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Виходить з 1939 року

Віковий ювілейПригорща новин

Приїхали, звичайно ж, не з порож-
німи руками. Привезли великі пакун-
ки – теплу ковдру, «щоб узимку не 
мерзли» (пожартував голова райради 
В.Заліщук), пасочку, ковбаску, масло, 
цукерки і багато чого іншого. Я.Стець 
зачитав іменне вітання від Президента 
України В.Ф.Януковича: «Дорога Павлі-
но Петрівно! Щиро вітаю Вас зі століт-
нім ювілеєм. Вклоняюсь Вашій життєвій 
мудрості, багатому досвіду. Незлам-
ності перед воєнними лихоліттями та 
труднощами післявоєнної відбудови. 
Сердечно вдячний за багаторічну само-
віддану працю. Радію, що, переживши 
багато бурхливих подій, Ви стали свід-
ком народження незалежної Української 
держави. Бажаю міцного здоров`я, щас-
тя, радості і благополуччя». 

«Треба мати велике щастя, щоб наро-
дитися в час Воскресіння Ісуса Христа», 
– мовив начальник УПФУ У Чортківсько-
му районі Б.Ситник. І побажав ювілярці 
довгих років життя, щастя, тепла. До 
привітань гостей з району приєдналися 
Сокиринецький сільський голова Ярос-
лав Хмиз і секретар сільради…, теж із 

дарунками.
«Не думала, що доживу до таких ро-

ків, – крізь сльози мовила розчулена 
бабуся. – Ех... Ні до чого то життя…».  

Народилася Павліна Петрівна і все 
життя прожила у рідних Сокиринцях. 
Працювала спочатку на своєму полі, а 
потім у колгоспі, в ланці. Пригадує, ду-
шачись від сліз, як ще молодою босими 
ногами мокрісінька бігла з поля по гра-
ді, як сама орала кіньми, коли чоловік 
пішов на війну (помер у 1979 році)…

Народила двох дітей – сина і доньку. 
Син помер шість років тому, а донька 
нині мешкає у сусідніх Босирах, часто 
навідується до матері. Густе віття пус-
тив корінь родини Репетівських, адже 
має тепер Павліна Петрівна семеро 
внуків, десять правнуків і вісім прапра-
внуків! Усі пообіцяли приїхати до бабусі 
на Великдень, привітати зі сторіччям 
Берегиню свого роду.

Мешкає бабуся Павліна сама. Двічі на 
день навідується до неї невістка, готує 
їсти. З господарки тримає тільки кури, 
до речі, кожен день варить їм картопель-
ку й заминає восипкою. Зі слів родини, 

ще торік все робила сама – садила ба-
раболю, сіяла кукурудзу. Донедавна й 
копала на городі, і сапала. Візьме мі-
шок на плечі, в руку відро… За усе своє 
життя мусіла лише раз гроші позичити у 
сусідки – бракувало якихось 50 гривень 
на підведення газу. «Поле купувала – ні 
у кого не зичила, і як то воно буде?!», – 
бідкалася тоді, у 99-му. 

«І чого я живу до цієї пори?» – все не 
вгавала бабуся. «Бо коли на Ваші іме-
нини (на Петра і Павла) приходила до 
Вас наша мама, все бажала, аби ви 100 
років прожили, ось і Бог дав!», – мовила 
одна з онуків. 

На прощання Я.Стець пообіцяв юві-
лярці приїхати наступного року, аби 
привітати її зі 101-річчям, а через рік і зі 
102-річчям. «Живіть стільки, скільки від-
пустив Вам Господь на Вашому шляху, 
у здоров`ї, мирі, злагоді зі своєю роди-
ною. Праця Вас тримає на землі. За те, 
що Ви зробили і робите, – велика Вам 
дяка і шана!», – мовив керівник району. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Сотий Великдень баби Павліни

Зі слів ювілярки Павліни Петрівни Репетівської зі Сокиринців, вона ніколи не могла повірити, що доживе аж 
до ста років. А тут ще й треба такому статися – її такий поважний ювілей припав саме на Великдень! 
Привітати ювілярку напередодні світлого свята – Восресіння Христового приїхали з Чорткова голова 
райдержадміністрації Я.Стець, голова районної ради В.Заліщук, заступник голови РДА І.Стечишин, 

начальник управління Пенсійного фонду України у Чортківському районі Б.Ситник, кореспонденти районки.

Писанка-веселка
Пригадаймо, як донедавна українці в усіх усюдах 

щемно милувалися й гордилися величезною коломий-
ською писанкою, котра 
умістила єдиний у світі 
музей писанки – адже 
аналогів не було ніде! А 
тепер дедалі «пророста-
ють» рукотворні зарод-
ки щастя, символізуючи 
оберіг українства, в на-
ших селах та містах. До 
слова, такі чималенькі, 
що до них, здається, 
можна й увійти. У Чортко-
ві, побіля катедрального 
собору Верховних Апос-
толів Петра й Павла, – це 
вже друга (опісля вистав-
леної поруч з духовно-
культурним комплексом 
на подвір`ї педучилища), 

що аж світиться всіма барвами веселки та налаштовує 
навіть найзатятішого скептика на віру в подолання ду-
ховної смерті через величне Христове Воскресіння.

«Просіть і вам дасться...»
Відколи відродилася до духовного життя ста-

ренька праматірна церква Вознесіння Господнього 
у Чорткові (а було то 1989 року), жодного Великодня 
не минуло в її стінах, аби парафіяни не відділяли 
хоч крихти частунків зі своїх великодніх кошиків на 
потреби ближніх, котрі на часі не мають спромоги 
сісти за родинний стіл. Рік у рік звідсіля цілі пач-
ки пасок і пасочок, вудженки, а надто красних яє-
чок, вирушають з церковних воріт у «мандри», аби 
звеселити душу солдатів строкової служби чи за-
суджених – чиїхось синів, братів, наречених. І не 
лише звеселити, а, можливо, й навернути у вірі до 
Бога – як було наголошено великодньої суботи в 
часі освячення кошиків оо. Андрієм Мельником та 
Володимиром Білінчуком. 

Запалювала «Ватра» бажання
А які вони у жінок напровесні – всім відомо: любо-

ві, щастя, ласки. Жіноцтву Чортківського педагогіч-
ного училища ім. О.Барвінського цієї весни потала-
нило вдвічі – адже усі ті зичення принесла на крилах 
пісень уславлена львівська «Ватра», подарувавши 
улюблені тисячами українців пісні-хіти копозитора 
Ігоря Білозіра. Таку пам`ятну зустріч уможливили 
творчі зв`язки з митцями директора училища Рома-
на Пахолка. Разом з «Ватрою» не вперше на вулицю 
Подільську до Чорткова загостив і народний артист 
України Гриць Драпак. А наступною – теж на запро-
шення директора та з ініціативи ще й студентського 
профкому – стала зустріч  із заслуженими артис-
тами України Адріаною Онуфрійчук, Левком Корже-
невським, солістками колективу «Веселі галичани» 
(художній керівник заслужений артист України Ми-
рослав Бабчук) Світланою Бабчук та Іриною Гречко.

Чи швидко зникне й швидкісний?

Погляньмо на цю таблицю: сумно! Навпроти озна-
чень кількох потягів, котрі ще не так давно перетина-
ли станцію Чортків, – лише категоричне слово: «від-
мінено». Тут ще й загубився десь одеський потяг, а 
то було б більше. Лише й зостається один-єдиний, 
«Буковина», сполученням Київ-Чернівці та Чернівці-
Київ. З початком нинішнього року він змінив графік 
руху, діставши категорію швидкісного. Однак дедалі 
настійніше мусуються чутки, що й цього потяга буде 
відмінено. І тоді нам доведеться хіба що ностальгій-
но зітхати за перевагами колишньої цивілізації...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У четвер, 
26 квітня ц. р., біля 
пам`ятника жертвам 

Чорнобильської 
катастрофи, що на 
території пожежної 
частини м. Чортків, 

відбудеться 
мітинг-реквієм, 
приурочений 

26-й річниці аварії 
на ЧАЕС 

(поч. о 12-й год.)
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Пасхальні гостиниПошанування

Провести свого колегу прийшов увесь колектив апара-
ту, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, 
керівники району – голова РДА Я.Стець і районної ради 
В.Заліщук. Останні побажали йому подальших творчих 
успіхів, привітали квітами і спільною почесною грамотою 
від райдержадміністрації і райради. Ювіляр подякував усім 
за проведених спільно останні шість років, відколи повер-
нувся на державну службу (починав він її на початку 90-х з 
посади начальника загального відділу РДА). Щиро зізнався, 

що на пенсію поки не збирається, а переходить на творчу 
роботу, адже, як він висловився, чим далі життя «спресо-
вує» вік, тим більше хочеться встигнути себе реалізувати. 

Починав юнак з Переходів зі слюсаря 2-го розряду на 
Оришківському цегельному заводі. Закінчив з відзнакою два 
вищих навчальних заклади. Мав можливість отримати при-
стойну роботу у Львові, Києві, Івано-Франківську, Калуші, 
обіцяли надати житло, однак повернувся до рідного Чортко-
ва, про що анітрохи не жалкує, адже хотів зробити більше 
для своїх людей, залишити власний помітний слід. «Ніхто, – 
каже він, – і не здогадується, де Дудяк залишив в історії свій 
слід – рукою, підписом чи креслярським олівцем». 

Богдан Михайлович звернувся з проханням до голови 
райдержадміністрації Я.Стеця, аби інтелігентна думка, яку 
він намагався пронести крізь усе своє життя, не обірвалася 
на ньому. Щоб на його місце прийшла людина, яка зуміє 
пронести її й надалі. А своїм колегам по роботі побажав 
єдиного, чого, гріха таїти, так їм бракує – благочестивого 
шанобливого ставлення держави до державних службовців 
– людей, які на неї працюють. 

На завершення Я.Стець звернувся до ювіляра, аби не за-
бував про свій «дім», де зостались його друзі, однодумці, 
товариші. А ще, знаючи його хист у малярстві, аби залишив 
про себе якийсь спомин у вигляді картини. А поки що на 
згадку про цю подію усі разом стали до пам’ятної світлини.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

«Коли життя «спресовує» 
твій вік, хочеться 

встигнути більшого»
Ім`я Богдана Михайловича Дудяка добре 

знане чортківчанам – головний архітектор 
району – начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації, активний 

громадський діяч, член правління РО Товариства 
«Лемківщина», щирий патріот України, просто 

інтелігентна і ввічлива людина. Минула п’ятниця, 
13 квітня, була останнім днем його перебування 
на державній службі – подальшу частину свого 
життя він вирішив присвятити творчій роботі.

У Великодню п`ятницю з Польщі до 
нас завітали молоді люди – школярі ві-
ком від чотирнадцяти до сімнадцяти ро-
ків, а також вчителі, директор гмінного 

осередку культури Добженя Вєлького 
Герард Каспшек (він, власне, й приймав 
наших чортківчан взимку), директор гім-
назії Дорота Гажда,  представник спор-
тивного клубу гміни (і то небезпідставно, 
адже в травні місяці на базі спортивного 
комплексу «Економіст» проводитиметься 
міжнародний турнір з волейболу серед 
ветеранів, на який запрошено й команду 
з сусідньої Польщі), бізнесмен Альфред 
Каспшек й ін. Очолював делегацію вуйт 
гміни Добжень Вєлький Генрік Вробель. 
Актив «ІНІЦІАТИВИ» разом із відповідни-
ми службами та відділами райдержад-
міністрації і райради організували для 
поляків цікаву програму перебування 
на чортківській землі. Оскільки прибулі 
прагнули перейнятися українськими тра-
диціями святкування Великодня, тому з 
цією метою для юних гостей було про-
ведено майстер-клас із писанкарства 
«Розмалюю писаночку» на базі ЗОШ № 
7 І – ІІІ ст. вчителем Володимиром Кри-
ницьким. Старших представників поль-
ської делегації ознайомили з визначни-
ми місцями Чорткова. Екскурсію містом 
провели начальник відділу з гуманітар-
них питань виконавчого апарату райради 
Тетяна Яблонь, начальник відділу у спра-
вах сім`ї, молоді та спорту РДА Олег Га-
лущак. Побували того дня у навчальних 
закладах: крім вищевказаної ЗОШ № 
7, відвідали гімназію ім. М.Шашкевича, 
спорткомплекс «Економіст», що знахо-
диться на території Чортківського інсти-
туту підприємництва і бізнесу, заочно 
(через відеопрезентацію) – у Чортків-

ському державному медичному коледжі.
Опісля у малій залі засідань райради 

відбувся круглий стіл учасників проек-
ту, делегації з Польщі на чолі з вуйтом 

гміни Генріком Вробелем із керівниками 
району – головами райдержадміністра-
ції Ярославом Стецем і райради Воло-
димиром Заліщуком – й міським голо-
вою Михайлом Вербіцьким. На зібранні 
також були присутні заступник голови 
РДА І.Стечишин, начальники відповід-
них служб, відділів РДА й райради, які 
працюють з дітьми та молоддю. Тема зу-
стрічі: «Сприяння влади прогресивному 
розвитку молоді в контексті міжнародно-
го партнерства». Анастасія Бойчук, ак-
тивістка МГО, учениця 10-А класу ЗОШ 
№ 7, коротко розповіла про міжнародний 
проект добросусідства, супроводжуючи 
розповідь власноруч підібраними відео-

файлами.
Вітальні слова прозвучали з уст Ярос-

лава Стеця, Володимира Заліщука, Ми-
хайла Вербіцького. Головний спеціаліст 
відділу культури і туризму РДА Марія 
Мельник презентувала Чортківський 
край, продемонструвавши відеофільм 
«Чортків та околиці», а також ознайоми-
ла із культуральною районовою струк-
турою. Переглянули гості й презентації 
таких освітніх закладів, як медколедж 
(заступник директора з виховної роботи 
Наталія Сулима), суботня польська шко-
ла товариства ім. А.Міцкевича (заступник 
директора (він же і перекладач зустрічі) 
Віталій Затильний).

У відповідь польська сторона транслю-
вала фільм про гміну Добжень Вєлький, 
ознайомивши українців з історичними 
місцями, природою свого краю, розви-
тком промисловості та сільського госпо-
дарства у гміні й ін. Вуйт висловив спо-
дівання, що даний проект не обмежиться 
лише обміном культурними набутками 
двох народів, а й розвиватиметься тісна 
співпраця у бізнесовому плані. Дана теза 
прозвучала і на зустрічі минулої суботи в 
кабінеті міського голови керівників Чорт-
кова й Добженя Вєлького. 14 квітня поля-
ки побували також і у відомому на увесь 
світ відпустовому місці – Язлівецькому 
монастирі. Ввечері разом із родинами, в 
яких проживала, польська молодь ходи-
ла до чортківських храмів на освячення 
паски, а недільного ранку – на Велико-
дню Службу Божу. 

Голови організації та ради «ІНІЦІАТИ-
ВИ» Марина Євсюкова, Олександр Хо-
тюк висловлюють подяку усім, завдяки 

сприяння яких дана гостина мала змогу 
відбутися, усім, хто доклався морально й 
матеріально, сім`ям Батирових, Бойчуків, 
Ковтунів, Михальчуків, Скаліїв, Майданів, 
а особливо головному спонсору – депу-
тату міськради, приватному підприємцю 
Валерію Соколенку.

У травні, як уже згадувалося, польська 
спортивна команда побуває на волей-
больному турнірі у нашому місті, а в лип-
ні чортківчани відбудуть з візитом у за-
хідних сусідів. Проект добросусідських 
відносин триває.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Добрі традиції єдності
Міжнародний проект під такою назвою започаткували члени 

Чортківської МГО «Центр розвитку молодої громади та міжнародного 
партнерства ІНІЦІАТИВА» разом із культурним осередком гміни 

Добжень Вєлький ще у кінці минулого року, підписавши двосторонню 
угоду про співпрацю. Уже на Різдвяні свята делегація нашої молоді 

гостювала у польських родинах, переймаючи традиції їхніх святкувань. 
Та цим дієві чортківчани не обмежилися, зробивши хід у відповідь: 

на Чортківщині із візитом побувала молодь Добженя Вєлького.

Круглий стіл

18 квітня у малому залі засідань 
районної ради відбулося засідання 
круглого столу з представниками 
місцевих громадських організацій 
«Спілка Чорнобиль» і «Спілка Чор-
нобиль та інвалідів Чорнобиля» за 
участі голови райдержадміністра-
ції Я.Стеця, голови районної ради 
В.Заліщука, їх заступників, керів-
ників управління Пенсійного фон-
ду України в Чортківському районі, 
управління праці та соціального 
захисту населення, фінуправління 
РДА, галузей медицини та культури 
району. В основному велася мова 
про планування заходів, пов’язаних 
з 26-ю річницею Чорнобильської ка-
тастрофи, зокрема дано доручення 
провести обстеження умов прожи-
вання громадян, постраждалих вна-
слідок аварії на ЧАЕС, особливо з 

числа інвалідів; вжити заходів щодо 
вирішення проблемних питань, ви-
явлених під час обстежень; провести 
благоустрій біля пам`ятника жертвам 
Чорнобильської катастрофи; забез-
печити організацію оздоровлення 
потерпілих; провести мітинг-реквієм 
пам’яті загиблих і померлих внаслі-
док Чорнобильської катастрофи та 
покладання квітів біля пам’ятного 
знака загиблим учасникам ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС. Керівни-
ки соціальних та медичних галузей 
провели короткий аналіз соціально-
го супроводу «чорнобильців», зазна-
чили про компенсації, які виплачені, 
наявність заборгованостей, пільги 
на медичне обслуговування, наявні 
проблеми та можливі шляхи їх ви-
рішення. Особлива увага була звер-
нута на аптечне обслуговування 

даних категорій населення, прийня-
то рішення від учасників засідання 
направити звернення до головного 
управління охорони здоров’я при-
скорити процес врегулювання ви-
писки та видачі ліків постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи. Зазначено, що формування цін 
на ліки здійснюють  виробники і 
оптово-постачальні компанії, тому 
на місцях знизити ціни на ліки прак-
тично неможливо. 

Спілкування влади району з «чор-
нобильцями» пройшло у формі діа-
логу, заслухано пропозиції та зау-
важення, домовлено про час і місце 
проведення заходів, пов’язаних з 
26-ю річницею аварії на ЧАЕС.

(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

Діалог між владою та «чорнобильцями»

Відповідно до розпорядження голови райдержадміні-
страці від 17 квітня ц. р. за № 255-ОД, враховуючи підви-
щення температури зовнішнього середовища, що сприяє 
нормальному функціонуванню закладів соціальної сфери та 
житлового сектора, з 18 квітня ц.р., закінчено опалювальний 
сезон 2011-2012 років у Чортківському районі. Чортківсько-
му управлінню з експлуатації газового господарства ВАТ 
«Тернопільгаз» (Клизуб І.З.) зобовязано припинити подачу 
природного газу котельням ОКП «Тернопільтеплокомуне-
нерго», паливним відділів освіти, культури та туризму РДА, 
приміщенням адміністративного, освітнього, медичного, 
культурного призначення міської, селищної, сільських рад, 
комунально-побутовим госпрозрахунковим споживачам, 
будинкам та квартирам з індивідуальним газовим опален-
ням, крім паливної пологового будинку для вироблення та 
подачі гарячої води.

У райдержадміністрації
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Кримінал

По той бік закону

Взятися за перо та зробити допис 
до газети мене змусили висловлюван-
ня окремих наших державних мужів 
про те, що люди, котрі не підтримують 
теперішню владу або не згідні з її ді-
ями, є екстремістами. Слухати такі 
слова, гадаю, є образою для кожно-
го. І недаремно. Чомусь не вважаєть-
ся екстремізмом виступати з трибуни 
парламенту російською мовою, ділити 
Україну на схід і захід, нехтувати укра-
їнськими традиціями та інше. А ось до-
рікнути владі, депутатам і урядовцям, 
про відміну того, що було прийняте у 
Верховній Раді України попередніми 
скликаннями, то це вже – екстремізм 
(!). Мова йде про пільги та доплати до 
пенсії дітям війни, «чорнобильцям» і 

«афганцям». 
Для того, щоби життя пенсіонерів 

змінилося на краще, потрібно дотри-
муватися чинного українського законо-
давства, а не озиратися на постанови 
Кабміну і не стверджувати, що виплати 
не здійснюються через брак коштів. А 
щоби знайти кошти на зазначені потре-
би, слід оголосити справедливу війну 
корупції, покласти край розкраданню 
держави й обрати до керівництва кра-
їни істинних патріотів. Ось тоді у нас 
запанує порядок, як у інших цивілізо-
ваних державах.

Теперішнім нашим керманичам хо-
четься дати пораду: відмініть безко-
штовні рецепти на ліки, безкоштовні 
путівки до санаторіїв, а натомість дай-

те людям нормальну (!) пенсію. Кажу 
це недаремно. Якщо, до прикладу, 
«чорнобильців» забезпечити розміра-
ми пенсій відповідно до Закону Укра-
їни «Про соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», то вони самостійно 
придбають потрібні їм ліки або оздо-
ровляться у потрібних санаторіях чи 
лікувальних закладах. Окрім того, по-
трібно удосконалити систему виконан-
ня судових рішень. Бо що ж маємо – 
суди рішення приймають, а Пенсійний 
фонд їх не виконує з огляду на поста-
нови Кабміну про відсутність коштів.

Почуй нас, владо!

Олексій ОМЕЛЬЧУК,
голова Чортківської районної

організації «Спілка Чорнобиль»

Як повідомив перший заступник начальника – начальник 
кримінальної міліції Чортківського райвідділу УМВС Украї-
ни Андрій Свинарчук, задокументовано вісім фактів краді-
жок, до яких причетні двоє мешканців села Милівці.

До протиправного крадіїв штовхнула жадоба легкої на-
живи. Вони запримітили, що неподалік с. Улашківці на 
станції катодного захисту газопроводів можна розжитися 
на кольоровий метал. Не побоялися, що втручання в робо-
ту газопроводу могло спричинити серйозні наслідки. Віді-
мкнувши живлення, лиходії поцупили високовольтні транс-
форматори та масляний перетворювач. Пристрої, вартість 
яких становить майже двадцять п’ять тисяч гривень, крадії 
розбили, а мідну обмотку понесли на металобрухт. Виру-
чили небагато – тисячу-півтори гривень, на які порозважа-
лися у барі та покаталися на таксі. До станції навідувалися 
тричі, а в перерві, коли працівники управління газопрово-
дів відновлювали роботу із захисту, обкрадали інших.

Від крадіїв потерпіло відкрите акціонерне товариство 
«Укртелеком». Телефонний кабель, що забезпечував 
зв’язком два села, було протягнено через річку Серет. Шу-
качі металу зауважили, що провисаючий дріт доступний 
на обох берегах водойми. Однієї ночі телефонний зв’язок 
у навколишніх селах зник – злодії привласнили вісімдесят 
метрів мідного кабелю. Так повторювалося двічі. Обікра-
ли й приватне аграрне підприємство, зірвавши шифер зі 
складського приміщення, демонтували металеву обмотку 
електрозварювального апарату. У Чорткові в місцевого 
жителя поцупили з підвалу велосипед, а з гаража іншого 
прихопили запчастини до вантажівки.

Обох крадіїв міліціонери затримали. Порушено кримі-
нальну справу за частиною 3 статті 185 КК України.

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

12 квітня ц. р. прокурором Тернопільської області – дер-
жавним радником юстиції 3-го класу І.Мельничуком, старшим 
помічником прокурора Тернопільської області з нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кри-
мінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, старшим радником юстиції С.Мельником,  
помічником прокурора Тернопільської області з нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кри-
мінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, радником юстиції Р.Райчибою, началь-
ником управління ДПтСУ в Тернопільській області генерал-
майором внутрішньої служби П.Лосиком проведено пере-
вірку додержання законів у діяльності Чортківського слідчого 
ізолятора.

Перевірку проведено шляхом вивчення особових справ 
ув’язнених, ознайомлення зі статистичними даними про рух 
осіб, які знаходяться під вартою, та засуджених, наказів ад-
міністрації слідчого ізолятора, обходу камер і опитування 
ув’язнених та засуджених, огляду комунально-побутових 
приміщень, харчоблоку, медпункту, території установи. Пору-
шень вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» та ін-
шого національного законодавства перевіркою не виявлено.

Робота адміністрації Чортківського слідчого ізолятора 
спрямована на постійне та неухильне додержання вимог чин-
ного законодавства та нормативно-правових актів ДПтСУ, 
покращення результатів діяльності  та  вдосконалення форм  
і методів ресоціалізації та виправлення засуджених із постій-
ним залученням представників державних, громадських та 
релігійних організацій. 

    Тарас БАКУН, 
старший інспектор соціально-виховної 

та психологічної роботи Чортківського СІЗО

Злодії розбирали 
газопровід

Нещодавно у нашому районі злодійський дует 
завдав збитків управлінню магістральних 

газопроводів майже на вісімдесят тисяч гривень. 
Від злочинного ремесла двох місцевих молодиків 
потерпіли й акціонерне товариство «Укртелеком», 

місцеве приватне аграрне підприємство 
та звичайні люди. Зупинили мисливців

 за металом міліціонери.

З перевіркою дотримання 
прав ув’язнених

Почуй нас, владо!

До 26-ї річниці Чорнобильської трагедії

У нашому районі минулого року над-
звичайно гостро обговорювалося «чорно-
бильське» питання, пов`язане із виплатою 
доплат до пенсій непрацюючим пенсіоне-
рам, які проживають в зоні радіологічно-
го контролю, як це встановлено Закону 
України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». Пройшов 
ряд протестних мітингів громадян, на 
яких виступали обласні керівники, був 
обман людей, що спричинило перекрит-
тя доріг, за це було відкрито кримінальну 
справу. Ходили по квартирах, брали по-
яснюючі у тих людей, які за своїм фізич-
ним станом не могли вийти на вулицю…

Особливу напругу пристрастей навко-
ло цього питання спричинив докумен-
тальний фільм «Зона неправди», який 
демонструвався на телеканалі УТ-1 в 
грудні минулого року. Було показано про-
вокаційний сюжет про безпідставність 
надання зони посиленого радіологічно-
го контролю місту та іншим населеним 
пунктам Чортківщини і обгрунтованості 
вимог пенсіонерів. Людей лякали тим, 
що якщо ви будете протестувати, то уряд 
зніме з вас статус зони і тоді не буде ні-
яких пільг…

І я пригадав першу річницю Чорноби-
ля. Тоді лишень десяток-півтора смілив-
ців вийшли на Хрещатик з безневинними 
екологічними гаслами і їх тут же перепи-
нила міліція. Люди, як дровеняки, «загри-
міли» до спецмашин, прямих спадкоємців 
«чорних воронів» сталінсько-беріївської 
системи. Ось до якого традиційно «ефек-
тного», крайнього, тобто екстремального 
заходу вдалася тоді влада в умовах дер-
жавного засекречення смертельної для 
народу небезпеки, щоб заткнути людям 
рот, на очах ошелешеної громадськос-
ті зухвало продемонструвавши взірець 
державного екстремізму.

У київських міських і республіканських 
газетах на початку травня 1990 р. по-
явився матеріал із зовні нейтральним 
заголовком «У ЦК Компартії України», в 
якому дано політичну оцінку екологічній 
демонстрації 22 квітня на Хрещатику. 
Скупим на відтінки протокольним стилем 
зафіксовано: «У ході цієї демонстрації, 
організаторами якої виступили РУХ, УХС, 
«Меморіал», Товариство української мови 
ім. Т.Шевченка, союз «Чорнобиль», «Зе-
лений світ» та ряд народних депутатів 
СРСР і УРСР, було вчинено провокаційні, 
протиправні дії відверто антикомуністич-
ної, антидержавної спрямованості, зо-
крема, винятково цинічні спроби наруги 
над пам`яттю В.І.Леніна». І жодним сло-
вом не сказано про те, що ця екологічна 
демонстрація була виявом скорботи й 
протесту десятків тисяч людей напере-
додні четвертої річниці чорнобильської 
трагедії віку.

Можливо, між тими двома демонстра-
ціями і демонстраціями, які проходили по 
всій Україні в минулому році, все-таки іс-
нує внутрішній зв`язок.

У той час, коли в пресі було опублікова-
но матеріал про демонстрацію 22 квітня, 
газета «Вечірній Київ» за 3 травня почала 
публікацію дослідження «Чорнобильський 
синдром» американського інженера 
Джеймса Едуарда Оберга, що є розділом 

з його книги «Розкопуючи радянські ка-
тастрофи». Публікація як радіоактивний 
фон: підсвічує те, що замовчується на 
першій сторінці – крупномасштабна ката-
строфа супроводжувалась крупномасш-
табним обманом свого народу і світового 
співтовариства з боку наших офіційних 
властей від самого початку трагічного 
вибуху: «Захід уперше дізнався про ка-
тастрофу від Швеції, через два дні піс-
ля того, що трапилось. Весь вільний світ 
висловив тривогу і гнів з приводу гру-
бої соціальної безвідповідальності, яку 
СРСР продемонстрував, не повідомивши 
про величезну проблему, що торкалася 
здоров`я людей. Відповідаючи на звину-
вачення в повільності щодо інформуван-
ня інших країн про ядерне забруднення, 
радянські представники гнівно і водно-
час хитро відкидали мотиви будь-яких 
скарг». Більше того: виступаючи 14 трав-
ня, Горбачов також накинувся на західних 
критиків. Він говорив радянській громад-
ськості: «Взагалі кажучи, ми зіткнулися із 
справжніми горами брехні, брехні най-
безчеснішої і злоякісної. Що стосується 
«нестачі» інформації, з приводу якої була 
організована спеціальна кампанія, кам-
панія політична – це вигадка».

«Радянська секретність – найстрашні-
ший ворог країни», – приходить до висно-
вку американський дослідник.

25-26 квітня 1990 р. в Києві відбулась 
Міжнародна науково-гуманітарна конфе-
ренція, присвячена Чорнобилю. Адже по-
трібно було пережити цих довгих чотири 
роки, щоб укотре переконатися, що ніхто 
не дбав на цій землі про добробут лю-
дей. Віддані на поталу відомчій стихії, яка 
межувала з цілеспрямованим етноцидом, 
вони нарешті змушені були звернутися 
до всіх країн світу, ООН із останньою на-
дією на вселюдську підтримку, тому що 
проблеми Чорнобиля не розв`язуються 
на державному рівні.

На конференції піднімалось питання, 
що атомні електростанції виробляють 
близько 10 відсотків електроенергії і 
саме стільки УРСР продає її за кордон. 
Говорилось про альтернативні джере-
ла енергії – вітрової і сонячної. Основна 
увага конференції була зосереджена на 
безпрецедентних наслідках чорнобиль-
ського катаклізму. Народним депутатам 
довелось докладати багато зусиль, щоб 
розсекретити дані про Чорнобиль. 600 
тис. людей брали участь у ліквідації ава-
рії, та стан їхнього здоров`я – «державна 
таємниця». Не було реєстрації осіб, які 
брали участь в роботі з ліквідації аварії, 
даних про належні строки їхньої робо-
ти, дози опромінення встановлювались 
лише біологічною дозиметрією. Жодно-
го реального дозиметричного контролю 
не велося за прокладачами тунелю під 
четвертим реактором (!). Розглядалося і 
багато інших проблем.

У квітні минулого року відбулися пар-
ламентські слухання «Сучасний стан та 
актуальні завдання подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи». 

У часі ми віддалені від цього трагіч-
ного квітневого дня 1986 р. на 26 років. 
Та чи поменшало проблем у держави, у 
ліквідаторів, у тисяч постраждалих від 
«мирного атома»? Ми ніби звиклися, зми-

рилися зі страшною бідою, яка обпалила 
нашу країну, призвела до довготривало-
го радіоактивного опромінення усього 
живого на території 12 областей України 
та прилеглих частинах сусідніх держав. 
Вона щодень відчутно втручається у наші 
реалії і, що тривожніше, у наше майбут-
нє та майбутнє ще багатьох наступних 
поколінь. Після аварії ЧАЕС практично в 
центрі Європи утворилася радіаційна не-
безпечна пустка площею близько 2 600 
кв. км, пуповиною якої стало ядерне по-
пелище, загашене ціною самопожертв 
тисяч людей. Сумарний викид радіоак-
тивних речовин унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи становить 50 мільйонів 
кюрі – це еквівалент 500 атомних бомб 
Хіросіми. 

Рік розв`язання чорнобильських про-
блем звівся до парадних балачок. Щоб 
зробити бодай маленький прорив у ве-
личезній групі чорнобильських питань, 
потрібно було заздалегідь закласти від-
повідні кошти у державний бюджет 2011 
р. У реальності дійшло до політичного 
конфузу. Напередодні 2011 р. заверши-
лася дія основного документа «Загально-
державної програми подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 
рр.» (затвердженого ще в 2006 р.). І ось 
в «особливий» рік країна вступила без 
комплексної програми подолання чорно-
бильської біди.

Десь у державних кабінетах ще тіль-
ки мудрують над проектом програми на 
2012-2016 рр.

Цей приклад промовисто свідчить про 
ставлення нинішньої влади до чорно-
бильських проблем.

За останні роки зросла кількість онко-
хворих. У тому числі серед дітей. Зараз 
у районі хворих 1567 осіб, з них 7 дітей; 
802 осіб, з них 4 дітей – в зоні.

Чи знаєте ви, що зараз уже тим інвалі-
дам онкологічних захворювань, які стар-
ші 1936 р. н., захворювання не пов`язують 
із чорнобильською зоною? Ось так турбу-
ється влада за старше покоління.

За чверть століття різні українські уря-
ди 39 разів втручалися у «статусний» для 
«чорнобильців» закон, звичайно ж, у бік 
урізання передбаченого у ньому. Те, що 
залишилося від цього документа, оста-
точно урізав уряд М.Азарова.

У кожному другому-третьому виступі 
на парламентських слуханнях звучали 
прохання до парламенту – відхилити за-
конопроект 7562 під оманливою назвою 
«Про гарантії держави щодо виконання 
судових рішень».

Учасники з болем говорили: у влади є 
кошти на будівництво вертолітних май-
данчиків, закупівлю нових літаків, дорогі 
ремонти президентських дач, їх чомусь 
немає для тих, хто постраждав від чор-
нобильської біди.

І ще треба над одним задуматись. У 
пресі просочилась інформація, що на 
одному із заходів наш Президент чи то 
випадково прохопився, чи просто ска-
зав правду про те, що на території ЧАЕС 
зведуть «могильник» для твердих від-
ходів з атомних електростанцій… усієї 
Європи.

Можливо, нам пора сказати самим 
собі повну правду: в Чорнобилі сталась 
найбільша за всю історію Землі техно-
логічна катастрофа. І тільки зараз по-
чалося усвідомлення її наслідків і їх лік-
відація. Сьогодні можна говорити лише 
про пристосування, адаптацію людства, 
всієї біосфери до нового, незворотнього 
постчорнобильського становища.

Голос народу – голос Божий
Невдовзі громадськість країни відзначатиме чергову сумну річницю 

трагедії, що сталася на Чорнобильській атомній станції. Аналіз подій, 
пов`язаних із цією тематикою, позицій влади та суспільства щодо 
теми Чорнобиля і наслідків, які спричинила аварія на ЧАЕС, для 

усього світу – у публікації депутата міськради, нашого активного 
дописувача, позаштатного кореспондента «Голосу народу» 

Юхима МАКОТЕРСЬКОГО.
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Сила віри

То ж не була вузесенька стежина. 
Там цілі юрми сунули туди. 
І плакала Марія Магдалина, 
Що не подав ніхто йому води.

Спішили верхи, їхали возами… 
Похід розтягся на дванадцять верст. 
І Божа Мати плакала сльозами – 
Та поможіть нести ж Йому той хрест!

Чи ви не люди?! Що за чудасія, 
Дають старцям, підсаджують калік… 
А тут же йде, ну, добре, не Месія –  
Людина просто, просто чоловік!

Саме таку картину мали можливість побачити учнів-
ський та педагогічний колективи Чортківської школи-
інтернату в страсну середу, напередодні великого 
Христового Воскресіння. Театралізоване дійство про-
демонстрували члени Скородинського молодіжного 
колективу «Благовіст». Усі присутні в залі перенеслися 
думками і серцем на ту важку для Ісуса дорогу. Ми від-
чули та пережили катування Ісуса, Його муки та смерть. 
Не в одного з присутніх з’явилася сльоза на очах, вдив-
ляючись у покривджене обличчя Сина Божого. Учасники 
колективу повністю відтворили усі чотирнадцять стацій: 
від першої – «Ісуса Христа засуджують на смерть» і до 
чотирнадцятої – «Ісуса вкладають до гробу». На кож-
ній з них відтворено Ісусову дорогу з хрестом людських 
гріхів, за які пішов на смерть Син Божий. Защеміло сер-
це від почутих слів на тринадцятій стації «звершилось, 
звершилось», коли Ісус помирає на хресті; учні заду-
мувалися над кожною. Задумалися і про сьогоднішній 
світ, у якому панують гнів, ненависть, байдужість. Хіба 
до цього закликав нас Ісус Христос, хіба за це Він по-
мер на хресті? Тож потрібно пам’ятати про це завжди.

Учасники «Благовісту» зуміли достукатися до серця 
кожного, хто був присутній на цій Хресній дорозі, до-
помогли пережити терпіння Ісуса Христа. За це ми їм 
вдячні. Дуже приємно, що на сьогоднішній день існують 
такі колективи, які доносять до нас Слово Боже. Щира 
подяка і шана отцю Мирону Заяцю. Бо саме під його 
наставництвом зростає свідома молодь.

Любов ГАЛАК,
педагог-організатор школи-інтернату

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. у № 16 (8352) від 
13 квітня ц. р.)

Багато років при монастирі діяло 
загальноосвітнє училище, де викла-
дали переважно ченці-василіани. 
Важливу роль у розбудові Почаїв-
ського монастиря відіграв відомий 
польський магнат Микола Потоцький. 
Легенда пов`язує появу Потоцького з 
історією Почаївської обителі. Проїж-
джав він якось повз монастир і рап-
том через необачність візника карета 
втратила керування й перекинулася. 
Скочивши на ноги, розлючений пан 
вихопив пістоля з очевидним наміром 
пристрелити винуватця. Потоцький 
натиснув на курок три рази і тричі – 
осічка. Бідолашний подумки розпро-
щався з життям, перехрестився і з 
остаточною надією попросив поря-
тунку у Пресвятої Діви Марії. Вра-
жений таким перебігом, Потоцький 
змилостивився над переляканим до 
смерті чоловіком і наказав повернути 
до монастирського подвір`я. Вперше 
побачивши ікону Божої Матері і від-
чувши її невидиму Божественну силу, 
глибоко зворушений, Потоцький ви-
рішив решту свого життя присвятити 
цій чернечій обителі. 

Легенда залишається легендою, 
але в реальному житті на момент пер-
шого знайомства Миколи Потоцького 
з Почаївським монастирем та його 
святощами у нього вже накопичило-
ся достатньо серйозних підстав шу-
кати спасіння для своєї грішної душі 
в богоугодних справах. Син белз-
ського воєводи Стефана Потоцького 
Микола Потоцький народився в 1712 
р. Вивчав науки у Львівському коле-
гіумі єзуїтів. Коли молодому панові 
виповнився 21 рік, доля подарувала 
йому величезний родинний спадок. 
Він мав можливість піти батьківським 
шляхом і досягти поважного стано-
вища на найвищих щаблях тогочас-
ної власної ієрархії. Та кар`єра його 
мало цікавила, зате дуже зваблюва-
ли нескінченні гулянки, світські при-
годи та амурські розваги.

І ось у 1758 р., роздарувавши час-
тину своїх маєтностей родичам, По-
тоцький приймає нечуване серед 
польської магнаторії рішення пере-
йти з батьківської римо-католицької 
віри на східний або руський обряд. З 
цього часу він стає греко-католиком 
і неодноразово жертвує величезні 
суми на цивільне та церковне будів-
ництво. Серед найвідоміших його 
споруд ратуша, костел та дві церк-
ви в Бучачі, два храми в Городенці, 
каплиця в домініканському костелі у 
Львові і, нарешті, наймасштабніше 
його дітище – новий Успенський со-
бор Почаївського монастиря. 

Спокутування своїх молодечих 
гріхів врешті-решт привело його до 
думки стати ченцем Почаївського мо-
настиря. Але подальший перебіг по-
дій завадив це зробити. Тож останні 

роки життя провів майже безвиїзно.
З ім`ям Миколи Потоцького 

пов`язана ще одна важлива сторін-
ка в історії Почаївського монастиря. 
Йдеться про коронування ікони Бо-
жої Матері Почаївської, ініціатором 
якого в 1764 р. став сам Потоцький. 
Дослідники пишуть, що він мав до-
вгий сивий вус, оселедець на голо-
ві, закручений на вухо. Можливо, це 
пов`язано з ностальгійним потягом 
до витоків свого прадавнього укра-
їнського родоводу, оскільки перші 
Потоцькі походили, власне, з теренів 
південно-східної Галичини і тримали-
ся грецької віри.

У 1772 р. Микола Потоцький помер 
і був похований згідно із заповітом 
без особливих пишнот у мурованому 
склепі ще не добудованого Успен-
ського собору.

На початку ХІХ ст. серед двадця-
ти шести монастирів Василіанського 
Чину, що входили до складу греко-
католицької єпархії на теренах тодіш-
ньої Російської імперії, Почаївський 
монастир був одним з найбільших і 
найбагатших. Після входження Во-
лині до складу Росії царська адмі-
ністрація зі зрозумілих політичних 
міркувань без особливої симпатії 
ставилася до діяльності василіан на 
українських та білоруських теренах, 
як і загалом до греко-католицької 
Церкви. Стало очевидним, що спра-
ва йде до повної ліквідації уніатства 
в Росії. Після того, як почаївські ва-
силіани зі співчуттям поставилися 
до польського повстання 1831 р. під 
проводом генерала Дверницького, 
царська адміністрація вирішила віді-
брати у василіанського ордену цей 
монастир і передати його право-
славному духовенству. Ще через де-
кілька років практично всі василіан-
ські монастирі на українських землях 
у межах Російської імперії припинили 
своє існування.

З цілком очевидним наміром 
зміцнити підвалини православ`я на 
південно-західних кордонах Росій-
ської імперії, де була дуже сильна 
католицька конфесія, 14 жовтня 1833 
р. імператор Микола І затвердив си-
нодальне подання про присвоєння 
Почаївському монастиреві звання 
Свято-Успенської лаври, в якому за-
значалося: «Займати їй в порядку 
православних обителей після трьох 
існуючих лавр четверте місце». Піс-
ля цього проводилась реставрація 
і побудова. Зрозуміло, що головні 
вектори подальшої розбудови мали 
відповідати зовсім іншим мистець-
ким уподобанням та ідейно-художнім 
критеріям. 

Перша світова війна змусила лавр-
ських ченців евакуювати все рухоме 
майно, що мало якусь цінність. На 
схід було вивезено значну части-
ну бібліотеки, архів, церковні речі, 
дзвони, обладнання свічкового заво-
ду. У 1916 р. російське військо зно-

ву зайняло Почаїв, який деякий час 
перебував під владою австрійсько-
го військового командування. Після 
Ризького договору 1920 р. західна 
частина Волині разом з Почаєвом 
увійшла до складу Польщі. Зазнала 
змін і юрисдикція монастиря, який 
перейшов у відання православного 
варшавського митрополита. Міжво-
єнна доба в житті лаври не залишила 
по собі новобудов через вкрай об-
межені матеріальні можливості. Але 
лавра, як і раніше, залишалася одні-
єю з найшанованіших православних 
святинь Волині.

За радянської влади життя лавр-
ських ченців постійно перебувало 
під пильним оком владних інсти-
туцій, які намагалися протистояти 
популярності монастиря всілякими 
адміністративними заходами. За 
крок від небуття опинилася лавра у 
1960 р., коли сюди навідався Мики-
та Хрущов. Заклавши руки за спину 
і не знімаючи свого прикметного ка-
пелюха, він оглядав лаврські храми 
і дійшов висновку про необхідність 
взагалі закрити монастир через його 
«шкідливість». Лише завдяки протес-
там світової громадськості цей за-
дум не був здійснений, але наслідки 
дав. Безбожники намагалися розі-
гнати братію монастиря. Для цього 
вони одних саджали в тюрми, інших 
у психлікарні, когось вивозили на 
вокзали та в ліси, вимагаючи всіля-
кими методами покинути монастир. 
У келіях залишилося тільки 15 ченців. 
На території монастиря у відібраних 
спорудах розмістили музей атеїзму, 
лікарню, поліклініку, пральню, ап-
теку, аптечний склад, неврологічну 
лікарню, адмінкорпус неврологічної 
лікарні, сільгоспхімію та ряд інших 
організацій. Після розпаду СРСР з 
притаманним його владній структу-
рі войовничим атеїзмом Почаївська 
лавра нарешті вивільнилася з-під 
опіки держави. Монастиреві повер-
нули землі, будівлі.

За народним повір`ям Почаївська 
лавра непідвладна руйнівній силі 
часу, а тому існуватиме аж до мо-
менту Страшного суду та Другого 
пришестя Спасителя. З давніх-давен 
і до сьогодні цей монастир є одним з 
найшанованіших місць для щорічних 
прощ – масового паломництва вірую-
чих до лаврських святинь. Найбільші 
відпусти тут відбуваються у дні двох 
головних храмових свят – преподо-
бного Іова Почаївського та Успіння 
Богородиці.

Джерело: Ричков П.А., Луц В.Д. 
Почаївська Свято-Успенська лавра. 
К., Техніка. 2000. 133 с. 

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»,
член Товариства «Просвіта»

Слід за благою вістю й вербною лозою
Прийшов Великдень, наче блаж небес.
Ми паску йдем святить неквапною ходою
І лине вість: «Христос Воскрес! Христос Воскрес!».
«Воістину Воскрес!» – у відповідь лунає
І в душах наших воскресає доброта.
Господь усі наші гріхи прощає,
Дає надію на нове життя!
І дзвони задзвенять по-новому, святково,
І сповістять вони, що на гаївку іти час.
Навколо церкви будемо водити хороводи,
І Духа торжество наповнить усіх нас!
І за столом ми будем дякувати Богу
За всі Його земні дари
І за Його стражденную дорогу,
Яку здолав Ісус, щоб нас спасти.
«Христос Воскрес!» – розкотисто лунає 
І світом шириться блаженна вість.
Вшануєм пам’ять тих, кого немає, 
У воскресінні їх – пророчий свята зміст!
Великий день прийшов до нас – Великдень – 
Ісус Христос із мертвого воскрес!
Так швидко промайнув наш страсний тиждень
І славу Господу возносим до небес!

Василь ПАЛАМАР,
вчитель, с. Великі Чорнокінці

Достукалися 
до серця кожного

З конверта
Великий день прийшов 

до нас – Великдень!

Поміркуємо

Чи так легко втрачають святині?

Повсякчас дирекція Чортківсько-
го державного медичного коледжу 
дбає про тих, кому найважче, хто 
найбільше потребує уваги, розу-
міння і підтримки, батьківської опі-
ки. Не забуває і в передсвятковий 
Великодній час, щедротно напо-
внює благодійництвом святкові дні 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, котрі на-
вчаються у даному закладі. Так цьо-
горіч Великодні кошики отримали 
23 студенти з категорії соціально 
незахищених. А поблагословили й 
окропили святою водою благодійні 
дари правлячий єпископ Бучацької 
єпархії УГКЦ о. Дмитро Григорак, 
ЧСВВ, і митрофорний протоієрей, 
декан УПЦ Святої Покрови о. Ми-
хаїл Левкович.

Фото Петра РОЖАНСЬКОГО

Благодіяння

Щедротами дім повен
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23 квітня. Тривалість дня – 14.18. Схід – 5.48. Захід – 20.06. Іменини святкують Максим, Терентій

Істини Візит

Подіум

Чин освячення здійснено преосвя-
щенним єпископом Тернопільсько-
Теребовлянським Павлом у спів-
служінні з п`ятьма душпастирями 
– отцем-парохом Богданом Гагавчуком, 
оо. Антоном Яворським із смт Завод-
ське, Володимиром Сваричевським 
зі Шманьківчиків, Мироном Заяцем 
зі Скородинців та о. Володимиром з 
Тернополя. Помітно, що така приємна 
духовна оказія трапилася якраз на там-
тешній престольний празник – адже він 
у Милівцях припадає на Світлий або ж 
іменований у народі Поливаним Поне-
ділок. 

Вже незадовго по перебігу тієї 
пам`ятки у ціннісному життєписі села, 
Світлої Седмиці, ми мали змогу при-
ємного спілкування з отцем Богданом, 
в часі котрого він поділився втіхою від 
духовних спромог своїх парафіян за-
для їх духовного зросту та обрамлення 
Господньою Ласкою храмової домівки. 
Знано, що дзвіниця у Милівцях покла-
дена побіля церкви 1936 року – їй вже 
поминуло 75 літ. Тож і настала потреба 
наперед всього поміняти перекриття. А 
відтак – вивищити й поновити. До того 
доброго діла спонукав і взявся владика 
Павло (в миру Петро Кравчук) – адже 
він понад 16 літ перебував у Господньо-
му служінні на цій парафії. Виробле-
ний ним план (проект) духовної обнови 
дзвіниці настільки втішив милівчан, що 
вони одразу схвалили новацію. А вона 
полягала в тому, що було знято верх й 
покладено новий (утворилося наче два 
поверхи), та й усю споруду поновлено. 
І ту працю вивершено упродовж чоти-
рьох (!) місяців.

Нинішній душпастир, котрий моли-
товно лучить вірних вже третій рік, о. 
Богдан, найперше у слові складає дяку 
найголовнішому меценатові – директо-
ру ПАП «Довіра» Іванові Войцишину, ко-
рінному милівчанину. Мовить: «Цей чо-
ловік, істинний християнин, завсякчас 

підставляє плече, складаючи пожертви 
на вівтар церкви та віри». Рівно ж відно-
ву дзвіниці вивершено коштом парафі-
ян – і їх силами. Жертовно долучалася 
й молодь села у помочі майстровитим 
селянам.

Отець-парох Богдан Гагавчук втіш-
но оповідає, що нинішній рік помітний 
щодо духовної обнови – адже і в Ка-
пустинцях коштом парафіян розписано 
цілий храм, перегодом закладено но-
вий іконостас. Проте священик всяк-
час господарить не лише у храмі, а й 
побіля церков, щиро пишається своєю 
парафією, що лучить села Милівці й 

Капустинці. Бо тут помітна особливша 
Господня Ласка. У милівецькій церкві 
перебуває копія ікони Дубенської Ма-
тері Божої, котра, було, замироточила 
у однієї парафіянки. А ще у храмі ба-
гато святих мощей. То мощі св. Божих 
угодників – Пантелеймона Цілителя, 
Варвари Великомучениці, Амфілофія 
Почаївського, Олексія Закарпатського, 
Назарія Римлянина, Володимира Ново-
мученика, Невідомого схимника Києво-
Печерського. У капустинській церкві 
Святителя Миколая Чудотворця пере-
буває часточка мощей цього ж святого. 
І хоч то дрібка з макове зерно, проте 
в часі Божественної Літургії приємний 
запах від мощей шириться не лише на 
цілий вівтар, а й на церкву. «Трапляли-
ся й дива зцілення від мощей, – мовить 
священик. – Двічі призупинилися он-
кохвороби». І тут же додає, що і його 
рідна сестра зцілилася у такий спосіб. 
Направду через це парафіяни завсяк-
час й допомагають онкохворим дітям, 
дітям-сиротам. «Перед днем св. Мико-
лая, – провадить далі отець, – зібрали, 
було, три фіри пожертв одягом, реча-
ми, іграшками, до того ж, дуже добро-
тними, і доправили до Тернополя, в Дім 
малятка. На Миколая служили молебні, 
освячували єлей і на виручені від реа-
лізованих, помазаних ним іконок гроші 

придбали півбуса цукерок, котрі теж 
доправили до сиротинця. Ті дітки все 
під нашою добровільною опікою – за 
потреби збираємо для них, йдучи від 
хати до хати, картоплю, овочі, інші про-
дукти».

Втішно, що молодий душпастир 
(йому всього 25 літ – каже, наймолод-
ший священик у цілій Тернопільсько-
Теребовлянській єпархії УПЦ КП) дбає 
не лише про храмові будівлі в обидвох 
селах, а найперше про храми душ своїх 
парафіян. Наголошує, що вони цінують у 
ньому, своєму проводиреві до Царства 
Божого, ту благодать Духа Святого, що 
перебуває на священику. Задоволений, 
що Бог дав йому таке покликання: важ-
ке, колюче, та приємне. Мовить: «Ризи 

не можуть бути легкі, але через це со-
лодкі». Отець Богдан – теж милівчанин, 
там зростав, звідтіля вступив до Львів-
ської духовної семінарії, відтак рукопо-
ложив його у дияконський та священи-
чий сан владика Антоній Хмельницький 
і Кам`янець-Подільський (нині митропо-
лит). Зізнається: був час пережиття, чи 
сприйматимуть його за духовного отця 
й наставника однолітки, з котрими не-
давно ділив хлопчачі забави, ровесни-
ки батьків, ті, кому доводиться віком за 
онука. Але наполеглива праця у Хрис-
товому винограднику всуціль розві-
яла всілякі сумніви – послушенство й 
духовні спромоги своїх парафіян нині 
вважає дарунком від Бога. До молодо-
го душпастиря й до церкви горнеться 
юна поросль – при милівецькій церкві 
є дитячий ансамбль. Ось і цьогорічної 
Великодньої п`ятниці цілу ніч біля пла-
щаниці діти виконували страсні пісні, а 
ще раніше в Капустинцях відспівували 
акафісти. Отець всякчас наголошує 
парафіянам: свою майбутність твори-
мо самі. І в цьому наміренні  лучиться 
з Милівецькою школою та особливо 
осібно – її директором Богданом Скри-
ником, добрим християнином та госпо-
дарем.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Михайла БОДНАРА

До складу польської делегації входили мер Добженя Вєль-
кого, директор однієї зі шкіл, керівник муніципального куль-
турного центру, президент спортивного клубу, представник 
бізнесових кіл та десятеро школярів віком 16-17 років. До-
росла частина делегації розмістилася у готелі, а юних поля-
ків забрали у свої домівки їхні українські ровесники-школярі. 
І поки старші займалися офіційними справами, молодь ак-
тивно знайомилася з українськими реаліями у неформаль-
ному спілкуванні з однолітками. 

Програма перебування польських гостей була насиченою. 
Спочатку вони відвідали загальноосвітню школу № 7 (більша 
частина польських школярів жила саме в учнів цієї школи). 
Там їх зустріли директор В.Скриник та завуч Г.Криницька, які 
й провели невеличку екскурсію навчальним закладом. Вчи-
телі та учні, користуючись нагодою, засипали гостей питан-
нями на найрізноманітніші теми. Та й ті не відмовчувались, 
активно розпитуючи нас про життя. Молоді поляки були 
вражені Україною, бо, за їхніми словами, думали, що люди 
тут живуть у будиночках під солом’яними стріхами. Опісля 
екскурсії доросла частина делегації вирушила до гімназії ім. 
М.Шашкевича (вони слідували іншому маршруту, аніж мо-
лодь), а юні поляки мали змогу насолоджуватися майстер-
класом писанкарства, який проводив вчитель образотворчо-
го мистецтва Володимир Криницький. Спробувавши себе у 

ролі справжніх митців та пообідавши у шкільній їдальні, гості 
зібралися за «круглим столом» у приміщенні районної ради 
та розказали про своє місто завдяки мультимедійній пре-
зентації. Чортківчани, у свою чергу, також підготували цікаві 
розповіді про Чортків – від часів заснування до сьогодення. 

Другий день перебування у Чорткові був присвячений від-
віданню польської суботньої школи, де відбувався конкурс 
поезії. Юні візитери ніби на мить повернулись на Батьківщи-
ну, бо, за їхніми словами, вимова наших учнів просто-таки 
бездоганна. Далі за програмою була екскурсія у селище Яз-
лівець. Повернувшись до Чорткова до своїх «нових сімей» та 
взявши великодні кошики, пішли до церкви освячувати паски 
та інші українські святкові традиційні смаколики. 

У неділю раненько гості були присутні на Пасхальній Служ-
бі Божій у різних храмах міста, після якої поїхали до готелю, 
у якому розмістилася старша частина делегації. Там разом з 
українськими учнями вони співали україно-польських пісень, 
що стало прощальним акордом візиту.

Від’їжджаючи, польські друзі сказали, що хочуть створити 
гурток української мови у себе, у Добжені Вєлькому, і вже 
одразу ж почнуть планувати поїздку чортківських учнів до 
Польщі. Тож, дружба народів міцнішає!

Тарас ЗАЯЦЬ, 
учень 10-А класу ЗОШ № 7 м. Чортків

Заграли дзвони великодні, звістили 
чудо всіх чудес

Другого дня Великодніх свят, Світлого Понеділка, у с. Милівці 
побіля церкви Святого Воскресіння Господнього торжественно 

освячено поновлену й вивищену дзвіницю.

Дружба народів 
міцнішає!

Напередодні Великодня, з 13-го по 15-е квітня, 
у Чорткові перебувала делегація з польського 

міста Добжень Вєлький. Візит відбувся за сприяння 
міжнародної громадської організації «Ініціатива» 

та підтримки районної і міської влади.

Уже з самого ранку в училищі відчувався 
в усьому якийсь особливий дух святковості, 
урочистості, творчого неспокою, водночас і 
стурбованості, переживань не тільки кожно-
го учасника майбутнього художнього дійства, 
а й всього учнівського та педагогічного ко-
лективу навчального закладу. Цілком зро-
зуміло, що всім хотілося, щоб кожен номер 
досить насиченої програми огляду був ціка-
вий не тільки глядачам, а й поважному об-
ласному журі, очолюваному визнаним фахів-
цем, методистом НМЦ ПТО М.М.Крищуком. 
У складі журі була методист державного 
центру позашкільної освіти МОНМС України 
М.В.Радченко. 

Варто відмітити, що сама програма мистець-
кого заходу добре продумана і зрежисована 
художнім керівником училища Я.Я.Лозюком – 

як тематично, так і жанрово. У програмі взяли 
участь учнівський хоровий колектив (керівник 
В.Черненко, акомпаніатор І.Білас – на знім-
ку), ансамбль дівчат «Краплинка» (творчий 
дебют О.Карпик), дівочий ансамбль (керів-
ник Г.Свергун), солісти М.Гайдук, І.Марцінів, 
М.Скриник, народний художній театр «Нічла-
ва» (режисер Я.Лозюк), колектив читців, тан-
цювальна група училища (керівник І.Гоменюк). 

Барвистою ниткою на концерті проходила 
тема патріотизму, якої торкалися ледь чи не 
всі виконавці. Бурхливі оплески викликали 
ліричні, жартівливі пісні, вірші, радували за-
пальні танці. Старання і талант учасників був 
високо відзначений членами журі, дирекці-
єю училища, а всі присутні в залі щедрими 
оплесками дякували учням і керівникам за їх 
творчу працю. Хочеться також відзначити ве-

ликий виховний потенціал таких заходів, які 
торкаються кожної людської душі, спонукають 
замислитись над життям, духовними ціннос-

тями народу та кожного з нас.
Богдан ФАРТУШИНСЬКИЙ
Фото Олександра КУЛЕБИ

Мистецтво в робітничій спецівці
Першої декади квітня у ДНЗ «Чортківське ВПУ» проходив творчий звіт 

колективів художньої самодіяльності в рамках обласного огляду-конкурсу, 
приуроченого 140-й річниці від дня народження Соломії Крушельницької. 
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Увага!

Застереження

До відома керівників організацій та підприємств, 
населення району.

Територією Чортківського району проходять магістральні 
газопроводи “Уренгой-Помари-Ужгород”, “Прогрес”, “Союз” 
діаметром 1400 мм з робочим тиском 75 атм., газопроводи-
відводи діаметром до 300 мм та розташовані газорозподільні 
станції магістральних газопроводів. 

Згідно із законодавством України про правовий режим зе-
мель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів (№ 
3041-VI, 17.02.2011), “Правил охорони магістральних трубопро-
водів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України за 
№ 1747 від 16.11.2002 р., охоронна зона газопроводу діаме-
тром 1400 мм складає 350 м від осі газопроводу, діаметром до 
300 м – 100 м від осі; охоронна зона ГРС діаметром до 300 мм 
складає 150 м від огорожі.

На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних 
зон, категорично забороняється:

– будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та спо-
руди, громадські будівлі;

– розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і 
склади пально-мастильних матеріалів;

– будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та 
господарські споруди;

– будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що про-
ходять паралельно до магістрального газопроводу, крім ви-
падків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств 
магістральних газопроводів;

– влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей 
та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;

– розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, 
зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, 
пов’язані з масовим скупченням людей;

– будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок 
приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників 
тощо;

– зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори 
для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

– висаджувати багаторічні насадження;
– облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
– переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі техно-

логічні дороги до магістральних газопроводів;
– розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті дже-

рела вогню.
Будівельні, ремонтні, геологорозвідувальні, бурові, підрив-

ні, гірничі, землечерпальні, поглиблювальні роботи в охорон-
ній зоні магістрального газопроводу дозволяється проводити 
лише за наявності письмового дозволу БЛВУМГ.

Валка лісу в охоронних зонах об’єктів магістрального га-
зопроводу повинна виконуватись із забезпеченням ціліснос-
ті споруд газопроводу, вільного вздовж трасового проїзду і 
під’їзду до нього на будь-якій дільниці та недопущення захара-
щування траси газопроводу поваленими деревами, кущами та 
порубаними залишками.

Трелювання дерев через діючий газопровід необхідно ви-
конувати тільки на обладнаних переїздах.

Богородчанське ЛВУМГ просить органи місцевого само-
врядування, керівників підприємств, організацій та громадян з 
розумінням поставитись до виконання вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
“ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ 
МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ”, “Правил охорони магі-
стральних газопроводів” та Закону України “Про трубопровід-
ний транспорт”, не порушувати їх самим та зупиняти інших.

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства 
України про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів, несуть дисциплінарну, цивільно-
правову, адміністративну або кримінальну відповідальність 
згідно із законом.

При виявленні витоків газу або пошкодження об’єктів магі-
стрального газопроводу прохання повідомити БЛВУМГ: 77700 
смт Богородчани Івано-Франківської обл., п/с 7 або телефону-
вати  на телефон “Гарячої лінії” (03471) 2-16-91 (цілодобово);  а 
також (03471) 52-2-05, 52-2-33.

Богородчанське лінійне виробниче управління 
магістральних газопроводів

До уваги читачів!

Антимонопольний комітет України 
оштрафував ТОВ «Поштовий магазин» 
(м. Київ) на 1 млн. 681 тис. грн. за не-
добросовісну конкуренцію у вигляді 
поширення оманливої інформації.

Як встановив Комітет, реалізатор това-
рів широкого вжитку обманював грома-
дян про можливість отримання виграшу.

Так, Товариство розміщувало у дру-
кованих виданнях рекламу, що містила 
наступні твердження: «300 000 гривень 
ЗА ОДНЕ СЛОВО»; «відгадайте закодо-
ване на малюнку слово і … ВИГРАЙТЕ 
300 000 ГРН.»; «Знайдіть в скрині слово і 
отримайте 300 000 грн.». Нижче велики-
ми напівжирними літерами зазначалося: 
«ГАРАНТІЯ ВРУЧЕННЯ 300 000 грн.».

Як показало розслідування, у такий спо-
сіб ТОВ «Поштовий магазин» лише зібра-
ло адреси громадян, що легко відгадали 
слово, з метою залучення їх у клієнти.

Зокрема, за цими адресами були 
розіслані листи про гарантовану мож-
ливість виграшу головного (автомобіль 
або 150 тис. грн.) та додаткових призів 
за умови замовлення продукції з ката-
логу товарів магазину.

Внаслідок специфічного викладу ін-
формації (виділення шрифтом «потріб-
ної» інформації, написання дійсних фак-
тів майже прозорими літерами тощо) у 
споживача складалося враження, що 
саме він є переможцем розіграшу. Але 
насправді гарантувалося тільки право 
на участь в акції.

При цьому ціни на продукцію, при-
дбання якої було «запорукою» виграшу, 
у 2-4 рази перевищували середню вар-

тість аналогічних товарів у торговель-
них мережах. Наприклад, засіб для 
зміцнення зору з екстрактом чорниці 
в аптеках коштує 32 грн., а у каталозі 
«Поштового магазину» – 82,9 грн.

Разом з цим, виявлено, що інформа-
ція про переможців попередніх розігра-
шів не відповідала дійсності, оскільки 
подібні акції товариство не проводило.

Комітет зобов’язав ТОВ «Поштовий 
магазин» припинити неправомірні дії, 
що вводять громадян в оману.

Антимонопольний комітет України 
оштрафував ТОВ «Поштовий ката-
лог» (м. Київ) на 170 тис. грн. за не-
добросовісну конкуренцію у вигляді 
поширення оманливої інформації.

Як встановив Комітет, реалізатор то-
варів широкого вжитку у власних ре-
кламних матеріалах вказував неправди-
ву та нечітко сформульовану інформацію 
про розіграші й отримання призів.

Йдеться, зокрема, про відомості щодо 
переможців акцій Товариства. Так, у ре-
кламній листівці разом з фото людей 
зазначалося: «80 000 гривен помогут 
вам осуществить все ваши мечты! Вот 
несколько примеров, как распорядить-
ся деньгами. Из опыта наших победи-
телей*». Але як приклади використо-
вувалася інформація про досвід нібито  
переможців акцій російських компаній, 
без уточнення яких саме.

Водночас, рекламуючи розіграш спе-
ціального призу – пральної машини, То-
вариство виклало інформацію у такий 
спосіб, внаслідок якого у пересічного 

споживача могло скластися враження, 
що він може отримати виграш безко-
штовно за умови придбання товарів з 
каталогу на суму від 160 грн. та за на-
явності під захисним покриттям відпо-
відної комбінації.

Насправді ж, як було написано усе-
редині конверта і складним для прочи-
тання шрифтом, споживач, замовивши 
продукцію з каталогу на зазначену суму, 
отримає лише подарунок-сюрприз, що 
визначається Товариством.

У рекламі іншої акції – «Привілейова-
ний чек» – повідомлялося: «Вручение 
приза гарантировано на 100 %» та за-
значалося, що споживач отримає приз, 
надіславши запит протягом 10 днів. 
Проте жодного способу фіксації дати 
вручення листа Товариство не перед-
бачило. При цьому, внаслідок специ-
фічного викладу інформації у спожива-
ча формувалося враження, що саме він 
є переможцем розіграшу 80 тис. грн. 
Але насправді гарантувалося тільки 
право на участь в акції.

Комітет зобов’язав ТОВ «Поштовий 
каталог» припинити неправомірні дії, 
що вводять громадян в оману.

Шановні громадяни, у зв’язку з цим 
закликаємо вас бути більш уважними до 
рекламної інформації про нібито безко-
штовні подарунки та обдумано підходи-
ти до участі у подібних розіграшах.

Іван КУРНИЦЬКИЙ, 
голова Тернопільського обласного 

територіального відділення 
Антимонопольного комітету України

Відповідно до Правил охорони електричних мереж, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 1997 р. за № 20, і з метою запобігання 
пошкодженню лінії електропередачі, що може призвес-
ти до нещасних випадків, значного недовідпуску елек-
троенергії, пошкодження обладнання, забороняється 
виконання будь-яких робіт в охоронних межах ПЛ без 
погодження з власником мереж – ВАТ “Тернопільобле-
нерго”.

Охоронні зони електричних мереж встановлюються: 
уздовж повітряних ліній електропередачі – у вигляді зе-
мельної ділянки і повітряного простору, обмежених вер-
тикальними площинами, що віддалені по обидва боки 
лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх по-
ложення на відстань (для повітряних ліній напругою):

2 метри – до 1 кВ
10 метрів – до 20 кВ
15 метрів – 35 кВ
20 метрів– 110 кВ
40 метрів – 750 кВ

Адміністрація РЕМ
Позаминулої суботи, на Благовіщення, 

у с. Шманьківчики проходив футболь-
ний турнір, організаторами якого стали 
депутат районної ради Микола Слота та 
колишній депутат сільської ради Олег 
Захарчук. Спонсорську допомогу надав 
житель села, який не забажав оприлюд-
нити своє ім`я, а також допоміг депутат 
сільської ради Ігор Качмар.

Перша гра звела на полі команди 

Шманьківців та Шманьківчиків. У дербі 
сильнішого виявили тільки в серії піс-
ляматчевих пенальті  – 6:7 (а основний 
час закінчився  нічиєю 2:2), перемогли 
господарі турніру.

Другий матч представляв команди 
смт Заводське та с. Озеряни сусідньо-
го Борщівського району. Основний час 
теж засвідчив нічию 2:2, проте влучно 
пробиті одинядцятиметрові вивели на 

переможну орбіту з рахунком 5:4 ко-
манду заводчан.

У матчі за третє місце команда с. 
Шманьківці перемогла команду Озерян 
з ранунком 3:2. У вирішальному двобої 
за кубок основний час переможця не 
виявив (1:1), а в серії післяматчевих 
пенальті команда смт Заводське пере-
могла господарів турніру з рахунком 
3:2. Команда-переможець отримала 
кубок, а команди-учасники – грамоти. 

Магістральні газопроводи 
високого тиску!

Юстиція інформує
Наказом Чортківського районного управління юстиції 

від 9.04.2012 р. за № 44-ОД зареєстровано Чортківську 
районну організацію Української республіканської партії.

За обман про розіграші призів “Поштовий 
магазин” та “Поштовий каталог” “виграли” 

від антимонопольного комітету штрафи

Захворюваність на кір реєструється 
серед вікових категорій 15-19 років. Се-
ред хворих – 11 жителів нашого району, 
всі інші випадки – у приїжджих, які навча-
ються в навчальних закладах Чорткова. 
Це призвело до поширення захворювання 
по всій території Тернопільської області 
та за її межі. Відповідно протиепідемічні 
заходи у вогнищах захворювання прово-
дяться в повному обсязі. Проведено га-
моглобулінопрофілактику серед контак-
тних – 570 особам. Із метою стабілізації 
та зниження захворювання на кір серед 
учнів і студентів згідно з рішеннями над-
звичайної протиепідемічної комісії при 
районній державній адміністрації за № 2 
від 4 квітня та № 3 від 12 квітня ц. р. тим-

часово призупинено навчальний процес 
у Чортківському державному медичному 
коледжі та деяких групах педагогічного 
училища, а також в інших навчальних, ди-
тячих закладах, що дало свої результати. 
З 2-го по 8 квітня ц. р. захворіло 16 осіб, 
із 9-го по 15 квітня зареєстровано лише 6 
випадків захворюваності на кір.

Зростання захворюваності на кір обу-
мовлено значним «втягненням» в епіде-
мічний процес підлітків, що відбувалося 
на фоні зниження стану імунітету з таких 
причин: зменшення у попередні роки 
обсягу вакцинації та, особливо, ревак-
цинації; порушення термінів проведен-
ня щеплень за календарем внаслідок 
несвоєчасного отримання вакцин; не 

проведена кампанія додаткової імуні-
зації проти кору та краснухи у 2008 р.; 
створено недостатній імунний прошарок 
населення.

Слід наголосити, групою ризику є ор-
ганізовані діти. Кір має тенденцію поши-
рюватись переважно серед тісно кон-
тактуючих груп населення.

Зауважте, в організованих колективах, 
де реєструвалась захворюваність на кір, 
обов’язкове проведення наступних про-
тиепідемічних заходів: розмежування 
(відсторонення) від навчання дітей, ко-
трі перебували в контакті з хворими на 
кір; ведення щоденного медичного спо-
стереження контактних осіб протягом 
21 дня; недопущення до навчання осіб 
без довідки, що пояснює причину від-
сутності; провітрювання та вологе при-
бирання з використанням деззасобів у 
приміщеннях начальних, дитячих закла-
дів, гуртожитках; вчасна інформація про 
нові випадки інфекційних захворювань.

Оксана ЧАЙЧУК,
головний державний 

санітарний лікар району

Футбол
Подолані пристрасті

Заувага
Кір: фініш чи тайм-аут?

На часі гострим і хвилюючим питанням для мешканців району 
є захворюваність на кір. Слід зауважити,  пік розпалу даного 
захворювання припав на кінець березня (протягом 2-х днів 

захворіло 10 осіб). Ще в січні ц. р. серед дорослого населення 
нашого району зареєстровані перші 3 випадки кору; в березні –  

захворіло 2-є студентів, які навчаються у м. Тернопіль; на сьогодні 
зареєстровано 48 випадків захворювання кором.

Кампанія

Державна податкова інспекція у 
Чортківському районі запрошує зроби-
ти свідомий крок – декларування дохо-
дів. Адже своєчасно сплачені податки 
– це шлях до підвищення доброботу 
кожного громадянина.

Нині триває кампанія з декларування 
доходів громадян. Особливістю цього-
річного декларування є те, що декла-
рація про майновий стан і доходи пода-

ється громадянином, який зобов`язаний 
подати таку декларацію про отримані 
доходи: з яких податок при виплаті не 
утримувався; у випадку отримання до-
ходів від особи, яка не є податковим 
агентом, іноземних доходів; або має 
право подати таку декларацію для 
отримання податкової знижки.

Декларація подається особисто до 
податкового органу за місцем прожи-

вання до 1 травня. Декларацію можна 
надіслати на адресу податкового орга-
ну поштою з повідомленням про вру-
чення не пізніше ніж за 10 днів до закін-
чення граничного терміну її подання.

Декларацію можна подати у держав-
ну податкову інспекцію в Чортківському 
районі у робочі дні з 9-ї до 20-ї год., 
у вихідні – з 9-ї до 16-ї год. за адре-
сою: 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, 4-й поверх, кім. 406. Довідки за тел. 
2-33-59, 2-28-76, 2-26-38.

ДПІ у Чортківському районі

Декларуй – Україну будуй!



08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Як це?
10.55 Шеф-кухар країни
11.45 Караоке для дорослих
12.25 Атака магії
12.55 10+10. Україна – Грузія 
14.35 Королева України
15.20 Х/ф «Весна на Одері»
16.55 Золотий гусак
17.30 Маю честь запросити
18.20 Діловий світ
18.55 Концерт А.Гросу
20.40 Головний аргумент
20.50 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Ера здоров`я

07.00 Пекельна кухня 2
08.00 Ремонт +
08.40 Мультфільм
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с “Русалонька”
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Я так живу
11.25 Х/ф «Дванадцять 
стільців»
14.10 Х/ф «Спортлото 82»
16.05 Т/с «Вісімдесяті»
17.10 Х/ф «Кохання і голуби»
19.30, 23.50 ТСН
20.15, 23.15 Голос країни 2
22.45 Світське життя

06.35 Найрозумніший
08.20 Велика різниця
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати біля плити»
11.30 Т/с «Свати 5»
15.00 Д/с «Свати. Життя 
без гриму»  16.00 Концерт 
«Сватам 5 років» 
18.00 Х/ф «Страховий 
випадок» 
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф «Мами»
23.00 Бокс. В’ячеслав Сен-
ченко – Пол Маліньяджі

06.10 Мультфільм
06.30 Світ православ’я 
07.10 Ера здоров`я 
07.30 Корисні поради
07.40 Олімпійський виклик
08.00, 09.15 Шустер-Live
09.00 Школа юного супер-
агента         12.15 After Live
12.35 «Секрети успіху»
13.05 Зелений коридор
13.30 Х/ф «А чи був Каротин?»
16.10 В гостях у Д.Гордона
18.00 Кубок світу з футбо-
лу-2014. Щоденник ФІФА
18.35 Золотий гусак
19.00 Концерт М.Грицкана 
«Разом співаємо, друзі мої»
20.55 Зворотний зв’язок 
21.00 Підсумки дня
21.35 Кабмін: подія тижня
21.45 Зірки гумору
23.00 Експерт на зв`язку
23.25 Ера здоров`я
23.50 Д/ф «Футбольна 
легенда»

06.20 М/ф «Смурфи»
07.15 Справжні лікарі 2
08.05 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с “Русалонька”
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт 3
12.00 Велика різниця
12.15 Х/ф «Гарячі голови»
13.55 Х/ф «Гарячі голови 2» 
15.40 Х/ф «Підняти перископ»
17.30 Х/ф «Відьмина гора»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Самозванка»
23.55 Х/ф «Війна богів: 
Безсмертні»

08.25 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.45 Вирваний із натовпу
11.25 Найрозумніший
13.15 Х/ф «Пірати ХХ 
століття»
15.05 Юрмала-2010 
17.00 Вечірній Київ
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Концерт «Сватам 5 
років»
22.25 Велика різниця
23.35 Х/ф «Привид»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20, 20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.30 Д/ф «Таємниці київ-
ського замку»
10.00 Театральні сезони  
10.55 Віра. Надія. Любов
11.45, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 «Надвечір`я» 
12.55 Околиця
13.25 Кордон держави
13.40 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»
15.55 Х/ф «Йди і дивись»
18.40 Шляхами України
19.00 Наша пісня
19.40 Зірки гумору
20.35 After Live
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.05, 18.00, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55  Т/с «Вісімдесяті»
11.35 Шість кадрів
12.25 «Зніміть це негайно»
13.20 Цілковите перевтілення
14.15 Давай одружимось
16.10 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені 3
20.15 Х/ф «Війна богів: 
Безсмертні»
22.25 Х/ф «Король Артур» 

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Т/с «Одного разу в 
Ростові»
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”     12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 Слідство вели…
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Терміново в 
номер 3»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с “Одну тебе ко-
хаю”         20.00 Подробиці
20.30 Вечірній Київ
22.30 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20 Д/ф «Зона очищення»
09.55 Легко бути жінкою
10.20 Х/ф «Розпад» 
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Д/ф «Жінки Чорно-
биля»
12.45 Офіційні заходи 
вшанування 26-ї річниці 
Чорнобильської трагедії
13.35 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»
15.15 Шустер-Live. Спец-
випуск. Телемарафон до 
річниці Чорнобильської 
трагедії
19.00 Концерт Й.Кобзона в 
Чорнобилі
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

 
06.05 ТСН
06.45 Сніданок з «1+1»
07.15 М/с «Чорний плащ»
09.55 Х/ф «Калачі»
11.35 Шість кадрів
12.30 Зніміть це негайно
13.25 Цілковите перевтілення
14.20 Давай одружимось
16.10 Говоримо і показуємо 
17.00 Сімейні мелодрами
18.00, 19.30, 23.30 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
20.15 Я люблю Україну 2
21.40 Т/с «Вісімдесяті»
23.05 Шоу Вечірній Ургант

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок
09.10, 20.30 Т/с «Одного 
разу в Ростові»
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 Слідство вели…
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Терміново в 
номер 3»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с “Одну тебе ко-
хаю”         20.00 Подробиці
22.25 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.15, 20.45 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.20 Уряд на зв`язку з 
громадянами
09.45 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 14.50, 18.20 Новини
12.30 Наша пісня 
13.25 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе» 2 с.
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ 
СЛУХАННЯ у Верховній 
Раді України
19.05 Концерт О.Пєскова
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня 
21.40 Жарт
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.05 ТСН
06.45 Сніданок з «1+1»
09.55 Х/ф «Не треба 
сумувати»
11.50 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.25 Цілковите перевті-
лення 3
14.10 Давай одружимось
16.10 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами
18.00, 19.30, 23.55 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
20.10 Х/ф «Калачі»
21.40 Футбол. Реал - Баварія
23.30 Шоу Вечірній Ургант

07.00,12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок
09.10, 20.30 Т/с «Одного 
разу в Ростові»
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 Слідство вели…
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Терміново в 
номер 3»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с “Одну тебе 
кохаю”
20.00 Подробиці
22.25 Т/с «СБУ.Спецопе-
рація»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.05 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона
11.45, 15.20 Euronews
11.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.50 Хай щастить
13.05 Темний силует
13.35 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»
15.50 Х/ф «А чи був Каро-
тин?»
18.55 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.45 Весняний жарт
20.15 Афтершок
21.25 «Адреналін»
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.05, 18.00, 19.30 ТСН
06.45 Сніданок з «1+1»
09.55 Х/ф «Правдива 
брехня»
12.25 Зніміть це негайно
13.25 Цілковите перевтілення
14.15 Давай одружимось
16.10 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені 3
20.10 Х/ф «Не треба сумувати»
21.40 Футбол. Барселона 
- Челсі
23.30 Шоу Вечірній Ургант

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10, 20.30 Т/с «Одного 
разу в Ростові»
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”      12.15 Знак якості
12.40 Детективи
13.20 Слідство вели…
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи  16.05 
Т/с «Терміново в номер 3»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с “Одну тебе кохаю”
20.00 Подробиці
22.25 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»

08.00, 15.00, 18.20 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки тижня
09.35 Точка зору
10.05 Шеф-кухар країни
11.00 Доки батьки сплять
11.30 Театральні сезони
12.20  Х/ф «Справи сердечні»
13.50 Кубок світу з футбо-
лу-2014. Щоденник ФІФА
14.20 Право на захист
14.40 Вікно в Америку
15.20 Euronews
16.05 Контрольна робота
16.35 «Секрети успіху»
17.05 Х/ф «Четвертий»
19.00 Смішний та ще сміш-
ніший          19.25 After Live
19.45 Зірки гумору
20.35 Сільрада
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня
21.55 Театр «Компот»
22.20 «Весняний жарт» 
23.00 Підсумки

06.05, 17.05, 19.30 ТСН
06.45 Сніданок з «1+1»
09.55 Х/ф «Іван Васильо-
вий змінює професію»
12.25 «Зніміть це негайно»
13.20 Цілковите перевтілення
14.15 Давай одружимось
16.10 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами
18.35 «Не бреши мені 3»
20.15 «Принци бажають 
познайомитися»
21.30 Х/ф «Правдива брехня»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Т/с «На роздоріжжі»
11.10 Т/с «Маршрут Милосер-
дя»      12.15 Слідство вели…
14.15 Х/ф «8 перших поба-
чень»     16.30 Чекай мене
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Серце підкаже
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростові»    22.25 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»
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Програма телепередач 7

25 квітня. Тривалість дня – 14.25. Схід – 5.44. Захід – 20.09. Іменини святкують Василь, Ярослав

ПОНЕДІЛОК
24 квітня

ВІВТОРОК
25 квітня
СЕРЕДА

26 квітня
ЧЕТВЕР

27 квітня
П`ЯТНИЦЯ

28 квітня
СУБОТА

29 квітня
НЕДІЛЯ

23 квітня

Хто пам’ятає — помоліться щиро. 
Хто призабув — згадайте.

Минув рік, як пішла у засвіти 
НАгІРНЯК Євгенія Іванівна – 

любляча мама, турботлива бабуся, добра 
сусідка, людина благородної душі, щирої, 

доброзичливої вдачі, яка понад усе любила 
життя, свою Україну, рідних і близьких, жила 

заради них.
Кажуть, що час гоїть рани. Та 

все ж не завше з плином літ сти-
хає біль, як ніщо не може спинити 
отого болючого протягу в душі... Її 
вже нема рік і ніколи не буде. Але 
пам’ять не підвладна часові. Тому 
вона з нами – у нашій пам’яті, у на-
ших спогадах і думках.

Народилася Євгенія Нагірняк 12 
листопада 1926 року в селі Джурин 

у селянській родині Анастасії та Івана Братківих. 
Закінчила сільську школу, пізніше торговельну у 
Чорткові. 10 років працювала друкаркою у Чорт-
ківській районній газеті, 15 – у навчальній частині 
Чортківського медичного училища.

У 1953 році вийшла заміж за Остапа Михайлови-
ча Нагірняка з села Шманьківці, з яким прожила в 
любові та злагоді 53 роки і дуже боляче сприйняла 
його смерть у липні 2006 року.

Євгенія Нагірняк прожила чесне і скромне життя. 
Будучи на заслуженому відпочинку, завжди з ра-
дістю чекала на приїзд до неї свого онука Остапа, 
дітей, раділа їхнім успіхам і здобуткам, розділяла 
життєві незгоди та труднощі.

Ми дуже сумуємо і низько схиляємо голови пе-
ред твоїм добрим іменем, молимося за упокій тво-
єї душі. Нехай легким буде твій вічний сон, рідна 
чортківська земля буде лебединим пухом, а Гос-
подь оселить твою душу у Царстві Небеснім.

У скорботі – діти Руслан і Зоряна, внук 
Остап, родина, подруги й сусіди.

Скородинський цегельний завод 
відпускає високоякісну 

ліцензійну цеглу 
Можлива доставка власним 

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

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ПРОДАюТЬСЯ
житловий будинок у с. Калинівщина в 

хорошому стані, п`ять кімнат, сучасний сан-
вузол, постійна вода, газ, гараж, комплекс 
господарських будівель, три підвали, коп-
тильня, земельна ділянка 0,20 га. Загальна 
площа – 152,6 кв. м, житлова – 83,2 кв. м.

Тел. 096-820-52-02.

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

Тел.: 050-939-99-85; 096-734-52-29.

2-кімнатна квартира в центрі Чорткова 
на 2-му поверсі. Загальна площа – 65,5 кв. м, 
кімнати роздільні, опалення індивідуальне, 
лічильники, 2 підвали, гараж на подвір`ї.

Тел. 068-148-19-84.

житловий будинок із господарськими 
будівлями у с. Ягільниця. Є всі зручності (ту-
алет, ванна), газ (конвектори), підведена вода 
(криниця на подвір`ї), телефон. Приватизована 
присадибна ділянка 0,28 га, в т. ч. фруктовий 
сад та земельна ділянка в полі 0,30 га. До цен-
тру села 400 м, до районного центру 10 км.

Тел.: 3-90-87; 095-546-45-06. 

3-кімнатна квартира у м. Чортків по 
вул. Шухевича, 2 а площею 92 кв. м в ново-
збудованому сучасному будинку, 2 балкони 
і лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира 
знаходиться в 5-поверховому будинку на 
4-му поверсі. Ціна договірна.

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

будинок в центрі с. Горішня Вигнанка, є 4 
кімнати, газ, світло, стайня, два великих гаражі 
під бус, 19 сотих землі. Все приватизовано.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

3-кімнатна квартира по вул. Шевченка, 
39 (магазин “Супутник”).

Тел.: 067-324-28-77; 095-155-75-37. 

приватизована земельна ділянка пл. 
0,10 га під забудову по вул. Бучацькій (район 
Золотарки). Терміново.

Тел. 067-975-64-72.

3-кімнатна квартира (2-й поверх) по-
кращеного планування загальною площею 
93,5 кв. м у новозбудованому будинку по 
вул. Січинського. Є дві засклені лоджії, ін-
дивідуальне опалення, вода, каналізація та 
частково зроблений ремонт.

Тел. 096-465-35-11.

дерев`яні двері та вікна.
Тел. 067-299-38-85;
мотоцикл МТ-9 з коляскою.
Тел. 067-404-92-80.

земельна ділянка по вул. Заводській 
(біля “Околиці”) – 0,16 га.

Тел. 050-233-73-67.

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

Тел.: 066-386-80-26; 3-14-68.

приватизований будинок в с. Горішня 
Вигнанка, 130 кв. м загальної площі. Є газ, 
постійно гаряча і холодна вода, санвузол, 
вікна пластикові, гараж, сарай, 0,40 га землі; 
незавершене будівництво 2-поверхового 
будинку в с. Горішня Вигнанка, 0,10 га землі, 
накрите бляхою, є газ, вода. Ціна договірна.

Тел.: 2-41-80; 096-689-89-66.

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 
2 глибоко сумує з приводу важкої втрати – тра-
гічної загибелі колишньої працівниці школи гО-

ЛОВАТЮК галини Євгенівни і висловлює щирі 
співчуття рідним та близьким.

Адміністрація, профспілковий комітет та колек-
тив працівників  Чортківського державного медич-
ного коледжу висловлюють щирі співчуття пра-
цівнику коледжу Богданові Михайловичу Герезі  з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

На роботу у м. Чортків потрібні:
керівник філії дистрибютер-
ської компанії і експедитори

Тел. 097-722-75-64

Чортківська районна державна адміністрація оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування‚ 

архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
Умови конкурсу: громадянство України; володіння державною мовою; вища 

освіта відповідного професійного спрямування; стаж роботи за фахом у держав-
ній службі на керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за фахом на 
керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із часу публікації оголо-
шення про проведення конкурсу за адресою: м. Чортків, вул.Шевченка, 23, 1-й 
поверх, каб. 5. Телефон для довідок – 2-23-50.

Передплата на друге півріччя 
2012 року

Розпочалася передплата газет та журналів 
на друге півріччя 2012 року. Передплата пері-
одичних видань України триває до 15 червня, 
зарубіжних видань – 2 червня, обласних та ра-
йонних – 25 червня цього року.

Передплату періодичних видань можна офор-
мити у відділенні з розповсюдження преси, у 
міських та сільських відділеннях поштового 
зв’язку та у листонош за місцем проживання.

Центр поштового зв’язку № 6 м. Чортків

Вважати недійсними
диплом з відзнакою серії ЗЖ за № 900013 від 1 бе-

резня 2004 р., виданий Чортківським державним ме-
дичним коледжем, спеціальність “Лікувальна справа” 
з присвоєнням кваліфікації фельдшер на ім`я: СУСЛА 
Оксана Володимирівна.

майновий сертифікат серії ТР-ХУ1 за № 025355 
та державний акт серії ЯА за № 799180 на земельну 
ділянку (пай), виданий на ім`я: БАЧЕРІКОВА Софія 
Іванівна.

Конкурс
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Вітання, оголошення8

26 квітня. Тривалість дня – 14.29. Схід – 5.42. Захід – 20.10. День Чорнобильської трагедії. Іменини святкує Артем

Вітання

+4 ... +20

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
21 квітня

+5 ... +19

неДілЯ
22 квітня

+4 ... +18

ПОнеДілОк
23 квітня

+4 ... +18

вівТОРОк
24 квітня

+6 ... +23

СеРеДА
25 квітня

+12 ... +21

чеТвеР
26 квітня

+11 ... +25

П`ЯТницЯ
27 квітня

22 квітня свій 45-річний ювілей 
святкуватиме Бичківський сільський голова 

Володимир Орестович 
ДРАБИНЯСТИЙ.

У цей святковий день зи-
чимо Вам міцного здоров’я, 
щастя, достатку та родинно-
го тепла.

Бажаємо миру 
                       і світлої долі,
Запалу, енергії, 
                        сили доволі.
Творчого вогника, 

                                              віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Хай Вас обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози.
Хай Вас охоронить молитва свята,
А Бог хай дарує многії і благії літа.
З найкращими побажаннями і повагою 
– колектив Бичківської сільської ради, 

ФАПу і ДНЗ.

22 квітня святкуватимеме своє 17-річчя
Марійка ФЕДОРИШИН.

Ще днів Твоїх минуло 
                             небагато
І часу є мужніти і рости.
І в свято це Тобі бажаєм
Здоров`я, щастя, 
               любові назавжди.
Нехай промінчик сонця 
                           у цей день
Тебе розбудить ніжним 

                                                    поцілунком,
Нехай любов близьких Тобі людей
Буде найкращим подарунком.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

З повагою – тато, мама, бабця Марія, 
дідусь Микола, брат Микола, братова 

Надія, племінниці Таня і Оля, тьотя 
Марійка зі сім`єю і вся родина.

20 квітня, коли весна перебуває у самому 
розквіті, святкує свій ювілей

Ірина Петрівна БОДНАР
з м. Чортків.
На килимі Твого життя
Розквітла ювілейна дата –
Прийми від нас цих щирих 
                побажань багато:
Достатку, добра, 
                           довголіття;
У кожній справі 
           хай завжди щастить;
Вік щедрий, 
          як калинове суцвіття,

В любові, щасті й радості прожить!
Хай 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, 
Хай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сиплються до Тебе, мов вишневий цвіт. 
Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
А Господь дарує довгих-довгих літ!
У День народження Твій ми з Тобою радієм 
І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії. 
Щоб пливло Тобі щастя з роси і води,
Щоб жить – не тужить і не знати біди! 
А коли б сумувати на мить довелось, 
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

З великою повагою і любов’ю 
ці вітання дарують мама Стефанія 

та чоловік Богдан.
Низький уклін від внука Ростиславчика, 

дітей Сергія та Віктора, 
Ірини та Мирослави.

Найщиріші побажання в День народження 
– від сватів Каньовських зі с. Малі 

Чорнокінці та Мизаків з м. Чернівці.

Дорогу Ірину Петрівну БОДНАР 
вітаємо з ювілеєм!

На незбагненному цім світі, 
Де на долоні все, як є –
Твій День народження привітно 
Сьогодні руку подає.
Життя не зупинити і радуйся тому, 
Що зла не зробила в житті Ти нікому, 
За що Тебе люблять і всі поважають 
І в цей день сьогодні сердечно вітають.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень,
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік.
Весною – яблуневим цвітом; 
Полум’ям червоних маків – літом; 
Осінню – сріблястим листопадом; 
Зимою – тихим снігопадом 
Хай в Твої руки щастя прилетить.

З любов’ю і повагою – сестра Ольга, 
племінники Олег та Ігор з сім’ями.

Щиро вітаємо з Днем уродин 
отця-пароха с. Скородинці

Мирона ЗАЯЦЯ.
Всечесний отче!
Прийміть щирі вітання у 

знак великої поваги до Вас як 
духовного провідника, взірця 
спожвижницької праці в ім`я 
служіння Богові.

Схиляємо голови з визна-
нням і подякою за Ваші труди, 
молитви й провід у нашій ман-
дрівці до небесного Єрусали-
му. Господь благословив Вас 

на нелегку працю у винограднику Христовому, 
щоб нести Божу науку своєму народові.

Сійте у серцях людських добро,
Ми Вам щиро хочем побажати,
Щоб зерно це щедро проростало.
Хай Господь здоров`я посилає,
Радості і щастя додає,
Дух святий над Вами хай витає,
Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додає наснаги Вам і сили,
Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!

З любов`ю і повагою – колектив 
“Благовіст” с. Скородинці.

Дорогу доньку, матусю, сестричку
ганну Іванівну СКРІЛЬ

із м. Чортків
вітаємо з ювілеєм, який вона 

відсвяткувала 17 квітня.
На килимі життя, 
           немов чарівна м`ята,
Розквітла Ваша 
                     ювілейна дата.
Ми від душі Вас всі вітаєм
І щастя, й радості бажаєм.
Не журіться, наша рідна, 
                          мила мамо,
Що роки проходять,
І не виливайте 

                                           в сльози почуття.
Бо така є правда, що літа минають,
А за ними – все наше життя.
Отож, ми просим: не сумуйте,
                                     журбі не здавайтесь,
А просто радійте і всім усміхайтесь.
Спасибі Вам, мамо, за те, що зростили,
За хліб на столі, за щедрість душі,
За те, що Ви вчили нас працю любити,
Трудитись весь час і в злагоді жити.
Уклін Вам до землі 
                               за Ваші працьовиті руки,
Хай серце не знає печалі й розлуки.
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай смуток до Вас дороги не знає,
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
Господь хай Вам многая літ посилає!
З повагою та любов`ю – мама, сестра, 

діти й онуки.

17 квітня відсвяткував своє 19-річчя
Віталій Іванович МАРЦІНІВ

зі с. Звиняч.
Рано-вранці, до схід сонця,
Стукнув Ангел у віконце,
Повідомив тихо з неба,
Що сьогодні свято в Тебе.
Нехай промінчик сонця 
                           у цей день
Тебе розбудить ніжним 
                          поцілунком,
Нехай любов близьких 
                           Тобі людей

Буде для Тебе найкращим подарунком.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастя роки!
Хай Ісусик пошле довгого віку,
Радості, здоров`я, достатку без ліку.
Хай люди повагу та ласку дарують,
У хаті любов, розуміння панують.
Нехай обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа.

З повагою і любов`ю – кохана дівчина 
Марійка, мама галина, тато Іван, сестра 

Христя та всі близькі і рідні.

У ці сповнені весняною ніжністю квітневі 
дні святкує свій прекрасний ювілей 

найдобріша, наймиліша, співчутлива, 
красива, чуйна, доброзичлива

Ірина Петрівна БОДНАР.
День народження – гарна це дата,
Не біда, що проходять літа.
А життя є настільки прекрасне,
Що весь сум хай іде в забуття.
Проходять роки за роками
І сонце ранкове встає,
А Іра святкує прекрасне
Народження нині своє.
Всміхаються нині до Тебе
І небо, і ясна зоря.
Щоб Ти пораділа сьогодні
І вся Твоя рідна сім`я.
Яка Ти прекрасна і гарна!
Сіяєш, як рання роса,
У Тебе хороші є друзі,
Чудова і гарна сім`я.
Аромат усіх квітів країни
І рум`янець рясної зорі
Ми готові Тобі дарувати
У цей день, люба Іро, Тобі.
Не сумуй, що волошки сивіють,
Бережи Ти себе, не хворій,
Бо усе, що найкраще є в Тебе,
Ти залишиш у душах дітей.
Здоров`я міцного бажаєм
І радості, щастя й добра,
Щоб довго на Твоїм обличчі
Усмішка здорова була.
З повагою і любов`ю – Євгенія з сім`єю.

Колектив Чортківської комунальної районної 
стоматологічної поліклініки щиро вітає

Володимира Борисовича ТРУША
з нагоди 50-річчя від Дня народження.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

10 квітня відсвяткувала свій ювілей дорога 
мама Ярослава Миколаївна БЕЗПАЛЬКО,
а 28 квітня буде святкувати свій ювілей 
дорогий тато Ярослав Євстахійович 

БЕЗПАЛЬКО.

60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, й далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Хай щастя панує у вашому домі,
А Матінка Божа пошле вам
Щасливі і довгі літа.

З найкращими побажаннями – син 
Андрій, син Олег, невістки Анжела, Іра, 

внуки Беттіна, Наталя, Андрій, 
Оля і бабуся Оля.

Щиро вітаємо з 50-річчям
Ірину Петрівну БОДНАР.

Щоб спокій і мир 
               панували в родині,
Щоб щастя всміхалось 
               при кожній годині,
Нехай обминають Вас 
                     болі й тривоги,
Хай стелиться довга 
                   життєва дорога,
Хай легко працюється, 
                   гарно живеться,

Все вміється, можеться і удається,
Чистого неба, радості в хаті,
Щоб були Ви щирі, веселі й багаті.
Здоров`я міцного і щастя без краю
Усією родиною Вам щиро бажаєм.

З повагою – свекор, Євген Боднар 
з сім`єю, Степан Боднар з сім`єю 

і Марія Мальована з сім`єю.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання дорогим батькам, дітям, внукам

Людмилі Богданівні 
та Андрію Володимировичу КУНИКАМ.

Вже п`ять років 
   тому на рушничку 
          щастя стояли
І дві долі в одну 
      повік поєднали.
Нехай ще довго 
     на тім рушникові 
            квітує щастя 
     із квітом любові,
Й барвінок плететься, 
          не знає кінця, 
 назавжди єднаючи 
             вірні серця.

Хай всі мрії збуваються найкращі,
Нехай кохання на устах бринить,
Цінуйте це п`янке сімейне щастя,
Святкуйте цю святу, єдину мить.

З любов`ю – діточки Євгенчик і 
Мар`яночка, батьки та дідусь з бабусею.

Сьогодні святкує свій молодий ювілей 
наша улюблена кума, дорога хресна мама

Ольга Теодозіївна НЕДОКУС.
З Днем народження вітаєм,
Всіх земних благ Тобі сповна бажаєм!
Щастя, здоров`я, гараздів без ліку,
Весняного настрою, довгого віку.
Хай доля дарує Тобі щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини.
Хай обминають Тебе всякі тривоги,
Хай стеляться довгі життєві дороги,
Усмішка нехай виграє на устах
І смутку ніколи не буде в очах.
Щоб в серці завжди була доброта
Ще довгі щасливі, веселі літа!
Хай Господь дарує Тобі ласку та тепло
На многії літа, на щастя й добро!

З любов`ю – Софійка, Оксана, Володимир.

Розмаїте суцвіття найщиріших вітань 
приймає сьогодні, у цей чарівний день, 

коли весна щедро обціловує землю сонцем, 
ніжить дощами і теплом, замаює квітами і 
зеленню, у свій молодий прекрасний ювілей

Ольга Теодозіївна НЕДОКУС.
У всьому успіхів бажаємо,
Безцінних почуттів, тепла!
Хай кожен день буде 
                              як свято
Й чарує всіх Твоя краса!
Нехай здоров’я, 
             радість і достаток
Падуть до ніг, 
        немов вишневий цвіт.

Нехай любов малює з буднів свято, 
Господь дарує многа, многа літ.

З любов’ю, ніжністю і повагою – 
чоловік, сини Олег і Андрій.

Колектив Чортківського ОК МБТІ щиро 
вітає з ювілеєм, 

який вона святкуватиме 22 квітня,
Марію Йосипівну БУРНИК.

Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
В ньому все – робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Бажаємо Вам здоров`я, сили,
Багато літ прожить.

21 квітня святкуватиме своє 30-річчя коха-
ний і люблячий чоловік, татусь та син

Валерій Іванович ОПАЦЬКИЙ
з м. Чортків.
Ми Тебе вітаєм 
                із великим святом
І Тобі бажаєм радості багато.
Нехай Тобі завжди 
                всміхається доля,
Несуть тільки радість 
                        з собою роки,
Хай щастя, здоров`я 
                не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай кожен Твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива.
Хай здійсняться мрії і задуми всі,
А все в житті буде на висоті!

З любов`ю – дружина Оля, син Віталік, мама, 
тато, брат Володя, тесть та вся родина.


