходах. 
Вихованці «Наталі» ретельно готували-
ся до змагань, які є важливим підсум-
ком та оцінкою плідної праці учасників. 

Регулярні та додаткові тренування, 
майстер-класи від провідних фахівців з 
сучасного танцю Вікторії Коваленко та 
з бального танцю Ігоря Полигача, роз-
робка нових методик підготовки юних 
спортсменів керівником «Наталі» Ната-
лією Гребенюк – все це стало повсяк-
денною роботою ансамблю. При тако-
му професійному підході результати 
не забарилися: Вікторія Бурак і Андрій 
Хом’як посіли І місце з бальних танців 
у категорії «N»-клас, Христина Чайков-
ська й Олександр Коростіль – І місце 
у категорії «Школа»-юніори. Свої сили 
спробували пари-ювенали (діти 10-11 
р.) і привезли у Чортків срібні медалі.

А на «Кубку Західного регіону» для 
зразкового ансамблю «Наталі» час став 
справді зірковим. У категорії диско 
«Діти» та «Ювенали» спортсмени керів-
ника ансамблю вибороли всі призові 
місця. Кубки та медалі привезли – Ка-
терина Провальна, Аліна Власюк, Софія 
Мельничук, В’ячеслав Било, Василь Гре-
бенюк – це найвищі нагороди змагань.

Слід відзначити, що на «Кубку Захід-
ного регіону» було незалежне суддів-
ство, у складі якого – провідні В-воу хіп-
хопу Ігор Ваганов, Іван Козак, діючий 
чемпіон світу з хіп-хопу Артем Глотов.

Наші дівчата з «Наталі» теж були 
серед перших: 2 місце в ІІ лізі – Яна 
Драбиняста, 2 місце в І лізі – Наталія 
Томашевська. Жанна Черепанська, 
Юлія Яковець, Олена Чорнявська, Ма-
рія Новацька – серед 40-а учасників це 
фіналісти змагань.

наталія ГРЕБЕнЮК,
керівник зразкового ансамблю 

естрадно-спортивного танцю «Наталі»

На жаль, дуже мало глядачів при-
йшло подивитися на ігри кращих фут-
зальних команд району. Хоча турнір 
було організовано на високому рівні – 
привітання команд, кваліфіковані суд-
ді, електронне інформаційне табло, 
музичні паузи, призи тощо. Можливо, 
день вибрано невдалий. Над цим до-
ведеться добре подумати організато-
рам, адже, як відомо, змагання прово-
дяться насамперед для глядачів.

Щодо перипетій самих матчів, у 
фіналі дійсно зібралися найсильніші. 
Можливо, дещо більше усі очікували 
від минулорічних переможців – амато-
рів з педагогічного, котрі у відбіркових 
матчах демонстрували високий рівень 
гри. Однак травма напередодні фіна-
лу їхнього лідера – незмінного стража 
воріт Андрія Побуринного не довзо-
лила підтвердити вдруге поспіль свій 
високий статус. З трьома поразками 
в графі педагоги вдовольнилися чет-
вертим місцем.

Загалом шість зустрічей відбулося 
того дня на футзальному майданчику. 
І практично в останній визначався пе-
реможець, адже у випадку перемоги 
«Органіки» над газовиками у чотирьох 
команд була б рівна кількість очок (по 
шість), і тоді б до уваги бралися до-

даткові показники. Й спочатку все до 
цього йшло: один з кращих гравців ра-
йону Олег Пиняк двічі виводив по ходу 
зустрічі своїх молодших товаришів по 
команді вперед. Однак, поступаючись 
1:2, досвідчений суперник таки зумів 
переламати хід поєдинку. Теперішні і 
колишні футбольні зірки Корнелій Тро-
ян, Руслан Супрун, Степан Ласківський, 
Іван Брикайло, котрі нині примножують 
як трудову, так і спортивну славу га-
зового господарства району, зробили 
остаточним рахунок зустрічі – 2:5. 

Красень-кубок переможцям вру-
чили заступник голови райдержад-
міністрації І.Стечишин і генеральний 
спонсор турніру – відомий на Терно-
піллі меценат, власник торговельно-
розважального комплексу «Подоляни» 
в обласному центрі Василь Чубак. Тро-
хи менші за розміром кубки дісталися 
срібному («Дизайн») й бронзовому 
(«Органіка») призерам. Слід сказати, 
що завдяки старанням пана Василя 
без подарунка не залишився жоден 
учасник турніру, яких було більше ста, 
та арбітри зустрічей. До того ж, кожен 
отримав запрошення безкоштовно 
відвідати боулінг або льодовий каток.

У своєму вітальному слові до учас-
ників змагань В.Чубак – палкий при-

хильник спорту і вправний у минулому 
спортсмен – висловив своє поша-
нування любителям шкіряного м’яча 
Чортківщини, гарантувавши подаль-
шу підтримку подібним починанням. 
А нам залишається сподіватись, що 
наступного року свідками безкомпро-
місних баталій на футзальному май-
данчику стане куди більше глядачів. 
Видовище того варте!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

на знімках: меценат, власник 
торговельно-розважального комплексу 
«Подоляни» Василь Чубак вручає кубок 
переможця турніру капітану «Газовика» 
Корнелію Трояну; усі учасники фіналу.

Нестримна енергія танцю
нещодавно тернопіль став справжньою столицею танцювального 

мистецтва. тут відбулися два грандіозних спортивно-танцювальних 
турніри: Всеукраїнський – «Ритми весни» з бального танцю 

та «Кубок західного регіону» з сучасного.

«Разом – до перемоги!»
Під таким гаслом минулої п’ятниці у спорткомплексі «Економіст» 
фінішував турнір з футзалу серед команд підприємств, установ 
та організацій району, зініційований РЦФЗн «Спорт для всіх», 

районною владою, меценатами. Протягом двох тижнів 16 команд 
виборювали право називатися переможцем. У фінальних двобоях 

зійшлася четвірка найсильніших – «Газовик», «Дизайн», 
«Органіка» і педагогічне училище.

з молитовною любов`ю та вірністю
Немов писанка на Божій долоні, милується своєю 

довірливою вродою чи не наймолодша церковця на 
Чортківщині – в Пастушому. Її зерня засіялося другого 
року незалежності України – адже перший камінь було 
освячено 1992-го. 
«Тоді, на початках, 
– оповідає секре-
тар Пастушівської 
сільської ради Надія 
Щипчик, – меценат-
ські потуги раз у раз 
виявляло колишнє 
МПВЯ, очолюване 
Іваном Піскором. А 
упродовж всіх на-
ступних років церк-
ва будується коштом 
громади пастушів-
чан. Вона ж неве-
лика – адже в селі 
проживає 452 мешканці». Спроектував цей храм, що 
носить ім`я Івана Хрестителя, знаний в районі очільник 
архітектурної служби Богдан Дудяк. Погляньмо: на-
правду вклав усю душу, так само, як і будівельники, 
– церква поєднала в своєму обличчі кольори Вітчизни, 
золото й синяву. Минулоріч її накрито й поставлено 
євровікна. А внутрішні роботи ще тривають.

лікарі оздоровлюють й дерева
У центральній районній комунальній лікарні, водночас 

з повсякден-
ною турботою 
про людське 
здоров`я, дба-
ють ще й про 
здоров`я де-
рев у приле-
глому лікар-
няному парку. 
Зрештою, дру-
ге невід`ємно 
слугує першо-
му, в чому сто-
відсотково пе-

реконаний головний лікар району Роман Чортківський. 
До Великодня передбачається завершити обрізування 
алеї каштанів. І не тільки з естетичною метою фор-
мування їх крони, а задля оздоровлення цієї листяної 
породи дерев. За словами заступника головлікаря з 
медсестринства Тетяни Андрухів, у найближчих планах 
– підсадити в парку чимнайбільше саджанців хвойних 
порід туї, ялини, кипариса, котрі, як відомо, очищають 
повітря. А поки що робітники господарської частини 
ЦКРЛ обрізають та складують на господарському дво-
рі гілки каштанів з тим, щоб згодом використати їх на 
опалення.

звабливий екстрим водограю
Поки читачі районки вдосталь насолоджувалися ста-

тусами від «Жужика», вміщеними в «Посиденьках», той 
самий трудяга-«Запорожець» минулих вихідних натужно 
промандрував у Карпати й перевіз туди-назад власників 
авта, батька 
та сина Го-
рів, Бориса 
й Любоми-
ра. Гора-
с т а р ш и й 
займається 
сплавом по 
гірських річ-
ках майже 
30 літ, ще 
від 6-го кла-
су, а сина, 
котрому нині 17, каже, привчив до захоплення тим екс-
тримом від року і двох місяців. Звідтіля вони обидва 
привезли Дипломи Федерації спортивного туризму 
України за першість на комплексній дистанції в про-
грамі всеукраїнських змагань з водного туризму «Кар-
патські ралі» у класі катамаранів-двійок Тернопільської 
ОФСТ. Вдивіться в знімок: ось якими потугами скоря-
лися нашим землякам із с. Залісся гірські річки Свіча 
та Мізунка Долинського району на Івано-Франківщині! 
А вже сьогодні наші переможці знову долають стрімкі 
потоки на чемпіонаті України в Яремчі, що триватиме 
упродовж трьох днів. Тримаймо за них кулаки!

«кадет» домінував над «юніором»
Директор районного комунального позашкільного 

закладу «Центр науково-технічної творчості і дозвіл-
ля учнівської молоді» Михайло Свергун не приховує 
задоволення: знову на карті України помітні зусилля 
вихованців Чортківського ЦНТТДУМ! І знову (уже вко-
тре!) до того доклав величезних зусиль керівник гурт-
ка юних картингістів Іван Бобак. Під час всукраїнських 
змагань у Кам`янці-Подільському на приз тамтешньо-
го міського голови минулої неділі Олександр Богдан 
здобув першість в класі «кадет» та став третім у класі 
«юніор».

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕнКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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10 квітня. Тривалість дня – 13.31. Схід – 6.14. Захід – 19.45

Зверніть увагу!

МНС застерігає

23 березня о 10 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 450 г, 50 см) 
у Тетяни ПаладійчУК з м. Чортків,

о 22 год. 30 хв. – дівчинка (2 кг 735 г, 50 см) у Марії сТе-
фанцОвОї зі с. Угринь;

24 березня о 6 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 720 г, 55 см) 
у Марії баМбУраК з м. Чортків;

25 березня о 14 год. 35 хв. – хлопчик (2 кг 905 г, 50 см) 
у світлани рУсінОвОї зі с. Свидова,

о 23 год. 55 хв. – дівчинка (4 кг 50 г, 55 см) в Олесі ТабУ-
ранОвич зі с. Колиндяни;

27 березня о 3 год. – хлопчик (3 кг 810 г, 56 см) в Уляни 
ТОМКів з м. Чортків,

о 14 год. 35 хв. – дівчинка (2 кг 985 г, 52 см) у лесі яре-
МечКО зі с. Залісся,

о 19 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 800 г, 54 см) у Марії ШМа-
дилО зі с. Ридодуби,

о 20 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 400 г, 52 см) у Галини бОй-
чиШин зі с. Великі Чорнокінці;

28 березня о 1 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 400 г, 54 см) 
в Ольги Палиці зі с. Залісся,

о 9 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 685 г, 55 см) у Тетяни Мен-
диК зі смт Товсте Заліщицького району;

2 квітня о 20 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 515 г, 55 см) 
у Тетяни МарУнОвОї з м. Чортків.

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 23 березня по 2 квітня ц. р. 

народилося 7 дівчаток і 5 хлопчиків:

Родовід

З народженням 
тебе, малятко!

ДПІ інформує

У зв’язку з підвищенням темпера-
тури повітря на території району ви-
никають пожежі, пов’язані зі спалю-
ванням сухої трави. Здебільшого її 
загорання виникає через людський 
фактор: багато людей з настанням 
потепління почало приводити до ладу 
свої земельні ділянки; також для ви-
никнення таких пожеж достатньо нео-
бережно кинутого маленького недо-
палку чи сірника.

Неконтрольований вогонь при су-
хій погоді швидко поширюється, зни-
щуючи гектари трави, пошкоджує і 
випалює дерева та будинки. Спалю-
вання трави призводить до пожеж на 
сусідніх полях, вимкнення повітряних 
ліній електропередач високої напру-

ги, а також пожеж лісосмуг. Вогонь 
винищує все живе і загрожує поверх-
невому шару грунту, – знищує всі до-
брива та мінерали, а це призводить 
до неврожаю.

Горіння сухої трави завдає непо-
правної шкоди природі. Адже під час 
горіння трави в атмосферу виділяєть-
ся чимало шкідливих речовин, які за-
бруднюють середовище.

Спалюючи траву, більшість людей 
не усвідомлює, що чинить проти-
законно, бо за такі дії передбачена 
адміністративна та кримінальна від-
повідальність.

Відповідно до статті 245 Криміналь-
ного кодексу України знищення або 
пошкодження лісових масивів, зелених 

насаджень навколо населених пунктів, 
вздовж залізниць, а також стерні, су-
хих дикоростучих трав, рослинності 
або її залишків на землях сільськогос-
подарського призначення вогнем чи 
іншим загальнонебезпечним спосо-
бом – карається штрафом від трьохсот 
до п’ятисот неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк від 2 до 5 років. Якщо 
ці дії спричинили загибель людей, ма-
сову загибель тварин або інші тяжкі 
наслідки, – караються позбавленням 
волі на строк від 5 до 10 років.

Відтак Чортківський райвідділ МНС 
України в Тернопільській області на-
полегливо застерігає мешканців ра-
йону, посадових осіб відповідних ла-
нок не проводити випалювання сухої 
трави та рослинних залишків.

Чортківський райвідділ МнС 
України у тернопільській області

162-й територіальний центр комплектування військо-
вослужбовцями за контрактом проводить відбір канди-
датів на військову службу за контрактом віком від 18 до 
40 років, з повною загальною середньою, професійно-
технічною та вищою освітою, які не проходили строко-
вої військової служби, на вакантні посади водіїв катего-
рії «С» у військові частини міст Тернопіль та Бережани. 
Грошове забезпечення становить від 1600 до 2400 грн. 
А також проводить відбір кандидатів для вступу у вищі 
військові навчальні заклади віком від 17 до 21 року.

За інформацією просимо звертатися за адресами: 
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5 (довідки за тел.: 43-
58-16, 25-09-83; м. Чортків, вул. Шевченка, 40 (тел.: 
2-14-64, 097-426-32-80, 096-394-09-27).

Анатолій ЄДнАК, 
начальник 162-го територіального центру 

комплектування військовослужбовцями за контрактом

шановні громадяни!
Відповідно   до   Податкового   кодексу   України   від   

2 грудня 2010 року за № 2755-VI розділу IV обов’язок 
подання декларації виникає у разі:

– отримання окремих видів доходів, з яких при їх 
нарахуванні чи виплаті податок не утримувався (на-
приклад, доходи у вигляді спадщини, подарунків, по-
зитивного фінансового результату операцій з інвести-
ційними активами, цільової благодійної допомоги на 
деякі види, зокрема косметичного лікування, виграшу 
в азартні ігри та ін.);

– отримання доходів від осіб, які не є податковими 
агентами (наприклад, дохід від надання нерухомості в 
оренду фізичній особі, тобто якщо орендар є фізичною 
особою, а також допомоги від благодійника – фізичної 
особи тощо);

– отримання іноземних доходів.
Декларація подається до податкових органів за міс-

цем проживання до 1 травня 2012 року.
Бланки декларацій і консультації щодо її заповнення 

ви зможете отримати безкоштовно у державній подат-
ковій інспекції.

Додаткова інформація за телефонами 2-28-76, 2-33-
59.

Дякуємо за вчасно подану декларацію.
Відділ оподаткування фізичних осіб ДПІ 

у Чортківському районі

Військова служба 
за контрактом

Спалюючи траву, 
шкодите собі і природі!

Порядком встановлено, що забез-
печення телетюнерами громадян 
здійснюється на безоплатній основі 
з урахуванням інформації про наяв-
ність сигналу цифрового телевізій-
ного мовлення у стандарті DVB-T2 
та способу приймання телевізійних 
програм, яким вони користуються, з 
розрахунку один телетюнер на одне 
житлове приміщення.

Телетюнерами забезпечуються у 
цьому році такі категорії громадян:

1) інваліди першої та другої групи, а 
також інваліди війни третьої групи;

2) особи, які виховують дитину-
інваліда, за умови, що дитина прожи-
ває разом з ними і не перебуває на 
повному державному утриманні;

3) особи із малозабезпечених сі-
мей, які отримують державну соціаль-
ну допомогу згідно із Законом Украї-
ни «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»;

4) особи, на яких поширюється право 
на отримання субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг протягом опалювального періо-
ду 2011-2012 років.

Зразок заяви розміщено на інфор-
маційних стендах управління праці та 
соціального захисту населення РДА й 
офіційному веб-сайті Чортківської ра-
йонної державної адміністрації.

Громадянин до 1 липня ц. р. по-
дає особисто (представивши паспорт 
громадянина України) чи через упо-
вноваженого представника заяву та 
копії необхідних документів, зокрема: 

– ідентифікаційного номера або від-
мітку про відмову від його присвоєння; 

– пенсійного посвідчення; 
– довідки медико-соціальної екс-

пертної комісії про встановлення ін-
валідності; 

– посвідчення інваліда війни (інва-
лідам війни); 

– медичного висновку про дитину-
інваліда віком до 18 років;

– свідоцтва про народження дитини.
Управління праці та соцзахисту на-

селення РДА на підставі отриманих 
заяв буде формувати списки грома-

дян, які безоплатно забезпечувати-
муться телетюнерами відповідно до  
Порядку.

На сайті Державного комітету теле-
бачення і радіомовлення України роз-
міщено текст постанови:

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/printable_article?art_id=91391 
та зразок заяви для забезпечення за-
собами приймання сигналів цифрово-
го телерадіомовлення:

ht tp://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=91312&cat_
id=91290. 

Прийом заяв від осіб, вказаних в п. 
1, жителів м. Чортків буде здійснюва-
тися в управлінні праці та соціального 
захисту населення РДА за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 34, каб. № 
11; осіб, вказаних в пп. 2-4, – м. Чорт-
ків, вул. Шевченка, 21, каб. № 2 (поне-
ділок, середа). 

Прийом заяв від жителів смт Завод-
ське та сіл району буде здійснюватись 
уповноваженими особами селищної 
та сільських рад.

Володимир ЦВЄтКОВ, 
начальник управління праці 

та соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Уже стало доброю традицією після 
закінчення зими дбати про те, щоб 
усе довкола нас символізувало про 
прихід весняної пори. Рік у рік тися-
чі людей виходять на вулиці, щоби 
разом, усією громадою, причепури-
ти довкілля, очистити наші парки та 
сквери від усякої нечисті, прибрати 
вулиці, двори, озеленити міста.

Так, із 25 березня ц. р. представ-
никами ДЗ «Чортківська районна 
санітарно-епідеміологічна станція» 
було проведено 4 рейдові перевір-
ки. У ході цього виявлено: незаконні 
сміттєзвалища, засміченість берегів 
річок, придорожніх смуг, гілля від об-
різаних дерев; обстежено стан гро-

мадських колодязів, благоустрій на 
об’єктах охорони здоров’я, побуту, 
культури, торгових закладів. Протя-
гом двох тижнів перевірено 25 насе-
лених пунктів району. По виявлених 
недоліках на керівників органів міс-
цевого самоврядування накладено 
10 протоколів про адмінпорушення 
(села Росохач, Сосулівка, Тарнавка, 

Колиндяни, Давидківці, Шманьківці, 
Швайківці, Шманьківчики, Нагірянка, 
Ягільниця). Робота із даного питання 
продовжується.

Слід зауважити, що саме від спіль-
них зусиль влади та громадськості 
залежить благоустрій нашого краю. 

Працівники ДЗ «Чортківська рай-

СЕС» звертаються до усіх жителів 
району про необхідність докладання 
максимуму зусиль для впорядкування 
прилеглих територій, збору і вивозу 
сміття, залишків дерев, ремонту та 
фарбування огорож, очистки придо-
рожніх кюветів від сміття, викосу в са-
дибах і прилеглих вуличних територі-
ях бур’янів, а також ремонту дворових 
вбиралень і впорядкування місць для 
зберігання гною, ремонту колодязів.

Спільно зробімо наш край охайні-
шим!

Леонід ПАнЬКІВ,
лікар-гігієніст 

ДЗ «Чортківська райСЕС»

р. S. Так званий екскурс довкіллям 
зробили і ми – кореспонденти район-
ки. Дорогою до с. Пастуше, побіля 
м’ясокомбінату так напрочуд зручно 
примостилася стихійна сміттярка, 
ніби їй там і місце! Що це – недба-
лість, безгосподарність?.. Чи байдуже 
– не у себе ж на подвір’ї .                                        

Соцзахист інформує
Про безоплатне забезпечення телетюнерами 

для цифрового мовлення пільгових категорій населення

Благоустрій

Чисте довкілля – наше здоров’я
Сьогодні питання благоустрою та очищення населених пунктів 

стало предметом національної безпеки. Адже йдеться про 
прямий вплив забрудненого довкілля на здоров’я людей. Згідно з 

дорученням голови райдержадміністрації  ДЗ «Чортківська районна 
санітарно-епідеміологічна станція» розпочала роботу з перевірки 

населених пунктів району з питань благоустрою.

Наказом Чортківського районного управління юстиції 
від 3 квітня 2012 р. за № 42-ОД легалізовано шляхом 
повідомлення про заснування Чортківську районну ор-
ганізацію Всеукраїнської молодіжної громадської орга-
нізації «Молоді регіони».

Юстиція інформує

21 березня ц. р. Урядом прийнято постанову за № 245, якою 
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів 
цифрового телерадіомовлення (далі – Порядок).



06.00 Привітання Пре-
зидента України
06.05 Інтерв`ю з Патріар-
хом Кирилом
06.35 Інтерв`ю з Блажен-
нійшим Митрополитом 
Володимиром
06.55 Великдень
07.50, 08.05 Великодні 
богослужіння з Києво-
Печерської Лаври
07.55 Великодні бого-
служіння зі Свято-
Володимирського кафе-
дрального собору
08.00, 10.05 Великодні 
богослужіння з Храму 
Святого Василія Великого
12.05 Великодні бого-
служіння зі Свято-
Володимирського Собору
14.05 Привітання Пре-
зидента України 
14.15 Крок до зірок
15.00 Ближче до народу
15.35 Шеф-кухар країни
16.25 Королева України
17.15 Смішний та ще 
смішніший
17.45 Золотий гусак
18.10 Маю честь запро-
сити
19.00 Діловий світ
19.40 Концертна програ-
ма “Святкова Великодня”
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Експерт на зв`язку
23.25 Ера здоров`я

07.05 Пекельна кухня 2 
08.00 Ремонт +
08.40 М/ф  
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Тімон і Пумба»
12.15 Т/с «Зроблено в 
СРСР»
19.30, 23.50 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.45 Світське життя
23.15 Голос країни 2

06.50 Бокс. Хуан Мануель 
Маркес – Сергій Фед-
ченко
08.40 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Неділя з Кварталом
11.05 “Свати біля плити”
11.30 Т/с «Свати 5»
15.50 Концерт “Юві-
лейний концерт Софії 
Ротару”
18.05 Т/с «Скринька 
Пандори»
20.00 Подробиці тижня
20.55 Т/с «Скринька 
Пандори»
23.00 Д/ф “Титанік: за-
гадка розгадана”

07.15 Ера здоров`я 
07.40 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
09.00 Школа юного 
суперагента
09.15 Шустер-Live
12.15 After Live
12.35 Інтерв`ю з Патріар-
хом Кирилом
13.05 Інтерв`ю з Блажен-
нійшим Митрополитом 
Володимиром
13.40 Зелений коридор
13.50 Х/ф “Дерсу Узала”
16.25 В гостях у 
Д.Гордона
18.05 Концерт С.Ротару 
“Я тебя по-прежнему 
люблю”
19.30 10+10. Україна-
Грузія. Світовий хіт
21.00 Підсумки дня
21.40 Кабмін: подія тижня
21.55 Великдень
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
22.55 Великодні бого-
служіння з Храму Христа 
Спасителя (м. Москва)
23.45, 00.00 Великодні 
богослужіння з Києво-
Печерської Лаври
23.50 Великодні бого-
служіння зі Свято-
Володимирського кафе-
дрального собору
23.55 Великодні бого-
служіння з Храму Святого 
Василія Великого

06.20 М/ф «Смурфи»
07.15 Справжні лікарі 2
08.05 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с «Тімон і 
Пумба»
11.00 Т/с «Інтерни»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Непутяща 
невістка”
23.50 Х/ф “Янголи та 
демони”

05.20 Велика політика
08.05 Городок
08.45 Орел і Решка
09.45 Україно, вставай!
10.25 Вирваний з натовпу
11.05 Т/с «Серафима Пре-
красна»
13.25 Д/ф “Останній 
Великдень”
14.00 Сходження Благо-
датного вогню в Храмі 
гробу Господнього 2012 
15.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна»
17.05 Київ вечірній
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Ювілейний концерт 
Софії Ротару
23.00 Х/ф “Піп”

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.20 Країна on line
07.50 Заголовки
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф «Шлях довжи-
ною в 15 років»  
10.10 Легко бути жінкою
10.55 Віра. Надія. 
Любов
11.50 Euronews
12.00 Новини
12.25 Надвечір`я 
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Сорок пер-
ший»
15.00 Новини
15.20 Euronews
16.05 П`яте Євангеліє
16.30 Х/ф «Дев`ять днів 
одного року»
18.20 Новини 
18.40 Шляхами 
України
19.05 Концерт пам`яті 
М.Мозгового «Мріялось, 
бажалось, не збулось»
20.35 After Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
22.45 Трійка, Кено, Секун-
да удачі
22.50 Шустер-Live 
00.00 Підсумки

06.05, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.10 Сніданок з 
«1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55  Т/с «Клон 2»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 Шість кадрів
12.25 «Зніміть це 
негайно»
14.10 Давай одружимось
16.00 Сімейні мелодра-
ми 2
16.55 Не бреши мені 3
18.00 ТСН
18.35 Говоримо і по-
казуємо
19.30 ТСН
20.10 Х/ф “Янголи та 
демони”
23.10 Х/ф «Покоління «П»
01.20 Х/ф «День, коли 
вмер Христос»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок
09.10 Т/с «Дихай зі мною»
11.05 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
12.00 Новини 
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 “Слідство вели”
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
15.55 Т/с «Таємниці 
слідства»
17.45 Т/с “ Свати 5”
18.50 Новини
19.00 Т/с “Свати 5”    
20.00 Подробиці 
20.30 Київ вечірній
22.30 Велика 
політика

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.20 Країна on line
07.50 Заголовки
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.30 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
10.55 Здоров`я
11.50 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.40 Х/ф «Викрадений 
потяг»
15.20 Euronews
16.15 Хто в домі хазяїн?
16.50 Х/ф «Орел і 
решка»
19.00 Про головне
19.40 Зірки гумору
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня 
21.25 Досвід  
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

 
06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.20 Цілковите перевті-
лення
14.10 Давай одружимось
16.10 Сімейні 
мелодрами 2
16.55 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 23.05 ТСН
18.35 Говоримо і показу-
ємо
20.15 Я люблю Україну 2
21.40 Т/с «Вісімдесяті»
23.20 Т/с «Інтерни»
00.25 Т/с «Закон і 
порядок 3»

07.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок
09.10 Т/с «Дихай зі мною»
11.05 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
12.00 Новини 
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці 
слідства»
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Дихай зі мною»
22.25 Т/с «Круті береги» 
00.25 Розбір польотів

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.20 Країна on line
07.50 Заголовки
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.20 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.00 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у 
Д.Гордона
11.50 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Наша пісня 
13.20 Х/ф «Доля людини»
15.20 Euronews
16.00 Доки батьки сплять
16.25 Оновлене місто
16.50 Х/ф «Товариш 
генерал»
18.45 Діловий світ
19.10 Про головне
19.40 М.Задорнов. «Задо-
ринки» 
20.45 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня 
21.45 Зірки гумору
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено 
23.00 Підсумки
23.25 Від першої 
особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.50 Т/с «Пончик Люся»
11.40 Шість кадрів
12.15 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите 
перевтілення
14.05 Давай 
одружимось
16.00 Сімейні мелодра-
ми 2
16.55 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 00.05 ТСН
18.35 Говоримо і 
показуємо 
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Пекельна кухня 2

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці 
слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Дихай зі 
мною»
22.25 Т/с «Круті береги»
00.25 Х/ф «Вовкодав»

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.20 Країна on line
07.50 Заголовки
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.30 Світло
09.55 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у 
Д.Гордона 
11.50 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Кордон 
держави
12.40 Хай щастить
13.00 Темний силует
13.20 Х/ф «Холодне літо 
53-го»
15.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.20 Euronews
16.05 Секрети успіху
16.45 Х/ф «Без свідків»
18.40 Діловий світ 
18.55 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.45 М.Задорнов. «Задо-
ринки»
20.20 Афтершок
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 Шість кадрів
12.35 Зніміть це негайно
13.30 Цілковите 
перевтілення
14.20 Давай одружимось
15.15 Давай одружимось
16.10 Сімейні мелодра-
ми 2
17.05 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 23.05 ТСН
18.30 Говоримо і показу-
ємо
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 І прийде 
кохання
22.40 Т/с «Інтерни»

06.55 Д/ф «Винокур і 
Лещенко. Історія однієї 
дружби»
14.00 Сімейний суд
15.00 Судові справи
15.55 Т/с «Таємниці 
слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Дихай зі 
мною»
22.25 Т/с «Круті 
береги»
00.25 Х/ф «Біле місто»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 Легко бути жінкою
10.55 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.05 Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Армія
12.55 Х/ф «Людина з буль-
вару Капуцинів»
14.40 Вікно в Америку
15.20 Euronews
15.55 Караоке для дорос-
лих
16.50 Х/ф «Терміново. 
Секретно. ГУБ ЧК»
19.05 Смішний та ще 
смішніший
19.30 After Live
19.55 Зірки гумору
20.35 Сільрада
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня
21.55 «Весняний жарт» з 
В.Сердючкою
22.20 Контрольна робота
22.55 Трійка, Кено, Секун-
да удачі 
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чорний плащ»
09.55 Шість кадрів
10.15 Комедія «Мій капі-
тан»
14.15 Давай одружимось
14.50 Міняю жінку 4
16.05 Сімейні мелодра-
ми 2
17.00 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 00.05 ТСН
18.35 Говоримо і показу-
ємо
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 «Принци бажають 
познайомитися»
22.30 Т/с «Інтерни»
23.00 «Х-місія»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Х/ф «Про нього»
11.00 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
12.15 Х/ф «Розплата за 
кохання»
14.05 Детективи
14.35 Слідство вели
15.30 Судові справи
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Дихай зі мною»
22.25 Т/с «Круті береги»
00.25 Позаочі
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11 квітня. Тривалість дня – 13.34. Схід – 6.12. Захід – 19.47

ПОНЕДІЛОК
10 квітня

ВІВТОРОК
11 квітня
СЕРЕДА

12 квітня
ЧЕТВЕР

13 квітня
П`ЯТНИЦЯ

14 квітня
СУБОТА

15 квітня
НЕДІЛЯ

9 квітня

ПП навчально-виробничий центр 
з підготовки водіїв

“автоМобіліст”
запрошує на постійнодіючі курси 

з підготовки водіїв 
транспортних засобів

Категорії – “А1”, “А”, “В”, 
“АВС”, “Д”, “Е”

Звертайтеся за адресою: м. чортків, 
вул. Копичинецька, 94 а
Тел.: 067- 988-67-66; 095-029-02-26; 
097-979-19-09

СХоДи
прямі, поворотні, комбіновані

(бетон, мармур, дерево)

Металовироби
брами, огорожі, навіси та інше

Наша адреса: м. Чортків, 
вул. Копичинецька, 22 е
Тел.:  (03552) 3-92-58; 098-702-33-97

Подяка
Недавно шалені вітри вирвали балконне вікно у 

моїй квартирі. Мені, самотній старшій людині, після 
лікарні, куди не зверталася, ніхто не міг допомог-
ти. Майже навмання зателефонувала до директора 
Чортківської школи-інтернату, якого зовсім не знаю 
(покійний чоловік колись працював там). Олександр 
Андрійович Ковальчук відразу прислав спеціалістів, 
які засклили віконну раму й відмовилися від будь-якої 
матеріальної віддяки. Від душі вдячна своїм рятівни-
кам за їх істинне доброчинство. Здоров`я вам, люди 
добрі, і Ласки від Бога за ваше милосердя!

Ольга ЯХНИЦЬКА,
м. Чортків

ТОВ  “ОРГАНІКА” має намір одержати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами підприємства, яке 
розташоване за адресою: вул. Заводська, 1, с. На-
гірянка Чортківського району.

Підприємство спеціалізується з виробництва 
білково-вітамінного концентрату, яким збагачують 
корм для тварин.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмос-
феру від виробничої діяльності становить – 55 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних та технологіч-
них нормативів у процесі виробничої діяльності не-
має.

Зауваження приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня опублікування інформації за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміні-
страція.

Діти, молодь, парафіяни церкви Воздви-
ження Чесного Хреста с. Біла щиро дякують 
організаторам прощі до с. Страдч Львівської 
області, де вони мали можливість відбути 
тайну Сповіді, Святу Літургію, пройти Хрес-
ною дорогою, відвідати підземні печери. 
Проща відбулася завдяки меценатській до-
помозі директора Чортківського державного 
медичного коледжу, кандидата медичних 
наук, заслуженого лікаря України п. Любо-
мира Білика, за що складаємо йому глибоку 
та щиру вдячність. Вимолюємо у Бога всіх 
Ласк для нього, для його успішної праці на 
славу Господу та в ім`я Незалежності Укра-
їни.

Ярослава ПРОВАЛЬНА – 
за проханням прочан

скородинський цегельний завод 
відпускає високоякісну 

ліцензійну цеглу 
Можлива доставка власним 

автотранспортом
Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Подяка

Пропонуємо 
дольову участь 
у будівництві 

16-квартирного 
будинку 

по вул. Незалежності, 
біля магазину 

“Берегиня”
вартість 1 кв. м – від 

3300-3900 грн., можливе 
самопланування квартири 
від 60 до 130 кв. м.
За довідками звертайтесь 
за тел.: 067-399-97-28; 
066-224-97-82.

Вважати недійсними
свідоцтво про реєстрацію випуску 

акцій, видане Тернопільським терито-
ріальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового рин-
ку ВАТ “Чортківський “Райагрохім” за 
реєстраційним номером 138/19/1/98, 
видане 7 листопада 1998 року.

державний акт на право приватної 
власності на землю площею 0,0627 га 
на території Білівської сільської ради 
серії ТР  від 1 березня 1996 р. на ім`я: 
ВОЛОЩУК Ореста Петрівна.
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Вітання, оголошення8

12 квітня. Тривалість дня – 13.38. Схід – 6.10. Захід – 19.48. Іменини святкує Любослав

Вітання

+3 ... +4

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
7 квітня

0 ... +5

неділя
8 квітня

+1 ... +6

понеділок
9 квітня

-2 ... +9

вівторок
10 квітня

+2 ... +14

Середа
11 квітня

+4 ... +15

четвер
12 квітня

+6 ... +15

п`ятниця
13 квітня

Вдячність

2-поверховий незакінчений будинок у смт 
Заводське по вул. Гайовій, 47, земельна ділянка 
10 сотих. Є світло, газ, телефон, каналізація, 
поштукатурений.

Тел.: 2-48-81; 097-505-35-14; 067-923-13-62.

2-кімнатна квартира у новозбудованому будинку 
нового планування по вул. Незалежності (навпроти 
хлібозаводу), на 2-му поверсі, загальна площа – 73 кв. 
м, гараж – 21 кв. м. 

Тел.: 066-386-80-26; 3-14-68. 

дача в кооперативі “Звіринець”, над озером. Будинок, 
гараж, сарай, приватизована земельна ділянка 9 сотих. 
Якщо мрієте про рибалку, молодий сад, бджільництво 
– це саме для вас.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82. 

2-кімнатна квартира в центрі міста, 2-й поверх, з 
усіма зручностями, загальна площа – 52 кв. м, житлова 
– 34 кв. м, індивідуальне опалення, вода постійно, 
кабельне телебачення. Підвальне приміщення – 11 кв. 
м, балкон засклений.

Тел. 067-218-54-13.

приватизований будинок у центрі с. Нагірянка. Є 5 
кімнат, газ, вода, а також господарські будівлі, криниця, 
гараж, 20 сотих городу.

Тел.: 096-185-18-17; 6-48-47. 

кінно-тракторна картоплекопалка та косарка 
(на гумових колесах). Ціна нижча за ринкову, договірна.

Тел. 098-432-67-26.

2-поверховий будинок по вул. Шопена, 
приватизована земельна ділянка 13 сотих.

Тел.  096-793-71-71.

1-кімнатна квартира, 30/16/7, третій поверх 
5-поверхового будинку по вул. Шевченка (біля парку). 
Косметичний ремонт.

Тел. 066-650-13-55.

капуста, буряки, морква, запчастини до ГАЗ-53. 
Ціна договірна.

Тел. 067-109-13-05.

половина житлового будинку по вул. Копичине-
цькій, загальна площа – 35,5 кв. м (газ, світло, криниця). 
Земельна ділянка – 0,06 га. Все приватизоване.

Тел.: 050-939-99-85; 096-734-52-29. 

земельна ділянка по вул. Заводській, біля “Око-
лиці”, 0,16 га.

Тел. 050-233-73-67.

3-кімнатна квартира по вул. Ст. Бандери на 2-му 
поверсі 2-поверхового цегляного будинку (є проект 
на влаштування 2-х кімнат в стриховому приміщенні 
над квартирою). Косметичний ремонт, індивідуальне 
опалення, сарай, підвал. Чудовий краєвид з вікон.

Тел.: 2-17-03; 093-848-71-01; 097-089-39-30. 

4-кімнатна квартира у будинку котеджного типу в 
с. Косів. Загальна площа – 125 кв. м. Є вода, газ, підвал, 
сарай, город 0,40 сотих. Земля приватизована.

Тел.: 5-13-12; 096-677-73-14.

житловий будинок у с. Калинівщина в хорошому 
стані, п`ять кімнат, сучасний санвузол, постійна вода, 
газ, гараж, комплекс господарських будівель, три під-
вали, коптильня, земельна ділянка 0,20 га. Загальна 
площа – 152,6 кв. м, житлова – 83,2 кв. м.

Тел. 096-820-52-02.

дріт оцинковий 4 мм; бочка (цистерна) ГАЗ-53; 
кахель б/к.

Тел. 097-478-26-53. 

2-кімнатна квартира по вул. Б.Лепкого, 9, кв. 42 
(навпроти роддому) на 3-му поверсі. Загальна площа – 
54 кв. м. Зроблений частковий євроремонт, об`єднаний 
санвузол.

Тел.: 2-20-10; 2-60-44; 095-705-94-24; 095-092-06-27.

картопля 4-х сортів, якісна; новий ланцюг 
до комбайна, однорядний (ПР – 19,5 мм) – 10 м/п; 
дворядний (2ПР – 19,5 мм) – 10 м/п; причіп до Т-16, 
Т-25 (одновісний) без документів; навіска до Т-25 
(тяги, гвинти, розкоси, поперечина); електродвигун 
з редуктором (4 кВт – 1500 об./хв.)

Тел.: 2-49-78; 098-114-56-50.

2-кімнатна квартира по вул. Маковея, 2, площею 
52 кв. м. Якісний євроремонт, індивідуальне опалення, 
лічильники, вікна, двері, кімнати роздільні, балкон за-
склений. Можливо – частково з меблями. Терміново. 

Тел.: 097-028-68-87; 066-753-00-00, 097-347-60-47.

приміщення в центральній частині міста площею 76 
кв. м, в наявності всі документи.

Тел.: 2-38-09; 050-377-38-29.

спальний гарнітур в хорошому стані. Ціна договірна.
Тел. 067-181-48-07.

Третьокласники та класовод Ірина Василівна 
Костецька Пробіжнянської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
написали лист-прохання подарувати мульти-
медійний проектор до директора торговельно-
розважального центру “Подоляни”, що у Терно-
полі, пана Василя Чубака. На лист відгукнулися 
зразу і щиро запросили на вручення.

І ось 22 березня ц. р. пробіжнянські третьо-
класники поїхали забирати подарунок, який нам 
вручили одразу ж. Також учням запропонували 
екскурсію по торговельно-розважальному цен-
тру, безкоштовний каток, батут, різні настільні 
ігри, ще приготували дітям смачненький обід.

Адміністрація школи, вчителі, учні та батьки 
щиро вдячні пану Василю Чубаку за чудовий 
потрібний подарунок, за ті дитячі оченята, які 
випромінювали радість під час розваг. У дитя-
чій пам`яті назавжди залишиться ця екскурсія.

Бажаємо від щирого серця пану Василю Чу-
баку і його родині міцного-міцного здоров`я, 
здійснення всіх задумів.

Адміністрація школи, вчителі, учні.

Торговий дім “ВЕСНА”
пропонує

Найкращі курточки 
з натуральної шкіри 

і не тільки!

Тільки у нас 
за готівку 

та в кредит

наші координати: 
м. чортків, вул. Петрушевича, 7
2-й поверх (за кінотеатром “Мир”) 
тд “весна”

Адміністрація, вихователі та батьки серед-
ньої групи “Бджілка” дитячого закладу № 6 
“Чебурашка” висловлюють щиросердечну по-
дяку депутату міської ради Ларисі Чеславівні 

Дамарацькій за постійну та 
безвідмовну допомогу в про-
веденні поточного ремонту 
групової кімнати.

Наближається свято Вели-
кодня, дозвольте побажати 
Вам, Ларисо Чеславівно, та 
всій Вашій родині злагоди, 
міцного здоров`я, всіх благ в 
усіх починаннях та справах 
на благо нашої України.

Хай Господь дарує щастя, здоров`я і добро-
бут. Радості земної і тепла.

Щиро вітаємо з ювілеєм коханого 
чоловіка, дорогого батька, люблячого дідуся

Євгена Степановича БОГУЦЬКОГО
з м. Чортків,

який він святкує 6 квітня.
Сьогодні день, 
    який буває раз в житті, –
Це день, коли Вам 
                          60 настало.
Для Вас це, може, 
                          і багато літ,
Але насправді – 
              дуже й дуже мало.
Спасибі, татусю, 
                    за Ваше тепло,

За людяність Вашу, за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненький, уклін до землі.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа.

З любов`ю та повагою – дружина 
Ольга, син Тарас, син Назар з дружиною 

Людмилою, онуки Марійка і Артурчик.

5 квітня відсвяткувала свій ювілей 
дорога матуся, бабуся, прабабуся 

Марія Василівна ХАРюК
зі с. Капустинці.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат –
Тоді вітає вся родина,
Бо Тобі, рідненька, – 60.
Вже сивий туман
посріблив Твої скроні,
Літа цвіли не просто 
                                 цвітом,
А проростали у труді,

Уже діти дорослі і внуки ростуть,
А серце Твоє неспокійне і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Бажаємо довго Тобі прожити,
Здоров’я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий та гіркий полин,
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних, сонячних, щасливих днин.
Хай Ісус Христос рожденний,
Що прийшов спасти увесь світ,
Дасть Тобі вік благословенний
І прожити многа літ.

З любов`ю та повагою – діти, онуки 
і правнучка Софійка.

10 квітня святкуватиме 80-річний ювілей 
любляча дружина, мама, бабуся, прабабуся

Ганна Іванівна КРАЙЧА
з м. Чортків.
Пропливає долі 
                  неспокійна річка,
А за нею – роки-журавлі,
Ось і загорілась 80-а свічка
На Вашому ювілейному 
                                     столі.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,

А Ви – душею молоді.
Дозвольте в ці святкові дні
Побажати щастя у житті,
Щоб смутку не знали, ми просимо в Бога,
І радість завжди була на порозі.
Хай сили небесні Вас бережуть,
Ангели радість на крилах несуть,
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі, многі літа.

З повагою і любов`ю – чоловік Микола, 
діти, внуки і правнуки Аміна і Костя.

7 квітня, коли весна щедро обціловує землю 
сонцем, дощами і теплом, замаює квітами і 

зеленню, святкує свій День народження
Марія Ігорівна ЯЦКІВ

зі с. Ридодуби.
Твій День народження 
                              прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест 
                         й пісню ночі,

У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І Ангел Твій хоронитель
Хай буде з Тобою завжди!
Щоб Ти кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба Тобі хай дарує
Щастя, здоров`я і довгого віку.

Люблячі мама, тато, дідусь Богдан, 
брат Андрій і вся велика родина.

9 квітня буде святкувати свій ювілей 
наша подруга

Стефанія Євстахіївна ХАБЕНюК.
Живи, цвіти, 
               радій і усміхайся,
Хай все навкруг 
         проміниться теплом,
Хай кожен час і кожна 
                         днина гожа
Для Тебе буде 
              сповнена добром.
Хай цвітуть 

                                    під небом синьооким
Ще довго-довго Твої дні й літа,
А тиха радість – чиста і висока –
Щоденно хай до хати завіта.
Бажаємо здоров`я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Душа хай ласкою Господньою буде зігріта
І соняхом квітує золотим.

Найщиріші вітання від друзів.

Найтепліші вітання, найщиріші побажання 
вчительці Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ступенів

Ганні Романівній СЕРНЕЦЬКІЙ
з нагоди Дня народження.

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

Нехай здоров`я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилося все.
За добре серце Вас шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе.

З повагою – учні 1-го класу та вдячні батьки.

На велике свято Благовіщення святкує 
свій перший День народження

Марічка ДАНЧИшИН
зі с. Семаківці.

Вітаєм, Марічко, 
Тебе з прекрасним святом!
Нехай в житті Тобі, 
           дитиночко, щастить!
Нехай здорові будуть 
              Твої мама з татом!
Хай задоволення 
       приносить кожна мить!
Щоб Ти завжди 
                    була щаслива,

Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І Ангел Твій охоронитель
3 плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що Ти така є,
Хай силу і радість Тобі Він дає.

З любов`ю – хресна мама з сім`єю, 
бабуся Ганна та дідусь Михайло, 
прабабуся Оля, сім`я Гачківських.

Щиро вітаємо з 10-річчям 
дорогого синочка, люблячого онука

Ярослава Анатолійовича ЩИПЧИКА
зі с. Переходи.
Ми Тебе вітаємо 
                із великим святом
І Тобі бажаєм радості багато.
Виростай розумний, 
                добрий і красивий,
Будь в житті, Ярославе,
Ти завжди щасливий.
Виростай на радість 

                                            батькам і рідним,
Будь для мами й тата Ти завжди привітний,
Щоб в житті не знав Ти горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди.
Маленький Ісусик хай Тебе береже,
Мати Пречиста за руку веде,
Ангелик з неба ласку посилає,
У своїй опіці завжди Тебе має.
Щоб було життя Твоє, наче повна чаша,
Зичим многих літ Тобі, ювіляре наш.

З любов`ю – мама, тато, бабусі Дана і Льоня, 
дідусь юра, братик юра, цьоця і хресний.

продаютЬСя

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогого сина і брата
юліяна юрійовича БЕНДИКА

зі с. Нагірянка.
Якби зійшлися дві зорі
І райдуги сплелися в перевесло,
Тоді б, напевно, гори золоті
В дарунок ми Тобі принесли.
Але по немочі людській
Не здійснимо свого бажання,
Отож прийми Ти від душі
Палке і щире привітання.
Хай зло далекими стежками обминає,
А успіх супроводжує в усьому і завжди.
Нехай в душі тільки весна буяє,
Без клопотів, печалі і журби.
Хай радість несе Тобі кожна хвилина,
Від горя заступить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії-многії літа.
Нехай шампанське салютує,
Хай ллється пінка через келихів край,
Ми від душі бажаєм Тобі щастя,
Живи, радій і нас не забувай.
З найкращими побажаннями і любов`ю 

– мама, сестри Володимира, 
Ганя і Марійка з сім`ями.

Найновіші моделі 
для чоловіків 

та жінок


