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Виходить з 1939 року

Пам`ятьАнонс

Присвята

                            «Я вірю, мій народе, встанеш,
                            Веде на змаг тебе любов
                            Прадавня, незабутня, щира,
                            З тюрем, неволі – до обнов». 

М.Потикевич-Заболотна
Оці слова пані Марії
Не мрія, а сміливі дії.
Сестра медична із УПА
Вже від народження така:

Від кореня є українка –
Красива, мила, мудра жінка…
Проте життя нелегким було –
Жахливим вітром враз війнуло…

Запам’ятали всі той день…
Скільки склала вона пісень
Про те, що «в хату прийшов ворог,
Приніс і кров, і смерть, і голод».

Вона не осторонь стояла –
Знання медичні здобувала, 
А разом з нею – молодь Львова…
І ось вона уже готова:

В буремну юність ОУН знає,
Потім в УПА вона вступає,
Бійців поранених рятує,
Життям частенько ризикує.

А далі доля – не проста, 
Було всього їй двадцять два:
Арешт і допит, катування,
І десять літ перебування

В концтаборах, потім Інта, 
В тюрмі зустріла юнака,
Якого щиро полюбила,
Заміжжя, доню народила…

Повернення у Україну,
Яку любила до загину,
Та Бог Марію врятував,
Ще двох синів подарував…

Війна у спогадах лишилась,
Скількох людей, дітей навчила
Любити край свій рідний, знати,
Історії не забувати.

Як жаль, що вже вона не з нами.
Пам’ять сильнішає з роками…
Майбутньому будуть служити
Книжки, як ця: «Нам дуже треба жити!»

Галина ГРИЦЬКІВ

Нам дуже треба жити
Світлій пам’яті медсестрі УПА 

п. Марії Потикевич-Заболотній присвячується
(1-го травня їй би виповнилось 91 рік)

Сумні роковини

«Коли ви вмирали, вам дзвони не грали…»

Останнім часом ми все більше ховаємо наших Героїв, що поклали свої буйні голови у боротьбі за Україну в її новітній 
історії. І напевне, було б добре, якби ми тільки перезахоронювали полеглих борців за свободу, як це мало місце минулої 

неділі у Мухавці, де прах двох повстанців з боївки СБ – 20-річного місцевого хлопця Петра Кохана («Петрусь», «Меч»)
 та Івана Гуцула («Гонта») з Полівців, знайшов свій вічний спочинок, 

як велить християнський звичай, майже через сім десятиліть.

(Закінчення на 5-й стор.)

Щонайперше ведуча заходу Олександра Кашуба (районний 
будинок культури ім. К.Рубчакової) надала слово для виступу за-
ступнику голови РДА Іванові Вівату. Виступаючий підкреслив, що 
Чорнобиль – це світова трагедія, а для України – то новітній гено-

цид нашого народу, навзамін 
Голодомору, а тому, що нам 
вдалося уникнути більших 
масштабів катастрофи, ми 
насамперед повинні завдя-
чувати мужнім людям, котрі, 
керуючись гаслом доброти 
та самопожертви, запобігли 
розширенню біди. Тепер зва-
ти їх – ліквідатори аварії на 
ЧАЕС. Честь їм і шана наша 
довіку. 

Подячні грамоти тим, хто 
сумлінно виконав свій гро-
мадянський обов`язок, та 
матеріальне винагороджен-
ня від директорів приватних 
аграрних підприємств ра-
йону Іван Віват вручив ра-
зом із начальником відділу 
економіки та промисловості 
управління економічного 
розвитку і торгівлі РДА Іри-
ною Дерій. 

Подякував героїчним чорт-
ківчанам за їхній мужній вчи-
нок майже три десятки літ 
тому й міський голова Михай-
ло Вербіцький і також вручив 
рятівникам подячні грамоти 
та матеріальну допомогу.

Свої враження тих трагіч-
них подій та ставлення те-
перішнього суспільства до 

них, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, розповів безпосередній 
учасник тих подій ліквідатор Ігор Кіницький. 

(Закінчення на 3-й стор.)

29 літ б`є на сполох Чорнобиля дзвін

Минулої п’ятниці, 24 квітня, мешканці нашого району відзначили сумну дату в історії 
України – 29-і роковини з дня чорнобильської трагедії – та віддали шану тим, хто не 
пошкодував здоров̀ я, життя свого, щоби погасити смертельний полиновий вогонь. 

Біля пам`ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС відбувся мітинг-реквієм, 
приурочений 29-й річниці вибуху на ЧАЕС.

У неділю, 3 травня ц. р., у Ридодубах 
буде посвячено пам’ятний знак Небесній 
сотні та загиблим воїнам АТО за участю 
священнослужителів різних конфесій, пред-
ставників районної та місцевої влади, сіль-
ської громади та навколишніх сіл, учнівської 
молоді, громадськості краю. Запрошуються 
всі, хто серцем не байдужий до трагічного 
минулого й сьогодення України. 

Початок о 15-й год.
Оргкомітет

 8 травня ц. р. на міському кладовищі 
відбудеться мітинг-реквієм із нагоди 
Дня пам`яті та примирення, 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та за-
вершення Другої світової війни. Буде від-
правлено панахиди біля братської могили 
воїнів, полеглих у цій війні, а також могили 
Січових Стрільців і меморіалу жертв більшо-
вицьких репресій. Початок об 11-й год. 

(Формування колони – по вул. Монастир-
ській о 10-й год. 30 хв.) 

Оргкомітет
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На часі2
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РеаліїУ райдержадміністрації та райраді

Доброчинність

Сільське господарство в Україні на-
разі є однією з рушійних сил україн-
ської економіки. Варто зазначити, що 
національний агросектор забезпечує 
третину усього експорту нашої дер-
жави. Як відомо, Україна є провідним 
учасником світового ринку зернових. 
Так, ми займаємо друге місце за об-
сягами експорту фуражного зерна на 
світовий ринок, третє місце за обсяга-
ми експорту кукурудзи, п’яте – ячменю 
і шосте – пшениці. Проте без уваги 
центральної влади всі ці досягнення 
можуть дуже швидко зійти нанівець. 

Тим паче складна економічна ситу-
ація в Україні, спричинена російською 
агресією та війною на Донбасі, не мо-
гла не відбитися на аграріях. Після 
того, як Нацбанку не вдалося втрима-
ти курс гривні, всі ціни – на сільгосп-
техніку, пальне – злетіли до небес. 

В уряді оперативно підготували 
програму з допомоги аграрним під-
приємствам. Зокрема, прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк днями провів 
зустріч із представниками сільгосп-
підприємств Київщини, де розповів 
про кроки, завдяки яким Кабмін зможе 
підтримати аграрний ринок. Він по-
відомив, що за результатами півріччя 
Кабінет Міністрів додатково планує 
виділити кошти на компенсацію про-
центної ставки на придбання сільсько-
господарської техніки українського 
виробництва для малих і середніх 
підприємств. Це не тільки дасть змо-
гу забезпечити наші підприємства 
потрібною їм технікою, а й пожвавить 
ринок з виробництва української сіль-
госптехніки. 

Також Арсеній Яценюк повідомив 
аграріям про те, що уряд виділив 300 
мільйонів гривень на компенсацію 
відсоткової ставки для малих і серед-
ніх фермерських господарств. «Кре-
дитний ресурс дуже дорогий, пальне 
подорожчало, і курс б’є по товарови-
робнику. Тому треба товаровиробнику 
допомогти, щоби кредит був дещо де-
шевший. Тим більше, що в реальному 
секторі кредити – понад 30 % річних. 
Розумію, що це не так багато. Але по-
ловину від ставки Національного бан-
ку ми будемо компенсувати малим і 
середнім фермерам», – зазначив він. 

Окремо уряд продовжує розвивати 
програму передачі техніки українським 
аграріям шляхом лізингу. Так, у 2014 
році для закупівлі  техзасобів для АПК 
з подальшою передачею їх на умовах 
фінансового лізингу було виділено 
39,9 млн. гривень. Держбюджетом на 
2015 рік передбачено видатки в сумі 54 

млн. гривень. За перші три з полови-
ною місяця НАК «Украгролізинг», яка 
проводить цю програму, вже передала 
с/г товаровиробникам на умовах фі-
нансового лізингу 50 одиниць техніки 
на суму 18 млн. гривень.

Варто зазначити, що зовнішньотор-
говельний обіг сільськогосподарської 
продукції України росте. Якщо у 2014  
році с/г продукція складала 22 % зо-
внішньоторговельного обігу, то за два 
місяці 2015 року – 25,4 %. Основними 
країнами, до яких експортується укра-
їнська сільськогосподарська продук-
ція, є Індія, Єгипет, Російська Федера-
ція, Іспанія, Нідерланди, Туреччина, 
Італія, Польща, Китай та Саудівська 
Аравія.

Тим не менш, із Російською  Федера-
цією у нас спостерігається стрімке па-
діння товарообігу. Зокрема, «завдяки» 
заборонам  та  обмеженням щодо вве-
зення нашої продукції, за підсумками 
2014 року експорт сільськогосподар-
ської продукції до Російської Федера-
ції скоротився на 51,6 %. У цьому році 
ситуація й далі погіршується, а отже 
було б логічно, щоб Україна активно 
шукала інші ринку збуту. 

На думку Яценюка, ідеальним рин-
ком для України може стати Європей-
ський Союз. За собівартістю україн-
ська сільгосппродукція конкурентна, 
навіть незважаючи на те, що ЄС до-
тує своїх виробників. Очільник Уряду 
нагадав, що після одностороннього 
відкриття ринків ЄС для української 
продукції, Україна вже використала 
всі квоти на поставку низки товарів, 

зокрема курятини. «Ніхто не сподівав-
ся, що ми використаємо повністю всю 
квоту. Те саме буде і є по зернових. Те 
саме мусить бути по молоку», – зазна-
чив він.

Втім, Кабінет Міністрів зараз веде 
роботу із західними партнерами не 
лише щодо питань торгівлі, а й задля 
того, щоби наші аграрії могли отри-
мати там дешеві кредити та техніку. 
Яценюк зазначив, що відповідну роз-
мову провів, зокрема, з американськи-
ми партнерами. «Агентство з міжна-
родного розвитку Сполучених Штатів 
отримало наше бачення, яким чином 
посилити кооперацію в аграрному сек-
торі. США будуть зацікавлені постави-
ти техніку в Україну, а ми зацікавлені в 
тому, щоби мати довгий кредит, низьку 
процентну ставку і ефективну техніку, 
яка дасть можливість більше зібрати, 
більше продати і більше заробити», – 
наголосив Арсеній Яценюк.

У цілому, хоча ситуація залишаєть-
ся складною, аграріям варто розуміти, 
що лише у цьому році з  урахуванням  
дії  спеціальних  режимів, зокрема 
оподаткування, загальний обсяг дер-
жавної підтримки підприємств агро-
промислового комплексу становитиме 
близько 20 млрд. гривень. Це – дуже 
серйозні кошти. Але є і серйозні споді-
вання на те, що гроші сторицею повер-
нуться в бюджет, і цьогорічний врожай 
буде не меншим за минулий. Бажано 
– більшим.

           

Наталя БЕРЕДНЮК 

Уряд розвиває «сільгоспкооперацію» 
з вітчизняними аграріями

Уряд забезпечив обсяг річної підтримки сільськогосподарських підприємств у двадцять мільярдів гривень. 
Кооперація Кабміну з аграріями дає всі підстави сподіватися на те, що с/г галузь стане «локомотивом» 

нашої економіки. Для цього є всі передумови…

Нарада-семінар із сільськими та селищним головами щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад відбулася 
на минулому тижні у малій залі засідань райради за участі за-
ступника голови районної ради Л.Хруставки, першого заступ-
ника голови райдержадміністрації В.Запухляка, заступника 
голови РДА І.Вівата, керівника апарату райдержадміністрації 
Л.Мельник, керуючого справами районної ради Т.Яблонь.

За словами заступника голови районної ради Л.Хруставки, 
адміністративним центром об’єднаної територіальної громади 
повинен бути населений пункт, який має розвинену інфраструк-
туру і розташований, як правило, найближче до географічного 
центру об’єднаної громади. Відстань від адмінцентру до най-
віддаленішого населеного пункту цієї громади не може пере-
вищувати 20 км. А також Любомир Михайлович зауважив, що 
в деяких розвинених країнах Європи територіальна реформа й 
досі триває, тобто цей процес, як показує досвід інших країн, – 
зазвичай довготривалий.

– Поняття «реформування» нині актуальне чи не в кожній 
галузі, зміни розпочалися й у впровадженні адміністративно-
територіальної реформи, – зазначив перший заступник голови 
райдержадміністрації В.Запухляк. – Обговорюючи досвід інших 
країн, можна сказати, що процес реформування практично за-
вжди стикається з певним опором і небажанням щось міняти. 
Звичайно, інколи зміни себе не виправдовують і не приносять 
обіцяних успішних результатів, але ми плекаємо велику надію, 
що цього разу зміни будуть на користь громади, – додав перший 
заступник голови РДА. 

У ході наради очільники сільських рад активно висловлюва-
ли своє бачення вирішення даної проблеми, внесли пропозиції 
щодо кількості громад, їх центрів і обговорили можливий поря-
док об’єднання. Поки що запитань більше ніж відповідей. Тому і 
висловлювалися припущення, що необхідна чітка територіаль-
но-адміністративна реформа, позаяк добровільне об’єднання 
може бути нереалізованим.

У понеділок, 27 квітня, відбулася щотижнева нарада при голо-
ві райдержадміністрації. Проводив нараду перший заступник го-
лови РДА В.Запухляк за участі заступника голови РДА І.Вівата, 
заступника голови районної ради Л.Хруставки, народного депу-
тата України О.Барни та керівників структурних підрозділів, від-
ділів та управлінь РДА. У ході наради учасники зібрання розгля-
нули перелік питань, винесених на порядок денний.

Про раціональне використання землі та виділення військо-
вослужбовцям, які виконують завдання по здійсненню анти-
терористичної операції, у власність земельних ділянок для бу-
дівництва й обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель та споруд, ведення садівництва, індивідуального дач-
ного будівництва на нараді доповідав начальник відділу Держ-
земагенства в Чортківському районі Л.Хом’як. Про стан розви-
тку тваринницької галузі та хід весняно-польових робіт у районі 
інформував присутніх начальник управління агропромислово-
го розвитку РДА І.Заболотний. Про підготовку до проведення 
оздоровлення дітей району в цьому році доповідала в. о. на-
чальника відділу в справах молоді та спорту РДА С.Гикава. По 
завершенню наради першим заступником голови райдержадмі-
ністрації було дано ряд рекомендацій та доручень.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Шановні мешканці Чортківщини!
 Для того, щоб громадяни мали можливість сприяти правоохо-

ронним органам у попередженні, виявленні, припиненні та роз-
критті злочинів проти миру і безпеки людей, тероризму, корупції 
та організованої злочинності у сфері управління і економіки та 
інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам України, в Управлінні СБУ в Терно-
пільській області діє телефонна лінія довіри.

Якщо вам стало відомо також про можливі факти незаконного 
зберігання чи використання зброї, про перебування на території 
області груп та окремих осіб з числа громадян іноземних держав, 
які своїми діями спонукають мешканців до сепаратизму, можли-
вих терористичних актів, до використання вибухонебезпечних 
речовин з метою проведення підривної діяльності та інших про-
типравних дій, телефонуйте за номером цілодобової гарячої те-
лефонної лінії: 0673523100 або повідомляйте на електрону по-
шту: usbu_ter@ssu.gov.ua

Інформація, яка надійде за цим номером та адресом електро-
нної пошти, обов’язково буде перевірена. За результатами пере-
вірки будуть прийняті відповідні рішення. Телефонна лінія довіри 
працює цілодобово.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ                                                                                              
в Тернопільській області

СБУ звертається

Ось вже й другий реанімобіль із Божим благо-
словенням вирушає з Чорткова на поміч нашим 
воякам завдяки неабиякому клопотанню та по-
сильній  діяльності священнослужителів Романа 
Кривого, Андрія Євчука, Віктора Двикалюка (які 
на часі проходять душпастирські студії в Італії), 
Бучацької єпархії УГКЦ і волонтерів Чортківщини. 

Направду, слова благодійників не розходяться 
з ділом. Всього за кілька днів бригада міцно згур-
тованих майстрів-авторемонтників і завзятих по-
мічників-добровольців, дії котрих чітко визначені й 
злагоджені, уже другу карету швидкої реанімацій-
ної допомоги привела в належний добротний стан. 

Освячений учора (28 квітня) владикою кир Ди-
митрієм Бучацької єпархії УГКЦ у супроводі священнослужителів 
собору Верховних Апостолів Петра і Павла реанімобіль передали 
військовикам. І вже цієї ж ночі сувій шляху, поспішаючи до своїх по-
братимів, прямуючи на місце дислокації 5-го Добровольчого укра-
їнського корпусу, намотуватиме за кермом швидкої наш краянин – 
кіборг Андрій Нагірний. 

Слід сказати, незабаром іще один реанімобіль (вже третій!) «Діло 

милосердя» прибуде з Італії. Це певна втіха, бо така необхідна по-
міч; та водночас – біль і смуток, бо нехай би не було вже потреби в 
реанімаційній допомозі; нехай не матиме вже місця в нашому житті 
ніякий біль, а тим паче кровопролиття…

Сила непереможного Духа Божого завжди з вами, наші герої-за-
хисники! 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Чортків – Помпеї
«Діло милосердя-2»
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Соціум

Довкілля

Тренінг

Екологічні проблеми у ХХІ столітті набули 
статусу глобальних. Людство  усвідомлює не-
безпеку скорочення життя на Землі, в зв’язку 
зі своїм впливом масштабного природоко-

ристування, інтенсивністю господарювання, 
забрудненням природного середовища. 

Україна, на жаль, не може похвалитися сво-
єю екологічною ситуацією. Практично в кож-

ному населеному пункті є проблеми з навко-
лишнім середовищем. Не є винятком й наше 
рідне село Білобожниця. Вперше потрапивши 
сюди, відвідувачі звертають увагу не на за-
тишне селище, доброзичливих і привітних лю-
дей, чудові школу та церкви, а на груди сміття, 
яке валяється просто під ногами. Не допома-
гають й регулярні прибирання. Також вкрай 
у незадовільному стані перебуває сільське 
сміттєзвалище. Проте ще не все втрачено. 

В Україні досі живуть люди, які перейма-
ються долею своєї  країни, піклуються про її 
благополуччя й допомагають зберегти для 
нащадків неперевершену красу нашої приро-
ди. Тут варто відмітити загальноосвітні закла-
ди, які проводять дійсно грандіозну роботу з 
очищення й розвитку нашого довкілля. Не за-
лишилася осторонь цієї проблеми й Білобож-
ницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, 
яка завжди готова зробити наше село чисті-
шим. Шкільна територія, стадіон, пам’ятники 
героям Другої світової війни – усе це пере-
буває в чудовому стані, саме завдяки праці 
шкільного колективу.

Ідея посадити шкільний сад була  сприйня-
та з ентузіазмом і рішучим бажанням зробити 
те, що запам’ятається на довгі роки… Саджан-
ці приносили та садили всі: й учні, й вчителі, й 
техпрацівники. Осторонь цього не залишився 
і наш вчитель Олег Барна. Вже будучи на ви-

борній посаді, він не забув, що робота із за-
кладання саду триває. І цієї весни знову було 
досаджено за його сприяння 30 саджанців 
від нагірянського садівника Ігоря Байталюка. 
Сьогодні ці маленькі деревця ще не можна 
назвати прекрасним і просторим шкільним са-
дом, але є надія, що з року в рік, під пильним 
доглядом учнів й вчителів, він буде процвітати 
разом із нашим селом. І цей невеликий вне-
сок в екологію нашого краю зможе показати, 
наскільки прекрасною є рідна українська при-
рода, і як важливо дбати про неї та берегти, 
як зіницю ока… 

Для всіх нас дуже важливо зрозуміти, як 
це усвідомили жителі розвинених країн, на-
скільки «сміттєвий вал» небезпечний для 
життя, довкілля. Не менш важливо й те, що 
цю проблему також можна легко подолати, 
зробивши невелике зусилля над собою. На 
жаль, знайдуться лише поодинокі громадяни, 
котрі нестимуть обгортки від морозива чи бля-
шанку від пива бодай 100 метрів, розшукуючи 
смітник. Але й навіть, коли цей смітник поруч, 
наприклад, на зупинці транспорту, все одно 
купи сміття знаходяться де завгодно поруч 
із ним. Тож, можливо, європейський вибір по-
чинається з банально знайомого з дитинства, 
але такого складного принципу – чисто не 
там, де прибирають, а там, де не смітять.

Тарас КОЛОМІЄЦЬ,                                                                                    
 учень 11-го класу

Білобожницької  ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Тренінг підготували викладачі кафедри 
хірургії Степан Юзик, Руслан Верба й автор 
цих рядків спільно з військовим лікарем Пер-
шого добровольчого мобільного шпиталю 
ім. М.Пирогова – нашим земляком, уроджен-
цем Борщівщини. А опановували практични-
ми навиками студенти-випускники вишу. 

Майбутні фельдшери вочевидячки пере-
коналися, якими засобами й матеріалами 
надається невідкладна медична допомога 
там, на передовій. Спробували себе – набуті 
знання, вміння та реакцію медика, що сумі-
щає і миттєве реагування, й цілу низку таких 

невід`ємних рис, як рішучість, воля, тверда 
рука і гуманізм, на муляжах. Тренінг прохо-
див у щирій та невимушеній обстановці. За-
втрашнє поповнення медичної спільноти на 
безліч своїх запитань отримало охочі ґрун-
товні відповіді та роз`яснення.

Роман СУХІНСЬКИЙ, 
викладач кафедри хірургії Чортківського 

державного медичного коледжу
Фото автора

Ми віримо:  Україна цвістиме!

Військова медицина: 
погляд зблизька

У Чортківському державному медичному коледжі відбувся тренінг із надання 
першої медичної допомоги з використаннями засобів, наявних в індивідуальній 

аптечці першої допомоги (IFAK – Individual First Aid Kit). 

29 літ б`є на сполох Чорнобиля дзвін
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Голова РО Всеукраїнської громадської організації інвалі-
дів «Союз Чорнобиль України» Світлана Грицай, яку напе-
редодні річниці було відзначено матеріальною допомогою 
від обласних державної адміністрації та ради, оповіла про 
активну позицію «чорнобильців» у житті сучасної України.

Поминальну панахиду відслужив отець Андрій Левкович, 
УПЦ КП. 

Чортківська громада, серед яких заступник голови РДА 
Іван Віват, керуючий справами райради Тетяна Яблонь, го-

ловний лікар ЦКРЛ Роман Чортківський, ліквідатори аварії 
на ЧАЕС, поклали до підніжжя монумента квіти та поми-
нальні свічі.

Мітинг-реквієм змістовно та емоційно доповнили музичні 
номери – пісні у виконанні студентки державного медично-
го коледжу Ольги Половчук, директора Пробіжнянської ди-
тячої музичної школи Віталія Приємського, соліста район-
ного будинку культури ім. К.Рубчакової Юрія Майданика.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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У Милівецькій ЗОШ І – ІІ ступенів  вже про-
тягом десяти років активно діє екологічна 
агітбригада «Надія». Вона веде активну при-
родоохоронну та пропагандистську роботу 
серед населення щодо охорони навколиш-
нього середовища; є активним учасником 
районних та обласних конкурсів, завжди 
посідаючи призові місця, і вже має в своє-
му архіві велику кількість нагород. Зокрема 
цьогоріч колектив Милівецької ЗОШ отри-
мав подяку Тернопільського еколого-нату-
ралістичного центру за багаторічну плідну 
працю у формуванні та розвитку екологічної 
культури; Департаментом освіти і науки Тер-
нопільської облдержадміністрації, Терно-
пільським обласним еколого-натуралістич-
ним центром нагороджено директора школи 

Б.Л.Скриника за багаторічну співпрацю та 
вагомі успіхи в природоохоронній роботі (на-
городу вручив особисто директор Терно-
пільського еколого-натуралістиного центру 
І.І.Герц).

Агітбригада, крім участі у відомих район-
них, обласних і всеукраїнських конкурсах, 
розробляє і власні проекти, а саме: «Чис-
тий Серет», «Сміттєзвалищам – ні!», «Бла-
гоустрій території села» (керівник проектів 
– вчитель біології Г.В.Моро). Ці проекти вже 
зазнали значного успіху.

Цьогоріч екологічна агітбригада «Надія» 
брала участь в обласному конкурсі еколо-
гічної просвіти «Земля – наш спільний дім» 
(збереження водних ресурсів), де посіла 
друге місце в обласному етапі конкурсу. 

Кожен школяр може посадити дерево та 
нагодувати птахів. Ми повинні обережно 
поводити себе на лісових галявинах і бере-
гах річок, не залишаючи після себе сміття. 
Якщо так робитиме хоча б один школяр, то й 
це буде вагомим внеском у дорослу справу 
збереження природи. 

                                                              
 Наталія ГУТ, 

педагог-організатор
                 Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів

У нашому краї, відколи мирний спокій 
України порушила страшна війна, про-
йшло чимало благодійних акцій на під-
тримку українських захисників. Повсякчас 
у зону АТО чортківчани відправляють до-
помогу – речі, продукти, необхідне техніч-
не оснащення. Минулого тижня, 23 квітня, 
до Чорткова завітала гостя з Полтавщини 
із подібним закликом – зібрати кошти для 
підтримки наших хлопців на Сході Украї-
ни. Заслужена артистка України Олена 
Білоконь виступила в районному будинку 

культури ім. К.Рубчакової з благодійним 
концертом, подарувавши юній публіці з 
навчальних закладів міста – студентів 
гуманітарно-педагогічного та медичного 
коледжів, дяківсько-катехитичної акаде-
мії – віночок українських народних і автор-
ських пісень у власному виконанні.

Заступник голови РДА Іван Віват і керу-
ючий справами райради Тетяна Яблонь 
подякували гості з Полтавщини за добру 
справу, з якою вона подорожує Україною. 
Пані Тетяна прирівняла артистку до Ма-

русі Чурай, про яку славна Ліна Костенко 
в однойменному творі писала: «Що нам 
було потрібно на війні? Шаблі, знамена і 
її пісні». Так і тепер, у цей складний час, 
наша держава потребує самовіддачі всіх 
людей, котрі вважають себе українцями. 
Показовим у цьому є приклад полтавчан-
ки Олени Білоконь.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

О скільки у природи немудро-мудрих літер! 
О скільки у людини невміння прочитать... 
                                                                               Павло Тичина
Щодня ми озираємось і бачимо навколо себе дерева, траву, квіти, птахів, комах, тварин. Це все природа. Людина – частина її. Саме 

від людини залежить, чи збереже вона природу, чи зруйнує. Нам подобається чисте повітря, прозора вода в річках, зелена трава на 
лугах, могутні дерева в лісах. Це життя… І наш обов’язок – зберегти його. Без природи людина загине. Збереження природи – 

це збереження людини. Сьогодні люди об’єднуються у товариства, метою яких є охорона природи. Навколишнє середовище 
потребує нашого захисту. Забруднення річок і озер, загибель лісів, знищення цілих видів рослин і тварин – справа рук людини. Проте 

лише людина може врятувати природу. Й дорослі, і діти повинні об’єднати свої зусилля в справі захисту довкілля.

Благодійна акція від Олени Білоконь

Інтерв`ю по скайпу з колишньою вчитель-
кою французької мови, тепер канадською 
українкою Тетяною Гресько найперше ви-
кликало гордість за приналежність до укра-
їнської нації. Чи 
можна заперечи-
ти їй в тому, що 
вона закликає 
будувати жит-
тя таким чином, 
щоби не шкоду-
вати за прожити-
ми днями?

Свою розпо-
відь моя співроз-
мовниця розпо-
чала з показової 
життєвої історії: 
«Літній госпо-
дар, дідусь насправді віком понад сто років 
доглядає парк, дерева, яким уже більше чо-
тирьохсот років, і водночас садить молоді 
деревця…

– Для чого Ви це робите, адже, коли вони 
виростуть, не зможете їх побачити?

  Господар із упевненістю відповідає: 
– Мої предки залишили нам он які статечні 

велетні – я за них гордий. Колись  посаджені 
мною дерева милуватимуть око наших пра-
правнуків». 

Пані Тетяна продовжила тему, звертаю-
чись із закликом до школярів: «Людина, ко-
тра ясно бачить своє майбутнє, починає за-

раз або не починає ніколи. Впродовж історії 
свого існування українці здебільшого пока-
зали здатність не лише до розвитку й само-
розвитку. Вони підтримували одне одного і 
терпляче досягали свого.

Євромайдан згуртував людей, засвідчив, 
що мізерними ресурсами можна разом вирі-
шувати великі завдання.

До багатьох повернулася віра у свої сили,  
а це важливо – усвідомити свою гідність. 
Українці довели, що готові померти за спра-
ведливість, гідність, честь. Таке суспільство 
може розвиватися. Отже, є передумови для 
змін у державі.

Не секрет, що десятиліттями радянська 
влада вказувала нам, а ми були послуш-
ними виконавцями. Тому зараз перед нами 
постає найважча робота – це робота над со-
бою. Мене дивують співвітчизники, котрі го-
ворять: «А що мені дала Україна?». Тут, у Ка-
наді, я не зустрічала жодного канадця,  який 
сказав би: «Що мені дала Канада?». Юний 
друже,  а що ти зробив, аби бути успішним? 
Добре вчишся? Розвиваєшся? Ініціативний? 
Старанно працюєш? Історією доведено, що 
держава, в якій люди не прагнуть науково-
го та духовного зростання, байдужі до своїх 
справ і свобод, – успішною бути не може. 
Країна, громадянам якої на все «начхати», 
крім потреб живота, приречена на повну 
руйнацію.

Юні друзі-українці, ви повинні відчути, що 
зараз доля вашої рідної України залежить 

від вас. Скажіть собі: «Від мене, від тебе, від 
наших вчинків і рішучих дій. Держава – це ми 
з вами. Ми – це Україна».

Випускниця школи Олена Мальчик, яка 
вже четверту весну зустрічає у Франції, в кві-
тучому місті Мец, радить навчитися жити на 
рівні викли-
ку: в мене є, 
але йду далі, 
працюю над 
своїми дум-
ками, мис-
ленням, над 
тим, які про-
грами заклав 
у нас Бог. 
Полюбивши 
це маленьке 
європейське 
містечко, за 
завжди при-
вітних і ввіч-
ливих людей, 
за його культурну різноманітність та єдність 
ідей, за стабільність і спокій, бажає нам, 
українцям, перестати жити життям інших, а 
жити тим, що маємо у себе всередині.

У рамках тижня іноземних мов на зустріч 
із шкільною молоддю запросили людину 
європейського покрою – директора Мари-
лівського спиртового заводу Ігоря Михай-
ловича Ольшаковського, котрий віддавна є 
щедрим благодійником школи. Завітавши до 
навчального закладу, шанований керівник 
потужного підприємства в своєму виступі 
перед учнівською громадою поставив кож-
ного школяра перед вибором: або ти досяг 
чогось у житті, або промарнував час. Закли-
кав працювати над собою: похоронити «не» 
– не можу, не хочу, не буду, не знаю, не зро-
блю, не вивчу (тисячу «не»). Порадив вчити-
ся не для когось, а для себе. Бажаючи стати 
європейцями, зуміти дотримуватися таких 
цінностей, як достойність, повага, інтелект, 

висока моральність, почуття відповідаль-
ності, громадянська позиція. А зранку, ідучи 
до школи, озброїтися вірою та надією – вони 

хороші супутники.             
Від себе додам: стараймося не боятися, 

учімося поборювати страх. Докладаймо зу-
силь бути майстром своєї справи: особлива 
відмінність доброго майстра – продовжува-
ти бути хорошим учнем. Переконаймо себе 
проводити аналіз прожитого дня: як я жив, 
чи служив людям, у чому підвищив майстер-
ність, як оновив розум, чи був сфокусованим 
на головному, що зроблю завтра.

Якщо дотримуватись цієї практики – буде 
успіх, я впевнена. Тоді й країна стане силь-
нішою.

Ольга ПРОКОПИК, 
вчитель французької мови Ягільницької 

ЗОШ I – III ступенів

Освітянські меридіани 

Зроби свою країну сильною
Протягом 20 – 24 квітня в Ягільницькій ЗОШ І – ІІІ ступенів відбувся тиждень 
іноземних мов, який проводили вчителі французької та англійської мов. Ми, 

педагоги, гордимося тим, що багато наших вихованців завдяки знанням, отриманим 
у школі, змогли знайти себе не лише в нашій країні, а й за кордоном. Напередодні 

анонсованої вище події я звернулася до своїх  колишніх учнів із проханням поділитися 
спостереженнями за представниками країни, в якій вони зараз проживають. 

Невеличкі інтерв̀ ю взяла у Тетяни Гресько з Канади та Олени Мальчик із Франції.
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Прикро, що зала РКБК ім. К.Рубчакової, де 
й засівався той палкий патріотичний та ду-
ховний спів, минулого недільного дня була 
виповнена лиш наполовину. Однак, як наго-
лошували чи й не всі виступаючі, прийшли 
направду небайдужі, найстійкіші краяни, 
спраглі високої й чистої патріотики. Бо нам, 
присутнім, Всевишнім було даровано неаби-
яку насолоду упродовж двох годин купатися 
душею в звучанні хорів та солоспівів – часто-
чок літургійних Богослужінь, неперевершено 
представлюваних на людність народним ама-
торським хором церкви Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії «Благовіст» (хормей-
стер Любомир Хомишин, диригент Ігор Андрі-
їшин), а відтак – хором студентів Чортківської 
дяківсько-катехитичної академії ім. свщм. 
Григорія Хомишина «Доместик» (регент Юрій 
Майданик). Автором переважаючої більшості 
тих творів власне і є о. Михайло Вербицький 
– «піонер галицької музики» (названий так 
композитором Станіславом Людкевичем), бо 
розпочав новий етап в її розвитку, пов`язаний 
зі старовинними традиціями церковного співу 
нашого народу та його пісенною творчістю.

У ту текстуру органічно влилася й молитва 
до Матінки Божої, котрій передували напро-
чуд актуальні поетичні рядки, зронені веду-
чою:

Пресвятая Діво, я до Тебе лину,
У Твої обійми, під Святий Покров,
Збережи злиденну нашу Україну,
Щоб не проливалась більше юна кров!
А відтак потужно й водночас благально 

виспівано хором «Благовіст» (соліст Василь 
Градовий) Шевченкову «Молитву до Богоро-
диці» (муз. Богдана Шептура), де є непере-
вершено підходящі до сучасся слова:

На Тебе, Мати, возлагаю.

Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, Благая!
Молюся, плачу і ридаю:
Воззри, Пречистая, на їх,
Отих окрадених, сліпих
Невольників. Подай їм силу
Твойого мученика-Сина...
У тім суголоссі органічно сплелися воєдино 

і чуттєва «Сумна легенда», представлена во-
кальним родинним тріо у складі Юрія, Дмитра 
та Людмили Майдаників, котра праобразом 
мідного хрестика як материнського благо-
словення синові-патріоту, а ще споконвічного 
оберега – вишиваного рушника, що асоцію-
ється з любов`ю й відданістю Україні-матері, є 
перегуком з нинішніми викликами часу. А ще – 
так само чуттєво задекламована методистом 
РКБК Галиною Баліцькою поезія «Україна» – з 
її образом матері, що жде-скликає своїх ді-
тей з далеких світів до отчого порогу. І вірш 
«Ще не вмерла Україна», вичитаний зі сцени 
студентом Чортківського коледжу економіки 
і підприємництва ТНЕУ Василем Капустин-
ським, де є й рядки, винесені в заголовок цієї 
публікації.

Ми просто не могли, не мали права не зор-
ганізувати такий врочистий вечір вшанування 
постаті, котра навчила нас співати нашого 
Славня. Навіть через те, що ще до нас так 
вчинили в сусідній Польщі. На екрані – відео-
кадри урочин у с. Млини на Перемишлянщині, 
де упродовж півтора десятка літ, аж до смер-
ті, служив на парафії о. Михайло Вербиць-
кий. Цьогорічної весни, 4 березня, панахиду 
очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
(Шевчук) у співслужінні з багатьма владиками 
та священиками УГКЦ з Польщі та України. 
Хіба можна без гордості вслухатися в слова 
нашого патріарха: «Мабуть, глибоким заду-

мом Божого провидіння є той факт, що твор-
цем мелодії національного Гімну України став 
проповідник та учитель християнської віри. 
Направду, велике відкриття, що саме греко-
католицький священик навчив українців спі-
вати їхній національний Гімн, з яким сьогодні 
хлопці, які боронять незалежність, віддають 
свої життя за Україну...».

Як вже раніш повідомляла районка, там, у 
Млинах, з ініціативи вже згаданого вище депу-
тата районної ради Василя Градового, побу-
вала й делегація з Чортківщини. І ось він мав 
нагоду вилити на загал власні почування, та 
ще й передати їх в ореолі світла, що сходить 
від постаті отця Вербицького – як патріота і 
творця. Вдаючись до викладу життєпису ви-
нуватця оказії, виступаючий недарма скруш-
но застеріг: про композитора, що написав на-
шого Славня, знаємо до прикрості мало. Між 
тим навіть за сам цей твір йому можна співати 
оди по цілому світові. Це, власне, вже й ста-
ється: нинішній рік, за визнанням ЮНЕСКО, є 
Роком Михайла Вербицького. І це одна втішна 
цікавинка: виявляється, 25 серпня 2013 року 
поміж славнями 193 (!) держав світу ЮНЕСКО 
визнало український Гімн найкращим насам-
перед за його милозвучність та гармонійне 

поєднання текстової та музичної частини. У 
тім, власне, й символ поєднання соборної, 
єдиної України: адже наш Славень створено 
наддніпрянцем Павлом Чубинським і гали-
чанином Михайлом Вербицьким. Втіхою для 
присутньої спільноти, поза сумнівом, стало й 
потвердження значимості одного з найсуттє-
віших символів українства для молоді, котра 
уособлює його завтрашній день, з уст студент-
ки Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського Оксани Бодарчук.

За небайдужість до національного відро-
дження дякував залі народний депутат Украї-
ни Олег Барна. Висловлював віру, що Україна, 
здолавши скруту («йде війна, неподолана ко-
рупція»), пройшовши своєю хресною дорогою, 
відродиться, немов Фенікс із попелу, постане 
тією державою, за яку віками в національно-
визвольних змаганнях гинули патріоти, не так 
давно – студенти на Майдані і нині герої АТО. 
Бо «ще не вмерли України ні слава, ні воля» 
вториться стократ неложними устами.

Так само віддано й соборно було виспівано 
Державного Славня й присутньою людністю. 
А ще – церковного «Боже великий, єдиний».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ   

«Ми в своїй вкраїнській хаті 
діждемося сонця!..»

«Пам`ять – не лише спомин про минуле, а частина нашої сучасності, а ще крапля в 
майбутнє – велика, дзвінка та чиста», – такі слова котрогось із філософів недарма 

були засіяні на зачин імпрези її ведучою Олександрою Кашубою. Сутність тієї імпрези 
– урочистого вечора «Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля» – уособлював збіг 

одразу двох пам`ятних дат: 200-річчя від дня народження співавтора українського 
Славня композитора Михайла Вербицького та 150-ліття першого публічного 

виконання Державного Гімну України.

(Закінчення. поч. на 1-й стор.)

«Трагічні події розгорталися 7 березня 1947 
року, – повідав нам 83-річний мухавчанин 
Богдан Строцень. – Я тоді ходив до школи 
у Ягільницю, але цю історію переповів мені 
старший брат.

Карателям під час однієї з облав вдалося 
оточити повстанців, що переховувалися від 
стороннього ока у криївці на обійсті Марії Кру-
шельницької. Нерівний бій тривав до обіду, 
аж поки у тих не скінчилися патрони і ворог 
не підпалив хату. Аби не здатися живими в 
полон, бо розуміли, що зазнають нелюдських 
катувань, юнаки останню кулю пустили собі в 
скроню. Та «енкаведисти» навіть після смер-
ті поглумилися над тілами загиблих, роздяг-
нувши догола і виставивши напоказ під те-
перішньою будівлею міліції в Чорткові. Я сам 
те бачив, адже 8 березня (жіночий день) до 
школи не пішов і їздив із братом до Чорткова 
(загиблий Петро Кохан доводився пану Бог-

дану двоюрідним братом). Та наші хлопці під 
покровом ночі вирішили будь-що забрати тіла, 
вдавшись до хитрощів. Перевдягнувшись у 
військовий «совєцький» одяг, вони, не вика-
зуючи підозри, підійшли мов на зміну варти і 
заподіяли смерть ворогам. А тіла повстанців 
відтягнули на міський цвинтар, де й прикопали 
на тому місці, де нині проходить фундамент 
гаражів автопідприємства, висадивши на місці 
поховання берізку. Вже давно та берізка пере-
гнила, та приблизне місце мені було відоме. 
Майже тридцять років я добивався, аби пере-
поховали по-людськи наших героїв, лише те-
пер це святе діло вдалося зреалізувати».

Добрий шмат землі довелося перекопати ак-
тивістам «Правого сектора», аби натрапити на 
останки повстанців, які з належними почестями 
було перепоховано минулої неділі в Мухавці.

Чин похорону в місцевій дерев`яній капли-
ці, що довгі роки слугувала за церкву, до якої 
босими ногами ще малим прибігав Петрусь 
і де переховувався вже будучи повстанцем 

у хитро прихованій криївці (вона, на диво,  й 
досі збереглася!), здійснив місцевий парох 
о. Дмитро Ненчин. «Сьогодні ми є свідками 
того, що «Герої не вмирають!», вони живуть у 
наших серцях і промовляють до кожного з нас 
словами Христа: «Немає більшої любові, аніж 
віддати своє життя за друзів своїх», – мовив 
священнослужитель. – І, дивлячись на їхню са-
мовіддачу, сьогодні молоде покоління борців 
за волю України чинить велике діло Христа». 

Цього дня востаннє у рідній церкві для Пе-
тра Кохана і його побратима звучала пісня 
«Прощай, мій Божий храме» у виконанні міс-
цевого церковного хору і процесія мовчки ви-
рушила на місце поховання.

Слово до громади, серед якої було багато 
молоді та дітей, також мали лідер «Правого 
сектора» Чортківщини, учасник однойменно-
го Добровольчого українського корпусу  Сер-
гій Гусак, голова районної спілки політв`язнів 
і репресованих Софія Гунько, колишній по-
встанець з Нагірянки Степан Осадца, ініці-
атор перепоховання згаданий вище Богдан 
Строцень. Усі схилялися до того, що є ще 

чимало наразі безіменних могил повстанців, 
розкиданих по лісах, ярах і узліссях. Допоки 
живуть свідки тих подій, потрібно їх належним 
чином перепоховати згідно з християнським 
звичаєм. 

Хор національно-патріотичної пісні воїнів 
ОУН-УПА виконав «Коли ви вмирали, вам 
дзвони не грали…» та ряд інших повстанських 
пісень. Під акапельне виконання Славня Укра-
їни і військовий салют домовини з останками 
повстанців опустили в святу землю. «Герої не 
вмирають!..» – знайоме нині нам гасло мно-
гоголосо повторював люд в унісон. Відтепер 
насипана стрілецька могила у центрі села, де 
знайшли вічний спочинок вояки УПА, не буде 
символічною, а реальним підтвердженням 
трагічних сторінок нашої багатостраждальної 
історії. І проходячи повз неї, змовивши тиху 

молитву, ми скажемо своїм дітям і внукам: тут 
покоїться прах Героїв, які віддали своє мо-
лоде життя, щоби ти говорив вільно рідною 
солов`їною мовою, співав материнську пісню, 
гордо носив вишиванку, пишався тим, що є 
українцем…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Коли ви вмирали, вам дзвони не грали…»
Пам`ять
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ЗаувагаНа замітку

Диспансеризація дає можливість виявити 
захворювання на ранній стадії його розвитку; 
це – запорука успішного лікування. Хвороби, 
виявлені на ранніх стадіях, у більшості ви-
ліковні. Навіть якщо у власника немає скарг, 
перевіряти стан здоров’я тварин все одно не-
обхідно. Саме профілактична спрямованість 
забезпечить успіх у боротьбі з хворобами. 

На першому етапі спеціалісти обходять 
двори, де утримується худоба. Обстежують 
умови утримання, доїння, годівлі, проводять 
клінічний огляд тварини; адже від цих фак-
торів залежить якість молока. Сухе, тепле, 
чисте приміщення з природною вентиляцією, 
годівля доброякісними кормами, своєчасне 
прибирання гною є запорукою здоров’я тва-
рин і збереження їх продуктивності. Фахівці 
рекомендують власникам проводити дегель-
мінтизацію (звільнення організму від пара-
зитичних червів) і копрологічні дослідження. 
Адже при враженні гельмінтозами спостері-
гається схуднення тварин, зниження м’ясної 
та молочної продуктивності на 30 відсотків і 
можливе неякісне проведення діагностичних 
досліджень на туберкульоз – у цьому буде 
вина власника ВРХ.

Другий етап роботи – діагностичні дослі-
дження тварин на туберкульоз, лейкоз, бру-
цельоз, а також щеплення їх проти сибірської 
виразки, сказу. На превеликий жаль, не всі 
власники, котрі утримують велику рогату ху-
добу в своїх господарствах, із розумінням 
ставляться до вказаного заходу й роблять усе 
можливе для фальсифікації досліджень, при-
ховують наявне в дворі поголів’я (особливо це 
стосується новонароджених телят). 

Найбільш небезпечні хвороби 
великої рогатої худоби 

Лейкоз – інфекційна хронічна хвороба 
пухлинної природи, при якій у тварин відбу-
ваються зміни якісних характеристик молока 
й м’яса та накопичення в них шкідливих для 
організму тварин і людей метаболітів трипто-

фану, що мають канцерогенну дію. Джерелом 
інфекції є хворі тварини. В більшості випадків 
вірус передається контактно, з молоком, кро-
вососними комахами, при порушенні правил 
асептики під час проведення ветеринарно-зо-
отехнічних заходів тощо. Одного разу набута 
інфекція є довічною й основним методом при-
життєвої діагностики цієї підступної хвороби 
є серологічний, тобто виявлення антитіл у 
сироватці крові тварин. 

Туберкульоз тварин. Ним можна зарази-
тися не лише при безпосередньому контакті 
з хворою твариною, а й при вживанні м’яса, 
молока та різноманітних м’ясо-молочних про-
дуктів. Збудник туберкульозу зберігає жит-
тєздатність: у замороженому м’ясі – 1 рік; у 
вершковому маслі (якщо воно зберігається в 
холодильнику) – до 300 днів; у молоці – від 14-
ти до 18-ти діб. Тому профілактика туберку-
льозу – обов’язковий захід задля своєчасного 
виявлення хворих на туберкульоз сільсько-
господарських тварин, оздоровлення небла-
гополучних щодо туберкульозу тваринниць-
ких господарств.

Заувавжимо, диспансеризація тварин, до-
слідження на туберкульоз і відбір проб крові 
на лейкоз спеціалістами Чортківської район-
ної державної лікарні ветеринарної медицини 
проводиться безкоштовно.

Згідно із Законом України «Про ідентифі-
кацію та реєстрацію тварин» всі тварини, 
які утримуються в господарствах різних 
форм власності та в приватному секторі, 
від яких отримується продукція, повинні 
бути ідентифіковані. Тому звертаємось до 
всіх власників тварин із проханням: відпові-
дально поставтеся до вищевказаних заходів. 
І лише тоді ви матимете гарантію, що ваша 
тварина здорова й ви отримуєте від неї якісну 
та безпечну продукцію. 

Ігор КОРЧИНСЬКИЙ, 
начальник Чортківської районної лікарні 

ветеринарної медицини

Кінцевий бенефіціарний власник (контро-
лер) – фізична особа, яка незалежно від фор-
мального володіння має можливість здій-
снювати вирішальний вплив на управління 
та господарську діяльність юридичної особи 
безпосередньо або через інших осіб, що здій-
снюється, зокрема, шляхом реалізації права 
володіння або користування всіма активами 
чи їх значною часткою, права вирішального 
впливу на формування складу, результати 
голосування, а також вчинення правочинів, 
які дають можливість визначати умови госпо-
дарської діяльності, давати обов’язкові для 
виконання вказівки або виконувати функції 
органів управління, або яка має можливість 
здійснювати вплив шляхом прямого або 
опосередкованого (через іншу фізичну або 
юридичну особу) володіння однією особою 
самостійно або спільно з пов’язаними фізич-
ними та/або юридичними особами часткою в 
юридичній особі в розмірі 25 чи більше від-
сотків статутного капіталу або право голосу 
в юридичній особі (п. 20 ст. 1 Закон України  
«Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового 
знищення»).

Юридичні особи, які зареєстровані до на-
буття чинності вищевказаних змін, розкрива-
ють вищевказану інформацію протягом шести 
місяців із моменту набуття законом чинності, 
а саме до 25 травня 2015 р.

При створенні юридичної особи кінцеві бе-
нефіціарні власники (контролери) вносяться 
до реєстраційної картки (форма № 1) на прове-
дення державної реєстрації юридичної особи.

Для зареєстрованих юридичних осіб кінцеві 
бенефіціарні власники (контролери) вносять-
ся до реєстраційної картки про внесення змін 
до відомостей про юридичну особу, які міс-
тяться в єдиному державному реєстрі (форма 

№ 4).
За ненадання інформації про вигодоодер-

жувачів (кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів)) до 25 травня 2015 року перед-
бачена адміністративна відповідальність, 
а саме: відповідно до статті 16611 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
неподання юридичною особою державному 
реєстратору передбаченої Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців» інформації про 
кінцевого бенефіціарного власника (контроле-
ра) юридичної особи – тягне за собою накла-
дення на керівника юридичної особи чи особу, 
вповноважену діяти від імені юридичної осо-
би (виконавчого органу), штрафу від трьохсот 
(5100 грн.) до п’ятисот (8500 грн.) неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

За подання державному реєстратору не-
правдивої інформації про кінцевого бене-
фіціарного власника (контролера, вигодоо-
держувача) юридичної особи передбачена 
кримінальна відповідальність, а саме: згідно 
зі статтею 2051 Кримінального кодексу Укра-
їни, внесення в документи, які відповідно до 
закону подаються для проведення державної 
реєстрації юридичної особи або фізичної осо-
би-підприємця, завідомо неправдивих відо-
мостей, а також умисне подання документів, 
які містять завідомо неправдиві відомості, 
державному реєстратору – караються штра-
фом від п’ятисот (8 500 грн.) до тисячі (17 000 
грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, або арештом на строк від трьох до 
шести місяців, або обмеженням волі на строк 
до двох років.

Тарас ВІВСЯНИК, 
державний реєстратор юридичних осіб

         і фізичних осіб-підприємців 

На диспансеризацію – шикуйсь!
Із метою охорони здоров’я тварин і людей, забезпечення виробництва якісної 
та безпечної продукції спеціалістами ветеринарної медицини Чортківщини 

проводиться диспансеризація тварин, які утримуються в особистих підсобних 
господарствах населення.

До 25 травня 2015 р. всі підприємства (крім 
державних і комунальних) зобов’язані надати 

державному реєстратору інформацію про свого 
кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Проблема

Причини виникнення проблеми на-
сильства в сім’ї:

– зниження життєвого рівня в умовах со-
ціально-економічної кризи в суспільстві, 
злиденність, нестача коштів;

– наркоманія, пияцтво;
– загальний низький рівень духовності, 

інтелігентності, вихованості в сімейних 
стосунках;

– невдалий шлюб;
– пропаганда насильства на ТБ, у пресі, 

мережах Інтернету;
– зміна ролей чоловіка та жінки в родині, 

не зрозуміло, хто – «годувальник», а хто – 
«утриманець»;

– безробіття і страх втратити роботу;
– терпляче ставлення до насильства в 

українському суспільстві;
– економічна нерівноправність, залеж-

ність жінок у сім’ї;
– невпевненість у майбутньому, загаль-

ний настрій песимізму, відчаю – що харак-
терно для сучасного українського суспіль-
ства;

– подружня невірність;
– загальноприйнятий тип взаємовідно-

син, коли влада розподіляється за озна-
ками статі та віку;

– скрутні, незручні житлові умови;
– сексуальні проблеми;
– провокування насильства та конфлік-

тів.  

Особливо гострою проблемою є насиль-
ство над дітьми. Жорстоке поводження з 

дітьми, нехтування їхніми інтересами не 
лише завдає непоправної шкоди їх фізич-
ному здоров’ю, а й тягне за собою важкі 
психічні та соціальні наслідки. У більшості 
дітей – жертв насильства – з`являються 
серйозні відхилення в психічному, фізич-
ному розвитку, в емоційній сфері. Будь-
яке домашнє насильство (незалежно від 
того, спрямоване воно безпосередньо на 
дитину чи на іншого члена сім’ї) травмує 
дитину!

Владні органи попередження насиль-
ства в сім’ї:

 1. Спеціально уповноважений орган ви-
конавчої влади з питань попередження 
насильства в сім’ї, яким визначено Мініс-
терство у справах сім’ї, молоді та спорту, а 
також відповідні управління місцевих дер-
жавних адміністрацій.

2. Служба дільничних інспекторів міліції 
та кримінальна міліція у справах неповно-
літніх органів внутрішніх справ.

3. Органи опіки та піклування.
4. Спеціалізовані установи для жертв 

насильства в сім’ї, тобто – кризові центри 
для жертв насильства в сім’ї та членів 
сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза 
вчинення насильства в сім’ї, а також цен-
три медико-соціальної реабілітації жертв 
насильства в сім’ї.

Заходи подолання проблем насильства 
1. Необхідно регулярно проводити бе-

сіди, які мали би виховати у майбутніх 

батьків почуття поваги до людей різного 
віку, в тому числі й до маленьких дітей. Це 
забезпечить зменшення домашнього на-
сильства в майбутньому і його повне ви-
корінення.

2. Ефективними шляхами подолання 
насильства в сім’ї є досягнення рівності 
жінок і чоловіків; подолання гендерних 
стереотипів. Проте жінки повинні бути 
проінформовані щодо їхніх прав і знати 
можливості, що надаються жертвам на-
сильства в сім’ї.

3. Дітей необхідно виховувати в дусі 
усвідомлення власної гідності, особливо 
дівчат. Важливий фактор – гласність. Не-
обхідна повнота інформації, щоби люди 
знали про проблеми насильства. Водно-
час, на сьогодні є багато людей, які ніколи 
й не чули терміну «насильство в сім’ї».

4. Для профілактики насильницької по-
ведінки потрібно поширювати серед насе-
лення такі складники виховного процесу: 
укріплення механізмів адаптації; усунення 
негативних варіантів поведінки; полег-
шення доступу до соціальної допомоги. 
Необхідно подолати «змову мовчання», 
яка потурає насильницьким діям, популя-
ризувати соціальну допомогу в ЗМІ.

5. Більш детальне тлумачення норм 
закону є також важливим заходом для 
попередження насильства над дітьми в 
сім`ї. Наприклад, Сімейний кодекс Укра-
їни передбачає, що батьки мають право 
на виховання своїх дітей тими методами, 
які вони вважають за потрібне. Тому необ-

хідно чітко розмежувати можливі засоби 
виховання, які мають право використову-
вати батьки; встановити конкретні норми, 
конкретні обставини, а не обмежуватися 
виразом «та в інших випадках».

Для запобігання таким проблемам не-
обхідно відкривати спеціальні школи для 
молодих батьків, діяльність яких повинна 
бути спрямована на прояв дорослими тур-
боти про своїх дітей, пропаганду злагоди 
та гуманності до кожного. 

Отже, шановні батьки, пам’ятайте: 
здоров`я дітей – в наших руках. Частіше 
покладайтеся на свою любов та інтуїцію, 
не розв`язуйте проблеми коштом здоров`я 
своїх дітей; звертайтеся по допомогу до 
психолога, психотерапевта, сімейного лі-
каря, бо сім’я є основною точкою опори 
дитини!

Лілія ТИМКІВ, 
сімейний лікар

Насильство в сім’ї – як звичне явище
На жаль, ця проблема є сьогодні досить актуальною. 

Звичайно, сім`я – це місце, де ми знаходимо затишок, турботу. Тут ми отримуємо розуміння та підтримку. 
Проте ми зараз дедалі частіше дізнаємося про існування сімей, в яких агресивність, грубість – звичне явище. 

Від цього страждають насамперед діти. Вони або самі потерпають від знущань, принижень, або стають агресивними 
та продовжують насильницькі дії в майбутньому.



6  травня. Тривалість дня – 15.00. Схід – 5.25. Захід – 20.25. Іменини святкує Юрій

УТ-1
09.00 Вiчне 
09.25 Прем»єра. Д/ф «Рейх. 
крах чорних селекцiонерiв» 
09.55 Х/ф «Україна у вогнi» 
11.35 Д/ф «Останнiй напис» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.00, 18.00 Новини 
(iз сурдоперекладом) 
13.30 КоордиНАТОр 
13.45 Вiра. Надiя. Любов 
14.45 Д/ф «Рiзнi адреси 
вiйни» 
15.55 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою» 
17.45 Новини. Свiт 
18.30 Д/ф «Срiбна земля. 
Карпатська республiка» 
20.00 Д/ф «Золотий 
вересень. Хронiка 
Галичини 39-41р.р.» 
21.00 Новини 
22.00 Акцiя «Перша 
хвилина миру» 
23.05 ТРК «ЕРА»

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi» 
06.20 Мультфiльм (1) 
07.00 «Ранок з IНТЕРом» 
09.00 Т/с «Головний калiбр» (1) 
12.40 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.25 Т/с «Аромат 
шипшини 2» (1) 
17.50 Новини 
18.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00, 23.05 Ток-шоу 
«Чорне дзеркало» 
22.00 «Трансляцiя 
офiцiйних заходiв з 
нагоди Дня пам’ятi та 
примирення» 
23.30 Т/с «Без права на 
вибiр» (2) 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Замки Тернопiлля 
14.00 Х/ф «Одна чашка кави» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Остання мiшень» (2) 

УТ-1
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Хочу бути 
11.05 Музична академiя Junior 
12.25 Х/ф «Батько солдата» 
14.25 Фольк-music 
16.00 Д/ф «Олександра 
Шулежко. Доля праведницi» 
16.40 Д/ф «Срiбна земля. 
Карпатська республiка» 
18.05 Театральнi сезони 
18.45 Х/ф «Далеко вiд 
вiкна» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.05 Музика гiдностi 
23.00 ТРК «ЕРА»

ІНТЕР
06.30, 20.00 «Подробицi» 
07.00 Х/ф «У бiй iдуть 
лише «старi»» (1) 
08.35 «Удачний проект» 
09.25 «Готуємо разом» 
10.20 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.20 Т/с «В червнi 1941-
го» (1) 
15.30 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
18.10, 20.30 Т/с «Наказано 
знищити. Операцiя 
«Китайська скринька»» (1) 
22.20 Х/ф «Англiйский 
пацiєнт» (2) 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Пригоди Тома Соєра» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Доля» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.35 Пiснi наших перемог 

УТ-1
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «5 баксiв.net» 
09.40 Свiт на Першому 
мовою оригiналу. Д/ф 
«Подорожуй Литвою» 
10.15 Д/ф «Джерела 
тисяча i однiєї ночi» 
11.15 Музична академiя 
Junior 
12.45 Хто в домi хазяїн? 
13.50 Д/ф «Палiтри» 
14.30 Вiкно в Америку 
14.50 Утеодин з Майклом 
Щуром 
16.05 Книга ua 
16.30 Гурт «Авiатор». Ювiлейний 
концерт-шоу «Еволюцiя» 
18.05 Перша шпальта 
18.35 Х/ф «Владика 
Андрiй» 
21.00 Новини 
21.45 З перших вуст 
22.00 Прем»єра. «Подорожнi» 
з Ольгою Герасимюк 
23.00 ТРК «ЕРА»

ІНТЕР
07.35, 20.00 «Подробицi» 
08.20 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить» (1) 
11.20 Х/ф «Самотнiм 
надається гуртожиток» (1) 
12.55 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
15.45 «Жди меня» 
17.50 Новини 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград 46» (2) 
23.50 Т/с «На безiменнiй 
висотi» (1) 

TV-4
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас»
10.00, 18.00 Т/с «Чужi 
грiхи»  
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10 Унiкальна Україна 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «Все 
перемагає любов» 
17.00 Програма «Усiма 
широтами» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.00 Європа у фокусi 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.05 Х/ф «Брати 
по кровi» (2) 

УТ-1
09.00 Вiчне 
09.25 Музична академiя 
Junior 
10.30 Церемонiя 
нагородження премiєю в 
галузi журналiстики 
12.35 Зроблено в Європi 
13.00, 18.30 Новини 
(iз сурдоперекладом) 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.40 Вiйна i мир 
14.45 Казки Лiрника Сашка 
15.00 Мультфiльм 
15.50 Як ваше здоров’я? 
16.30 Чоловiчий клуб 
16.55 Д/ф «По той бiк 
людства. Свiт машин» 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Прем»єра. Д/ф «Володимир 
Кравчук. Меншенький» з циклу 
«Героям слава» 
19.30 ДебатиPRO 
21.00 Новини 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00 ТРК «ЕРА» 

ІНТЕР

05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 Мультфiльм (1) 
07.00 «Ранок з IНТЕРом» 
09.00 Т/с «Головний 
калiбр» (1) 
12.40 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.25 Т/с «Аромат шипшини 2» (1) 
17.50 Новини 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград 46» (2) 
23.50 Т/с «На безiменнiй 
висотi» (1) 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Концерт Тетяни Пiскарьової 
«Таня, Танiчка, Танюша» 
14.00 Х/ф «15 i вагiтна» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Моє життя без 
мене» (2) 
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Програма телепередач 7
4 травня

ПОНЕДІЛОК
5 травня

ВІВТОРОК
6 травня
СЕРЕДА

7 травня
ЧЕТВЕР

8 травня
П`ЯТНИЦЯ

9 травня
СУБОТА

10 травня
НЕДІЛЯ

УТ-1
09.15 Музична премiя 
«Європейський прорив 
року-2015» 
10.20 «Подорожнi» з 
Ольгою Герасимюк 
11.40 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.20 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
13.00, 18.30 Новини 
(iз сурдоперекладом) 
13.30 КоордиНАТОр 
14.10 Мультфiльм 
14.20 Школа Мерi Поппiнс 
15.05 Нотатки на глобусi 
15.45 Фольк-music 
16.50 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.15 Новини. Свiт 
19.20 Д/ф «Радянська 
iсторiя» 
21.00 Новини 
22.00 Вiйна i мир 
23.00 ТРК «ЕРА»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 Мультфiльм (1) 
07.00 «Ранок з IНТЕРом» 
09.00 Т/с «Головний калiбр» (1) 
12.40 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.25 Т/с «Аромат 
шипшини» (1) 
17.50 Новини 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград 46» (2) 
23.50 Т/с «На безiменнiй 
висотi» (1) 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 20.30 Вiкно в 
Європу. Сильнi разом 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.50 Програма «Модна 
правда» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Секретарка» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф 
«Сiєста» (2) 

УТ-1
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.25 Музична академiя 
Junior 
11.45 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.00, 18.30 Новини 
(iз сурдоперекладом) 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 КоордиНАТОр 
14.40 Надвечiр’я 
15.50 Театральнi сезони 
16.25 Ювiлейний концерт 
поета-пiсняра Вадима 
Крищенка 
18.15 Новини. Свiт 
19.20 Х/ф «Ати-бати, 
йшли солдати» 
21.00 Новини 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00 ТРК «ЕРА»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 Мультфiльм (1) 
07.00 «Ранок з IНТЕРом» 
09.00 Т/с «Головний калiбр» (1) 
12.40 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.25 Т/с «Аромат 
шипшини 2» (1) 
17.50 Новини 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград 46» (2) 
23.50 Т/с «На безiменнiй 
висотi» (1) 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10, 02.30 Концерт 
Тетяни Пiскарьової «Таня, 
Танiчка, Танюша» 
14.00, 01.00 Х/ф «Велика 
порожнеча» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТЕЛЕМIСТ 
«Тернопiль-Одеса» 
21.30 Програма «Гаджет 
Time» 
21.40 Програма «Модна 
правда» 
22.35 Х/ф «Фiладельфiйський 
експеримент» (2) 

УТ-1
09.20 Х/ф «Бiлий птах 
з чорною ознакою» 
11.00 Урочистостi з нагоди 
70-рiччя Перемоги над 
фашизмом у Європi 
12.35 Концертна програма 
«Нам є, що захищати». 
Олександр Злотник 
14.20 Д/ф «Володимир 
Кравчук. Меншенький» з 
циклу «Героям слава» 
14.40 Свiтло 
15.35 Прем»єра. Д/ф 
«Сiмдесятники. Леонiд Биков» 
16.45 Х/ф «Україна у вогнi» 
18.25 Прем»єра. Д/ф 
«Олександра Шулежко. 
Доля праведницi» 
19.00 Х/ф «Батько солдата» 
21.00 Новини 
21.40 Д/с «5 баксiв.net» 
21.55 Музика гiдностi 
23.00 ТРК «ЕРА»

ІНТЕР
07.00 Марафон «Наша Перемога» 
11.00 «Трансляцiя 
офiцiйних заходiв з нагоди 
Дня Перемоги» 
12.30 «Спецпроект. День 
Перемоги. Повернення» 
13.30 Х/ф «У бiй iдуть лише 
старики» (1) 
15.00 «Спецвыпуск. Жди 
меня. Встречи Победы» 
16.35 Т/с «В червнi 1941-го» (1) 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
22.35 Т/с «Завдання 
особливої важливостi. 
Операцiя «Тайфун»» (2) 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Остання воля» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 ТЕЛЕМIСТ 
«Тернопiль-Одеса» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30 В/ф «I бiль, i пам’ять 
крiзь роки» 
14.30 Програма «Щоденник 
для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Пригоди Тома Соєра» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Пiснi наших перемог 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Аватар» 

гараж

квартира
ПРОДАЮТЬСЯ

3-кімнатна квартира в новобудові на 
5-му поверсі; з євроремонтом, меблями та 
всією апаратурою. Загальна площа – 82 кв. 
м. Обладнана системою охорони. Є гараж 
– 26 кв. м.

Тел. 050-955-48-69.

приватизована земельна ділянка по вул. 
Тихій, площею 10 сотих. Може бути викорис-
тана під забудову чи дачу. В гарній живописній 
місцині, поблизу річки, ціна договірна. 

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57. 

приватизована земельна ділянка у с. Го-
рішня Вигнанка, площею 27 сотих.

Тел.: 3-33-81, 
097-280-71-32.

дача в районі Синякового по вул. Полуботка, 
площею 7 сотих, є будинок 56 кв. м. Проведе-
но електромережу, посаджені дерева та кущі. 
З Чорткова можна доїхати автобусом за № 5.

Тел. 096-393-70-18. 

гараж у кооперативі «Дружба». Ціна 
договірна.

Тел. 067-410-57-47.

двоповерховий приватизований буди-
нок по вул. Лісовій (Бердо). Є криниця, сад, 
город. А також: Омега-3 – 1000 міліграм, 220 
капсул; гінко-білоба – 120 міліграм (вироб-
ництва США); шифер 8-хвильовий.

Тел.: 2-18-04, 050-437-50-25.

свідоцтво на право власності на житло, ви-
дане Чортківським МБТІ 25 травня 1995 року 
на ім`я: БАБУХ Анастасія Максимівна.

свідоцтво на право власності на нерухо-
ме майно серії САК за № 625841, видане 28 
лютого 2014 року реєстраційною службою 
Чортківського районного управління юстиції 
Тернопільської області на ім`я: ЖЕБЧУК 
Надія Антонівна.

будинок

дача

земельні ділянки

Колектив загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів смт Заводське вислов-
лює щирі співчуття вчителю фізкуль-
тури В.В.Шемлею та медсестрі школи 

Н.В.Шемлей з приводу тяжкої втрати – 
смерті їхньої матері ШЕМЛЕЙ Сте-
фанії Дмитрівни.

Учні 11-го класу загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів смт Заводське 
висловлюють щирі співчуття клас-
ному керівникові В.В.Шемлею та 

медсестрі школи Н.В.Шемлей з приводу 
тяжкої втрати – смерті їхньої матері 
ШЕМЛЕЙ Стефанії Дмитрівни.

Колектив Чортківської комунальної 
районної стоматологічної поліклініки 
глибоко сумує з приводу смерті ко-
лишнього працівника стоматологічної 

поліклініки СЛОБОДЯНА Михайла 
Антоновича й висловлює сердечні спів-
чуття родині та близьким. Хай земля буде 
йому пухом.

Адміністрація та колектив Чортків-
ської комунальної районної стома-
тологічної поліклініки висловлюють 
щирі співчуття лікарю-стоматоло-

гу А.Я.Корпану з приводу непоправної 
втрати – смерті його батька КОРПА-
НА Ярослава Маркіяновича.

Вважати недійсними

Правління Чортківського райСТ про-
дає та здає в оренду торгові приміщення 
в селах Палашівка, Джурин, Білобожни-
ця, Ридодуби, Косів, Звиняч, Колиндяни, 
Шульганівка, Стара Ягільниця, Росохач, 
Кривеньке, Залісся.

Складські приміщення в с. Біло-
божниця та м. Чортків по вул. За-
лізничній, 85. Продає аварійні при-
міщення на будівельні матеріали в 
селах Ромашівка, Пробіжна, Колин-
дяни.

За довідками звертатися за тел.: 
2-13-64, 2-23-49, 067-354-10-11.



№ 16 (8513), 29 квітня 2015 року

Вітання, спорт

+7 ... +14

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 

НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
2 травня

+6 ... +15

НЕДІЛЯ
3 травня

+7... +16

ПОНЕДІЛОК
4 травня

+11 ... +19

ВІВТОРОК
5 травня

+13 ... +18

СЕРЕДА
6 травня

+10 ... +19

ЧЕТВЕР
7 травня

+12 ... +18

П`ЯТНИЦЯ
8 травня

Подія

7 травня. Тривалість дня – 15.03. Схід – 5.23. Захід – 20.26. Іменини святкують Сава, Леонтій, Єлизавета
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В ці квітучі весняні дні – 1 травня – 
відзначатиме прекрасний 75-літній 

ювілей 
Даниїла Володимирівна ЧЕГУС 

зі с. Колиндяни.
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки.
Не сумуйте, гордіться роками,
Бо не марно прожиті вони.
Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло, 
За людяність Вашу, безмежне добро,
За те, що зростили, за те, що навчили,
За хліб на столі.
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть 
                          для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Діти й онуки зігріють Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя.

Нехай Матір Божа 
                Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я 
                     посилає 
На многії і благії літа!

З любов’ю 
та найкращими побажаннями – сини, 
невістки, донька, зять, онуки, свати 

і вся родина.

Вітаємо з ювілеєм дорогу нам людину 
– люблячого синочка

Тараса Петровича САПІЩУКА 
з м. Чортків,

який 30 квітня святкуватиме своє 20-річчя.
Сонця Тобі, 
 рідненький, і тепла!
Здоров’я, щастя, 
    радості, добра!
Хай для Тебе ранки 
         будуть золоті,
Хай цвітуть троянди 
         у Твоїм житті.
Хай крокують поруч 
 вірність і кохання, 
Збудуться всі мрії, 

                                     задуми, бажання.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіки і Ласки від Господа Бога, 
Щоб у житті Твоїм на виднокрузі
Похмурих днів і болю не було.
Роби добро, а зла – ніде й нікому,
Й куди б не пролягла життєва путь,
Не забувай, синочку, свого дому

Ти добре знаєш – 
         тут на Тебе ждуть.

З повагою і любов̀ ю – 
мама Таня, тато Петро 

і вся родина.

Вітаємо люблячу маму, найдобрішу 
бабусю, прабабусю

Олександру Денисівну МЕЛЬНИК
зі с. Свидова, якій 3 травня принесуть 

ластівки на крилах 80-ту весну.
Люба матінко, 
бабусю, прабабусю мила,
Велике спасибі, 
 що Ви нас зростили,
Ми просимо 
  від щирих сердець,
Щоб любий Бог, 
    щоб Бог-Отець
Вам міцне 
         здоров`я дав,
Щоб все життя 
                   Вас оберігав.
Дякуємо Вам за руки робочі,
За нелегкі, довгі та безсонні ночі.
Бажаємо Вам ще довго прожити,
Щоб нас на сторіччя Ви могли запросити.
Здоров`я Вам, наша мамо й бабусю, 
                                прабабусю.
На довгі-предовгі літа.

З любов̀ ю і повагою – доньки Ірина, 
Лариса, зяті Борис, Сергій, внучки 

Аліна, Андрій, Лариса, 
Ростислав, Вікторія, 

правнуки Каріна, Арсен, Єва, 
Марк, сім`я Нагірних 

та вся родина.
Вітаємо з поважним ювілеєм – 90-річчям – 

рідненьку матусю, турботливу бабусю 
і щедру прабабусю
та прапрабабусю

Домну Василівну ЧАЙКУ
із с. Малі Чорнокінці.

Схиляємо низенько свої голови і 
висловлюємо щире родинне спасибі за 
лагідність серця, мудрість порад, за щастя, 
яке Ви даруєте нам. Світлом і добром 
відгукуються в наших серцях нескінченні 
турботи і материнська безкорислива 
відданість.

Даруйте нам радість бачити Вас ще багато-
багато років, зустрічатися разом у батьківській 
хаті та причащатися хлібом з Ваших рук.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Нехай у Вас все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Здоров`я, щастя та вічно нестаріюча душа.
Хай руки утоми ніколи не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай Сили Небесні Вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.

    Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
Прожити в щасті і у спокої 
                           ще многа літ.

З повагою і любов̀ ю – 
доньки Ганна і Ольга, зять 
Ярослав, внуки, правнуки, 
праправнуки і вся родина.

Минулої неділі по-справжньому фут-
больної погоди розіграшем 1/16 кубка 
району стартував сезон-2015 серед ама-
торських команд. Яким він буде, хто у 
ньому задаватиме тон, стане володарем 
кришталевого кубка і золотих медалей 
цьогорічної першості – наразі залиша-
ється загадкою. А у кубковій стадії візьме 
участь 29 команд – трохи менше ніж то-
рік. Доволі непоганий показник як для ни-
нішніх складних економічних часів і полі-
тичних чинників. Жереб кинуто – і ось як 
зіграли між собою команди на стадії 1/16 
кубка Чортківщини з футболу: Залісся – 
Гадинківці – 2:5; Біла – Горішня Вигнанка 
– 0:2; Ягільниця – Шманьківці – 5:1; Тов-
стеньке-2 – Косів – 2:1; Великі Чорнокінці 
– Улашківці – 2:2 (по пен. 4:5); Пробіжна 
– Базар – 2:3; Малі Чорнокінці – Свидо-
ва – 0:2; Давидківці – Білобожниця – 2:1; 
«Максимум» Чортків – «Калічівка» Чортків 
– 0:7; Палашівка – Скородинці – 5:1; Зви-

няч – Ридодуби – 3:1; Товстеньке-1 – На-
гірянка – 1:2; Заводське – Джурин – 1:5. 
За сіткою змагань уже сьогодні, 29 квітня, 
в 1/8 фіналу зустрічаються: Гадинківці – 
Горішня Вигнанка; Бичківці – Ягільниця; 
Товстеньке-2 – Угринь; Улашківці – Базар; 
Свидова – Давидківці; Ромашівка – «Калі-
чівка»; Палашівка – Звиняч; Нагірянка – 
Джурин (господарі поля вказані першими, 
початок матчів – о 18-й год.). Переможці 
пар потраплять до чвертьфіналу кубка, 
матчі цієї стадії відбудуться 6 травня. А 
вже найближчої неділі стартує відкрита 
першість Чортківщини з футболу. 

Отож, шановні гравці-аматори і вбо-
лівальники, на ваші вулиці нарешті при-
йшло свято, лиш тільки постарайтеся не 
зіпсувати його своєю неспортивною по-
ведінкою.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ   

Привітати винуватців події прийшли спів-
робітники компанії, близькі та друзі. Напутні 
слова і диплом «Перспектива-2015» від ко-
мерційного директора ТМ «Вікно Плюс» Дми-
тра Ведерникова отримав представник ком-
панії в Чорткові Назар Колотило та ряд інших 
подарунків від партнерів. 

Брендингові дороговартісні автомобілі 
перед входом, зелено-білі кульки, бризки 
шампанського під час відкриття доповнюва-
ли атмосферу свята і мимоволі привертали 
увагу містян, які з цікавістю заходили всере-
дину салону, цікавилися зразками виставле-
ної продукції, охоче пригощалися солодоща-
ми. А першим клієнтам неабияк пощастило, 
адже того дня вони отримували гарантовану 
25-відсоткову знижку на замовлену продук-
цію!

Дана компанія, центральний офіс якої роз-
міщується в Кам`янці-Подільському, на рин-
ку України більше 15 років і спеціалізується 
на виробництві якісних вікон, дверей, воріт, 
фасадних і сонцезахисних систем, дзеркал і 
багато чого іншого. Попри те Чортків – перше 
місто в області (після Тернополя), де відкрито 
її салон.

«Ми не акцентуємо увагу на тому, чи це 
місто з невеликою кількістю населення, чи 
«мільйонник», усі наші магазини-салони від-
криваються за встановленим шаблоном, – 
повідав нам комерційний директор фірми 
Д.Ведерников. – А загалом салонів, подібних 
тому, який сьогодні відкрився у Чорткові, вже 
близько тридцяти».

«Рівних нашим за якістю вікон просто не 

існує, – переконаний пан Дмитро. – Ми отри-
мали масу різних нагород на престижних кон-
курсах за відмінну якість продукції, входимо 
в топ-10 (навіть п’ятірку!) кращих виробників 
вікон на пострадянському просторі, імпорту-
ємо свою продукцію в сім країн світу, єдині в 
Україні маємо сертифікат ЄC, на заводі вста-
новлено найсучасніше обладнання, завезене 
з Європи, також єдині в країні маємо газ-прес, 
за допомогою якого на 97-98 відсотків склопа-
кети заповнюються аргоном, що з роками не 
вивітрюється, всі наші монтажники сертифі-
ковані, проходять фахове навчання. Проти-
зламні ручки, фурнітура кращих виробників 
світу, нестандартні рішення, декор тощо. 
Тонкощів маса, про які можна розповідати 
годинами. Тобто ви отримуєте вікно нехай на-
віть дещо дорожче, ніж на ринку, проте якіс-
не і на довгі роки. І повірте, якщо замовите 
нашу продукцію, неодмінно порекомендуєте 
її комусь іншому. Наш клієнт – це людина, 
яка шанобливо відноситься до свого життя і 
здоров`я».

Що ж, у наші буремні дні, коли бізнес пере-
живає далеко не найкращі часи і нерідко по-
декуди згортає свою діяльність, є приємною 
несподіванкою поява у місті сучасного сало-
ну вікон та дверей, який, без перебільшення, 
десь підносить й імідж Чорткова. Тож побажа-
ємо іменинникам прижитися у нашому місті й 
знайти свого клієнта.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора 

Футбол

Жереб кинуто

«Вікно Плюс» вже є у Чорткові!
Чортківчани доволі тривалий час були неабияк заінтриговані: що ж це за сучасна 

вишуканих архітектурних форм будівля споруджується по вул. Бандери, 63? 
Нарешті принаймні першого її «мешканця» ми уже знаємо: минулої суботи 

«новоселом» стала відома компанія «Вікно Плюс», в урочистій обстановці 
відкривши тут фірмовий салон.


