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Виходить з 1939 року

Вічні цінності

Із перших уст

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Пером і об`єктивом

14 квітня – День працівників 
Державтоінспекції

З нагоди професійного свята щиро вітаємо вартових 
доріг, які дбають про безперешкодність і безпеку руху, 
про профілактику дорожніх правопорушень, затриму-
ють злочинців.

Щоденно сотні працівників ДАІ працюють на найріз-
номанітніших напрямах забезпечення безпеки на на-
ших шляхах. Завдяки їхній злагодженій, копіткій роботі 
не припиняються перевезення вантажів народного гос-
подарства, звичними маршрутами курсують автобуси. 
Проте робота працівників Державтоінспекції нерідко 
пов’язана з ризиком, адже не всі громадяни дотриму-
ються правил дорожнього руху. На жаль, суспільство 
засуджує порушників тільки тоді, коли під їх колесами 
гинуть люди, і саме працівники ДАІ стають головними, 
коли потрібно допомогти людині цієї ж миті не словом, а 
професійними діями, іноді ризикуючи власним життям.  

Адресуючи працівникам ДАІ слова щирої подяки за 
відданість справі збереження життя і здоров’я людей, 
забезпечення високого рівня охорони порядку на авто-
шляхах, висловлюємо впевненість, що під час контро-
лю за рухом, зупинки транспортних засобів і застосу-
вання до порушників заходів впливу взаємовідносини 
працівників ДАІ з учасниками дорожнього руху ґрунту-
ватимуться на дотриманні законності, чіткому виконан-
ні ними своїх обов’язків та людському взаєморозумінні. 
Тож нехай ваша життєва дорога наповнюється яскра-
вим змістом, а невичерпна енергія та професіоналізм 
будуть постійними супутниками вашої діяльності.

– Отож, Володимире Івановичу, з найближчо-
го понеділка і до кінця квітня усі водії будуть 
зобов’язані їхати з включеним світлом фар на-
віть у денну пору доби?

(Закінчення на 4-й стор.)

Відтепер їздитимемо 
по-європейськи

Усіх нас умовно можна поділити на водіїв 
і пішоходів, тож нововведення у Правилах 

дорожнього руху, які запропонував Кабінет 
Міністрів своєю постановою від 11 лютого ц. р. 
за № 111 і які вступлять в дію з 15 квітня ц. р., 
торкнуться кожного без винятку. Про це та 

про деякі інші питання, які сьогодні хвилюють 
Державтоінспекцію, наша розмова з начальником 
ВДАІ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській 

області капітаном міліції В.І.ЗИГРІЄМ.

Так слово за словом, вживаючись у 
тему, пізнаємо-осягаємо, чому квітне-
вої днини, принаймні минулої похмурої 
п`ятниці, так песимістично мислить наш 
співбесідник і гід візуальної мандрівки 
просторами лісництва (бо насправді до 
лісу не втрапити ніяк), котре розлягло-
ся на землях аж трьох сусідніх районів 
– Чортківського, Борщівського та Залі-
щицького. Бо торік, скажімо, лісівники на 
цю пору вже всі посадки завершували. 
А нині у лісі – ще повно снігу. Лісничий 
не приховує: запізніле тепло не може 

не вплинути на вегетацію рослин. Адже 
чим вона коротша, тим менший буде й 
приріст. Побачимо, яким виявиться ще 
й літо.

Наш співрозмовник зазначає, що сво-
го часу служив у армії в Архангельську 
– там зима триває 8 місяців, а інші – 4 
– ділять поміж себе весна, літо й осінь. 
Схоже переживаємо цьогоріч й ми – «та-
кої зими не було 30 (!) років...». Невідо-
мо, як ще вийде із зимівлі насіння жолу-
дів, прикопане у півметрових заввишки 
траншеях, – може прорости й пустити 

пагони. А торік же вдалося заготувати 
його, свого власного, аж 3 тонни (бо тра-
плялося, що добирали на Житомирщи-
ні). Загалом лісництво займається зеле-
ним живцюванням – є до реалізації та й 
на благодійні цілі до 6 тис. саджанців і 
туї, і ялівця козацького, і ще, і ще... 

– Посадок маємо не дуже багато – 
десь гектарів 14 цьогоріч, – розповідає 
п. Олег. А відтак – про те, що лісівники 
тепер переходять на європейські ме-
тоди господарювання, приміром, щодо 
надання послуг. Нарікає, що прикре 
скорочення штату добралося й до лісів-
ницької галузі: раніше на всю величезну 
господарку налічувалось 10-12 лісників, 
а тепер – лише четверо. Зазначає, що 
лісництво (як і галузь загалом) трима-
ється на загартованих кадрах, а от мо-
лодь не дуже-то затримується. Воно й 
звісно: робота не з легких, за будь-якої 
погоди й умов, як у тій пісні співається – 
«і сонцю, і вітру брат».

Нинішня зима, котра із лісу ще й не ви-
биралася, дуже «насолила» лісівникам. 
І звірству та птаству, тобто лісовій фауні, 
теж непереливки. «Але ми не здалися, 
підгодовували звірів посилено, – опові-
дає лісничий. – Понад 20 годівниць роз-
ставили і кормами насичували за будь-
яких умов: і буряками, й кукурудзою. 
Навіть на пні ділянками її залишали 
для друзів наших менших». Дізнаємось 
із уст п. Олега, що лісове «свинство», 
тобто дикі кабани, народжуються якраз 
у березні. Самки «майструють» гнізда з 
іван-чаю. 

(Закінчення н 4-й стор.)

Основою основ є церква

Блаженнійший Святослав (Шевчук),  тлумачачи в чому полягає особливість днів посту, каже: «Піст – це час, 
коли людина повинна ще раз визначитися, що в її житті повинно бути основним, а що другорядним. Тобто це час 
такого розрізнення і час оздоровлення духовної свободи. Великий піст – це коли все оживає, все відроджується. 

І хто правильно переживає час Великого посту, той переживає весну в душі, насправді відроджується до повноти 
життя». Напевно, церковна громада с. Капустинці правильно визначилася з життєвими пріоритетами – 

на минулому тижні, здійснюючи журналістський візит у села улашківського куща, наші очі возрадувала приємна 
для душі кожного християнина картина: у Капустинцях будують церкву. 

(Читайте на 5-й стор.)

Там перлина лісу снить весною
Смарагдово-брунатної барви побіля офісу Улашківського лісництва 
не бракує – навіть тепер, на початку квітня, котрий, за аналогією 

із баченням тамтешнього лісничого Олега Шевчука, і нам ввижається 
скоріш за березень – через його сповільнену налаштованість на весну...
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На часі2

12 квітня. Тривалість дня – 13.37. Схід – 6.11. Захід – 19.48. День працівників ракетно-космічної галузі. Іменини святкують Іван, Зосим
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net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
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Думки вголос

У райдержадміністрації

Про наболіле

Виконання районного бюджету і програми соціально-
економічного та культурного розвитку району за І квартал ц. 
р. було головним предметом розгляду наради при голові рай-
держадміністрації С.Кобісу, яка відбулася у перший день цього 
робочого тижня, участь у якій взяли куратор району від облдер-
жадміністрації – директор департаменту агропромислового 
розвитку ОДА А.Хома, голова районної ради В.Заліщук, місь-
кий голова М.Вербіцький, заступники голови РДА і райради, 
керівники районних управлінь та відділів. Зі слів начальника 
райфінуправління Г.Ізвєкової, бюджет району за звітний період 
виконаний на 110,9 відсотка (перевиконання становить 845 тис. 
грн.), районний – на 106,1 відсотка (267 тис. грн.). Однак невико-
нано чотири сільські бюджети – Нагірянський, Шульганівський, 
Шманьківський і Ромашівський. В останньому ситуація найгір-
ша – план надходжень виконано тільки трохи більше як напо-
ловину – 53,1 відсотка. Проте є й такі, де виконання становить 
понад 200 відсотків. Це – Бичківський, Сосулівський і Шманьків-
чицький сільські бюджети. 

Мінусують порівняно з минулим роком щодо надходжень з 
податку з доходів фізичних осіб Чортківська дистанція колії, 
«Райз-Максимко», «Агрополіс», ДП «Чортківський лісгосп», 
«Чортківсир», «Біллербек-Україна» перо-пухова фабрика, ПАП 
«Довіра», АТП-16142 та деякі інші. Внаслідок цього також недо-
отримують кошти місцеві бюджети.

За перевиконання районного бюджету начальник фінансово-
го управління РДА Г.Ізвєкова і начальник ДПІ у Чортківському 
районі І.Березовський отримали від керівників району подяки, 
адже у разі перевиконання піврічного бюджету не менш як на 5 
відсотків район отримає змогу перерозподілити частину коштів 
на розвиток соціальної сфери, чого за останні роки ніяк не вда-
валося досягти.

Щодо програми соціально-економічного розвитку, попри її 
виконання начальник управління економіки РДА Г.Мостовик за-
значила, що чимало підприємств не справляються із постав-
леними завданнями. У продовження сказаного голова райдер-
жадміністрації С.Кобіс дав доручення відповідним керівникам 
структурних підрозділів розібратися в тижневий термін із ДП 
«Чортківський комбінат шкільних їдалень», який боргує значну 
суму коштів і практично не провадить ніякої діяльності.

Велася мова на нараді й про сходи громадян, що проходять у 
цей період в селах району за участю керівників обласного та ра-
йонного рівня. Голова райради В.Заліщук висловив побажання, 
аби у них брали участь фахівці Держземагентства, адже питан-
ня, що відносяться до їхньої компетенції, найчастіше порушу-
ють під час зустрічей із владою сільчани. Директор районного 
центру зайнятості Н.Шкабар у порядку інформації повідомила, 
що невдовзі при РЦЗ почне функціонувати консультаційний 
центр, куди залучатимуться фахівці різних служб.

По-перше, про це свідчить не-
давно прийнятий так званий закон 
Колесніченка-Ківалова, ухвалений про-
владною більшістю Верховної Ради і 
спрямований проти Конституції України 
та існування її як держави. По-друге, 
почав діяти закон про референдум, на 
який недруги України планують винести 
питання про надання російській мові ста-
тусу другої державної. Де гарантія, що 
влада не сфальсифікує наслідки такого 
всенародного опитування, як нещодавно 
зробила з парламентськими виборами-
2012?

Причину всіх ворожих щодо України 
дій шукаймо в тому, що на початку на-
шої незалежності не було проведено 
люстрацію, тобто відсторонення анти-
державних, прокомуністичних сил від 
влади. Оговтавшись, комуністи почали 
повертати втрачені позиції. Хіба не зро-
зуміло, що Партія регіонів – це похідна 
від Комуністичної, це п`ята колона чужих 
для України промосковських сил, що жи-
рують на нашій землі, ділять її багатства 
на свою користь і явно шкодять усьому 
народові?

Підступно закриваються українські 
школи на сході України, скорочується ви-
давництво українських книжок, журналів, 
газет; замовчується українська пісня, 
фальшується наша історія, поступово 
відновлюються радянські свята, а на 
відповідальні державні посади призна-
чаються чужі ворожі керманичі або свої 
запроданці.

Наш народ вже давно усвідомив, що 
ПР і комуністи – це два крила однієї хи-
жої птиці, що брутально зневажає все на-
ціональне і прагне до відновлення влади 
Москви. У цьому їй активно допомагають 

московські попи, що безсоромно захоп-
люють церкви на Україні, в яких сіють 
смуту між людьми, відправляючи Служ-
би Божі мовою поневолювачів, чужин-
ською мовою. Хіба не так чинять у Поча-
єві чужі попи? І це ж Тернопільщина, а що 
вже тоді робиться на сході України?!

Що ж нам тепер – добровільно йти в 
наймити до ненависних колонізаторів? 
Хіба не пора масово переходити росій-
ськомовним українцям на свою укра-
їнську? Для цього нашій еліті потрібно 
вести широку агітацію, проводити бе-
сіди, читати лекції, ставити патріотичні 
концерти. Час нарешті перейти від слів 
до діла, до конкретних справ. Навчімо-
ся відстоювати й боронити своє – рідне, 
материнське, свою таку багату й милоз-
вучну мову та чарівну пісню. Не будьмо 
байдужими спостерігачами, а активними 
захисниками наших національних цін-
ностей.

Дивно, чому до цього часу відзнача-
ємо радянські свята, а до своїх ніяк не 
звикнемо (чи то не хочемо звикати?). Де 
ж поділася наша романтика Майдану? 
Чому так легко байдужіємо й опускає-
мось донизу, надіючись, що хтось за нас 
це зробить? Не нарікати треба, а діяти, 
робити хоч малі справи на ниві оборони 
рідного слова, щоби влада не зробила з 
нас байдужого натовпу, щоби наші діти 
не мандрували по світах у пошуках заро-
бітку, а були господарями на своїй землі. 
Бережімо українське слово й пісню, бо це 
та духовна сила, яка завжди єднала нас. 
Більше треба читати книг, газет, журна-
лів, бо телебачення заповнене набрид-
ливими рекламами; воно, за винятком 
кількох каналів, не вчить добра, не збага-
чує нас духовно. Там суцільна «развлєку-

ха» із сексуальним присмаком, а новини 
просякнуті словами «убив», «зарізав», 
«украв», «задушив», «зґвалтував», «під-
палив»... Зовсім нема історичних і патріо-
тичних фільмів, які виховували би любов 
до рідної землі, гордість за її славетну 
історію, ненависть до ворогів. Нема цьо-
го, бо воно не потрібне сучасним грошо-
витим можновладцям, українофобам, у 
яких на першому місці багатство і влада. 
Що ж то за влада, яка ганьбить і знева-
жає борців за волю України – воїнів УНР, 
січових стрільців, героїв УПА, шестиде-
сятників, відбирає звання Героїв України 
у С.Бандери та Р.Шухевича, а натомість 
славить воїнів-«афганців», яких поси-
лали на смерть не українські матері, а 
кремлівські завойовники чужих земель, 
поневолювачі багатьох народів, яким 
було мало цілого світу. Чому тепер не 
створите для учасників афганської війни 
належних умов життя, а годуєте їх лице-
мірними словами про якийсь інтернаціо-
нальний обов`язок? Замість економічних 
законів, які б покращили життя народу, 
наша влада приймає закони, спрямовані 
на знищення української нації, її мови та 
історії. Якусь нову історію пропонує на-
шим дітям-п`ятикласникам п. Табачник, 
не зважаючи на протести істориків, учи-
телів і батьків. 

Нам слід будувати свій український 
світ, бути самими собою і розуміти, що 
теперішня влада краде в нас нашу іс-
торію, нашу духовність. Не забуваймо, 
що основою, фундаментом нашої дер-
жавності й соборності є рідна мова, яка 
завжди єднала українців. Не топімо в ка-
люжі свою волю, тяжко здобуту нашими 
дідами й прадідами, щоби за це не до-
рікали нам майбутні покоління.

Марія ВИННИЧУК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
с. Милівці

У своїй замітці «Культура» на замку» я 
писав про ситуацію, що склалась з СБК 
у с. Кривеньке. Тому не буду повторюва-
тись і зупинятись на тому, яку роль віді-
грають заклади культури в житті села.

Багато років приміщення СБК – в ава-
рійному стані. Стеля, що ледь трималася 
до цього часу, нарешті впала. І залиши-
лися від приміщення «голі» стіни. Щоби 
зробити ремонт, потрібні кошти, яких 
сільрада не має. Довгий час ми жили на-
дією, що знайдеться хтось, хто допоможе 
у вирішенні проблеми. І нарешті, будемо 
надіятися й надалі, це сталось. Мов за 
помахом чарівної палички в село при-
їхали керівники районної влади голова 
райдержадміністрації С.Кобіс та голова 
районної ради В.Заліщук.

А виїхали вони в наш край, щоби на-
дати допомогу с. Зелена, над яким «по-
знущалась» природа, засипавши дорогу 
сніговими заметами. Нагадаю, нещодав-
но надавалась допомога с. Зелена в ре-

монті кладки між лівим і правим берегами 
р. Збруч.

Похвально, що керівники району не 
байдужі до запитів і турбот жителів села і 
завжди надають їм допомогу у вирішенні 
назрілих проблем.

Звичайно, знаючи проблему з будин-
ком культури у с. Кривеньке, керівники 
району не могли проїхати повз і не зупи-
нитись, щоби побачити все наяву.

Заїхавши в село, п. Кобіс і п. Заліщук 
оглянули БК, обміркувавши ситуацію, що 
склалася, пообіцяли допомогти у вирі-
шенні даної проблеми.

«Проблема полягає в тому, що ситуація 
вимагатиме певних коштів, але я думаю, 
гроші ми знайдемо. Адже не може село 
існувати без закладу культури», – зазна-
чив голова РДА С.Кобіс.

На зустріч з районним керівництвом 
потрапили випадково й інші жителі села. 
На запитання: «Чи потрібний їм будинок 
культури?» – вони відповіли однозначно: 

«Звичайно, потрібний, пора би вже щось 
робити», «Особливо він необхідний для 
нашої молоді, котра не має де проводити 
дозвілля». А вже в літах місцевий мешка-
нець, чи то всерйоз, чи жартома, сказав: 
«Сподіваюся, що на празник буду танцю-
вати у відбудованому клубі». (Храмове 
свято в Кривенькому припадає на свято 
Усікновення чесної голови Івана Хрес-
тителя). Можливо, так і буде», – відповів 
В.Заліщук. 

Приміщення слід підготувати, щоби 
можна було доступити до складання 
проектно-кошторисної документації. 
Житель села В.Саківський пообіцяв, що 
знайде помічника і за 2-3 дні очистять 
залу від зруйнованої стелі. Думаю, що і 
під час проведення ремонтних робіт ніх-
то не відмовиться допомогти будівельни-
кам. Щодо проблемного питання ремонту 
будинку культури С.Кобіс мав розмову зі 
сільським головою О.Добровольською, 
якій дав певні доручення і поради.

Приємно, що районні керівники з розу-
мінням ставляться до проблем села. За 
це ми їм вдячні, вдячні й за добрі поради, 
слова підтримки. Надіємося, в районного 
керівництва слова не розходитимуться з 
ділом. Надія завжди, як кажуть, вмирає 
останньою.

Павло ШМАТА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
с. Кривеньке

Будуймо свій український світ
Спостерігаючи за діями нинішньої влади в Україні, вже в котрий раз 
переконуєшся, що вона є ворожою для нашого народу, бо відкрито 

налаштована на знищення української мови, історії, культури і, 
врешті, самої держави. 

Надія вмирає останньою
Житель с. Кривеньке, наш постійний дописувач, позаштатний 

кореспондент «Голосу народу» Павло Шмата уже не раз, переймаючись 
станом закладу культури у рідному селі, звертався стурбовано 

до громадськості з наболілим через свої публікації. Минулого року 
п. Шмата у дописі «Культура» на замку» («Голос народу» за № 37 (8373) 
від 7 вересня 2012 р.) здійснив екскурс у минуле рідного Кривенького, 
описавши гуртки, які діяли того часу в селі, як селяни шукали кошти 
на будівництво читальні. А також закликав керівництво району до 

вирішення назрілої проблеми із розвитком культури в селі. І ось перші 
кроки у напрямку ситуації, що склалася, зроблено. 

Про це й розповідає у даній публікації п. Шмата.

Оголошення
Базарська, Бичківська, Білівська, 

Білобожницька, Босирівська, Велико-
чорнокінецька, Горішньовигнанська, 
Давидківська, Джуринська, Заболо-
тівська, Залісянська, Звиняцька, Ка-
пустинська, Колиндянська, Косівська, 
Коцюбинчицька, Кривеньківська, Ма-
лочорнокінецька, Милівецька, Му-
хавська, Нагірянська, Палашівська, 
Пастушівська, Полівецька, Пробіж-
нянська, Ридодубівська, Ромашівська, 
Росохацька, Свидівська, Сокиринська, 
Сосулівська, Староягільницька, Тар-
навська, Товстеньківська, Угринська, 

Улашківська, Чорнокінецьковолянська, 
Швайківська, Шманьківська, Шманьків-
чицька, Шульганівська, Ягільницька 
сільські ради ведуть пошук спадкоєм-
ців земельних ділянок, власники яких 
померли, на території вищевказаних 
сільських рад Чортківського району 
Тернопільської області. У разі невияв-
лення спадкоємців сільські ради ці 
земельні ділянки передадуть у тимча-
сове утримання до появи спадкоємців 
даних земельних ділянок у порядку, 
передбаченому ст. 1285 Цивільного ко-
дексу. У разі виявлення спадкоємцям 

слід звернутися до вказаних сільських 
рад.

Суб’єктам господарювання, що ви-
користовують земельні ділянки на те-
риторії сільської ради згідно з діючими 
договорами оренди землі, прохання 
звернутись у сільську раду із відповід-
ними клопотаннями щодо оформлення 
договорів на управління спадщиною у 
разі використання земельних ділянок 
громадян, які померли, а їх спадкоємці 
не оформили право власності на себе 
та не уклали із вами відповідних дого-
ворів оренди.

Про скликання двадцять 
першої сесії Чортківської 

районної ради VI скликання
 
1. Відповідно до частини 1 пункту 6 статті 55 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати двад-
цять першу сесію Чортківської районної ради VI скликання 23 
квітня 2013 року о 10-й годині в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Звіт Чортківської райдержадміністрації про виконан-

ня програми охорони довкілля, раціонального використан-
ня природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки 
Чортківського району на 2009-2012 роки.

2.2. Про затвердження звіту про виконання районного 
бюджету за І квартал 2013 року.

2.3. Про роботу Чортківського районного комунального за-
кладу «Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнів-
ської молоді».

2.4. Про роботу Чортківського районного комунального 
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в жит-
тя».

2.5. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, голову районної державної адміністрації та 
його заступників, керівників управлінь та відділів райдерж-
адміністрації, міського, селищного та сільських голів, керів-
ників підприємств, установ і організацій (за списком), керів-
ників політичних партій та громадських організацій, засоби 
масової інформації.

8 квітня 2013 р.                                                                № 40
Голова Чортківської районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Розпорядження голови районної ради



13 квітня. Тривалість дня – 13.41.  Схід – 6.08. Захід – 19.49. Іменини святкують Веніамін, Ганна

№ 15 (8405), 12 квітня 2013 року

Соціум 3
Стривожено

Проблематично

Ми – мешканці триповерхового будинку № 2, 
що по вул. Л.Українки. Всі квартири привати-
зовані. Будинок наш відокремлений від ЖКГ, і в 
ньому створено ОСББ. Окрім житлових повер-
хів у кожному з трьох під’їздів є горища, які від-
ділені одне від одного і мають входи з кожного 
під’їзду. 

За останній час приватні фірми «Юніком», 
«Тігернет», «Біттернет», «Телеком», «Всес-
віт» і кабельне телебачення займаються під-
ключенням комп’ютерів до мережі Інтернету. 
Без нашого відома й згоди представники вка-
заних фірм розмістили на горищі третього 
під’їзду свої бази. Підключення здійснено або-
нентам не лише нашого будинку, а й помеш-
кань, що поблизу нашого. Увесь дах будинку 
обперезаний кабелями. Під час проведення ро-
біт по розміщенню своїх баз на нашому горищі 
працівниками були вибиті вікна горища, зірвані 
замки, зламаний люк виходу на дах (до речі, по-
крівля – м’яка), пошкоджене покриття даху. Слід 
зауважити, всі ремонтні роботи горища і даху 
ми проводимо за власні кошти та власними си-
лами. Приміщення горища було зайнято само-
вільно працівниками вищевказаних фірм. У них, 
не відомо звідки, з’явилися дублікати ключів до 
замків, що на дверях горища і даху. Є підозра, 
що дублікати самостійно підроблені. Все об-
ладнання підключене до нашої електромережі 
загального користування, внаслідок чого під 
час сильної блискавки у негоду почали виходити 
з ладу електроприлади власного користування. 
Мешканці будинку неодноразово зверталися із 
заявами (усної та письмової форм) до голови 
ОСББ із проханням вирішити назрілі проблеми. 
Було організовано зустріч мешканців будинку з 
представниками вказаних фірм. Під час розмови 
вони нас ображали, говорили, що їхні дії право-
мірні, заявивши, що горище не наше. Та згідно 
зі статутом ОСББ усі допоміжні приміщення в 
будинку являються власністю його мешканців. 
Ми ставимо вимоги: звільнити наше горище 
і дах від обладнання приватних фірм і усякого 
призначення кабелів. На жаль, на наші вимоги 
досі ніяк не відреагували. До сьогодні на нашому 
горищі господарюють самозванці. 

(12 підписів – П.Рудник, 
В.Бондаренко, О.Обада, В.Гущин, 

І.Плотнікова, М.Полянко, З.Томіцька, 
С.Шардін, Є.Сулимко, В.Шкварок, Л.Кашуба, 

О.Ешенбах).

Слід зізнатися, дана проблема мусолиться 
вже давненько. Адже перед цим листом був іще 
один (аналогічний), у якому вказувалися лише 
дві приватні фірми «Юніком», «TigerNet». Саме 
з представниками цих фірм ми, кореспонденти 
газети, й поспілкувалися. Виявилося, послуга-
ми Інтернету від «Юніком» і «TigerNet» користу-
ється лише двоє мешканців згаданого будинку, 
відповідно – горищем проведено лише по одно-
му кабелю. До речі, керівництво цих фірм згідне 
піти на компроміс – укласти угоди і сплачувати 
орендну плату за користування горищем. Та не 
так все просто, як гадалося, бо не всі мешканці 
погоджуються на таку пропозицію…

Ми побували на зустрічі з членами даного 
ОСББ. Оглянули горище… Картина невтішна 
(на фото) – хаотично великими сув’язями намо-
тані кабелі, в стіни забиті, не відомо для чого, 
дерев’яні кілки, стеля горища волога з цвіллю. 
Щодо промоклої стелі: покрівля будинку – м’яка, 
тобто клеєна руберойдом, а отже (акцентуємо 
увагу) – покриття з обмеженою (!) можливістю 
ходьби, на що працівники, які проводять кабелі 
чи встановлюють антени, не зважають; покрит-
тя пошкоджується, утворюються тріщини, що й 
спричиняє замокання. Тому всім фірмам (осо-
бливо – «БіттерНет», «Телеком»,), послугами 
яких користуються мешканці даного будинку, 
варто вжити вагомі заходи щодо усунення по-
шкоджень і хаосу.

Варто сказати й про те, що взагалі анулю-
вати підключення до комунікацій та повністю 
звільнити горище й дах від усякого призначення 
кабелів, як цього вимагають окремі мешканці 
будинку, просто неможливо (треба й це зрозу-
міти). У будинку 32 квартири, а отже, мешканців 
– членів ОСББ – більше 60-ти; якась частина з 
них користується послугами кабельного теле-
бачення, частина – Інтернетом, а хтось – лише 
сателітарною антеною. То чи не краще дійти до 
єдиного виваженого вирішення, не позбавляю-
чи рівноправних мешканців будинку комунікацій 
(щоб і вовк був ситий, і вівці цілі)… 

До зауваги, відповідно до п. 2 ст. 10 Закону 
України «Про приватизацію державного жит-
лового фонду» власники квартир багатоквар-
тирних будинків є співвласниками допоміжних 
приміщень будинку, технічного обладнання, еле-
ментів зовнішнього благоустрою і зобов’язані 
брати участь у загальних витратах, пов’язаних 
з утриманням будинку і прибудинкової терито-

рії відповідно до своєї частки у майні будинку. 
Поняття «допоміжні приміщення багатоквар-
тирного будинку» можна зустріти у ст. 1 Закону 
«Про об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку». Згідно зі ст. 19 Закону про ОСББ 
спільне майно власників квартир складається з 
неподільного та загального майна, яке перебу-
ває у їх спільній сумісній власності і не підлягає 
відчуженню.

Автори листа торкнулися доволі болючого 
питання, яке мало би тривожити не лише їх, а й 
усіх чортківчан, та в першу чергу влади нашого 
міста й керівництво Чортківського ЖЕКу. 

Комунікаційне павутиння все більше огортає 
місто, заплутуючи цупкими жмутами стовпи, 
дахи, горища, коридори будинків. Можна і пора-
діти, адже за допомогою комунікацій до людини 
приходить телебачення, телефонний зв’язок, 
Інтернет й інші принади цивілізації, якби не по-
творний вигляд, незручності та небезпека.

Проблеми, які приносять комунальникам 
комунікаційні мережі, можна розкласти на три 
складові. По-перше, слаботочні комунікаційні 
мережі часто-густо перекидаються зі стовпів 
на будинки, з будинку на будинок, звисаючи 
по фасадах. По-друге, далі проблема «пере-
ходить» на дахи та горища. Працівники, котрі 

проводять комунікації, здебільшого шукають чи 
роблять на даху дірки, аби просунути кабелі, 
в результаті мешканці та комунальники мають 
великі проблеми з дірявими дахами. А горища 
так обперезані різного роду проводами та кабе-
лями, що можна влаштовувати майданчики для 
сушіння білизни. По-третє, прокладаючи кому-
нікаційні мережі всередині будинків, у під’їздах, 
монтажники теж не церемоняться: використо-
вують для пробивання дірок не тільки великі 
свердла, а й перфоратори, пошкоджують м’які 
покрівлі будинків, залишаючи після себе постій-
ний «головний біль» для мешканців. У під’їздах 
провайдери ведуть свої кабельні канали невпо-
рядковано. Чому не використовуються існуючі 
канали? Чому б не використати один канал для 
всіх? Невже не можна між будинками та опора-
ми прокладати мережі більш сучасними мето-
дами – під землею, як цього вимагають технічні 
умови?!

Чи достукаємося ми, піднявши дану пробле-
му, хоч до когось?.. Чи й надалі мешканці на-
шого міста вирішуватимуть загальні проблеми 
самотужки?.. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Слід сказати, визріла проблема щодо на-
дання реальної вагомої реабілітації нашим 
дітям із вадами розвитку, оскільки належної 
допомоги на часі не отримуємо.

Сьогодні наша група (яку звела спільна 
проблема – належна реабілітація) налічує 
більше трьох десятків дітей-інвалідів, у тому 
числі й дітей онкологічно хворих, які потребу-
ють не лише інтенсивного лікування, а й ду-
ховної, психологічної підтримки. На сьогодні 
до нас долучилися більше тридцяти волон-
терів – професіоналів (психологи, лікарі, вчи-
телі), котрі готові надавати допомогу дітям-
інвалідам.

Як виявилося, існуючий районний реабілі-
таційний центр «Дорога в життя» не в змозі 
надавати адекватну допомогу нашим дітям-
інвалідам. У зв’язку з цим група батьків ор-
ганізувалася як благодійний районний соці-
альний центр «Дім милосердя», мета якого 
– необхідна щоденна реабілітація, тобто: 
масаж, психомоторика, логопедія, спілкуван-
ня з іншими дітьми і так далі. Якщо вчасно 
залучити до роботи щодо реабілітації дітей-
інвалідів фахових спеціалістів – професіона-
лів своєї справи – й ефективно займатися з 
дітками, котрі потребують спеціального до-
гляду, то, безумовно, позитивні результати не 
забаряться. Тому ми, батьки дітей-інвалідів, 
об’єднавшись, вирішили реалізувати конкрет-
ними діями реабілітаційну роботу в Чорткові.

У районі – понад 300 дітей-інвалідів, які  по-
требують реабілітації, з них – 150 дітей у Чорт-
кові. У центрі «Дорога в життя» налічується 
по списку 16 дітей-інвалідів, а в реальності – 
там перебуває 5 діток. У садочку № 5, що по 
вул. С.Бандери, 57, працює спеціальна гру-
па, в якій теж займається 16 дітей (але окрім 
дітей-інвалідів її відвідують дітки з багато-
дітних і неблагополучних сімей). До зауваги, 

відрадно, тут дітки гармонійно доповнюють 
один одного (бо, на жаль, не всі здорові діти 
охоче контактують із дітьми-інвалідами). А в 
нашій групі об’єднала малечу, так би мовити, 
життєва негода: бо й ті, й інші обділені – хто 
фізичними потребами, а хто увагою ближніх. 
Добре видно результат такого спілкування: 
одні – вчаться любити і допомагати потребу-
ючим, інші – втілюють надію, зміцнюючи віру, 
що лише взаємною допомогою можна здола-
ти негаразди долі. 

Гадаємо, кожному з нас, дорослих, не слід 
залишатися осторонь таких сувоїв буття. 
Тому ми, батьки дітей-інвалідів, звернулися 
до Марії Анісенко, яка є керівником районно-
го реабілітаційного центру «Дорога в життя», 
з проханням об’єднатися однією спільнотою, 
негайно та безумовно втілювати в життя ре-
альні дії, бо через кілька років (при бездіянні) 
нашим дітям цього вже може бути непотріб-
но. Прикро, та п. Марія відмовилася співпра-
цювати, не дивлячись на те, що вже десять 
років дітки вказаного центру перебувають у 
підвальному приміщенні міської ради в не-
пристосованих для реабілітації умовах.

До речі, виникає запитання: де решта – по-
над сто (!) – дітей-інвалідів, яка на сьогодні 
надається їм допомога? Ми зіткнулися з 
плачевним становищем цієї решти дітей та 
їх батьків. Вони практично всі знаходяться 
вдома: хто фінансово більш спроможний, то 
продовжує возити своїх дітей на лікування в 
різні клініки, а хто не має такої можливості, 
той просто скорився біді, опустивши руки. 
Хіба можна спокійно дивитися на людську 
біду?! Ні! Топтатися на місці, «ойкати-айкати» 
наче в безвиході більше не можна! Ми зрозу-
міли, що з центром «Дорога в життя» ніякої 
дороги в майбутнє нашим дітям-інвалідам не 
буде. Тому звернулися до очільників району, 

міста і до священнослужителів із проханням 
допомоги, а саме: адекватно вирішити болю-
чу визрілу проблему щодо приміщення та ва-
гомої допомоги в реабілітації дітей-інвалідів. 
Представники владних структур пішли нам 
назустріч, створено спеціальну комісію для 
вирішення даного питання. Мова велася 
щодо двоповерхової будівлі – приміщення ко-
лишньої тренажерної зали (що по вул. Монас-
тирській, 1), – яка на часі у вкрай аварійному 
стані. В районному бюджеті наразі недостат-
ньо потрібних коштів для відремонтування та 
повного утримання нового реабілітаційного 
центру. Слід сказати, «Дорога в життя» зна-
ходиться на балансі районної ради. Тому, 
щоб якнайшвидше і якнайдоцільніше виріши-
ти дане питання, були такі пропозиції: перший 
поверх площею 320 кв. м належатиме центру 
«Дорога в життя» (для 16 дітей, упевнені, буде 
краще ніж у підвалі); другий поверх, за згодою 
двох сторін (влади і церкви), передається для 
ремонту управлінню Бучацької єпархії УГКЦ з 
одночасною добудовою ще й третього повер-
ху для потреб благодійної організації «Дім 
милосердя», в якій проходитимуть реабіліта-
цію наші діти-інваліди. 

Варто зауважити, зустріч за круглим сто-
лом і обговорення всіх можливих варіантів 
вирішення даної проблеми проходили у малій 
залі засідань адмінбудинку райради за учас-
ті представників районної та міської влади, 
керівників відповідних структур, колективу 
працівників центру «Дорога в життя», очолю-
ваного його керівником М.Анісенко, та пред-
ставників ініціативної групи батьків дітей-
інвалідів. Опісля довготривалих пересудів, 
доводів, міркувань все-таки дійшли спільної 
згоди, одностайно погодившись на вищевка-
зану пропозицію. 

І ніякого «пресування» та «тиску», про 
який волають в окремих інтернет-газетах, на 
п. Анісенко під час засідання не було (!), ні з 
боку влади, ні з боку церкви. В публікаціях, 
які по своїй суті – неправдиві, події засідання 
є викривленими з точністю до навпаки. Якщо 
й надалі продовжуватиметься така ситуація 
з облудними звинуваченнями, то ми, батьки 
більшості дітей-інвалідів, будемо змуше-

ні звернутися до різних державних органів і 
всякого роду ЗМІ для того, щоби реально ви-
світлити і розв’язати дану ситуацію. 

Велике прохання до авторів ганебних пу-
блікацій: наші душі, батьків і дітей, і без того 
зранені, тож не ятріть ці рани ще глибше; якщо 
не можете нічим допомогти, то дайте мож-
ливість зробити це іншим. Для нас, батьків 
дітей-інвалідів, не є важливою назва центру 
і хто у вирішенні проблеми буде нам сприяти; 
дбаємо про те, щоби наші діти мали належ-
ну реабілітацію. Звертаємося і до депутатів 
районної, міської рад, і до всіх чиновників за 
реальною допомогою – із тверезим підходом 
вирішити наболілу проблему.

Багато батьків радіє, що реально з’явилася 
можливість допомоги нашим дітям, що саме 
священнослужителі беруться за вирішення 
вагомих питань. Адже всім нам необхідна як 
моральна, так і духовна підтримка; втрачати 
такий великий шанс – безглуздо. Тому, вже 
вкотре, просимо усіх віднестися до цієї си-
туації з розумінням і проявити милосердя до 
дітей-інвалідів. Сподіваємося, спільними зу-
силлями зможемо надати діткам можливість 
відчути радість життя, спілкуватися зі здоро-
вим середовищем нарівні, створити для них 
якнайкращі умови для подолання недуг. 

Щодо реабілітаційного центру для алкого-
ліків та наркоманів (знову ж таки викривлене 
тлумачення в інтернет-виданнях), то він зна-
ходитиметься в сільській місцевості й аж ніяк 
не створюватиме нікому загрози, а тим паче 
нашим дітям-інвалідам.

На сьогодні вже створена благодійна ор-
ганізація «Дім милосердя», яка фундаменту-
ється на взаєморозумінні та спільно з владою 
і церквою робить кроки служіння ближньому.

Тетяна ЛЯКУШ – від імені батьків 
дітей-інвалідів Тетяни ДУБИНИ, 

Ірини АКСЕНОВСЬКОЇ, Галини КРОК, 
Наталії ШЕВЧЕНКО, Галини БАМБУРАК, 

Анастасії СТЕЛЬМАХ, 
Володимира ШУЛЬГИ, Світлани 

ОЛЕКСІЙОВИЧ (всього об’єдналися 
в організації 25 батьків дітей-інвалідів

 і 34 волонтери)

Об’єднаймося в милосерді
У засобах масової інформації (а саме – в інтернет-виданнях) з’явилися дві 
публікації – «Церква та світська влада в Чорткові хочуть «вициганити» 

у дітей-інвалідів приміщення?», «На Тернопільщині церковники за сприяння і тиску 
чиновників фактично знущаються над дітьми-інвалідами». Прикро, та це просто 

змусило нас – батьків дітей-інвалідів – відреагувати на дані публікації.

Оселились самозванці на горищі…
Саме під таким заголовком до редакції нашої газети 

принесли лист-прохання про допомогу мешканці будинку № 2, 
що по вул. Л.Українки м. Чортків.
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14 квітня. Тривалість дня – 13.45. Схід – 6.06. Захід – 19.51. Іменини святкують Марія, Юхим, Макар, Макарій, Марко

Із перших уст

Поруч із нами

Відтепер їздитимемо 
по-європейськи

Логічною наступною низкою до цього 
словосполучення сусідять слова відо-
мої української ліричної пісні: «...Не за-
смучуй неба, сива хмаро!». Однак ни-
нішнього квітня небо таки засмучене, 
та лебеді звично повернулися на свою 
вітцівщину – ставки у с. Шманьківці й 
Шманьківчики ще двома тижнями рані-
ше. «Ось з такою відданістю вертають 
до рідної сторони», – не стримує за-
милування явищем, упійманим ним же 
миттю фотооб`єктива, Шманьківський 
сільський голова Мирослав Човник. 
Розповідає, що трішки раніше за лебе-
дів прилітають лелеки – вони теж се-
ляться на тамтешніх ставках. Сфото-
графувати їх, щоправда, не вдалося, 
бо «не підпустили» ближче. 

Цьогоріч ставки зустріли цих вели-
чавих і гордих птиць майже всуціль 
скуті кригою. Тож підгодовувати жда-
них мандрівників взялися всією грома-
дою – і діти, й літні люди. А волонтери 
з Тернополя влаштували акцію: онука 

шманьківчанки Ярослави Шкабар Іри-
на Андрусевич, а також Ольга Прохо-
ренко, через чортківчанку п. Людмилу 
(котра не назвала свого прізвища, бо 
переконана, що опіка братами нашими 
меншими не потребує реклами) пере-
дали для лелек і лебедів цілих 10 кг 
спеціального корму. Доправити його 
до місць «дислокації» птиць взявся 
власним «гужовим» транспортом – 
осликом Магаритою шманьківський 
фермер-вівчар Юрій Захарчук. Поміж 
найактивніших шманьківчан сільський 
війт виокремлює й ім`я Євгена Гонча-
рука, котрий систематично підгодовує 
птахів.

– Знаєте, у Шманьківчиках лебеді 
селяться тимчасово, а у нас базують-
ся, – з гордістю наголошує п. Мирос-
лав. І додає, що ці гордовиті білокрилі 
створіння-символи направду стали ві-
зитівкою села...

Почула Анна БЛАЖЕНКО
Фото Мирослава ЧОВНИКА

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
– Саме так. У відповідності з урядовою постановою, якою 

внесено зміни у Правила дорожнього руху, в період із 1 жовтня 
по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза на-
селеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. 
А у разі їх відсутності в конструкції ТЗ – ближнє світло фар. За-
уважте: не габарити, протитуманні фари, а саме ходові вогні 
або ближнє світло. 

– Тобто як, проїжджаючи якесь село чи хутір, постійно 
прийдеться його вимикати?

– Не обов’язково. Це не буде порушенням ПДР. Вимога така: 
поза населеним пунктом вони мають бути включені.

– Покарання неминуче?
– Наразі це лише профілактика. Ми будемо інформувати у ЗМІ 

громадян про усі нововведення, які сьогодні вводяться у Правила 
дорожнього руху, проводити бесіди з водіями і пішоходами тощо. 
Але якщо водій систематично порушуватиме вимоги правил ко-
ристування зовнішніми світловими приладами, будемо вживати 
заходів адміністративного впливу (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

– Ви особисто вважаєте це нововведення позитивом, 
адже далеко не всі водії в захваті від нього?

– Звичайно. Автомобіль ще здалека привертає до себе увагу 
інших учасників дорожнього руху, вони стають уважнішими, змен-
шується вірогідність ДТП тощо. Зрештою, ми ж ідемо в Європу, в 
більшості країн якої подібна практика вже давно застосовується.

– Розкажіть, будь ласка, які ще нововведення передбача-
ють зміни у Правилах дорожнього руху.

– Не сказав би, що вони надто суттєві, але їх чимало. Назву де-
які з них. Приміром, вводяться такі нові дорожні знаки, як початок 
і кінець щільної забудови (див. нижче). У зоні їх дії швидкість має 
становити не більше як 60 км/год. Або у новій редакції Правил 
дорожнього руху ви зустрінете таке поняття як газон, на якому зу-
пинка і стоянка будуть заборонені (те, що ми бачимо сьогодні біля 
стін міської ЗОШ № 2). Відтепер це буде грубим порушенням Пра-
вил дорожнього руху. На дорогах з`являться деякі інші нові досі 
незвичні для нас дорожні знаки («Залізничний вокзал чи пункт зу-
пинки поїздів», «Автовокзал чи автостанція», «Культова споруда», 
«Промислова зона» та ін.), таблички під ними. До білої та жовтої 
розміток буде додано і розмітки синього (місце для паркування) й 
оранжевого (тимчасова розмітка) кольору. (До речі, дорожні знаки 
матимуть перевагу перед розміткою). Зрештою про все коротко 
переповісти неможливо, зі змінами в Правилах дорожнього руху 
більш детальніше можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах 
Державтоінспекції чи Міністерства внутрішніх справ. ПДР у новій 
редакції вже з`явилися в друкованому вигляді у продажу.

– Гаразд. Хвилює водіїв, особливо старших, й таке питання, 
як заміна посвідчень старого, ще радянського, взірця на нові. 

– Є така вимога. До 1 січня наступного року вони мають це зро-
бити, адже ті посвідчення, що були видані до 1994 року, стануть 
недійсними. Послуга ця платна, проте не потребує перездачі ек-
заменів. Що стосується тих, що видані з 1994 р., вони будуть ді-
яти й надалі. До речі, у посвідченнях нового взірця уже зазначено 
термін їх дії: приміром, для категорій А, А1, В, В1 – 20 років; С, С1 
будуть обмежені 10-ма роками.

– Не можу не зачепити у розмові з Вами теми катастро-
фічного стану наших доріг… 

– За моєї практики ще ніколи вони не мали такого жахливого 
вигляду після зимового періоду як нині. Виною тому перш за все 
складні погодні умови, проте не без того, що свою вагому лепту 
вніс і потужний великогабаритний транспорт, на який не розра-
ховані наші автошляхи. На сьогодні службою Державтоінспекції 
вживаються відповідні заходи, проводиться весняне комісійне 
обстеження, ми постійно тримаємо на контролі цю проблему. Ям-
ковість на дорогах державного значення по Чортківському району 
вже повністю ліквідована, на дорогах районного значення – на 
відсотків 65. Залишається болючим питанням місто Чортків і се-
лище Заводське, де ще не приступали до ремонтів.

Суттєвою проблемою є і зношені дорожні знаки, що потребують 
заміни. З приводу незадовільного стану доріг і заміни дорожніх 
знаків нами видано відповідні приписи дорожньо-комунальним 
службам. 

Так само по місту маємо невирішене питання зі стоянками так-
сі, над яким нині спільно працюємо з міською радою. Це – наші 
основні проблеми сьогодення.

– Годі про проблеми, давайте «переключимося» на при-
ємну тематику. Так сталося, що наше інтерв’ю вийде на-
передодні вашого професійного свята – Дня працівників 
Державтоінспекції. Можливо, скористаєтесь нагодою для 
привітань через газету?

– Від себе особисто і наших працівників вітаю всіх учасників 
дорожнього руху з професійним святом – Днем працівників Дер-
жавтоінспекції. Хотілося б, щоби наша служба працювала дійсно 
на імідж, на співпрацю з людьми, з усіма учасниками дорожнього 
руху. А від останніх ми б у свою чергу також хотіли взаємної відда-
чі, щоби вони дотримувались Правил дорожнього руху, поваги на 
дорозі один до одного. Як на мене, від цього залежить як мінімум 
50 відсотків успіху нашої роботи і порядку на автошляхах. 

– Дякуємо Вам за інтерв’ю. З наступаючим святом Вас і 
усіх вартових правопорядку на дорозі!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Там лебідка лебедеві пара...

Пером і об`єктивом

Там перлина лісу снить весною
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Та як його видобути з-під снігу? Ось 
і залишають лісники незайманими ді-
лянки із поросляком, що мали б іти під 
рубку, навмисне для кабанів. Розпо-
відає, як прикро козулям пробиратися 
по снігу – збивають ніжки до крові. Бо 
заєць, лис – ті зверху, мов по настилу, 
йдуть. А ось як мова про браконьєр-
ство заходить, чого в лісництві не бра-
кує, навіть у дні релігійних свят,  відчут-
но крається серце лісничого. Мовить: 
мають зрости штрафи-покарання разів 
у десять, тоді прикрих випадків помен-
шало б...

Як і сам ліс, головний лісівник улаш-
ківського царства снить весною. Каже, 
як тільки зблисне погідне сонечко, 
розпочнуть активно висаджувати ліс. 
Адже до цього стимулює акція «Ліси 
майбутнього». Намірів щодо її здій-
снення не бракує, лише в Улашківцях 
– біля дитсадка, надовкіл цвинтаря, 

задля окультурення сміттєзвалища. А 
нині лісівники займаються заготівлею 

деревини. Про-
водяться суціль-
ні рубки там, де 
дерева помину-
ли етап стиглос-
ті. Відвантажу-
ється деревина 
на Озеряни, На-
двірну і т. ін. За-
готовляється й 
сировина на па-
ливо – адже нині 
все активніше 
впроваджуєть -
ся альтернати-
ва природному 
газові, зокрема 
у наших сусідів-
заліщан.

Олег Шевчук, 
котрий, власне, 

й починав свою 
трудову біографію 
в Улашківцях, від-
так 15 літ протру-
дився в Білець-
кому лісництві й 
уже 12-й рік тут, 
не приховує гор-
дості: «родзинка» 
ввіреного йому 
зеленого царства 
– то дача Галілея, 
заказник держав-
ного значення. Так 
і мовить: «Вся на-
ука приїжджає до 
нас, дивиться». І 
пояснює: ліс там 
перестиглий, то – 
пам`ятка природи, 
проте яка! Он, до-
бра новація – кін-
ний туристичний 
маршрут, котрим 

уже 3 роки поспіль простують пере-
важно любителі зеленого туризму з 
братньої Польщі, «захопивши» влас-
них коней, пролягає від с. Стара Ягіль-
ниця аж до Кам`янця-Подільського, до 
тамтешнього замку. Та й – через дачу 
Галілея, де туристи зупиняються на 
старому лісництві. І, звісно ж, милу-
ються зеленою перлиною Поділля.

А згодом, після обопільно цікавої бе-
сіди, ми, що називається, вживалися у 
відчутну будь-якої пори року симфонію 
лісу тут же, побіля будинку лісництва. 
В оборі косять оком на гостей двійко 
буйволів, котрі родом аж із ...Брази-
лії. Екзотика – та й годі! Старшенькій 
буйволиці п`ять літ від роду, молодшій 
– три. Це – як би ексклюзивна візитівка 
Улашківського лісництва. За словами 
лісничого, то директор ДП «Чортків-
ське лісове господарство» Михайло 
Кільчицький полюбляє такі живі куточ-
ки. От і «прописалися» у лісництвах ДП 

то лані, то олені, то вольєри з дикими-
предикими звірами... А тут, в Улашків-
цях, охочих помилуватися екзотикою 
не бракує – провадяться й екскурсії, а 
вихованці сусіднього дитсадка мають 
цю територію за алею казок.

У розсаднику праворуч будинку ліс-
ництва громадяться саджанці туї. Чує-
мо, що одна алейка вміщає до 10 тис. 
черенків – і не віриться. Щоправда, ви-
ростає з них коли 5, коли 2-3 тис. са-
джанців. А он обіч мешканки-ласунки 
білки припасли просто на землі чима-
ло шишок із сусідньої розкішної голу-
бої ялини... Перед будинком-теремом 
застигла у своїй величавості могутня й 
прекрасна 40-літня (!) плакуча верба – 
до 3-х метрів в обхваті. І вже зеленіють 
її розлогі віти. Як і все суще в лісництві, 
теж снять близькою весною.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Потреби духовніХліб душі

На парафії о. Михайло лише місяць, 
однак вже добре, висловлюючись світ-
ською термінологією, володіє ситуа-
цією. Оповідає, що громада УГКЦ у 
Милівцях налічує 45 дворів, причому 
двадцять із них представлені одноо-
сібно – там проживають самотні жінки 
похилого віку. В сусідніх Капустинцях, 
котрі теж належать до цієї ж парафії, 
членства громади й того – майже удві-
чі менше. Однак парафія не занедба-
на, а жива: це коли вірні потребують 
священика, йдуть до сповіді, до при-
частя. І в цьому найбільша радість для 
духівника – попри чисельність тих, хто 
складає тіло Церкви. Ось і тепер отець 
щойно повернувся до храму зі сповіді 
на дому, до якої приступило п`ятеро 
милівчан. Священик акцентує: не спо-
віді виключно в період Великого посту, 
а неодмінної бодай раз на місяць чи 
то на два тижні. Бо душпастир є відпо-
відальний за стан душі всіх повірених 
йому людей і за потреби, коли вірні в 
силу, приміром, тілесної неспромоги не 
сповідаються у храмі, має за обов`язок 
взяти св. Тайни та йти сповідати і при-
чащати парафіян. 

Церква УГКЦ у Милівцях, де ми по-
бували й мали нагоду помилуватися 
любовною вивершеністю духовних на-
мірів вірних, має ім`я Воскресіння Гос-
поднього і є матірною, а в Капустинцях 
– Миколая, Архієпископа Мир Лікій-
ських, Чудотворця, дочірня. І власне 
там вона будується, про що – розпо-
відь теж у нинішньому номері газети. А 
у милівецькому храмі отець принагідно 
познайомив нас із однією зі сестриць 

церкви – Євстахією Пуляк, ще є інша, 
Ганна Дячик. 

У контексті відповіді на запитання, 
чи не відчувається у селі протистояння 
громад Церков різних конфесій, о. Ми-
хайло вкладає слова душпастирської 
науки, що найбільш достеменно пе-
редають сенс християнського брато-
любія, сконцентрованого у твердженні 
Ісуса Христа. А це передовсім – важ-
ливість не лише прощення ближнім, 
навіть ворогам своїм (адже не зовсім 
радісно простити тим, хто образив 
тебе), а й любові до них всім своїм сер-
цем, молитви за їх діяння. 

Тридцятилітній отець Михайло Ко-

вальчук, корінний чортківчанин, нині на 
порозі священичого покликання – адже 
дістав єрейські свячення лише вісім 
місяців назад, рукоположений на свя-
щеника владикою Димитрієм (Григора-
ком), єпископом Бучацьким. А до того 
понад півтора року дияконував – на 
диякона святився в Івано-Франківській 
єпархії, владикою Володимиром (Вій-
тишиним), нинішнім Архієпископом та 
Митрополитом. Бо власне й навчав-
ся в Івано-Франківській духовній се-
мінарії, а перед тим – у Чортківській 
дяківсько-катехитичній академії ім. 
свмч. Григорія Хомишина. Долучався 
до лона Церкви відтоді, як вона ви-
йшла з підпілля, ще малим хлопчиком. 
Відтак прислуговував біля священика, 
потім – біля владики Іринея (Білика), 
вже дияконом – біля владики Дими-
трія. А нещодавно дістав призначення 
ось на цю парафію – і прийшов сюди.

І знову в контексті бесіди викрис-
талізовується стержень духовності: 
покора та послух – перше, що маємо 
завжди сповняти. А ще – пам`ятати 
про ділання милосердні: піст, молитву 
й милостиню, за якими можемо осяг-
нути Небо. Так само, як не забувати 
й про останні речі: смерть, суд, Небо 
та пекло. Пам`ятати, що Христос по-
мер за нас і наші гріхи, що завдяки 
Йому живемо. Хресна дорога, котру 
торуємо нині щодень, – добре тому 
потвердження: адже наш Спаситель 
ніколи не нарікав, знаючи, що мусить 
померти, бо така воля Його Отця, тер-
пів, коли Його розпинали... Тож і наше 
призначення – жити з Христом, у Хрис-
ті, для Христа, бо Бог є Любов, Дорога, 
Правда й Життя.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Духівник РКЦ зокрема повідомив, що минулих суботи 
й неділі, 6 та 7 квітня, нашу парафію відвідував єпископ-
помічник Львівської архідієцезії Леон Малий разом із гене-
ральним вікарієм о. Юзефом Павлічком. Вони здійснювали 
канонічну візитацію в рамках відвідин Чортківського дека-
нату РКЦ. Метою візитації є огляд усіх місць, де служать 
душпастирі, – це костел св. Станіслава у Чорткові, капли-
ця св. Яна Непомука у с. Переходи, в Чорному лісі – там 
єпископ побував у суботу, відбулося Богослужіння, в якому 
взяли участь і вірні місцевої громади УГКЦ, був присутній і 
Горішньовигнанський сільський голова Борис Гевко. Також 
у суботу відправлено Службу Божу, яку очолив єпископ, у 
костелі с. Ягільниця – за співучасті вірних двох сусідніх сіл 
Ягільниця та Нагірянка й Нагірянського сільського голови 
Петра Головацького.

У неділю єпископ Леон Малий очолив головну святу 
мессу в Чортківському костелі. Пізніше в монастирі сестер-
домініканок у Чорткові зустрівся з дітьми, які беруть участь 
в катехизації, а також із їхніми батьками. Того ж дня відві-
дав каплички РКЦ у смт Товсте, с. Шипівці на Заліщанщині 
– там відбувся парафіяльний відпуст із нагоди свята Божо-
го Милосердя. Завершилася візитація у неділю ввечері на 
чортківському цвинтарі по вул. С.Бандери – Вечірню від-
служено у квінтенсенції всіх померлих: священиків, котрі 
тут багато літ духовно трудилися (в тім числі й мучеників, 
страчених 1941 р. органами НКВС, і о. Каліпса, котрий по-
мер чотири роки назад і заповідав бути похованим після літ 
його праці у Чорткові), та всіх вірних. Настоятель парафії 
о. Ярослав наголошує, що в часі  візитації пастир архідіє-
цезії мав нагоду зустрітися зі своєю паствою не тільки тут, 
у Чорткові, а й, зокрема, на периферії.

Прошу роз`яснення у свого співрозмовника, чому візи-
тація іменується канонічною. Виявляється, за канонами 
церковного права єпископ має обов`язок раз на кілька років 
відвідувати парафію не лише з тим, щоби відправити Бого-
служіння (а це трапляється частіше, до слова, у Чорткові 
єпископ побував в часі коронації ікони Пресвятої Діви Ма-
рії), а й для того, щоби зустрітися з парафіянами, різними 
спільнотами, групами, які є на парафії, побачити та вирі-
шити визрілі проблеми, потреби і т. ін. До того ж, це була 
перша канонічна візитація Львівської архідієцезії РКЦ де-
канатами за тривалий час.

І ще один штрих виокремився в ході нашої бесіди. Вже 
традиційно у помітних духовних оказіях римо-католиків 
беруть участь і вірні греко-католицьких громад. Було так 
і тепер – попри те, що за церковним календарем РКЦ від-
святкувала Пасху тоді, коли у вірних східного обряду  тіль-
ки розпочинався Великий Піст. «Дай, Боже, щоб колись ми 
об`єдналися хоча би за календарем», – мовив о. Ярослав. 
І наголосив, що візитація вмістила у своїх рамках і зустріч 
високого духовенства архідієцезії РКЦ із єпископом Бу-
чацьким УГКЦ владикою Димитрієм (Григораком).

Записала 
Анна БЛАЖЕНКО

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

У важкі роки фінансової кризи, у часи, 
коли молодь не так жваво підтримує 
віковічну віру наших предків, а більше 
думає про матеріальні блага, – зво-
диться в центрі села храм Божий для 
нині сущих і майбутніх поколінь. Як ко-
лись, півтора століття тому, їхні прадіди 
збудували церкву для своїх дітей. Та з 
часом внаслідок певних історичних об-

ставин християнська громада розділи-
лася. І стало дві церковні громади. Одна 
залишилася в збудованій церкві, інша 
перейшла служити Служби Божі у тим-
часово прилаштоване для таких цілей 
приміщення. То була колишня панська 
садиба, в якій свого часу був монастир, 
а також захоронка – дитячий садок, про-
борство, в роки радянщини – початко-
ва школа, а то й стояла пусткою. Отут 
і правили Богослужіння греко-католики 
с. Капустинці. Колись – пишний пан-
ський дім, тепер із плином років будівля 
зазнала значної руйнації. Мрією, спо-
чатку – не надто реальною, та згодом 
все-таки здійсненною стало для вірних 

будівництво церковиці, хай невеличкої. 
Так нам переповіла бажання своїх одно-
сельців жителька с. Капустинці, соціаль-
ний працівник Стефанія Яцків на толоці 
неподалік новозбудованого храму. 

Третій рік оце трудяться над втілен-
ням своєї мрії капустинчани. Спочатку 
заклали фундамент, щоби «вистоявся» 
через зиму. А з весни минулого року по-
чали «тягнути» до неба. Церква зведе-
на на металевому каркасі, а потім заши-

вається деревом, простір між дошками 
заповнюється скловатою для утеплен-
ня, а по дерев`яній основі укладаються 
пластини пінопласту. Як розповідає, по-
казуючи кожний куточок, кожний цвяшок 
та при цьому любовно погладжуючи 
дерево стін, прораб будови, старший 
брат у церкві пан Євген Яцків, отакий-
от модерновий стиль зведення культо-
вої споруди їм підказав майстер із смт 
Товсте. Він і сам приїжджав декілька 
разів, направляючи тутешніх будівель-
ників, як правильно робити на тому чи 
іншому етапі. Та «чужих» парафіяни не 
часто кличуть, намагаються все робити 
своїми руками і силами, бо ж працю 

найманих робітників треба оплачувати. 
А звідки тих грошей взяти? Громада не-
велика, всього людей – десь так із соро-
ка осель ходять до церкви Миколая Чу-
дотворця УГКЦ. Усі матеріали, все, що 
необхідно, – за свій кошт. Дякують дуже, 
просять у Господа многая літ радісного 
життя у здоров`ї, достатку для директо-
ра ПАП «Березина» Володимира Забо-
лотного, котрий, розуміючи потреби їх-
ньої громади, не обділяє матеріальною 
та й моральною допомогою. Керівник 
агропідприємства фінансово підтримує 
обидві церкви у селі. Без щедрої руки 
цього добродія греко-католики не в силі 
були б виладнати таку витратну справу. 

З кожної хати, мешканці якої відно-
сять себе до парафії греко-католицької 
церкви, вважали за свій обов`язок при-
йти допомагати на будову. Адже кожний 
просто снить тим часом, коли вже моли-
тимуть «Отче наш» у новому храмі. Того 
дня наших відвідин із паном Євгеном 
трудився Михайло Дутка. «Були й інші 
люди з громади», – пояснює місцевий 
житель. – «Але тепер молодші, щоб 
утримати сім`ї, змушені їхати на заро-
бітки, мусимо і це розуміти, не для всіх 
знайдеться робота вдома, шукають її на 
чужині, тут залишаються хіба-от пенсіо-
нери. Хочемо вже на літнього Миколая, 
22 травня, на храмовий празник, освя-
тити церквицю, тому поспішаємо, щоби 
встигнути, будемо, певно, наймати ро-
бітників».  

Настоятель церкви Миколая Чудот-
ворця молодий, та не по роках роз-
важливий отець Михайло Ковальчук 
розділяє прагнення своїх прихожан. 
Перейняті надією та запалом, хорошим 
настроєм селян, віримо у здійснення 
їхньої мрії в скорому часі й ми, журна-
лісти. Сподіваємося, вже наприкінці 
травня залунає осанна Всевишньому 
у новозбудованому храмі. Адже життя 
наше людське настільки складне, не-
передбачуване, готує нам стільки ви-
пробувань, що ми потребуємо повсяк-
час якоїсь опори, підтримки, допомоги. 
І в переважній більшості знаходимо – у 
Церкві, яка є основою основ, духовною 
матір`ю та оберегом. І це зрозуміли в с. 
Капустинці – зводиться храм на віки, з 
надією на майбуття.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Львів-Чортків: 
канонічна візитація 
духовенства РКЦ

Благу звістку про таку оказію напередодні приніс до 
редакції районки о. Ярослав Кравець – настоятель 
римо-католицької парафії св. Станіслава, єпископа 

і мученика. Випереджаючи його оповідь, варто 
зазначити, що та подія стала помітною та дістала 

розголосу не лише в духовному, а й у культурному 
розвої краю.

«Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя...»
Слова ці виписані на образку Зіслання Святого Духа, 

видрукуваного з нагоди єрейських свячень о. Михайла Ковальчука, 
пароха с. Милівці, котрим душпастир благословляє і просить 
про молитву. А вдарував він нам такі образки тиждень тому, 

в часі відвідин тамтешньої громади села.

Вічні цінності
Основою основ є церква
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Профілактика здоров`я

КікбоксингЗдоров`я

Найчастіше захворюваність спостерігається серед дітей віком 
від 2 до 5 років, це пов’язано з відвідуванням дитячих дошкільних 
закладів. Адже, відвідуючи дитсадок, малюк може захворіти на 
ГРВІ від 8 до 15 разів протягом першого року; другого – 5-7 ра-
зів; подалі – 3-5 – у рік. Зниження захворюваності з кожним роком 
пов’язане з виробленням специфічного імунітету в результаті пе-
ренесених ГРВІ. Діти перших місяців життя відносно стійкі до гри-
пу, так як мають пасивний імунітет, отриманий від матері.

Грип – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризуєть-
ся раптовим початком, підвищенням температури до 39-40о С, що 
супроводжується загальною слабкістю, м’язовими та суглобовими 
болями, сухим кашлем і головним болем. Загалом респіраторні ві-
русні захворювання тривають 5-7-10 днів. Однак на протязі трьох 
тижнів ще зберігається загальна слабість, підвищена втомлюва-
ність, головний біль, дратівливість, безсоння.

Як грип, так і ГРВІ передаються повітряно-крапельним і контак-
тним шляхами. Під час чхання, кашлю з рота хворої людини ви-
діляються частинки слини, мокротиння, в яких міститься велика 
кількість вірусів. Частинки вологи з вірусами вдихаються іншою 
людиною відразу або після того, як вони осядуть на підлогу, висо-
хнуть і знову піднімуться в повітря з пилом. Чхаючи або кашляючи, 
людина прикриває рот руками, а потім торкається ними предметів 
побуту, рук друзів чи знайомих і передає в такий спосіб віруси.

Збудники ГРВІ та грипу досить стійкі у зовнішньому середо-
вищі. Поза організмом людини вони зберігають свою життєдія-
льність протягом трьох тижнів, тому зараження може відбутися 
через значний час після контакту.

Слід зауважити, цьогоріч циркулюють три штами вірусів: грипи 
А (Вікторія) та (Н1N1 – Каліфорнія), В (Вісконсін). Наше населення 
знайоме з 2009 року з так званим свинячим грипом (Н1N1 – Калі-
форнія).

Згідно з результатами аналізу даних лікувально-профілактичних 
закладів України з початку епідсезону поточного року на грип і ГРВІ 
захворіло 4,5 млн. осіб (66 відсотків із них становлять діти). Зазна-
чений рівень захворюваності відповідає рівню в останні неепідемі-
ологічні роки. Голова Державної СЕС України Анатолій Пономарен-
ко повідомляє, що епідемії грипу в Україні немає. Та, зауважмо, на 
початку весни наш організм виснажений і чутливий до інфекційних 
чинників, тому дуже важливо попередити ту чи іншу інфекцію.

Перш за все потрібно відпрацювати правильний режим дня, не 
перевтомлюватись; стежити за провітрюванням і вологим приби-
ранням приміщень; обов’язково надягати маски, якщо у сім’ї чи на 
роботі є хворі. Прасувати маску потрібно кожні 2 години або зміню-
вати її на нову. Важливо раціонально харчуватися, вживати віта-
міни, свіжовитиснені соки, робити контрастні процедури, дихальні 
вправи, проводити достатньо часу на свіжому повітрі. Великий 
відсоток того, захворіємо ми чи ні, залежить від нашого імуніте-
ту. Зробивши зусилля над собою та виділивши час для здоров’я, 
обов’язково отримаємо результат. Не такий страшний грип, як його 
ускладнення. Потрібно зробити все, щоб їх не допустити.

Світлана ГРАБОВЕЦЬКА,
лікар-педіатр

Туберкульоз – це хронічне інфекційне 
захворювання, що супроводжується ін-
токсикацією, алергізацією організму. Най-
частіше локалізується в легенях (понад 
80 відсотків випадків), але може вражати 
практично всі органи: кістки, суглоби, очі, 
шкіру, лімфатичні вузли, мозок і мозкові 
оболонки.

Збудник туберкульозу – туберкульозна 
паличка або мікобактерія Коха. Вона може 
перебувати у вдихуваному повітрі, крапли-
нах харкотиння, на посуді, одязі, рушниках 
та інших предметах, якими користувався 
хворий на туберкульоз. Мікобактерія дуже 
стійка до середовища і довго зберігає свою 
життєдіяльність, але під дією прямих про-
менів сонця або при обробці дезінфікую-
чими хлорвмісними речовинами гине про-
тягом 5-10 хв.

Основним джерелом інфекції є хвора лю-
дина. Проте можна заразитися також спо-
живаючи молоко, молочні продукти, м’ясо 
хворих тварин. Зараження людини відбува-
ється в основному повітряно-крапельним 
шляхом, рідше – через продукти харчуван-
ня і вкрай рідко – предмети побуту, якими 
користується хворий.

Передається інфекція через слиз і мо-
кротиння хворого при його кашлі, чханні, 
розмові з ним, а також через повітряний 
пил із бактеріями Коха. Найбільш вразли-
вою людина стає після перенесення грипу, 
кору, пневмонії, при цукровому діабеті та 
ВІЛ-СНІДі. Послаблюють організм, викли-

каючи захворювання, й погані умови жит-
тя, недоїдання, важка фізична праця. 

Друга група чинників, що спричинюють 
активізацію інфекції, – асоціальний спосіб 
життя (безхатченки, переселенці), шкідли-
ві умови праці (шахтарі, металурги та ін.), 
перевтома, недосипання, схильність до 
алкоголізму, куріння, вживання наркотиків.

Перебіг хвороби найчастіше прихова-
ний, легкий, особливо на початку хвороби. 
Ось чому необхідно знати ранні ознаки 
захворювання: підвищена втомлюваність, 
загальна слабкість, невмотивована дратів-
ливість, субфебрильна температура (37,1-
37,4о С), сухий кашель або покашлювання 
протягом трьох тижнів і більше, схуднення, 
нічні потіння, збільшення лімфатичних вуз-
лів. Звичайно, остаточний діагноз мають 
установити лікарі-фтизіатри.

Сучасна медицина має всі можливості 
для повного вилікування туберкульозу. Ді-
агностичним методом для дітей і підлітків 
до 18 років є масова туберкулінодіагности-
ка (проба Манту), що проводиться щоріч-
но, незалежно від попередніх результатів. 
Вона дає змогу розпізнати початкове ін-
фікування та прояви хвороби на ранньо-
му етапі. Всі підлітки з 15 років і дорослі з 
метою раннього виявлення туберкульозу 
обов’язково повинні проходити флюоро-
графічне обстеження органів грудної кліт-
ки один раз на два роки.

Туберкульоз – це соціально-економічна 
проблема, тому державою на основі Закону 

України «Про боротьбу із захворюванням 
на туберкульоз» здійснюється комплекс 
протитуберкульозних заходів. Основним 
методом профілактики туберкульозу в ді-
тей і підлітків є вакцинація. Вона спрямо-
вана на створення штучного імунітету, що 
перешкоджає проникненню в організм па-
лички Коха.

Велику роль у системі профілактики ві-
діграє комплекс заходів, що підвищують 
опірність організму до інфекцій: правиль-
не, регулярне і повноцінне харчування, 
збалансований режим праці й відпочинку, 
загартування, заняття фізкультурою і спор-
том, відмова від шкідливих звичок (куріння, 
пияцтво, наркоманія, токсикоманія).

Щоби запобігти захворюванню на тубер-
кульоз, потрібно тримати у чистоті житлові 
будинки, вулиці міста й сіл, громадські при-
міщення. Велике значення для очищення 
повітря в населених пунктах мають зелені 
насадження.

На час лікування ізоляція хворих 
обов’язкова в умовах стаціонару. Хворі, які 
ухиляються від лікування і не дотримують-
ся санітарно-епідемічного режиму, згідно 
з розпорядженням Кабінету Міністрів за 
рішенням суду направляються на приму-
сове лікування в спеціалізовані відділення 
закритого типу з охороною.

Бережіть себе, піклуйтеся про здоров’я 
своє та своїх рідних і при перших проявах 
хвороби зверніться до лікаря. Всяку недугу 
легше побороти, коли вона своєчасно ви-
явлена.

Михайло ЧЕРКАСОВ, 
головний лікар Чортківського 

протитуберкульозного 
диспансеру

Повідомлення про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами
Публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз” (Богород-

чанське ЛВУМГ філії УМГ “Прикарпаттрансгаз”), код ЄДРПОУ 
3001980, юридична адреса: 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 
9/1; місце розташування основного виробництва: 77701 смт 
Богородчани, вул. І.Петраша, П/С 7, Івано-Франківська обл. 
Начальник Богородчанського ЛВУМГ Слободян В.І. має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря для газорозподільних станцій: ГРС-Чортків, 
ГРС-Шульганівка, ГРС-Палашівка, ГРС-Білобожниця, ГРС-
Джурин, ГРС-Колиндяни, ГРС-Улашківці. Вид діяльності: 49.50 
Трубопровідний транспорт. Потужність ГРС – 1-70 тис. м3/год.

Перелік і кількість забруднюючих речовин, які можуть ви-
кидатись в атмосферне повітря, т/рік: сполуки азоту – 0,014-
0,636; оксид вуглецю – 0,017-0,817; метан – 0,588-9,847; неме-
танові легкі органічні сполуки – 0,009-0,044.

Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 кален-
дарних днів із дати публікації в Чортківську райдержадміні-
страцію.

Наш район гідно представили юні кікбок-
сери Чортківського педагогічного училища 
ім. О.Барвінського: 10 золотих і 4 срібні ме-
далі у напружених поєдинках здобули ви-
хованці навчального закладу.

Так, чемпіонами у своїх вагових катего-
ріях стали: Михайло Опалюх, Максим Што-
грин, Остап і Назар Шмиголі, Володимир та 
Ігор Пандраки, Павло Дріль, Віталій Горя-
чий, Олександр Піхуник і Владислав Мак-
симлюк. Срібні медалі вибороли Максим 
Вавриневич, Віталій Сухарський, Олек-
сандр Коростіль, Максим Кагадій. Варто 
відмітити виступ наймолодших учасників 
нашої команди Олександра Піхуника та 
Владислава Максимлюка, яким лише по 
чотири з половиною роки, але на рингу 
вони показали справжню волю до перемо-
ги. Від свого імені висловлюю подяку бать-
кам, які підтримують своїх дітей у їх пориві 
займатися спортом і зокрема кікбоксингом, 
а також дирекції училища в особі його ди-
ректора Романа Пахолка.

Борис ФЕДОРИШИН, 
викладач фізичного виховання 

Чортківського педагогічного 
училища ім. О.Барвінського

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР 
ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ

Заводська селищна рада оголошує про намір передати в оренду майно ко-
мунальної власності – частину приміщення плавального басейну площею 144 
кв. м, за адресою: вул. Галицька, З а, смт Заводське, Чортківський район – для 
розміщення цеху по зборці металопластикових вікон.

Термін прийняття заяви про намір взяти в оренду майно – протягом 10 робо-
чих днів із моменту опублікування оголошення.

До заяви додаються відомості про учасника. У разі надходження двох і біль-
ше заяв на об’єкт оренди Заводською селищною радою буде проведено кон-
курс на право оренди майна.

За детальною інформацією звертатись у Заводську селищну раду за адре-
сою: вул. Чарнецького, 7, смт Заводське, Чортківський район. 

Телефон для довідок – (03552) 2-41-77.
Роман КОЛОДІЙ,

Заводський селищний голова

Не грип страшний – 
а його ускладнення

З туберкульозом легковажити небезпечно
Щорічно у весняні дні світ згадує про цю велику і небезпечну недугу. 
Згідно зі статистикою ВООЗ, щороку від туберкульозу (сухот) на 

планеті помирає понад 2 млн. людей. Цьогоріч відзначення міжнародного 
дня боротьби з туберкульозом проходило під гаслом: 

«Зупиніть туберкульоз протягом мого життя».

Поцінована воля до перемоги
Нещодавно у Тернополі відбувся відкритий чемпіонат 

області з кікбоксингу серед юнаків та юніорів. 
У змаганнях взяли участь і команди зі Львова, 

Івано-Франківська, Рівного, Житомира. 

ДПІ інформує

1. Добровільне декларування своїх 
доходів – це демонстрація взаємної 
довіри та партнерських відносин між 
платниками податків і державою. Де-
кларуючи доходи та сплачуючи по-
датки, громадяни роблять свій інди-
відуальний внесок у добробут своєї 
держави. Кожен громадянин має ро-
зуміти свої зобов’язання перед дер-

жавою і зобов’язання держави – перед 
ним.

2. Декларування доходів громадян – 
це загальноєвропейський тренд. Сві-
доме декларування своїх доходів та 
сплата податків українцями – вірний 
шлях до побудови європейського сус-
пільства.

3. Декларувати свої доходи та спла-

чувати податки – це престижно та при-
родно.

4. Новий сервіс від податкової – 
можливість подання декларації про 
доходи, отримані у 2012 році, через 
Інтернет.

Марія ТИМЧИШИН,
заступник начальника ДПІ 

у Чортківському районі

Ключові повідомлення, що містять основні аспекти кампанії декларування

торговий дім в центрі міста, 
на площі Ринок. Є вбудована 

громадська вбиральня.
Адреса: вул. Гончара, 5
Тел. 096-051-76-50
Бажаючим прохання прийти 

на збори співвласників 20 квіт-
ня об 11-й год.

Комітет співвласників

ПРОДАЄТЬСЯ

Гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі – грип, 
утворюють найбільш поширену групу патологій, яка в 

структурі інфекційної захворюваності займає 95 відсотків.



07.05 Панянка і кулінар
07.35 Дружина
09.05 Подорожуй світом
09.30 Аудієнція
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Ближче до народу
10.45 Золотий гусак
11.10 Маю честь запросити
11.55 Крок до зірок
12.45 Музична академія
13.45 Кумири і кумирчики
14.15 Шеф-кухар країни
15.20 В гостях у 
Д.Гордона
16.20 Караоке для дорослих
17.05 Не вір худому 
кухарю
17.40 Телепроект “Короле-
ва України”
18.50 Головний аргумент
19.00, 22.05 Ніколо. “Весна 
прийшла”
21.00 Підсумки тижня
21.45 Точка зору
23.00 Ера бізнесу

07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 «Лото-забава»
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Кулінарні курси 
11.40 Неділя з Кварталом
12.35 Голос країни 3
15.15 Х/ф “Секта”
19.30 ТСН
20.15 Голос країни 3
22.30 Світське життя
23.30 Що? Де? Коли? 

06.40 Великий бокс. Бій за 
участю С.Федченко
08.00 Бокс. Тайсон Ф`юрі - 
Стівен Каннінгем
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Орел і решка
11.05 Смачне побачення
12.00 Т/с “Кремінь 2”
16.10 Т/с “Генеральська 
невістка”
20.00 Подробиці тижня
20.45 Великі танці
23.15 Х/ф “Велика різниця”

06.20 Концерт “О.Барикін. Не 
забувай друга...”
08.00 Присвяти себе 
футболу
08.20 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.20 Армія
09.35 Досвід
11.10 Граємо до армії
11.35 Школа юного супер-
агента
11.55 Х/ф “Сніданок на 
траві”
14.30 В гостях у Д.Гордона
15.30 Золотий гусак
16.10 Концерт Я.Табачника 
“Тільки музика”
17.25 Концерт Я.Табачника 
“Честь маю запросити”
21.00 Підсумки дня
21.25 Без цензури
21.55 Кабмін: подія тижня
22.10 Українська пісня
23.00 Твій голос
23.30 Ера здоров`я

06.10 Х/ф «Принцеса млєї 
мрії»
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.15 М/ф “Енгрі Бердс”
10.20 М/с «Чіп і Дейл»
11.05 Світ навиворіт 4: 
В`єтнам
12.05 “Тачки”
12.30 Великі перегони
14.40 Х/ф “Ерихітка з 
Беверлі-Хіллз”
16.35 “Вечірній Київ”
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Великі перегони
22.10 Х/ф «І цілого світу 
замало»

05.50 Шустер-Live
10.55 Х/ф “Екіпаж”
13.50 Т/с “Кремінь”
17.55 Т/с “Кремінь 2”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Кремінь 2”
22.45 Великий бокс. Бій за 
участю С.Федченко

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
09.20 Д/ф “Сімдесятники. 
Володимир Дахно”
09.50 Контрольна робота
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.40 Віра. Надія. Любов
13.35 Адреналін
15.25 Околиця
15.55 Т/с “Із життя капітана 
Черняєва”
19.10 Невідома контр-
розвідка
19.50 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
21.40 Фольк-music
23.00 Підсумки
23.15 Х/ф «Карусель»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05 Сніда-
нок з “1+1”
10.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана 2»
11.40 Т/с «Вероніка 2: 
Втікачка»
12.40 Пекельна кухня 3
14.40 Сімейні мелодрами
15.40 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
16.45. 19.30 ТСН
20.15 “Казкова Русь”
22.10 Х/ф “Перевізник”

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Повернення 
Мухтара»
11.05 «Слідство вели» 
12.00, 18.00 Новини
12.20 «Слідство вели»
13.15 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.00 Т/с «Анюта»
17.55, 19.05 Т/с “Жіночий 
лікар”
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 «О.Білявський. 
Особиста справа Фокса»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Т/с «Маруся. По-
вернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини 
13.05 Віра. Надія. Любов
14.00, 19.40 Про життя
15.15 Euronews
15.55 Т/с “Із життя капітана 
Черняєва”
19.10 Про головне
21.25 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Х/ф «Карусель»

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 «Вероніка 2: 
Втікачка»
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 «Вероніка 2: 
Втікачка»
21.15 Пекельна кухня 3

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Повернення 
Мухтара»
11.05 «Слідство вели» 
12.00 Новини
12.20 «Слідство вели»
13.15 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.00 Т/с «Анюта»
17.55 Т/с “Жіночий лікар”
18.00 Новини
19.05 Т/с “Жіночий лікар”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Повороти долі»
22.25 Т/с “Голубка”
00.20 Т/с “Перевізник

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «М.Олялін. По-
ранене серце»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.35, 18.20 Новини
13.10 Українська пісня
13.55, 19.40 Про життя
15.00 Парламентські 
слухання у Верховній 
Раді України: “Про стан, 
заходи та перспективи 
подолання наслідків чор-
нобильської катастрофи”
18.00 Про головне
18.55 Театральні сезони
21.30 Надвечір`я
22.25 Світло
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана 2»
11.45 Т/с «Вероніка 2: 
Втікачка»
13.40 Не бреши мені
14.45 Сімейні мелодрами
15.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
16.45, 19.30, 23.25 ТСН
20.15 Т/с «Вероніка 2: 
Втікачка»

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Петрівка, 38. 
Команда Семенова»
11.20 «Слідство вели» 
12.00, 18.00 Новини
12.45 «Слідство вели»
13.40 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.00 Т/с «Анюта»
17.55, 19.05 Т/с “Жіночий 
лікар”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Повороти долі»
22.20 Т/с “Голубка”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «М.Козаков. Не 
дай мені, Боже, лишитися 
розуму»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Шеф-кухар країни
10.20 Т/с «Маруся. Повернення»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
13.10 Крок до зірок
13.55 Про життя
15.15 Euronews
15.55 Т/с “Із життя капітана 
Черняєва”
19.10 Про головне
19.40 Про життя
21.15 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Х/ф “Карусель”

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 «Вероніка 2: 
Втікачка»
13.40 Не бреши мені
14.45 Сімейні мелодрами
15.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу 
16.45, 19.30, 23.50 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Вероніка 2: 
Втікачка»
22.20 Міняю жінку 7

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Петрівка, 38. 
Команда Семенова»
11.20 «Слідство вели» 
12.00 Новини
12.45 «Слідство вели»
13.40 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.00 Т/с «Анюта»
17.55 Т/с “Жіночий лікар”
18.00 Новини
19.05 Т/с “Жіночий лікар”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Повороти долі»
22.25 Т/с “Голубка”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «А.Пугачова. 
Знайти мене»
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”
12.35, 15.00, 18.20 Новини
13.00 Право на захист
13.20 Темний силует
13.30, 19.45 Про життя
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Життя на рівних
15.50 Т/с “Із життя капітана 
Черняєва”
18.55 Агро-News
19.25 Сільрада
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 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.40 Х/ф «Тільки ти»
13.40 Не бреши мені
14.40 Сімейні мелодрами
15.40 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
16.45, 19.30, 23.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Т/с «Вероніка 2: 
Втікачка»
22.20 Гроші

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Фродя”
12.00, 18.00 Новини
12.25 Т/с “Фродя”
13.25 Д/с «Слідство вели»
14.20 Судові справи
15.15 Сімейний суд
16.10 Чекай на мене
17.55 Т/с “Жіночий лікар”
19.05 Т/с “Жіночий лікар”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Повороти долі»
22.25 Т/с “Голубка”
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ПОНЕДІЛОК
16 квітня

ВІВТОРОК
17 квітня
СЕРЕДА

18 квітня
ЧЕТВЕР

19 квітня
П`ЯТНИЦЯ

20 квітня
СУБОТА

21 квітня
НЕДІЛЯ

15 квітня

17 квітня. Тривалість дня – 13.56. Схід – 6.00. Захід – 19.56. Іменини святкують Георгій, Марія, Йосип

ПРОДАюТЬСЯ

квартири

будинки

земельні ділянки

інше

Вважати недійсним

Здаю 1-кімнатну квартиру в м. Київ 
у Голосіївському районі (біля готелю “Мир”), 

близько біля станції метро
Тел.: 3-19-94; 097-502-34-97

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 індивіду-
альне опалення. 

Тел. 096-983-39-23.

2-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності, 84. 8-й поверх. Заг. пл. – 53,1 кв. 
м, великий засклений утеплений балкон (6 
м), індивідуальне опалення, постійно вода. 
Недорого. 

Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46. 

2-кімнатна квартира в центрі міста на 
2-му поверсі. Загальна площа – 61 кв. м, 
житлова площа – 43 кв. м, кімнати роздільні; 
є індивідуальне опалення, лічильники, два 
підвали, кладовка, гараж.

Тел. 068-148-17-43.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
63. Загальна площа – 49,8 кв. м, кімнати 
роздільні, цілодобове водопостачання.

Тел. 066-295-53-17.

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.

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. Горішня Вигнанка по вул. Зе-

леній (поблизу сільської ради). Всі зручності 
(вода, каналізація, опалення), ремонт. Ціна 
договірна.

Тел.: 050-377-38-35; 067-580-41-66.
1/2 житлового будинку в м. Чортків по 

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

Тел. 098-578-23-53.
власний будинок у центрі м. Чортків по 

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

Тел. 050-377-59-77.
приватизований будинок у с. Пробіжна, 

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

Тел.: 097-933-64-13; 096-606-14-00.
незавершене будівництво (котеджі) в 

районі Синякового. Земельна ділянка прива-
тизована.

Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50.
будинок  у с. Білобожниця 10 х 12, загальною 

площею 209 кв. м, 5 кімнат, сутерини по всій 
площі, 2 гаражі (під одним – підвал), сарай, 
стайня, криниця, сад, земельна ділянка – 15 
сотих, приватизований. 

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

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

Тел. 098-802-38-94.
новозбудований приватизований бу-

динок у с. Ягільниця, площа – 198 кв. м, 
земельна ділянка – 0,22 га. Є криниця.

Тел. 097-144-60-90.
половина цегляного житлового бу-

динку з господарськими будівлями в с. Го-
рішня Вигнанка (15 хв. від центру міста). Є 
дві кімнати, коридор, кухня, телефон, газ, 
земельна ділянка – 0,22 га. Ціна договірна.

Тел.: 3-11-54; 099-197-99-04.
будинок в центрі м. Чортків. Земельна 

ділянка – 7,5 сотих.
Тел. 096-618-50-51.

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

Тел. 050-377-59-77.

земельна ділянка в смт Заводське (в ра-
йоні православної церкви). Площа ділянки – 
13,33 сотих. Ціна договірна.

Тел. 096-229-41-55.

ОГОЛОШЕННЯ
Використання води для пиття є однією 

з найважливіших потреб людини. Але тре-
ба пам’ятати, що вода може бути одним із 
факторів передачі інфекційних захворювань. 
Попередження передачі інфекції через воду 
можливе лише при проведенні дезінфекції 
криниць. Після дезінфекції вода придатна 
до вживання через 1 добу. Дезінфекція буде 
проводитись у м. Чорткові та всіх населе-
них пунктах Чортківського району. Бажаючі 
можуть записатись за телефонами: 3-22-98, 
3-19-83.

Захистіть себе та ваших блиЗьКих, 
ДеЗінфеКція – шлях До ЗДоровя!

Чортківська «Профдезінфекція»

Здаємо в оренду нежитлове приміщення 
площею 74 кв. м, окремий вхід із пл. Ринок (колишній 

побуткомбінат). Може бути використаний під  
стоматкабінет, маємо необхідні документи.

Тел. 066-357-36-12

тел.: 52-1-89; 52-1-66

скородинський цегельний завод

відпускає високоякісну 
ліцензійну цеглу

Можлива доставка власним 
автотранспортом

Приватне агропромислове підприємство 
“Полівці” має намір одержати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарним 
джерелом ферми, яка розташована 

за адресою: Чортківський р-н, с. Полівці.
Підприємство спеціалізується на розведенні 

свиней, відгодівлі свиней та великої рогатої ху-
доби.

Валовий викид забруднюючих речовин в ат-
мосферу від процесу утримання поголів’я свиней 
та ВРХ становить – 4,463 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої ді-
яльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 кален-
дарних днів із дня опублікування інформації за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдер-
жадміністрація.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Терно-
пільавтотранс 16100», що знаходиться за юридичною 
адресою: м. Тернопіль, вул. Вояків дивізії «Галичина», 
7 та фактичною адресою проммайданчика: Терно-
пільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Ко-
пичинецька, 22 має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За основним видом діяльності КВЕД підприємство 
займається: 52.21 Допоміжне обслуговування назем-
ного транспорту.

Валовий викид забруднюючих речовин від вироб-
ничої діяльності підприємства (виробництва) стано-
вить: оксид вуглецю – 0,036 т/рік; вуглецю діоксид 
– 8,757 т/рік; оксиди азоту (в перерахунку на діоксид 
азоту [NО + NО2]) 0,009 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних нормативів у 
процесі виробництва немає. Забезпечення обігріву 
приміщень проводиться за допомогою конвекторів. 
Паливо – природний газ.

Зауваження приймаються за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація, протягом 
30 календарних днів із дня опублікування інформа-
ції.

загублений державний акт на право приватної 
власності на землю серії І-ТР за № 021650, виданий 
Білівською сільською радою 21 січня 2000 р. на ім`я: 
сУсяК лукія василівна.

будинок в с. Переходи по вул. Сонячній, 
8. Є земельна ділянка – 49 сотих, великий 
сад, вся земля приватизована. Є гараж, 
хлів. Будинок газифікований. Ціна договірна. 
Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

КУПЛю
шифер, який був у використанні. Тел.: 2-23-49; 067-354-10-11.

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.
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+3 ... +15

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУбОТА
13 квітня

+2 ... +14

НЕДІЛЯ
14 квітня

+3 ... +15

ПОНЕДІЛОК
15 квітня

+3 ... +18

ВІВТОРОК
16 квітня

+7 ... +14

СЕРЕДА
17 квітня

+9 ... +13

чЕТВЕР
18 квітня

+7 ... +12

П`ЯТНИцЯ
19 квітня

18 квітня. Тривалість дня – 13.59. Схід – 5.58. Захід – 19.57. День пам`яток історії та культури. Іменини святкують Платон, Марко

Футзал

Подяка

26 березня о 16 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 
830 г, 55 см) у Наталії КРАСІЙ з м. Чортків;

27 березня о 8 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 570 
г, 53 см) в Олександри ГНАТ зі с. Скородинці;

28 березня о 7 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 370 
г, 50 см) в Ольги СТЕПАНОВОЇ зі с. Джурин;

30 березня о 17 год. 15 хв. – дівчинка (3 
кг 740 г, 55 см) у Марії НІВІНГЛОВСЬКОЇ з м. 
Чортків;

31 березня о 14 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 
200 г, 52 см) у Василини КРАСОВСЬКОЇ зі 
с. Скомороше;

3 квітня о 10 год. 15 хв. – хлопчик (4 кг, 55 
см) в Ірини ПИПТИК зі с. Біла,

о 13 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 465 г, 54 см) 
у Ганни КЛОПІТ зі с. Малі Чорнокінці;

4 квітня о 15 год. 35 хв. – дівчинка (2 кг 870 
г, 50 см) в Ольги ВЕРБИ зі с. Переходи;

7 квітня о 1 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 800 г, 
54 см) в Олени АСТРЯБСЬКОЇ зі с. Переходи,

о 8 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 680 г, 54 см) 
в Юлії БАЛАКУНЕЦЬ із м. Чортків;

8 квітня о 12 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 440 
г, 50 см) в Уляни ШЕВЧУК зі с. Білобожниця;

9 квітня о 10 год. – хлопчик (3 кг 20 г, 50 см) 
у Любові ПОЛЬОВОЇ зі с. Товстеньке.

Родовід

В цю прекрасну весняну пору, 
14 квітня, святкує свій ювілей хороший 

керівник і гарна людина
Вадим Фредикович ГУМЕНЮК

із м. Чортків.
Хай серце Ваше завжди 
                    щедрим буде
І широко відкритим 
                         для людей.
Хай молодеча сила 
                 сповнить груди,
Додасть наснаги 
                       і нових ідей.
Бажаєм Вам, 
      щоб кожне починання

Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Хай доля намітить років багато
Здоров`я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде 
                    людського тепла!

З повагою – 
Ваш люблячий колектив.

Найтепліші вітання, найщиріші по-
бажання з нагоди славного ювілею – 

60-річчя – засилаємо нашому дорогому 
батькові та дідусеві

Євгену Михайловичу НАЗАРАКУ.
Наш любий і рідний, 
            найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
             затишно й світло.
Ти гарний татусь 
               і дідусь чудовий,
Даруєш турботу 
                та море любові.
Спасибі за ласку, 

                                                за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро –
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Твоє серце, лагідне і ніжне,
Не знає болю, смутку і образ.
Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров`я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов̀ ю і повагою – донька 
Оксана, зять Мирослав, 

онучки Іринка й Оля.

10 квітня відсвяткував свій ювілей 
турботливий син, люблячий чоловік, 
мудрий татусь та найкращий дідусь

Євген Михайлович НАЗАРАК.
Спинити час ніщо 
                        не в змозі –
І ліс шумить, і квітне сад.
На Твоїм сонячнім порозі
З`явилось мудрих 60.
Бажаємо щастя, 
                   удачі без ліку,
Добра і любові, 
                 та довгого віку,

Здоров`я міцного, козацького гарту,
Юнацької сили, як в добрі часи.
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і з роси.
Бажаєм до століття ще дожити,
Щоб внуків усіх переженити,
Благословити правнуків у світ,
Нехай Господь дарує многа літ!

З любов̀ ю і повагою – мама, дружина, 
донька Надія, внуки Вітя і Оксанка.

13 квітня виповнюється 50 років
Марії Олексівні СИДОР.

У цей святковий 
                     світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Найперше зичимо здоров`я
Щоб Бог щоденно 
                            дарував,
Щоб у Своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав.
А Матінка Божа, 
                  Цариця Свята,

Нехай дарує щасливі 
                            та многі літа.

З повагою – колектив 
Шманьківської 
сільської ради.

Щиро вітаю з ювілеєм хресну маму 
Марію Зеновіївну ХМИЗ 

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

Мар’яна та сім’я Угринів.

Складаємо щиру вдячність директору ПАП 
“Паросток” Євгену Михайловичу Шкабару за 
прогортання від снігу сільських доріг, осо-
бливо дороги, що з`єднує Шманьківчики зі 
Шманьківцями, де утворюються найбільші 
снігові замети. Бажаємо йому наснаги у доб-
рих, помічених Господом намірах, успіхів, до-
бра і благополуччя.

Із вдячністю – Шманьківський 
сільський голова Мирослав Човник 

і громада с. Шманьківці.

Дирекція ПСК Маркет-Теко 
Чортківського райСТ від щирого серця 
вітає із 50-річчям від Дня народження 

завідуючу Маркет-Теко 
с. Стара Ягільниця

Віру Ярославівну САВКІВ.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття, 
Хай вистачить щастя на ціле століття. 
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї, 
І радість на серці, і хліб на столі. 
Нехай Вас не полишає Віра, підтримує 

Надія і зігріває Любов, а доля і час дару-
ють Вам світлі і радісні дні, мир, злагоду і 
благополуччя.

З повагою – колектив 
ПСК Маркет-Теко.

16 квітня святкуватиме свій День 
народження дорогий похресник

Микола Ігорович МИЦЬКО
зі с. Горішня Вигнанка.

Дозволь Тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз у рік!
Здоров`я, щастя щиро побажати
На все життя, на довгий вік!
Щоб в рідному домі було спокійно,
Живи Ти на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
З любов̀ ю – хресна мама 

Оксана з сім`єю.

Дирекція Базарської загальноосвітньої 
школи I – III ступенів, педагогічний та 

учнівський колективи щиро здоровлять 
із ювілеєм заступника директора школи 

з навчально-виховної роботи
 Ганну Іванівну ДУТКУ.

Шануємо Вашу мудрість, 
розуміння, професійну до-
сконалість. Ви – наш фа-
кел, наш керманич, наша 
підтримка. Дякуємо долі, 
що маємо такого методис-
та, наставника і порадника. 
Хай благословенна Божа 
Іскорка завжди осяває Вас 

на нові успіхи у керівництві навчально-
виховним процесом. Сьогодні у Всемилос-
тивого Бога просимо для Вас усіх земних 
благ і щедрот, справжнього людського щас-
тя, творчих досягнень, професійного злету. 

То нічого, що знов ювілей, 
Сивий вітер в волоссі гуляє,
Ми у цей для Вас значущий день
І здоров’я, і щастя бажаєм.
Хай Син Божий з високих небес
Шле рясного квітневого цвіту,
Живіть довго на радість усім 
Ще на многая й благая літа!

Щиросердечні весняні вітання з нагоди 
ювілею – 50-річчя

Володимира Павловича ХОМКА.
У цей святковий 
                     світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя 
                   Вам бажаємо.
Хай обминають 
                      Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя
                               на путі,

Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.

З любов̀ ю та повагою – друзі.

Це підтвердить кожен, хто не пропустив за 
останні три роки, відколи проводиться, тради-
ційний турнір із футзалу серед підприємств, 
установ та організацій району. Й, здається, 
не прогадали організатори змагань, дещо 
перекроївши цьогоріч формат вирішальних 
двобоїв, відмовившись від традиційних ігор 
на вибування до розіграшу головного призу 
в рамках короткочасного групового турніру 
чотирьох, де кожен мав можливість перед 
кожним довести свою перевагу. Безкомпро-
місність поєдинків підтверджують їхні резуль-
тати, коли лише в першій грі було зафіксовано 
мінімальну перевагу майбутнього переможця 
змагань – «Газовика» над «Органікою» (4:3). 
Всі решта ігор закінчилися з нічийними рахун-
ками. Єпархія з підприємцями та «Органікою» 
розійшлася миром – 1:1, а підприємці з газови-
ками та «Органікою» назабивали один одному 

по чотири м’ячі в кожній зустрічі. І не надто й 
раділи по закінченні вирішального матчу за-
гальній перемозі до того чинні й новоспечені 
чемпіони – газовики, адже при рахунку 2:2 
вони двічі наприкінці зустрічі залишали свого 
воротаря наодинці з двома гравцями суперни-
ка, крім цього, неодноразово священнослужи-
телі кілька разів своїми пострілами з дальніх 
дистанцій випробовували на міць стійку воріт. 
Усе ж нічия дозволила першим святкувати трі-
умф. Завдяки кращій різниці забитих і пропу-
щених м’ячів срібним призером стала коман-
да підприємців, бронзовим – Бучацької єпархії 
УГКЦ. Четвертим місцем вдовольнилася «Ор-
ганіка». Усі команди були нагороджені кубка-
ми та грамотами.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

на знімку: усі учасники фіналу.

Усім фіналам фінал

З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 26 березня по 9 квітня ц. р. 
народилося 6 дівчаток і 6 хлопчиків: 

Вітаємо з ювілеєм кохану дружину, 
люблячу матусю

Галину Михайлівну ВИСЛОЦЬКУ.
Якби вдалось 
              впіймати дві зорі,
Веселки обв’язати 
                      перевеслом,
Тоді б, напевно, 
                      подарунки ці
Сьогодні ми Тобі 
                           принесли.
Але по нашій 
                немочі людській

Нам, на жаль, таке не вдасться,
Тому бажаєм щиро, від душі
Кохання вічного, здоров’я й щастя!
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай Господь наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ти змогла усе життя своє
В здоров’ї й радості багато літ 
                                     прожити!
З любов̀ ю – чоловік Василь, 

діти Тетяна і Тарасик.Люблячу маму, дружину, доньку 
Наталію Петрівну ШЕВЧУК, 

яка сьогодні святкує золотий ювілей, 
та дорогого сина, внука 

Ігоря ШЕВЧУКА, 
що цими днями відзначив своє 19-річчя, 

щиро вітають найрідніші люди.

Хай в житті вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров`я міцне посилає.
Хай пісня з уст ваших часто лунає, 
Хай Бог у житті завжди помагає,
Хай лік рокам ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі, 
Нехай вас всі біди 
                            обминають,
І щоб хліб свіжий був на столі.

Сини, чоловік, батьки.


