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Виходить з 1939 року

ДатаТоп-тема

У ту ніч, коли християни ще, можна сказати, досвяткову-
вали Провідну неділю, виникла пожежа в одному із житлових 
будинків вказаного села, у якому мешкала велика родина 
– старенька бабуся (1922 р. н.), її донька Віра (1955 р. н.), 
онука Тетяна, у котрої також є діти – п’ятеро дівчаток. Гос-
тювала у рідних іще одна бабусина донька, Вірина сестра-
близнючка, Надія (1955 р. н.). «Родина дружна й добропо-
рядна», – відгукуються про них односельці.

Провівши останні промені сонця дня минувшого, сім’я 
вклалася спати. Та зненацька, опівночі, жовтогарячі язики 
полум’я охопили помешкання. Діти спросоння відчули їдкий 
запах диму. Вогонь невблаганний, знищує все без упину. 
Рятувалися вискакуючи крізь вікна, бо двері й коридор па-
лав так, що неможливо було вийти. Тим же шляхом витягли 
й бабуню.

Як опісля розповідав сільський голова, «… усе село збі-
глося гасити пожежу… молодь, повертаючись із дискотеки, 
черпала воду, хто чим міг; у криницях води не вистачало…».

Одна із близнят кинулася у шалений вогняний хаос витягу-
вати сестру. Рятувала, та… не встигла. Обидві загинули – не 
до впізнання…   

Чорними бідовими дирами-вікнами з-поміж обгорілих стін 
жахом вишкірилася хата…

Хтозна чому так сталося… Чи то електропровід помаленьку 

тлів і виліз назовні пожежею, чи то непогашена свіча опісля 
вечірньої молитви наробила надто великої біди… Хтозна…

На часі причина встановлюється, та людське життя не по-
вернути.

На знімку: тут мала місце трагедія.

Тетяна ЛЯКУШ

«Господи, молю, спокуту їм лиш дай!.. Дай світ терпіння 
і добра, мені ж дай пісню ту, що не вмира!..» – палкі слова 
пісні-молитви у виконанні солістки РКБК ім. К.Рубчакової 
Галини Корецької налаштовували присутніх на скорботно-
пам`ятний лад. Тож першим акордом цього особливого 
дня стала панахида за жертвами «мирного» атома, від-
правлена чотирма душпастирями різних конфесій укра-

їнських церков. Притишено вмовкли застиглою вартою 
сумовиті ялинки, глибокими борознами жалю й болю 
помережали вистраждані літа обличчя ліквідаторів біди, 
спророченої зіркою Полин. 

(Закінчення на 4-й стор.)

Чорнобильський вітер полинний 
і усміх вишневого цвіту

Ці два, здавалось би, непоєднувані чинники уже двадцять шість весен лучить в собі теж двадцять шостий 
(ось таку тавтологію вдаровано нам цьогоріч!) квітневий день. І вчора вітерець-пустун грайливо 

то ворушив жалобні стрічки на приспущених державних прапорах, то неначе шепотів скорботно молитву 
в унісон почуванням десятків сердець учасників мітингу-реквієму біля пам`ятника жертвам 

Чорнобильської катастрофи поруч пожежної частини м. Чортків.

Трагедія

Вогонь невблаганний
Кажуть, лиха звістка швидше розноситься 

довкіллям, аніж добра. Та ще й коли під час 
будь-якої трагедії гинуть люди, то біль торкається 

кожного.  За інформацією рятувальників 
Чортківського райвідділу МНС, з 22 на 23 квітня 

непоправна біда стривожила с. Росохач.

Дельта банк є учасником Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

Чортків, вул. Ст. Бандери, 31 
Тел.: 0352-47-65-01; 050-419-08-92

грн. дол. США євро

22,0 % 10,5 % 9,5 %

ДЕПОЗИТ «6 років разом»
Акційна пропозиція, 

отримайте високу ставку:

Пенсійна картка
Підвищений процент на залишок 

коштів – 15 %

Подарунок
Кожному, хто оформить 

«Пенсійну картку або картку для 
соціальний виплат»,  – 50 грн.

Ліцензія НБУ № 225 від 11.10.2011 р.  
Свідоцтво № 178 від 15.10.2009 р.

Вже уривається терпець у наших пенсіонерів, та все ж, 
на перший погляд, безнадійно жевріють у них сподівання 
на те, що, може, «розтопиться кора льодовая» і верхи зі-
йдуть до низин, щоби спільно встановити справедливу 
законність. Здійнялись угору гасла: «Пенсіонерам – ко-
пійки, собі – мільйони», «Руки геть від чорнобильського 
закону» і розлилася багатоголоссям «Червона калина» – 
так розпочався мітинг-віче.

Закликаючи нарід до єдності у боротьбі проти безза-
коння, член ініціативної групи пенсіонерів-«чорнобильців» 
Володимир Чепига зауважив:

 – 26 квітня у Чорнобилі буде закладено перший камінь 
для зведення саркофагу. Та ми говоримо не лише про 
факт трагедії, а й про те, щоби такого жахіття більше ні-
коли не повторилося. Довго замовчувалася й досі замов-
чується гірка правда про наслідки чорнобильської тра-
гедії, яка все більше й більше відбивається на здоров’ї 
українців, і важко протистояти отруєнню чорнобильським 
атомом, коли влада не дбає ні про старих, ні про малих, а 
натомість отруює наше життя несправедливістю.

Підтримавши чортківчан, звернувся до мітингуючих 
голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда, що 
прибув на мітинг:

 – На превеликий жаль, сьогоднішня влада забула про 
свій прямий обов’язок – захищати український нарід. На-
томість відкрито хвалиться своїми вертолітними майдан-
чиками, «дивами» Міжгір’я та тішиться своїми золотими 
унітазами. 

(Закінчення на 2-й стор.)

Contra spem spero
(Без надії сподіваюсь)
Мабуть, саме такими, відомими усім словами 

славетної Лесі Українки можна охарактеризувати 
розпачливий болючий настрій пенсіонерів 

Чортківщини, який привів чисельну кількість 
сивочолих 23 квітня на центральну площу міста. 
Мітинг пенсіонери-«чорнобильці» організували 
біля головної адмінбудівлі району, щоби знову 

ж таки, вже вкотре, вимагати невиплаченої 
тримісячної доплати до пенсії; висловити 
протест несправедливості; зробити певні 

висновки; гартувати свою громадську позицію 
та об’єднатися в єдинодумстві щодо передуючих 

парламентських виборів.
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На часі2

27 квітня. Тривалість дня – 14.32. Схід – 5.40. Захід – 20.12. Іменини святкують Антон, Мартин
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цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.
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Топ-темаУ райдержадміністрації

Безгосподарність

Десь до години часу ми вже були на 
місці. Робота кипить, мов у мурашнику. 
Маса дорожньої техніки, люди в оранже-

вих жилетах…  Чоловіки й жінки «шуф-
люють» воду з калюж, вимітають бере-
зовими мітлами з них болото. Потім у ті 
ями закатують гарячий асфальт, перед 
тим обробивши якоюсь рідкою сумішшю 
на основі води і смоли. Як нам пояснив 
старший майстер Чортківського райав-
тодору, який не побажав чомусь назвати 
своє прізвище, ця суміш виштовхує воду 
і тому асфальт має «вчепитися». Ми поці-
кавилися цим ноу-хау у автодорожників, 

чи нормально це – латати мокру дорогу, 
до того ж усю в болоті, і як довго про-
служить такий ремонт (з інтересом по-

дивитися на ту «роботу» пригальмував 
свою автівку, поспішаючи десь у службо-
вих справах, і директор райСТ, депутат 
районної ради Володимир Заболотний, 
котрий теж висловив своє подивування 
побаченим). Ті лиш розвели руками. А 
що, мовляв, залишається робити, муси-
мо виробити КамАЗ гарячого асфальту. 
Куди його потім дінеш? Аж ось наспіла 
Джуринський сільський голова Орес-
та Блаженко: «Та що ви, най хлопці ро-

блять…». Подібної думки був і попередній 
війт Іван Братків, що теж десь нагодився. 
Їх головний біль можна зрозуміти. Цей 
відтинок шляху, що веде до Базара, – чи 
не найгірший у районі – вже не ремонту-
вався бозна скільки років. Як не нині, то 
хтозна, коли до цієї горе-дороги дійдуть 
руки у ремонтників. Ми ж дотримуємося 

іншої думки: уже як щось робити – то на 
совість, інакше кому потрібен такий ре-
монт? Невже там, «на горі», в автодорів-
ському керівництві не можуть поцікави-
тися у синоптиків, якою буде погода на 
найближчі дні, плануючи свою роботу, а 
не виганяти людей і техніку в дощ і гря-
зюку. Хіба «закатати» бюджетні гроші в 
болото – це по-господарськи?

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  

З метою забезпечення доступу громадян до реа-
лізації державної антикорупційної політики в райдер-
жадміністрації діє телефонна лінія з питань запобіган-
ня та протидії корупції.

Номер телефонної лінії – 2-36-64.
Графік роботи телефонної лінії: щоденно, з 9-ї до 

13-ї год. та з 14-ї до 16-ї год., крім суботи, неділі та 
святкових днів.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Судам, нібито незалежним, даються 
вказівки приймати ті рішення, які вигідні 
верхам, а не простим людям; Пенсійно-
му Фонду – не виконувати рішення судів 

щодо виплати доплат до пенсій. Безліч 
звернень уже було направлено у вищі 
інстанції. І ось результат – держбюджет 
прийнятий депутатами Верховної Ради 
на виживання (!) простого люду. Це наслі-
док збайдужілості. Отож, добре думаймо, 
кого обираємо. Нам потрібно відстояти 
не лише сьогодення, а й майбутнє наше 
і наших дітей. 

Прокоментував декілька цифр у нещо-
давно прийнятих змін до держбюджету 
депутат Тернопільської обласної ради, 
керівник фракції «Свобода» Олег Сиро-
тюк. Він, зокрема, сказав:

 – На часі мова йде про те, що у бю-
джеті немає коштів для виплати компен-
сації за рішенням судів пенсіонерам-
«чорнобильцям», бо бюджет дуже 
скудний. Але сталося диво: гроші 

з’явилися на соціальні ініціативи прези-
дента – 33 мільярди гривень.  Основні 
статті, на які підуть ці “соціальні” мільяр-
ди, такі: стаття бюджету – Додаткове 
фінансування, млрд. грн. (у відсотках до 
попереднього плану на 2012) – покриття 

дефіциту коштів Пенсійного фонду Украї-
ни для виплати пенсій (це перерахунок та 
доплати до пенсій) – 5,6 (+58 відсотків); 
дотація на виплату пенсій – 1,3 (+2 від-
сотки); субвенція місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам – 0,6 (+2 відсотки)… 
Значно менші суми додають на лікування 
і придбання житла соціально незахище-
ним українцям: медико-санітарне забез-
печення чорнобильців – 28 (+134 відсо-
тки)… А тепер подивимося, що Кабмін 
заховав у так званому соціальному зако-
нопроекті. Отже, додаткове фінансування 
отримають: ДУС, із них: 30 (+2 відсотки); 
перевезень високопосадовців авіатран-
спортом – 10 (+5 відсотків); Кабмін – 16 
(+5 відсотків); РНБО – 43 (+187 відсотків); 

ЦВК – 405 (+46 відсотків); Державна су-
дова адміністрація – 183 (+4)…  

Наголосив і на такому важливому мо-
менті. Минулого року до обласної ради 
надійшли документи з пропозицією де-
путатам – погодити зняття статусу чор-
нобильської зони в Чорткові та інших 
дев`яти населених пунктах нашої області. 
Мовляв, нема статусу – нема проблеми, 
нема людей, яких потрібно фінансувати. 
Відрадно, облрада не підтримала даної 
пропозиції.

Шум і ґвалт здійнявся під час виступу 
представника управління Пенсійного фон-
ду України в Чортківському районі. Тому 
що, як зауважували страйкуючі, знову ж 
таки немає чіткої відповіді на запитання: 
чому пенсіонерам-«чорнобильцям» нашо-
го району не виплатили доплати до пенсії 
за серпень, вересень, жовтень 2011 р., у 
той час, коли по всій Україні дані доплати 
отримали по 1-е листопада? Натомість 
представники управління роз’яснювали 
питання щодо виплати кожному пенсіо-
нерові по 100 грн. (чи в межах цієї суми). 
Але ж мітингуючі не заради цієї мізер-
ної виплати страйкують. Відомо, що за-
боргованість доплат «чорнобильцям» на 
Чортківщині становить 35 млн. грн.

Не стояли і не стоять осторонь про-
блем чортківчан і очільники районної 
влади – голови райдержадміністрації 
Ярослав Стець і райради Володимир 
Заліщук. Адже, як запевнив Я.Стець, 
усі проблеми спільні й приймаються усі 
можливі та неможливі заходи щодо вирі-
шення наболілих питань, надсилаються в 
усі відповідні органи влади звернення та 
вимоги щодо виплати заборгованості, та, 
на превеликий жаль, не все залежить від 
районної влади.

Наприкінці протестної акції було 
прийнято резолюцію мітингу, у якій 
зафіксовано усі вимоги пенсіонерів-
«чорнобильців» Чортківщини. Вирішено 
знову ж таки направити звернення до 
Президента України, Верховної Ради, 
Конституційного Суду та ін.; продовжити 
мітинг-протест 26 квітня (у день трагічної 
відзнаки 26-ї річниці Чорнобильської ка-
тастрофи) та відрядити того дня делега-
цію мітингуючих у м. Тернопіль.

На мітингу побували Тетяна ЛЯКУШ 
і Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

Позавчора відбулось засідання колегії райдержадмі-
ністрації, на якому заслухано три питання. Усі вони – з 
розряду підсумкових упродовж першого кварталу: «Про 
підсумки виконання програми соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету району», «Про стан 
медикаментозного забезпечення пільгових категорій 
населення району», «Про роботу управління Пенсійного 
фонду України в Чортківському районі щодо наповне-
ння бюджету фонду, погашення заборгованості перед 
Пенсійним фондом України та фінансування виплати 
пенсій і допомог». Звіт із засідання колегії РДА читайте 
в наступному номері.

Contra spem spero
(Без надії сподіваюсь)

Гроші «закатують» в болото
Минулої п’ятниці близько полудня у редакції задзвонив телефон: 
«Вас турбує Петришин Роман Михайлович, мешканець Джурина, 
колишній Палашівський сільський голова. Приїдьте, подивитеся, 
як у нас ремонтують дорогу біля церкви. Не повірите! Асфальт 

закатують прямо в болото!..».

До уваги громадян!

Повідомляємо номери телефонів «гарячих ліній», які 
діють в обласній державній адміністрації: 

089-250-39-22 – «гаряча» телефонна лінія з питань 
розгляду звернень громадян; 

(0352) 52-32-82 – телефонна лінія з питань запобіган-
ня та протидії корупції.

Телефонні лінії працюють щоденно, крім вихідних, із 
8-ї до 17-ї год.

Графік роботи громадської приймальні з надання 
безоплатної первинної правової допомоги в районній 
державній адміністрації (кабінет № 2 на другому по-
версі): КОЦЮК Володимир Михайлович, завідуючий 
юридичним сектором апарату рйдержадміністрації – 
1-а, 2-а, 3-я п`ятниця та 4-й четвер місяця з 8-ї до 12-ї 
год.

Статистика знає все

Чисельність наявного населення в районі на 1 січня 
ц. р. становила 76159 осіб. Упродовж минулого року 
вона зменшилася на 248 осіб.

Зміни в чисельності населення відбулися за рахунок 
природного скорочення (300 осіб) і міграційного при-
росту (52 особи).

Порівняно з 2010 р. показник природного скорочення 
зменшився на 104 особи, або з 5,3 до 3,9 особи в роз-
рахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у 2011 р. порівняно з попереднім ро-
ком зросла з 9,9 до 10,1 живонароджених у розрахунку 
на 1000 наявного населення, а смертність знизилася з 
15,2 до 14,0 особи. 

Міграційний приріст населення порівняно з 2010 ро-
ком збільшився на 49 осіб.

Головне управління статистики
у Тернопільській області

Нас знову поменшало 
на «півсела»

“Гаряча” лінія

Правова допомога – безкоштовно
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Промовляє історія

Резонанс

За дорученням Секретаріату Кабінету 
Міністрів України у департаменті загаль-
ної середньої та дошкільної освіти Мі-
ністерства розглянули ваш запит щодо 
Типових навчальних планів і по суті пору-
шених питань повідомляємо.

Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України розпочато реформи в 
освіті, які потребують підтримки широкої 
громадськості і розуміння в суспільстві. У 
2011 році з метою удосконалення змісту 
шкільної освіти було розроблено і затвер-
джено Кабінетом Міністрів України нову 
редакцію Державного стандарту базової 
та повної загальної середньої освіти.

При цьому інформуємо, що Міністер-
ство не планувало і не планує скасування 
курсу «Історія України», а також скоро-
чення годин на вивчення вищезазначених 
курсів.

Так, у 5 класі передбачено вивчення 
пропедевтичного курсу «Вступ до історії 
України». Програма 6 класу, як і попере-
дня – нині чинна (2005 року), передбачає 
інтегрований курс «Давня історія України 
та історія стародавнього світу».

Проекти навчальних програм для 7 – 9 
класів передбачають послідовне систе-
матичне вивчення історії середньовічної 
України (7 клас), раннього нового часу іс-
торії України (8 клас), доби національного 
відродження України XIX – початку XX ст. 
(9 клас). Укладачі проектів програм нама-
гались максимально мінімізувати та осу-
часнити зміст програм, врахувавши при 
цьому сучасні наукові тенденції.

4 квітня 2012 року у приміщенні Київ-
ського міського будинку вчителя пройшла 
презентація проектів цих навчальних про-
грам.

Особливістю нинішнього проекту про-
грам з історії України та всесвітньої історії 
є те, що історичний матеріал структурова-
но згідно з проблемно-тематичним підхо-
дом у поєднанні тематично-поглибленого 
і оглядового вивчення з урахуванням 
можливостей синхронного викладан-
ня двох взаємопов’язаних курсів. Зміст 
курсів передбачає багатоаспектність 
викладу: вивчення різних вимірів історії 
(соціального, економічного, політичного, 
культурного тощо) та багатоперспектив-

ність – вивчення історії з точки зору різ-
них суб’єктів історичного процесу.

Автори керувались сучасними підхода-
ми до шкільної історичної освіти, зокре-
ма, «олюдненням» історії, тобто показом 
історичних подій, явищ і процесів з точки 
зору звичайних людей, історії повсякден-
ного життя та історії ідей.

3 квітня 2012 року пройшла презента-
ція проектів навчальних програм для 5 
– 9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів з української мови і української 
літератури.

Керівники авторських колективів про-
ектів програм (Г.Т.Шелехова – керів-
ник робочої групи з української мови; 
Р.В.Мовчан – керівник робочої групи з 
української літератури) зазначили, що 
робота над новими проектами почалася 
із аналізу чинних програм для основної 
школи, врахування зауважень науковців, 
вчителів-практиків, які надходили протя-
гом кількох місяців щодо недоліків і про-
рахунків чинних програм і пропозицій до 
проектів нових.

Представники робочої групи з україн-
ської мови наголосили, що вперше від-
бувається таке широке громадське обго-
ворення проекту навчальної програми ще 
до затвердження остаточного документа, 
коли автори мають можливість дискуту-
вати з тими, хто потім буде виконувати 
вимоги програми. Саме такий зворот-
ний зв’язок дозволяє сподіватися, що на 
останньому етапі підготовки навчальної 
програми будуть враховані всі пропози-
цій і зауваження практиків.

Укладачі проекту програми з україн-
ської літератури зауважили, що доклали 
максимум зусиль для осучаснення і роз-
вантаження програми. Зміни грунтува-
лися на пропозиціях вчителів і науковців 
різних областей країни.

У проекті нової програми з української 
літератури надана максимальна можли-
вість (20 відсотків) учителю і учням оби-
рати, які додаткові художні твори вивчати, 
за яким твором проводити уроки розви-
тку мовлення і позакласного читання, на 
що витратити резервний час.

Кількість годин на вивчення української 
мови і літератури не змінилася відповідно 
до нових Типових навчальних планів.

Відзначалося, що у проектах нових 
програм враховано основні положення 
Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23 листопада 2011 р. за № 1392, а 
також нові орієнтири навчальних програм 
для початкової школи.

Представники робочих груп заклика-
ли продовжити громадське обговорення 
проектів, адже ще є час до затверджен-
ня навчальних програм і автори матимуть 
можливість врахувати всі пропозиції і за-
уваження як науковців, так і практиків.

Директор департаменту 
загальної середньої та дошкільної 

освіти Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України 

О.ЄРЕСЬКО.

Експозиція відтворює режим утриман-
ня політичних в’язнів, методи їх допи-
тів, перебування ув’язнених у таборах. 
Кожен експонат музею став яскравим 
свідченням визвольної боротьби гали-
чан проти своїх поневолювачів за сво-
боду і державну соборність. У цьому пе-
реконані не лише співробітники музею, 
а й усі, хто мав змогу ознайомитися з 
експозицією комплексу упродовж чверті 
століття. 

Старші наукові співробітники музею 
Ігор Олещук і Орест Савка з вдячніс-
тю згадують тих людей, які приклали-
ся у 2008 році до реконструкції музею, 
оновлення експозиції — Юрія Чижмаря, 
директора краєзнавчого музею Степана 
Костюка, ученого секретаря цього му-
зею Ярославу Гайдукевич, начальника 
управління культури і туризму облдер-
жадміністрації Георгія Шергея.

Вдячність музейних працівників зро-
зуміла. До того вони на громадських 
засадах, фактично самотужки билися 
над створенням музею, власноруч ро-
били стенди з картону й паперу з фо-
тографіями, листами, спогадами, які в 
сирих казематах швидко псувалися. На 
той час керівники області не звертали 
на музей достатньої уваги, лише піс-
ля приходу на посаду голови обласної 
державної адміністрації Юрія Чижмаря 
унікальний музейний комплекс отримав 
підтримку. 

За дорученням Юрія Чижмаря був ви-
готовлений проект реконструкції му-
зею, до роботи долучилися художники, 
історики, наукові працівники, Спілка 
політв’язнів і репресованих, Спілка ді-
тей політв’язнів і репресованих, това-
риства «Меморіал» імені Василя Стуса, 
була відчутною й фінансова допомога 
обласної влади. Спільними зусиллями 
впорядкували колишній внутрішній двір 

приміщення НКВС, відремонтували сті-
ни, зробили імітацію тюремної огорожі. 
У процесі реконструкції було замінено 
та відремонтовано водопровідні та те-
плопостачальні комунікації всередині 
музею, оновлено та впорядковано му-
зейні експозиції. 

Саме за підтримки Юрія Чижмаря, 
до прикладу, від музею української ви-
звольної боротьби ім. Степана Бандери 
в Лондоні було отримано й передано в 
наш музей копію посмертної маски Бан-
дери, оригінал якої зберігається в його 
музеї у Лондоні. Наразі достеменно 
відомо, що існує ще одна така в музеї 
Степана Бандери в Старому Угринові на 
Івано-Франківщині. Крім цього, в Тер-
нопіль передали також копії з рідкісних 
оригінальних фотографій 1959 та 1962 
років. 

У результаті музей щорічно відвідує 
велика кількість тернополян та гостей 
міста. Тут проходять колективні екскур-
сії учнів та студентів, проводяться від-
криті уроки історії.

Дуже важливо, щоб цей музей могли 
відвідати всі жителі області, тим біль-
ше, що політика в галузі виховання, 
яку проводять Міністерство культури і 
Міністерство освіти, аж ніяк не сприяє 
патріотичному вихованню нашої молоді. 
Тільки такі музеї, які створені за підтрим-
ки відповідальних керівників і патріотів, 
покликані зберегти в наших душах, на-
шій пам’яті нашу історію. Приємно, що у 
травні виставкові експонати відвідають 
Чортків. Музейну експозицію зможе від-
відати безкоштовно кожен бажаючий. 
Принагідно звертаємося до вчителів іс-
торії – не втратьте можливості провести 
живий урок історії для ваших учнів у му-
зеї політв’язнів і репресованих. У цьому 
вам допоможе гід, котрий проводитиме 
безкоштовні екскурсії.

На тринадцятій сесії Чортківської районної ради шостого скликання, 
що відбулася 20 березня 2012 р., було прийнято Звернення депутатів 

Чортківської районної ради Тернопільської області щодо неприпустимості 
наруги над державною мовою та історією України» і направлено Президенту 

України В.Ф.Януковичу, Голові Верховної Ради України В.М.Литвину, 
Прем`єр-міністру України М.Я.Азарову (текст даного документа надруковано 

у «Голосі народу» за № 14 (8350) від 30 березня ц. р.). Минулого тижня 
у районну раду надійшла відповідь – лист від департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України за № 212-13-886 від 6 квітня 2012 р. Ось його зміст.

Посмертна маска Бандери відвідає Чортків

Юрій ЧИЖМАРЬ, 
керівник Тернопільської області 

в 2007-2010 рр.:  
У музеї відчувається подих багатостраждальної 

історії нашого народу, який нікому не вдалося ско-
рити й поставити на коліна. Символом цієї боротьби 
та відродження є Степан Бандера, Роман Шухевич, 
а також ті десятки тисяч героїв, які пожертвували со-
бою задля добра держави і нації. Вічна їм пам’ять! 

В свою чергу ми повинні пам’ятати нашу історію і 
власними силами протидіяти політиці Міністерства 
освіти України і його очільнику Дмитру Табачнику. 
Ми самі повинні на своїй рідній території протисто-
яти їхнім намаганням переписати історію України в 
питанні національно-визвольного руху початку та 
середини минулого століття, голодомору та інших 
неугідних Москві  історичних аспектів України. Наша 
молодь повинна знати справжню історію нашого 
краю, яку творили наші діди і прадіди. А ми повинні 
дати можливість її вивчити.

Орест САВКА, старший науковий 
працівник музею:

– Не зважаючи на весь об’єм роботи, 
Юрій Чижмарь  завжди пам’ятав за істо-
рію України. Пригадую, як у 2008 році у 
Тернополі відбулась прем’єра драми Зи-
новія Карася «Зв’язкова генерала» в честь 
58-ї річниці загибелі головнокомандувача 
УПА Романа Шухевича. Юрій Васильо-
вич, працюючи тоді головою Тернопіль-
ської області, щойно повернувся із райо-
ну. Коли його запросили на виставу, він 
попросив зачекати його 15 хвилин, щоб 
одягнути вишиванку, оскільки цю виставу 
слід дивитися тільки у вишиванці! Саме 
тоді я упевнився у щирості патріотизму 
Юрія Чижмаря.

Ігор ОЛЕщУК, колишній політв’язень, 
старший науковий працівник:

– Знаєте, що нам найбільше 
запам’яталося після зустрічі з тоді голо-
вою ОДА Юрієм Чижмарем? Він захотів 
нас вислухати! До нього на цій посаді нас 
не чули! Його зацікавила історія створен-
ня експозиції, він проникся ідеєю підтри-
мати цей музей, де зібрані матеріали й 
свідчення про непохитність духу й волі 
нашого народу. Більше того, за його іні-
ціативи були виділені кошти на оновлен-
ня експонатів. Потрібно підкреслити ось 
що: з Юрія Чижмаря на посаді керівника 
області почався державницький підхід до 
підтримки музею.

Понад 25 років у Тернополі діє один з найунікальніших та найбільший 
в Україні історико-меморіальний комплекс – музей політв’язнів. Відкритий 

і освячений у 1996 році у приміщенні колишнього НКВС, цей заклад оберігає 
нетлінну пам’ять про українських патріотів, про цілі покоління незламних 
волею та духом людей, які за час більшовицького тоталітаризму поклали 

на вівтар омріяної незалежної держави своє життя.

Історія України та українська мова – 
бути чи не бути цим шкільним предметам
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Відлуння Чорнобиля

26 квітня – трагічні роковини Чорно-
бильської трагедії, яка змінила хід новіт-
ньої історії. І через двадцять шість років 
її наслідки залишаються катастрофічни-
ми для сучасників та наступних поколінь. 
А можновладці на Печерських пагорбах 
ще більше утруднюють життя потерпілих 
та ліквідаторів, «згортаючи» чорнобиль-
ські соціальні програми.

Замість пошуку нових дієвих способів 
реабілітації, оздоровлення, соціального 
захисту ліквідаторів та потерпілих, ви-
нахідливі можновладці ведуть мову про 
скорочення територій радіоактивного 
ураження. Несправедливо і дико сьогод-
ні чути розмови про те, що дірки цен-
трального бюджету намагаються латати 
«чорнобильськими коштами».

Згідно із Законом «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», передбачено, що пенсії особам, 
віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, вста-
новлюються у вигляді державної пенсії 
або додаткової пенсії за шкоду, заподі-
яну здоров’ю, яка призначається після 
виникнення права на державну пенсію. 
На даний момент органи соціального 
забезпечення незаконно відмовляють 

«чорнобильцям» чотирьох категорій у 
виплаті передбачених законом коштів. 
Виплачується лише пенсія за віком або 
пенсія у зв’язку з втратою працездат-
ності. Більшість ліквідаторів переходить 
на пенсію за віком, яка не має відношен-
ня до чорнобильського законодавства та 
обраховується на основі загального ста-
жу. Звертаючись до органів соціального 
забезпечення, «чорнобильці» отримують 
відписки про неможливість законних ви-
плат.

Для того, щоб отримати виплати, пе-
редбачені ліквідаторам та потерпілим від 
Чорнобильської катастрофи, треба про-
йти тривалі суди, зібрати масу докумен-
тів, правильно їх оформити, простежи-
ти за точним виконанням рішень. Лише 
одиниці можуть пройти цей тривалий 
та складний процес. Більшість людей 
не знає про свої права. Та й, зрештою, 
чому, постраждавши від чорнобильсько-
го пекла, люди після цього повинні обхо-
дити всі пекельні кола чиновницьких ка-
бінетів? А може, ця злочинна схема, коли 
«чорнобильця» ставлять у залежність від 
чиновника, комусь вигідна?

Складається враження, що все чорно-
бильське законодавство було свого часу 

побудоване так, щоб лише заплутати 
людей, створити можливість для збага-
чення різноманітних махінаторів.

За бажання нескладно підрахувати, 
скільки насправді людей брало участь 
у ліквідації наслідків аварії 1986 року, 
скільки – постраждали. Неважко зроби-
ти розрахунок по кожний території. На 
основі цього – розрахувати справедливі 
виплати, які не потребуватимуть ходіння 
по кабінетах і «домовляння» з чиновни-
ками. 

Треба нарешті назвати речі своїми 
іменами – коли високі чини з екрана те-
левізора говорять, що чорнобильські ви-
плати стали непосильним тягарем для 
бюджету, то мається на увазі, що дер-
жава не може тягнути віз, переповнений 

махінаторами і тими, хто незаконно на-
жив статки на людському горі.

Саме наведенням елементарного ладу 
з чорнобильським законодавством та не-
гайним відновленням виплат влада по-
винна зайнятись сьогодні. І не потрібно 
робити вигляд, що відбутись від чорно-
бильського питання можна лише допла-
тами. Проблема комплексна і довготри-
вала. Проблема досі до кінця не вивчена 
науковцями, лікарями. Наслідки на всіх 
уражених територіях відчуватимуться ще 
багато десятиліть багатьма поколіннями 
українців. Навіть якщо Україна побудує 
найновіший саркофаг над АЕС, вона не 
вирішить проблеми з наслідками аварії, 
які торкнулись українців.

Сьогодні багато «чорнобильців», які 
втратили здоров’я внаслідок аварії, за-
лишились наодинці зі своєю бідою, зі 
своїми хворобами й бідністю. Ми, укра-
їнці, християни, не маємо морального 
права залишити їх напризволяще, навіть 
якщо про них не піклується держава. 
Іноді потрібне лише добре слово. Іно-
ді – допомога в придбанні ліків чи хліба 
в магазині. Сьогодні я мешкаю в Києві. 
До мене і до моїх друзів-земляків час-
то звертаються люди з бідою і прохан-
ням про допомогу. Ми намагаємось не 
відмовити нікому. Головне – вірити, що 
навіть малі добрі справи не є малими, 
якщо вони стосуються людей, які по-
страждали від Чорнобиля.

Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ,
генерал-полковник

Генерал Володимир БедрикІВський: 
«Покарати махінаторів, відновити виплати людям»
Всі пам’ятають минулорічні протестні події під Кабінетом Міністрів  

та Верховною Радою, пов’язані з урізанням соціальних гарантій для 
«чорнобильців». Здавалося б, громадський спротив дав зрозуміти київським 
чиновникам, що «чорнобильці» не будуть поступливим «стадом», центральна 
влада пішла на деякі поступки. Було прийнято кілька резолюцій та надано 

чергові обіцянки. Але все це залишилось «на папері»...

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Просити у Воскреслого Спасителя, Ко-
трий подолав смерть задля життя вічно-
го, мудрості, прощення й недопущення 
подібного, закликав у духовному слові 
о. Володимир Заболотний. Молитися за 
блаженство в Царстві Небесному душ 
тих, хто згорів у полум`ї Чорнобиля, й 

прихилити коліна перед ліквідаторами, 
котрі поруч з нами, поохочував о. Андрій 
Левкович. Голова районної ради Володи-
мир Заліщук, наголосивши, що ця сумна 
дата змінила не лише Україну, а й цілий 
світ, застеріг завше пам`ятати, якого лиха 
накоїв смертоносний «мирний» атом 26 
літ назад. І – навів жахливі цифри, вража-
ючі факти, котрі, наче вже й помічені, по-
чуті не раз, тут, учора, Дня національної 
скорботи та пам`яті, зринали в особливий 
спосіб – набатом, застерігаюче.

Очільник депутатського корпусу району 
від імені спільноти народних обранців не 
тільки дякував ліквідаторам за їх життє-

вий подвиг, не лише закликав схилити 
голови перед тими, хто згорів у чорно-
бильському вогні чи з плином літ, помі-
чених атомом, відійшов у вічність. Слово 
голови райради було пройняте й непри-
хованою турботою про постраждалих від 
найбільшої техногенної катастрофи ХХ 
століття – зокрема станом справ щодо 
недофінансування виплат пенсіонерам-

«чорнобильцям». «Звертаємося й надалі 
звертатимося до уряду з вимогою повер-
нути борг у 35 млн. грн.» – наголосив він.

Очільниця громадської організації 
«Спілка Чорнобиль та інвалідів Чорно-
биля» в районі Світлана Грицай привіта-
ла всіх побратимів з тим, що дочекали-
ся цього дня – адже час безжальний до 
них, чиї тіла пам`ятної весни 1986-го, від-
коли світ пізнав українську землю через 
спричинену їй некерованим атомом рану, 
прийняли -енну кількість радіації. Прига-
дала недавню попереджувальну ядерну 
катастрофу на японській Фукусімі. За-
кликала: «Не дамо захлинутися світові в 

атомному вогні!». Й наголосила: близько 
двохсот краян поїхало 26 квітня до Києва, 
аби там злучитися з представники 62-х 
громадських організацій з усієї України й 
примусити владу почути їх біль. Той біль 
лунко зринав, підхоплений подувами ві-
тру, з римованих рядків, зачитаних перед 
мікрофоном їх же автором – учасником 
бойових дій в Афганістані Георгієм Хадза-

раговим. Його присвята – тим, що згорі-
ли, мов свіча. І – героям, що були там, у 
ядерному пеклі, – слава!..

Про події, що даленіють з часом, та 
лунко озиваються набатом в мозку й 
болем в тілі, мовила ліквідатор наслід-
ків аварії, інвалід ІІ групи, колишня мед-
сестра Людмила Славіна. І не могла не 
зачепити, відсторонитися від болю, ко-
трий нині править бал поміж пенсіонерів-
«чорнобильців» – щодо призупинених 
виплат доплат до пенсій, гарантованих 
чинним законодавством. Закликала вла-
ду, спільноту, усі верстви громадськості 
зробити все, аби не покоритися неспра-

ведливим обставинам.
Неначе ніжні весняні пелюстки, легко 

й майже нечутно лягали на віртуальний 
обеліск пам`яті чуттєво мовлені читцями 
Чортківської дитячої музичної школи (кер. 
Наталія Рибак) щемкі й віддані поетичні 
рядки. У них – спомини поколінь. У них – 
засторога. У них – клятва берегти рідну 
землю та її майбутність. А відтак з їх рук 

покладено вже до реального пам`ятника 
полум`яні, як кров, гарячі, як вияв юнаць-
кого духу, тюльпани. Оберемки живих 
квітів, кошики штучних, скорботні вінки, 
обрамлені тихою-тихою, лиш порушеною 
подувами вітру хвилиною мовчання, лягли 
до підніжжя пам`ятника, принесені пред-
ставниками владних структур, соціальних 
установ, різних товариств та громадських 
організацій, студентства, молоді Чортків-
щини.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Дата

Чорнобильський вітер полинний 
і усміх вишневого цвіту
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30 квітня. Тривалість дня – 14.42. Схід – 5.34. Захід – 20.17. Іменини святкують Семен, Адріан

Звітує – педагогічне Поруч з нами

Знаю Мирославу Петрівну понад три десятиліття. Не 
так, як сотні інших читачів міської книгозбірні. Мені, 
тоді ще вчорашній школярці, пощастило значно біль-
ше – працювати обіруч з цією скромною жінкою тихої, 
якоїсь непоказної вишуканої інтелігентності, котру не-
дарма майже всі без винятку бібліотекарі іменували 
«ходячою енциклопедією» бездонних книжкових гли-
бин. У Чортківській міській бібліотеці для дорослих п. 
Мирослава пропрацювала рівно сорок літ. Нині ж на її 
життєвому циферблаті «настукало» майже 80. Однак 
її й тепер, як кажуть в народі, «всюди повно». Десь 
рік тому презентувала на одному із засідань клубу 
творчих особистостей при районному краєзнавчому 
музеї свою поетичну творчість. Бо має вже п`ять збі-
рочок. Вірші ті писані серцем, виспівані чистою, не-
заплямованою тяготою життєвих бур, душею. Світлі й 
прозорі, мов вранішня роса («Купальська ніч», «Рідна 
мова», «Цілюще джерело»). Жагучі в любові до України 
(«Хто ми?», «Рідний дім», «Народе мій, вставай!», «Бра-
таймось»). Пекучі, коли мова – про історичне минуле 
українського народу («Крути», «Голодомор», «Дух не-
зламний», «Мовчать могили», «Вирок історії»). Трепет-
ні, коли виповнені духовним змістом («Серце Ісуса», 
«Мати Божа – наша зірко», «Дзвони дзвонять»). Інколи 
переконливо філософські, іноді стимулюючі до роз-
думів («Не хвались», «Підкова», «Любов – не квітка», 
«Щастя не продається»).

Писати почала вже в пенсійному віці – упевнена, 
що тоді серце визріло й збагатилося незбагненним 
вмістом книжок, котрий жадібно всотувала роками. Бо 
ж перечитала за життя їх тисячі (!). Хіба й могла по-
іншому постелитися доля, коли, пригадує, в її малоліт-
стві батько привіз із Сибіру (де перебував у полоні) не 
шкіри й хутра (як інші), а стоси книжок? Декотрі збері-
гає й досі. А Народний дім у рідній Березовиці під Тер-
нополем, якраз напроти їх обійстя, будований ще за 
Польщі коштом українців-заробітчан у Канаді, був най-
улюбленішим місцем дозвілля. Вирішила стати бібліо-
текаркою – і після закінчення Теребовлянського куль-
тосвітнього училища, з середини 50-х років Чортків на 
все прописався у її долі. Тут зустріла своє кохання – їх 
поєднав ще й ангел-хоронитель, бо покійного чоловіка 
теж звали Мирославом. Тут народився син Орест, од-
нак згодом звив сімейне гніздечко на маминій малій 
батьківщині, в Березовиці, де далі галузиться їх рід. А 
світ книжки для п. Мирослави й досі – бездонне море, 
в глибини котрого відважно пірнає з головою. І запа-
лює цим інших. Скільком мешканцям міста залюбки 
носила книжки додому, аби «заразити» і їх тією при-
ємною «хворобою»! У тім списку, пригадує, – Анастасія 
Майсак, Євдокія Хома, Євген Подолянський, Уляна Ки-
сельовська, Зеновій Савінський, Ольга Вороновська. 

Недарма її дівоче прізвище – Небесна. Й досі, по-
при начебто поважний вік, очі проміняться світлою 
блакиттю, а душа раз у раз спалахує іскрами любові, 
надто навесні. І тоді найбільше співає душа, а отже, 
лягають на папір не вірші – пісні. Має Мирослава Пе-
трівна окрему збірочку пісень. До слова, й музика її 
– наспівана, а відтак викладена на нотному стані му-
зикантами. Поміж них називає викладача Чортківської 
музичної школи Олександру Чепигу та онука чоловіко-
вої сестри Юрія Майданика, працівника Чортківсько-
го РКБК. А поміж пісень наперед всього виокремлює 
«Книгозбірне моя» – гімн бібліотекарів та її розкриле-
ної в багаторічній праці душі. Багато про що мовлять й 
інші назви пісень – «Стрілець помирає», «Над Серетом 
б`ють гармати», «На горі Лисоні», «Заграй, бандуро!», 
«Вишивала я рушник», «Милому сорочку дарувала», 
«Над Серетом гуси летіли», «Журавлі». Погоджується 
зі словами згаданого В.Вихруща: «коротке життя для 
любові дано». Тож використовує наданий їй Богом вік 
для любові цілковито – до людей, найпомітніших люд-
ських чеснот, найсуттєвіших надбань тисячоліть.

Анна БЛАЖЕНКО

«Любити не гріх, 
гріх не вміти любити»
Такі слова відомого в Надзбруччі поета-пісняра 

Володимира Вихруща взяла за епіграф до 
своєї першої поетичної збірочки, датованої ще 
1994 роком, довголітня хранителька таїни книг 

Мирослава Штокало.

Знай наших

Духовність нації вимірюється показником 
залучення підростаючого покоління до мис-
тецтва, яке за своєю дієвістю, проникли-
вістю та духовно-енергетичним поступам 
займає одне з найважливіших місць у роз-
витку особистості людини.

Восьмий десяток свого творчого життя 
розміняла Чортківська районна комуналь-
на музична школа. Цікавою, змістовною та 
багатогранною працею кожне покоління ви-
кладачів нашої школи примножували і при-
множують її здобутки з року в рік.

Сьогодні в Чортківській музичній шко-
лі викладають не лише ази виконавського 
мистецтва гри на різних інструментах чи 
вокально-хорового співу, а й потужним хо-
дом на високому рівні пропагуються два 

суміжних види мистецтв: театральне і об-
разотворче.

Педагогічний колектив на чолі з дирек-
тором Я.В.Дрогоморецьким і за сприяння 
начальника відділу культури і туризму РДА 
Г.З.Чайківської натхненно і наполегливо від-
дають свій талант дітям – майбутньому на-
шої держави. На базі школи створені ама-
торські класичні і народні та дитячі зразкові 
колективи. Усі вони – постійні учасники свят-
кових заходів в районному будинку культу-
ри ім. К.Рубакової. Не секрет, усі вони, без 
винятку, – улюбленці глядачів на концертах. 
Професійна основа артистів бере своє.

А ось участь учнів-солістів Чортківської 
РКМШ у цьогорічному конкурсі «Творчість 
юних – 2012 р.», який традиційно проходить 

у м. Тернополі, порадував нас не менше, 
ніж у минулі роки. Усі учасники обласного 
огляду-конкурсу з Чортківської РКМШ стали 
призерами. Запам`ятайте їхні імена. Це їх-
ній перший старт, проте світле майбутнє не 
за горами: І місце – Іван Чекамов (валторна, 
клас викладача Й.В.Цьомка, концертмей-
стер – Л.В.Чельтер); ІІ місце – Оксана Задо-
рожна (баян, клас викладача Н.М.Миронюк), 
Ярослав Мамуляк (валторна, клас ви-
кладача Й.В.Цьомка, концертмейстер – 
Л.В.Чельтер), Ангеліна Ковач (образотворче 
мистецтво, клас викладача Г.Я.Шевчук); ІІ 
місце – Тетяна Гевко (віолончель, клас ви-
кладача О.В.Горєлової, концертмейстер – 
Т.М.Тимофій), Ангеліна Грицей (вокал, клас 
викладача О.Г.Морозюк, концертмейстер 

– М.С.Вуйчик), Іван Катинський (баян, клас 
викладача Н.М.Миронюк), Ольга Гонтар 
(образотворче мистецтво, клас викладача 
Г.Я.Шевчук).

З обласної музично-теоретичної олімпіа-
ди, яка проходила у квітні цього року у м. 
Тернополі, Іван Чекамов та Галина Демко-
вич – учні класу викладачів Л.А.Базишин та 
О.Ю.Чепиги також стали переможцями, по-
сівши ІІ місце.

Тож побажаємо усім – і учням, і виклада-
чам – подальших успіхів. Бути музикантом, 
художником чи театралом – почесно. Бо 
ми несемо красу у душі людей, зігріваємо 
їхні серця, надихаємо їх на хороші справи і 
щиро віримо, що така краса врятує світ.

Оксана ГОРЄЛОВА, 
викладач Чортківської РКМШ

Творчі здобутки митців та їх вихованців

Чортків віддавна заслужив славу міста молодості й 
краси, і то не голослівно: у нашому невеличкому про-
вінційному містечку нараховується сім (!) вишів, де на-
вчаються тисячі юнаків та юнок. Осердям духовної еліти 
регіону, просвітницької інтелігенції, провідників моло-
дого покоління є Чортківське педагогічне училище ім. 
О.Барвінського. Цей навчальний заклад «робить ставку» 
на виховання високоморальної інтелектуально розви-
неної особистості, пройнятої українським національним 
духом, любов`ю до України та українців. Адже оці май-
бутні педагоги, вчителі згодом формуватимуть світо-
гляд малої дитини – громадянина нашої Батьківщини, і 
саме від них залежить наскільки українолюбним, гуман-
ним буде наше майбутнє.

Оця теза – теза любові до України – пройшла чер-
воною стрічкою крізь виступи усіх художніх колективів 
педучилища. А їх у цьому осередку культури й духо-
вності ой немало! Та й регалії, якими наділено ці ко-
лективи, заслуговують на увагу й пошанування слуха-
ча. Зрештою, судіть самі: народний художній оркестр 
народних інструментів (худ. кер. – П.Гарбуз); народний 
художній жіночий хор молодших курсів «Берегиня» (худ. 
кер. – Н.Равлів); народний художній духовий оркестр 
(худ. кер. – А.Журовський); народний художній жіно-
чий хор «Юність» (худ. кер. – Н.Матійчук); тріо банду-
ристок у складі М.Мудрої, Ю.Проскуренко, В.Андрушків 
(худ. кер. – Т.Байдак); народний художній ансамбль 

танцю «Яблуневий цвіт» (худ. кер. – заслужений пра-
цівник культури України В.Гудов); ансамбль скрипалів 
(худ. кер. – О.Фучило); інструментальний дует у скла-
ді М.Кікис (фортепіано) і В.Довганя (акордеон); чолові-
ча хорова капела (худ. кер. І.Кікис); фольклорний гурт 
«Василько» (худ. кер. – О.Слободян); народний художній 

камерний хор «Brevis» (худ. кер. – В.Максимлюк); інстру-
ментальний квартет «Росо а росо» у складі С.Хорощака 
(баян), В.Довганя (акордеон), І.Парубочого (контрабас), 
О.Слободяна (ударні); народний художній жіночий во-
кальний ансамбль «Веснянка» (худ. кер. – О.Слободян); 
народна художня хорова капела (худ. кер. – І.Кікис). Впо-
вні розкрили свої співочі таланти солісти-вокалісти, «со-
ловейки» викладачі й студенти педагогічного Н.Іванків, 
Ф.Щур, М.Бартіш, О.Чернянська, М.Мудра, І.Шевчук, 
О.Слободян, Н.Стець, а Н.Подлесна «виспівала» нок-
тюрнову мелодію на саксофоні. Представлений митця-
ми репертуар – українські народні пісні та музичні твори 
світових класиків – перегукується із тим, що виконувала 
на світових сценах видатна землячка, співачка, роком 
якої оголошено 2012-й, – Соломія Крушельницька. 

До речі, нещодавно кращі студенти училища були 
премійовані екскурсійною поїздкою у місця, пов`язані із 
С.Крушельницькою. Вони побували і в селі, де народи-
лася співачка, відвідали її музей у Тернополі, поклали 
квіти й схилили голови в пошані біля могили артистки у 
Львові та пам`ятника в Тернополі. 

Яскравій зірці нашої землячки, видатної української 
оперної співачки С.Крушельницької, як уже згадувало-
ся, був присвячений звітний концерт. Тому й усі поетич-
ні слова, що прозвучали того дня в актовій залі вузу у 
виконанні О.Юськів, Ю.Проскуренко, В.Корчак, були для 
неї – великої Соломії.

На мистецькому дійстві побували шановані гості: го-

лова райдержадміністрації Я.Стець, його заступник 
І.Стечишин, заступник голови райради Л.Хруставка, 
представники вузів, з якими співпрацює училище, – до-
цент Прикарпатського університету ім. В.Стефаника 
І.Коваль, директор Інституту гуманітарної освіти Глу-
хівського національного педагогічного університету ім. 
О.Довженка Л.Лучніна й ін. Високоповажане журі очолю-
вав заступник начальника управління культури і туриз-
му облдержадміністрації М.Франків. Він же і висловив 
у своєму виступі враження, які справили на усіх членів 
комісії виступи педагогів та студентів ЧПУ. Їх можна пе-
редати одним словом, яке присутні могли чути протя-
гом усього концерту: «Браво!». Також високопосадовець 
подякував педучилищу в особі директора Р.Пахолка за 
активну участь у концертних дійствах, що відбувалися 
минулоріч у обласному центрі й столиці нашої країни, 
водночас запросив на урочистості, що відбуватимуть-
ся у поточному році. Із уст голови райдержадміністра-
ції Я.Стеця теж пролунало багато хороших епітетів на 
адресу найкращого, за його словами, навчального за-
кладу Чортківщини, який «…золотими сторінками пише 
історію нашого краю». Воістину, достоту виконують 
вихованці настанову із поезії очільника педагогічного 
Р.Пахолка, що рефреном прозвучала на завершення 
концерту:

Наказ вам, дочко й сину,
В історії високий час:
Любіте Україну! Будуйте Україну!
Не зрадьте Україну й нас!

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вони будують Україну: і розумом, 
і піснею – душею…

20 квітня у рамках обласного огляду-конкурсу 
студентської художньої творчості серед ВНЗ 
І-ІV рівнів акредитації відбувся творчий звіт 

художніх колективів Чортківського педагогічного 
училища ім. О.Барвінського «Доки живе пісня, 

доти живе народ», присвячений 140-річчю від дня 
народження Соломії Крушельницької.
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1 травня. Тривалість дня – 14.46. Схід – 5.33. Захід – 20.18. Міжнародний день солідарності трудящих. Іменини святкує Любомир

До відома населення району! Про це говорять
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) – ДК «Укртрансгаз», поштова і електронна 
адреса: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.

2. Місцезнаходження майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – 
Україна, Тернопільська область, Чортківський район.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – модернізація і ремонт МГ на 
ділянці км 4101,3-4128,4, згідно з додатком Е (ДБН А.2.2-1-2003), газо-
провід не відноситься до об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку.

Технічні і технологічні дані – газопровід DN1400, PN 7,5 МПа.
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності – модерні-

зація та ремонт магістрального газопроводу з метою підвищення без-
пеки його експлуатації.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних – 
на період модернізації і ремонту тимчасове залучення земель площею 
104,34 га в межах охоронної зони газопроводу; водних – на період будів-
ництва – 50 тис. кв. м; трудових – на період будівництва – 40 людей.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – авто-
транспортом.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами 
– немає.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варі-
антами – проведення повної рекультивації земель.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуа-
тації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат – не впливає; 
повітряне – при будівництві – викиди відпрацьованих газів від автотран-
спорту і будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних 
роботах і нанесенні ізоляційних матеріалів; водне – забір і скид очище-
них стічних вод після гідровипробувань у р. Нічлава; грунт – механічне 
порушення при проведенні земляних робіт; рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти – не впливає; навколишнє соціальне середовище (на-
селення) – не впливає; навколишнє техногенне середовище – перетин з 
існуючими інженерними мережами.

10. Відходи виробництв і можливість їх повторного використання, 
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – при експлуата-
ції відходи відсутні; при будівництві відходи будівництва повторно вико-
ристовуються, утилізуються, знешкоджуються традиційними методами 
відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

11. Обсяг виконання ОВНС – скорочений, відносно компонентів до-
вкілля, на які очікується вплив проектованої діяльності.

12. Участь громадськості – згідно з діючим законодавством України.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Мета та засіб здійснення проектованої діяльності
Метою реконструкції є відновлення проектної потужності газопро-

воду, збільшення міжремонтних періодів основного і допоміжного об-
ладнання. Вказана мета досягається застосуванням нового сучасного 
обладнання із більш високим ККД, вищим ступенем автоматизації, 
зменшенням термінів проведення монтажних і ремонтних робіт.

Існуюча ділянка траси магістрального газопроводу Уренгой – По-
мари – Ужгород (МГ УПУ) від км 4101,3 до км 4128,4, що підлягає ка-
пітальному ремонту, обслуговується Барським ЛВУ МГ УМГ «Черка-
ситрансгаз» (км 4101,3 – км 4109,0) та Богородчанським ЛВУ МГ УМГ 
«Прикарпаттрансгаз» (км 4109,0 – км 41284).

Робочим проектом передбачено виконання робіт в 2 пускових комп-
лексах: ПК 0+84.0/км 4100+964.5 – ПК 100+00/км 4118+980.8 – ділян-
ка І пускового комплексу; ПК 100+00/км 4118+980.8 – ПК 194+28.9/км 
4128+402.0 – ділянка ІІ пускового комплексу.

Модернізацію і ремонт газопроводу передбачено виконати шляхом 
повної заміни труби DN 1400, з укладкою її в траншею на місце де-
монтованої ділянки газопроводу з виведенням всієї ділянки з експлу-
атації.

2. Найзначніші впливи на стан навколишнього середовища
Геологічне середовище. Вплив проектованої діяльності на геологіч-

не середовище буде пов’язаний з будівельними роботами (риття тран-
шеї, планування території).

При експлуатації об’єкта проектування впливів на геологічне сере-
довище не очікується.

Повітряний басейн. У зв’язку з запроектованою діяльністю очікуєть-
ся вплив на повітряний басейн, пов’язаний з викидами забруднюючих 
речовин в період будівництва.

При проведенні будівельно-монтажних робіт певне забруднення ат-
мосфери буде пов’язане зі зварювальними операціями (викиди зварю-
вального аерозолю і ін.), проведенням фарбувальних робіт (пари роз-
чинників лако-фарбових матеріалів) та експлуатацією автомобільної і 
будівельної техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів).

 Валові викиди (тонн) шкідливих речовин в атмосферу від автомо-
більної і будівельної техніки складають: 

Назва забруднюючої 
речовини

1 пусковий комплекс 2 пусковий комплекс

Вуглецю оксид
Метан
НМЛОС
Азоту діоксид
Сажа
Азоту оксид
Аміак
Вуглекислий газ
Сірки діоксид
Бензапирен

-19,999
-0,0867
-2,6703
-5,8133
-0,6204
-0,02058
-0,00018
-643,738
-0,7172
-0,0042

-20,6945
-0,0734
-2,1198
-3,7608
-0,3641
-0,01223
-0,00024
-438,28
-0,4383
-0,0032

Валові викиди (тонн) забруднюючих речовин стаціонарними джере-
лами при будівництві становлять:

Назва забруднюючої речовини 1 пусковий 
комплекс

2 пусковий 
комплекс

Заліза оксиди
Марганець та його сполуки
Хром шестивалентний
Фториди
Газоподібні фтористі сполуки 
Пиль неорган. із з`єднанням SiO

2

Двоокис азоту
Вуглецю окис
Уайт-спіріт
Ксилол

-0,46448
-0,03518
-0,000455
-0,02676
-0,02974
-0,03641
-0,08015
-0,4419
-0,001
-0,189

-0,20394
-0,01559
-0,000345
-0,01456
-0,01295
-0,01647
-0,03167
-0,19621
-0,0005
-0,05

 
Водні ресурси
На період ремонту МГ загальна потреба у водних ресурсах складає 

30 442 куб. м.
З цього об’єму води на промивку і гідравлічні випробування газопро-

водів і кранових вузлів (виходячи з геометричних розмірів внутрішньої 
порожнини трубопроводу) використовується 18 205 куб. м. Промив-
ка і гідровипробування здійснюються згідно з виділеними пусковими 
комплексами, а саме: для І ПК – на гідровипробування використову-
ється 8 400 м; на промивку – 4164 м; джерело водних ресурсів – р. 
Нічлава; для ІІ ПК – на гідровипробування використовується 3 500 м; на 
промивку – 2 141 м; джерело водних ресурсів – р. Млинка.

На виробничі потреби будівництва (приготування розчинів, миття 
будівельної техніки і т. ін.) використовується 6 410 куб. м води, для 
господарсько-побутових потреб – 5 827 куб. м. Забезпечення водою 
для виробничих і господарсько-побутових потреб здійснюється з во-
допровідних мереж КС «Гусятин», для питних потреб на трасі газопро-
воду буде використовуватися привізна бутильована вода.

Грунтово-рослиний покрив
Після здійснення ремонтних робіт на тимчасово зайнятих землях 

здійснюється технічна і біологічна рекультивація.
При експлуатації об’єкта проектування впливів на грунтово-

рослинний покрив не очікується.
3. Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності
Прийняті в проекті технічні рішення обумовлюють прийнятний еко-

логічний ризик при умові дотримання діючих правил здійснення ре-
монтних робіт та прийняття в експлуатацію ділянки газопроводу.

4. Екологічний моніторинг
Екологічний моніторинг здійснюється лінійною експлуатаційною 

службою в процесі нагляду за технічним станом газопроводу та спеціа-
лізованими екологічними підрозділами Замовника і включає: виявлен-
ня аварійних викидів газу (свищів); обстеження стану охоронної зони; 
виявлення небезпечних ерозійних процесів, що можуть призвести до 
аварії на газопроводі; завчасне планування ремонтних та відновлю-
вальних робіт.

5. Перелік залишкових впливів
Будь-яких залишкових впливів проектованої діяльності не очікується.
6. Зобов’язання Замовника
Замовник зобов’язується здійснювати проектні рішення у відповід-

ності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і 
вимог екологічної безпеки на усіх етапах будівництва та експлуатації 
об’єктів проектованої діяльності.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану ді-
яльність

З метою виконання основних положень ст. 11 Закону України «Про 
екологічну експертизу» УМГ «Черкаситрансгаз» ДК «Укртрансгаз» до-
вели до відома населення Чортківського району Тернопільської області 
дані про плановану діяльність через районні засоби масової інфор-
мації. Скарги та заяви громадськості з приводу планованої діяльності 
до органів місцевої влади, замовника та генпроектувальника надавати 
за тел.: 2-02-92, 2-27-82, за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, 
Чортківська РДА.

Ринок праці

Ощадбанк продовжує актуалізацію 
вкладників Сбербанку колишнього СРСР, 
яка розпочалась 2 квітня ц. р. За цей пе-
ріод до банку звернулось понад 530 тисяч 
вкладників. Із них 450 тис. осіб зателе-
фонували на «гарячу» телефонну лінію, 
близько 80 тис. вкладників скористалися 
послугами Інтернету.

Нагадуємо, що актуалізація даних здій-
снюється стосовно тих вкладників, які не 
отримали протягом 2008 року компенса-
ційні кошти в межах проіндексованих зао-
щаджень (але не більш як 1000 гривень на 
одного вкладника) та дані про яких вне-
сено до «Реєстру вкладників заощаджень 
громадян» до 1 січня 2012 р.

У вересні поточного року Ощадбанк 
продовжить реєстрацію тих вкладни-
ків, які не встигли зареєструватися до 
1.01.2012-го. Проте компенсаційні випла-
ти дана категорія вкладників не зможе 
отримати протягом цього року.

Компенсаційні виплати, які передбача-
ється розпочати в червні, Ощадбанк буде 
проводити до кінця поточного року. У за-
значений період банк планує обслугову-
вати 6 мільйонів вкладників. Таким чином, 
протягом 2012 року належні їм компенса-
ції отримають всі вкладники, які не одер-
жали протягом 2008 року компенсаційні 
кошти та які зареєструвалися в Ощадбан-
ку до 1.01.2012 р.

Визначено такий порядок отримання 
інформації про місце і час актуалізації да-
них для вкладників, яким на 1 січня ц. р. 
виповнилось:

– 80 р. і більше – з 2 до 20 квітня ц. р.; 
– 70-79 років – з 21 квітня до 20 травня;
– 60-69 років – з 21 травня до 20 червня;
– 50-59 років – з 21 червня до 20 липня;
– до 50 років – з 21 липня ц. р.
Для визначення часу і адреси установи 

Ощадбанку, де буде проводитись актуалі-
зація, вкладнику потрібно виконати одну 
з таких дій:

– заповнити спеціальну форму в розді-
лі «Інформація для вкладників Сбербанку 
колишнього СРСР» на сайті Ощадбанку:

– зателефонувати на «гарячу» телефонну 
лінію і дочекатися з’єднання з оператором;

– зателефонувати на «гарячу» телефон-
ну лінію та отримати інформацію за допо-
могою автовідповідача.

Номери телефонів «гарячої» лінії:       
+38-044-364-21-21 (за тарифами Укрте-
лекому) або 0-800-212-000 (безкоштовно 
зі стаціонарних телефонів по Україні). Лі-
нія працює з 9-ї до 18-ї год., без вихідних. 
Звертаємо увагу, що якщо вкладник з різ-
них причин не встиг дізнатися про місце і 
час актуалізації своїх даних у встановлені 
терміни, він зможе це зробити у будь-
який зручний для нього час протягом 2012 
року. Наступним етапом буде відвідуван-

ня вкладником установи банку. При собі 
вкладник повинен мати такі документи:

– паспорт громадянина України та 
ксерокопії сторінок паспорта, які містять 
прізвище, ім’я, по батькові, дату наро-
дження, серію та номер паспорта, дату 
видачі та найменування органу, що його 
видав, відмітку про місце реєстрації, від-
мітку про право здійснювати платежі без 
ідентифікаційного номера (за наявності);

– довідку про присвоєння ідентифіка-
ційного номера та її ксерокопію (не нада-
ється в разі наявності у паспорті відмітки 
про право здійснювати платежі без іден-
тифікаційного номера);

– ощадні книжки за компенсаційним(и) 
рахунком(ками).

Відтепер вкладники Сбербанку колиш-
нього СРСР зможуть дізнатися про місце 
і час актуалізації своїх даних за допомо-
гою sms-повідомлення шляхом набору 
на короткий номер 8052 (безкоштовно з 
мобільних телефонів українських опера-
торів). У повідомленні слід вказати циф-
рове значення номера паспорта вкладни-
ка (без серії) та дату його народження у 
такому форматі:

999999_01.01.1900 
(номер паспорта, пробіл, 

дата народження)
Прес-служба Ощадбанку

Ліцензія НБУ № 148 від 5.10.2011 р.

Ощадбанк продовжує актуалізацію 
вкладників сбербанку колишнього срср

Послугами центру зайнятості у першо-
му кварталі 2012 року скористались 1211 
мешканців району, що на 226 осіб менше 
ніж у відповідному періоді минулого року. 
Статус безробітного мали 1011 незайнятих 
громадян, котрі зареєструвалися в пошуку 
роботи, що на 201 особи менше за анало-
гічний період 2011-го. Отримували допомо-
гу з безробіття 940 безробітних. При цьому 
здійснено виплати допомоги з безробіття 
на суму 1620940 грн. За направленням ра-
йонної служби зайнятості змогли працевла-
штуватися 252 незайнятих громадян. При 
цьому рівень працевлаштування зріс до 21 
відсотка проти 9 відсотків на відповідну дату 
минулого року.

Протягом кварталу від роботодавців на-
шого району надійшло 354 вакансії і станом 
на 1 квітня ц. р. у базі даних центру зайня-
тості було 66 вакансій, із них:  для робітників 
– 42, службовців – 17, осіб без спеціальної 

підготовки – 7.
Одним з найперспективніших напрямків 

співпраці служби зайнятості з роботодавця-
ми є економічне стимулювання роботодав-
ців усіх форм власності до працевлаштуван-
ня безробітних. За рахунок надання дотації 
роботодавцю цьогоріч уже працевлаштова-
но 7 безробітних громадян. Надання дотації 
роботодавцю – «подвійна» соціальна послу-
га. Для роботодавця це компенсація заро-
бітної плати, а для безробітного – реальне 
місце роботи.

Кращий захист від безробіття – це пра-
вильно обрана професія, яка поєднує в собі 
здібності людини та потреби ринку праці. 
Тому діяльність служби зайнятості націлена 
на ранню профорієнтацію, що спрямовує 
молодь на робітничі професії, підвищення 
їх престижу, допомагає подоланню кількіс-
ного та якісного дисбалансу на ринку праці. 
Протягом першого кварталу 2012 року про-

форієнтаційні послуги отримали 1175 неза-
йнятих осіб (із них 46 відсотків склали жінки, 
56 відсотків – молодь віком до 35 років), а 
також 2292 особи з числа зайнятих (а це 
переважна більшість учні загальноосвітніх 
шкіл нашого району). 

Ринок праці висуває все вищі вимоги до 
якості робочої сили, тому дедалі більшого 
значення набуває розвиток професійного 
навчання, перенавчання, підвищення квалі-
фікації безробітних, що сприяє підвищен-
ню рівня їхньої конкурентоспроможності на 
ринку праці. За направленням центру зайня-
тості від початку року 95 осіб з числа безро-
бітних громадян навчалися, перенавчалися 
та проходили підвищення кваліфікації.

Продуктивній зайнятості громадян, зо-
крема, сприяє підтримка службою зайня-
тості підприємницької ініціативи безробіт-
них. Для організації власної справи центром 
зайнятості  від початку року виплачено  до-

помогу з безробіття одноразо-
во у сумі 23466 грн. За цей час 
підприємцями стали  5 осіб.

У звітному періоді з метою 
залучення незайнятих грома-
дян до трудової діяльності та 
підтримки їх доходів у період 
пошуку роботи 109 безробітних 
були залучені до оплачуваних 
громадських робіт. При цьому 
витрати на організацію громад-
ських робіт склали 19 тис. грн.

Головними завданнями ра-
йонної служби зайнятості на су-
часному етапі є розвиток актив-
них форм сприяння зайнятості 
населення, підвищення мотива-
ції безробітних до праці, запро-
вадження принципово нових 
партнерських відносин і методів 
співпраці з роботодавцями у ви-
рішенні проблем на ринку праці 
району, сприяння забезпеченню 
ефективної зайнятості населен-
ня, запобігання молодіжному 
безробіттю, сприяння створен-
ню робочих місць та умов для 
розвитку підприємництва.

Люся СОВІНСЬКА, 
заступник директора 

Чортківського РЦЗ

робота: як долається шлях до мети

Новинкою-додатком до топ-теми щодо 
процесу організації виплати компенсації 
за вкладами Сбербанку колишнього СРСР 
стало повідомлення провідного бухгалте-
ра Чортківського відділення Ощадбанку 
Оксани Голяк, котре вона оприлюднила 
позавчора, під завісу засідання колегії 
РДА, аби донести його на загал через 
присутніх керівників підприємств, уста-
нов, сільських голів. Насамперед висту-
паюча наголосила, що термін отримання 
інформації про місце та час актуалізації 
даних для вкладників, яким на 1 січня 
ц. р. виповнилось 80 років і більше, ви-

значений часовими рамками між 2 та 20 
квітня, триває й тепер. Одним з основних 
нюансів його, і то насамперед стосовно 
людей ось такого поважного віку, є мож-
ливість актуалізації даних за дорученням 
(довіреністю), наданим їх представника-
ми чи довіреними особами. Довіреність 
(розроблено її рекомендований бланк) 
необов`язково завіряти нотаріально, хоча 
існує і такий варіант. Для актуалізації 
даних довірена особа надає довіреність 
вкладника, засвідчену або нотаріально, 
або уповноваженим працівником устано-
ви банку, або посадовою особою органі-

зації, в якій довіритель працює, навчаєть-
ся, перебуває на стаціонарному лікуванні, 
представником соціальних органів, або за 
місцем його проживання, а також доку-
менти, які посвідчують довірену особу, та 
їх копії: паспорт громадянина України або 
документ, що його замінює; реєстраційну 
картку (довідку про присвоєння ідентифі-
каційного номера) платника податку та її 
копію. Копії документів, які посвідчують 
довірену особу, залишаються в установі 
банку. Відповідаючи на запитання присут-
ніх, представник Ощадбанку наголосила, 
що проведення компенсаційних виплат 
вкладникам Сбербанку колишнього СРСР 
передбачається в червні поточного року.

Помічна довіреність



07.10 Сім чудес світу
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Кумири та кумирчики
10.55 Як це?
11.30 Ближче до народу
12.00 Караоке для дорослих
12.55 Атака магії
13.40 В.Павлік. «Освідчення»
14.30 10+10. Україна узія
15.40 Королева України. 
Гала-шоу
17.15 Шеф-кухар країни
18.05 Золотий гусак
18.30 Маю честь запросити
19.15 Ювілейний вечір 
А.Демиденка
20.50 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.05 Д/ф «Футбольна 
легенда»
23.30 Олімпійський виклик
23.50 Свої

07.05 Ремонт+   08.40 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.10 М/ф «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Я так живу
11.25 Велика різниця по-
українськи
12.50 Х/ф «Історія весня-
ного призову»
14.50 Х/ф «Ворожіння при 
свічках»
22.10 Голос країни 2: Нова 
історія за кадром
23.10 Світська життя

07.30 Бокс. Флойд Мейве-
зер і Мігель Котто
09.30 Школа доктора 
Комаровського
09.55 Неділя з Кварталом
11.00 Свати біля плити
11.25 Д/с «Свати 5. Життя 
без гриму»
12.20 Х/ф «Тільки не зараз»
14.10 Т/с «Третього не дано»
18.00, 20.30 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус»
20.00 Подробиці
22.30 Х/ф «Зв`язок часів»

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
08.00, 09.15 Шустер-Live
09.00 Школа юного 
суперагента
11.45 Адреналін
13.15 Секрети успіху
14.00 Х/ф “Тегеран-43”
16.45 В гостях у Д.Гордона
18.35 Золотий гусак
19.00 Ювілейний вечір 
А.Демиденка
20.55 Зворотний зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.15 Кабмін: подія тижня
21.30 Зірки гумору
23.00 Експерт на зв`язку
23.25 Ера здоров`я
23.50 Д/ф “Футбольна 
легенда”

06.35 М/ф «Смурфи»
07.30 Справжні лікарі 2
08.20 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с “Русалонька”
10.35 М/с «Тімон і 
Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.10 Велика різниця 
по-українському
12.40 Х/ф “Зроблено в 
Америці”
14.50 Х/ф “Ворожіння при 
свічках”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Ворожіння при 
свічках”
23.45 Х/ф «Жага»

06.20 Д/с «Дикі і небез-
печні 2»
07.05 Х/ф «Де знаходить-
ся новелет?» 
08.30 Городок
09.10 Орел і Решка
10.10 Х/ф «Найпривабли-
віша і найсимпатичніша»
12.00 Х/ф «Три тополі на 
плющи сі»
13.50 Х/ф «Вперше за-
міжня»
15.55 Х/ф «Операція «И» 
та інші пригоди 
Шурика»
18.00 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.25 Вечірній квартал
22.30 Т/с «Під прикрит-
тям»
00.30 Х/ф «Мюнхен»

07.00, 08.00 Новини
07.45 Хазяїн у домі 
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Державна підсумко-
ва атестація. Українська 
мова. Переказ. 11 клас 
09.05 Підсумки дня
09.20 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.25 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
10.25 Д/ф «Богодар Кото-
рович. Відблиски»  
11.25 Віра. Надія. Любов
12.25 Надвечір`я 
13.00 Околиця
13.30 Наша пісня
14.15 Х/ф «Молода 
гвардія»
16.55 Х/ф «Зберегти 
місто»
18.35 Ювілейний вечір 
Клари Новикової 
20.35 After Live
20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня
21.15 Плюс-мінус
21.20, 22.50 Шустер-Live

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55  Х/ф «Командир 
ескадрильї»
11.55 Шість кадрів
12.25 «Зніміть це негайно»
13.20 Цілковите перевті-
лення
14.15 Давай одружимось
16.10 Говоримо і по-
казуємо
17.05 Сімейні мелодрами
18.00 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Жага»
00.05 Х/ф «Не жартуйте з 
Зоханом» 

06.10 Х/ф «Батько» 
07.35 Т/с «Одного разу в 
Ростові»
11.30 Т/с «Краплі крові на 
квітучому вересі»
18.00 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Київ вечірній
22.30 Т/с «Під прикрит-
тям» 
00.25 Х/ф «Море Солтона»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.20 Православна енци-
клопедія
09.50 Т/с “Чотири танкісти 
і собака”
11.45 Здоров`я
12.45 Темний силует
13.10 Крок дор зірок
14.00 Х/ф “Два бійці”
15.20 Х/ф “Земля, до за-
питання”
17.50 Концертна програма
19.35 Концерт до Дня Пе-
ремоги “Подвигом Вашим 
живем”
20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.15 Плюс-мінус
21.20 Світ спорту
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

 
06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Х/ф “Фантастична 
четвірка”
11.55 Шість кадрів
12.20 Зніміть це негайно
13.20 Цілковите перевті-
лення
14.15 Давай одружимось
16.05 Говоримо і показу-
ємо 
17.00 Сімейні мелодрами
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
20.15 Я люблю Україну 2
21.40 Х/ф «Не жартуйте з 
Зоханом»
00.00 Шоу Вечірній Ургант

06.05 Х/ф «Анничка»
07.35 Т/с «Одного разу в 
Ростові»
09.30 Т/с «Подаруй мені 
життя»
18.00 Т/с «Вечірній квар-
тал»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростові»
22.30 Т/с «Під прикрит-
тям»
00.25 Х/ф «Чудова 
афера»

06.10 Українська мрія 
М.Поплавського
06.50 Х/ф “12 стільців”
08.10 Корисні 
поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.15 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.20 Уряд на зв`язку з 
громадянами
09.50 Муз. фільм “Великий 
День Перемоги”
10.30 Т/с “Чотири танкісти 
і собака”
12.30 В гостях у 
Д.Гордона 
13.40 Книга.ua
14.15 Х/ф “Чекай на 
мене” 
15.40 Х/ф «Фронт за ліні-
єю фронту»
18.35 Футбольний код
18.55 Футбол. “Оболонь” – 
“Іллічівець”
20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки дня
21.15 Плюс-мінус
21.20 Світ спорту 
21.30 Концертна програма 
“Я – українець!”
23.05 Х/ф “12 стільців”
00.15 Ювелір ТБ

08.05 Х/ф “Зворотній 
відлік”
11.45 Х/ф “Не треба 
сумувати”
13.35 Х/ф “Хоробре 
серце”
17.00 Х/ф “Фантастична 
четвірка”
19.00 Футбол. Металіст – 
Шахтар
20.50 ТСН
21.20 Х/ф “Дипломат”
01.05 Х/ф “Таємний 
план”

06.15 Д/ф “Дикі і небез-
печні 2”
07.50 Т/с “Одного разу в 
Ростові”
09.45 Т/с “Матусі”
17.45 Вечірній 
квартал
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Одного разу в 
Ростові”
22.30 Т/с “Під   
прикриттям”
00.25 Х/ф “Спаун”

07.05 Х/ф “12 стільців”
08.10 Корисні 
поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.15 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощалбанку СРСР
09.25 Світло
09.50 Т/с “Чотири танкісти 
і собока”
11.00 З перших вуст
12.00 Д/ф “Олег Карама-
зов. Рок”
13.00 Хай щастить
13.30 Х/ф “Подвиг 
розвідника”
14.55 Х/ф “Жайворонок”
16.20 Х/ф “Фронт без 
флангів”
19.05 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.55 Весняний 
жарт
20.20 Афтершок
20.45 Світ спорту
20.50 Плюс-мінус
20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки
21.15 «Адреналін»
23.05 Х/ф “12 стільців”

07.50 Х/ф “Назад в 
СРСР”
11.30 Х/ф “Шпана 
замоскворецька”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Хоробре 
серце”
23.25 Шоу Вечірній 
Ургант
23.50 Х/ф “Артефакт”

06.25 Д/ф “Ларіса Доліна. 
Мені набридло бути 
залізною”
07.15 Концерт “Вдалі
пісні”
10.00 Т/с “Матусі”
18.05 Вечірній 
квартал
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Одного разу в 
Ростові”
22.30 Т/с «Під прикрит-
тям»
00.25 Х/ф “Страховий 
випадок”

06.20 Х/ф “Здрастуйте, я 
ваша тітка!”
08.05 Ера бізнесу
08.10 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 Шеф-кухар країни
11.05 Доки батьки 
сплять
11.30 Кожна краплина має 
значення
11.50 Порт особливого 
призначення
12.30 Право на 
захист
12.50 Вікно в Америку
13.25 Х/ф “Звичайний 
фашизм”
15.40 Х/ф “Живі і 
мертві”
18.50 Смішний та ще 
смішніший
19.20 After Live
19.45 Зірки гумору
20.40 Сільрада
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
21.00 Підсумки 
дня
21.30 Зірки гумору
22.35 Х/ф “Здрастуйте, я 
ваша тітка!”

07.40 Х/ф “Спортлото 82”
09.30 Х/ф “Кохання і голуби”
11.30 Х/ф “Шпана замо-
скворецька”
19.30 ТСН
20.10 «Принци бажають 
познайомитися»
21.25 Х/ф «Не треба 
сумувати»
23.25 Шоу Вечірній 
Ургант
23.50 Х/ф “Людина з буль-
вару Капуцинок”

05.55 Х/ф “Приборкувачка 
тигрів”
07.40 Юрмала-2010
09.20 Т/с “Одну тебе 
люблю”
18.00 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростові»    
22.25 Т/с «Під прикриттям»
00.20 Д/ф “Філіп Кіркоров. 
Король-одинак”
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2 травня. Тривалість дня – 14.49. Схід – 5.31. Захід – 20.20. Свято весни і праці. Іменини святкує Никифор

ПОНЕДІЛОК
1 травня

ВІВТОРОК
2 травня
СЕРЕДА

3 травня
ЧЕТВЕР

4 травня
П`ЯТНИЦЯ

5 травня
СУБОТА

6 травня
НЕДІЛЯ

30 квітня

ГУсяТиНський кОЛедж 
Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя
запрошує на навчання за спеціальностями

• Діловодство;                   • Бухгалтерський облік;
• Організація виробництва (напрям – менеджмент); 
• Розробка програмного забезпечення; 
• Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; 
• Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв;
• Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів (спеціалізація – 
технологія приготування їжі).

Консультації щодо вступу в коледж надаються щоденно. 
Кабінет 203, телефони для довідок: (03557) 2-18-38, 097-859-18-01.

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.

Вважати недійсними

Тел. 095-111-23-18, 
095-335-63-61

Адреса: готель “Таня”, 
перукарня “Завиток”

3  Т Р А В Н Я
купуємо

ВОЛОсся 
натуральне від 35 см, сиве від 45 см

ГОдиННики (у жовтих корпусах), 
реЧІ сТарОВиНи (значки, ордени, 

старі гроші, медалі, монети та ін.)

з 9-ї до 
14-ї год. 
30 хв.

Адміністрація і колектив Чортківської кому-
нальної районної стоматологічної поліклініки 
висловлює щирі співчуття І.М.Яшану з приводу 

непоправної втрати – смерті його дружини Марії 
Пилипівни.

Адміністрація Чортківської ЦКРЛ та колектив хі-
рургічного відділу глибоко сумує з приводу смерті 
лікаря-хірурга ГОНЧАРИКА Степана Дмитровича 
та висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Вчителі християнської етики району глибоко су-
мують з приводу передчасної смерті вчителя Рос-
охацької ЗОШ І – ІІІ ступенів БАТРИН Віри Іванів-
ни і висловлюють щирі співчуття родині покійної.

Депутатський корпус, виконавчий комітет і пра-
цівники апарату Білівської сільської ради вислов-
люють щирі співчуття директору ТзОВ «Нива-
Біла» П.І.Батрину з приводу трагічної загибелі 
його рідних сестер Віри і Надії.

Колектив і пайовики ТзОВ «Нива-Біла», праців-
ники колишнього КСП «Білівське» висловлюють 
найщиріші співчуття директору ТзОВ «Нива-Біла» 
П.І.Батрину з приводу важкої втрати – трагічної 
загибелі його рідних сестер Віри і Надії.

державний акт на право власності на земельну 
частку (пай) серії ТР за № 023292, виданий 4 серпня 
2003 р. на ім`я: СКОЧИЛЯС Ольга Ільківна.

свідоцтво на право власності на земельну частку 
(пай) серії ТР за № 035406, видане Чортківською РДА 
20 березня 1997 р. на ім`я: ЛЕМІШКА Ганна Іванівна.

єдиний квиток за № 003114, виданий службою у 
справах дітей РДА 15 грудня 2008 р. на ім`я: ТОЛМА-
ЧОВА Яна Дмитрівна.

свідоцтво на право власності на майновий пай чле-
на колективного сільськогосподарського підприєм-
ства (майновий сертифікат) серії ТР-ХVІ за № 025973, 
видане на ім`я: ОЛІЙНИК Петро Григорович.

Декларування доходів є конституційним обов’язком громадян, установ-
леним статтею 67 Конституції України.

До категорії громадян, яким необхідно подати декларацію про доходи, 
відносяться ті, які отримали у минулому році такі доходи:

– доходи, з яких при їх нарахуванні або виплаті податок не утримувався 
(інвестиційний прибуток, страхові виплати);

– доходи з іноземних джерел (у першу чергу громадяни, які працюють 
в інших країнах);

– дохід не від податкових агентів (здача житла в оренду; отримане у 
спадщину рухоме й нерухоме майно; подарунки, кошти; вартість робіт, 
послуг).

Декларація про майновий стан та доходи подається громадянами за 
місцем їх проживання (прописки, реєстрації) у державні податкові інспек-
ції до 1 травня.

Подання декларації про доходи – це не тільки конституційний обов`язок 
кожного громадянина, це можливість добровільної сплати податку, від 
рівня якого залежить стан місцевих бюджетів, соціально-економічний 
розвиток Чортківщини і значна частина коштів, які надійдуть до бюдже-
ту, буде спрямована на соціальне забезпечення наших співвітчизників, у 
тому числі – на лікування українців.

ЗАПОВНІТЬ ТА ПОДАЙТЕ ДЕКЛАРАЦІЮ ВЧАСНО!
Додаткова інформація за телефонами: 2-28-76, 2-33-59.

ДПІ інформує
декларуй. Україну будуй!

За даними Державної служби статистики 
України величина індексу споживчих цін (індексу 
інфляції) у березні 2012 року становила 100,3% 
по відношенню до лютого 2012 року і 100,7% до 
грудня 2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській облас-
ті у березні 2012 року по відношенню до люто-
го 2012 року та до грудня 2011 року становив 
100,2%.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Індекси споживчих цін у березні 
2012 року

Статистика інформує
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Вітання, оголошення8

3 травня. Тривалість дня – 14.52. Схід – 5.29. Захід – 20.21. Всесвітній день свободи преси. Іменини святкує Соломія

Вітання

+7 ... +28

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СуБоТа
28 квітня

+7 ... +29

неділя
29 квітня

+10 ... +25

понеділок
30 травня

+8 ... +25

вівТорок
1 травня

+16 ... +17

Середа
2 травня

+7 ... +17

ЧеТвер
3 травня

+7 ... +20

п`яТниця
4 травня

продаюТЬСя

Щиро вітаємо з 50-літнім ювілеєм 
люблячу та турботливу матусю, 

лагідну бабусю 
Марію Богданівну ДРАБИНЯСТУ 

зі с. Бичківці.
Найрідніша, найкраща 
               матусю рідненька, 
В цей день ми вклоняємось 
                     дуже низенько 
За сонечко ясне, 
           за серце прекрасне, 
За те, що в щасливу 
                і скрутну хвилину 
Ми можемо всі 

                                      прихилитись до Вас. 
За ніжне серце, за щиру турботу, 
За вічне бажання добра нам усім, 
За мудрі поради, невтомну роботу 
Вам, люба матусю, низенький уклін. 
Хай болі й тривоги минають Ваш дім, 
До Вас не забудем ніколи дороги 
І нині вітаєм сімейством усім. 
Тож будьте, рідненька, Ви завжди здорові, 
Ніколи не хмуртесь, хоч важко і Вам, 
Бо Ви у нас, мамо, у світі єдина, 
Коли Ви смієтесь, то радісно й нам. 
Хай Вас оберігає молитва свята, 
А Господь дарує многії і благії літа.

З любов’ю - донька Наталя,
син Ігор, невістка Оля, зять Діма 

та онучка Софійка.

25 квітня виповнилось 70 років 
дорогому чоловікові і татусеві
Івану Ярославовичу ПИРІЖКУ

з м. Чортків.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат.
Тоді вітає вся родина
Бо Вам, рідненький, – 70.
Наш милий і любий,
Найкращий у світі,
Бажаємо щастя, 
                      даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
                     плекали тепло,

Щоб завжди здоров`я у Вас було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра Вам і радості, рідний, доволі.
Бажаєм здоров`я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай Вас обминає горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.
Бажаєм ще довго прожити,
Щоб всіх нас на сторіччя змогли запросити.
Хай Матір Божа Вас оберігає,
Ісус здоров`я посилає на многії літа!

З любов`ю та повагою – дружина Оля, 
син Ярослав із сім`єю, син Олег із сім`єю, 
онучка Таня із чоловіком Тарасом, онучок 

Іванко та вся велика родина.

Щирі вітання та добрі побажання 
полинуть 28 квітня у село Шульганівку 

з нагоди 50-річного ювілею 
агроному відділку

Василю Якимовичу ПАПУШЦІ.
Молоді роки пройшли, промайнули,
Наче птахи промчали літа,
Не помітили Ви, не збагнули,
Як прийшла ювілейна пора.
Сумувати за цим не годиться,
Хай здоров`я вони і добро принесуть,
А задумане все хай здійсниться.
З роси, з води – на добру сотню літ,
Людського щастя, благ земних багато,
Здоров`я шлем міцного, як граніт,
І щоб життя у Вас було завжди, як свято.
Хай Мати Божа Вас охороняє,
В сім`ї панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На довгий вік, на многії літа.

З повагою – колектив ПАП «Довіра» 
та пайовики с. Шульганівка.

28 квітня відзначатиме свій ювілей
Богдан Степанович ВИКЛЮК

зі с. Нагірянка.
Скільки років Тобі не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю.
Ми вітаємо з тими роками,
Що постукали в душу Твою.
Усіх благ Тобі бажаєм
За душу людяну просту,
Всі квіти ми даруєм
За добре серце й теплоту.
Нехай волошками цвітуть 
                     літа прекрасні,

Нехай здісняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.

В.Бахур та друзі.

Від щирого серця вітаємо дорогеньку нам
Надію Ігорівну САДОВСЬКУ

 з Днем народження.
Прийми вітання 
                    наші найкращі
І побажання 
        в цей святковий день.
Нехай Тобі вічно 
              всміхається доля,
Несуть тільки радість 
                    майбутні роки.
Хай щастя й здоров`я 
              не зрадять ніколи,

Збуваються мрії, бажання, думки.
І тільки все добре, хороше, привітне
Завжди переходить в майбутньому шлях.
Хай Матінка Божа від зла захищає
Тебе кожен день, як молитва свята,
Христос хай здоров`я Тобі посилає
На довгі, щасливі і благі літа!
З любов`ю та повагою – чоловік Ігор, 

сини Тарас і Василько, свекруха і свекор, 
Микола і Марійка, мама і брат Віталік.

Благодатної пори, коли зеленокосий 
травень замаював цвітом усе навкруги, 

рівно 25 літ назад наші рідні
Галина та Богдан ГНАТУСЬКИ

з м. Чортків стали на рушничок щастя, 
злучивши почування трепетних сердець 

в містке слово – родина.

Сьогодні усі вас спішать привітати,
Бо ви дочекались знаменної дати –
Святкуєте радісно срібне весілля
І нам влаштували гостинне застілля.
І прагнемо нині у день цей чудовий
Вас разом із іншими теж поздоровить;
І щирі вітання на честь цього свята
Ми від душі вам шлемо, “молодята”!
І тішимось справді ми тим, наші любі,
Що ваші серця поєднались у шлюбі,
Бо в злагоді ви прожили чверть століття,
Себе залишивши в народжених дітях.
І нині удвох на своїм ювілеї
Ви квітнете пишно, немов дві лілеї.
Вам зичимо й далі в добрі проживати
І внуків від своїх дітей дочекатись.
Хай Бог вам сотворить свою щедру ласку,
Життя ваше спільне оберне на казку.
І вірим, що в чарах любовного зілля
Діждетеся ще золотого весілля!!!
З найщирішими побажаннями – батько 

Дмитро, сестра Світлана з дітьми Євою 
та Вітою, син Славик з невісткою Олею, 

син Олег з Наталею та вся родина.

Колектив дошкільного закладу 
вітає з 30-річчям 

Палашівського сільського голову
Нестора Васильовича СЛОБОДЯНА.

Ми Вас щиро вітаємо,
Щастя, здоров`я і миру 
                             бажаємо.
Зичим достатку, 
                  любові й тепла.
Від друзів – поваги, 
             від людей – добра,
Щоб Ваше здоров`я, 
                як кремінь, було.
Щоб щастя сімейне 

                                                його берегло,
Щоб радість постійно була на порозі,
А лихо – у вічній далекій дорозі!
Хай Господь дарує Вам ласку й тепло
На многії літа, на щастя і добро.

Щиро вітаємо з 30-річчям 
Палашівського сільського голову

Нестора Васильовича СЛОБОДЯНА.
Ми Вас вітаєм 
             із великим святом
І Вам бажаєм радості 
                                багато.
Нехай Вам завжди 
             всміхається доля,
Несуть тільки радість 
                     з собою роки,
Хай щастя, здоров`я 
             не зрадять ніколи,

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

З повагою – вихованці дошкільного 
закладу та їхні батьки.

Щиро вітаємо з Днем народження дорогого 
синочка, братчика, внука та правнука
Нестора Несторовича СЛОБОДЯНА

із 2-річчям.
Рости, наш синочку, рости
На радість, на щастя, 
                               на втіху,
Стежину свою 
                  у житті віднайди
І плач лише тільки 
                             від сміху.
Хай промінчик сонця, 
            мов Ангелик Божий,

Прилетить до Тебе, сяде на плече.
Принесе здоров`я, щастя й добру долю,
Пам`ятай: ми дуже любимо Тебе.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає.

З любов`ю – мама, тато, сестричка, 
бабусі та дідусі.

Дорогого, люблячого
Нестора Васильовича СЛОБОДЯНА,

щиро вітаємо із 30-річчям.
Життєва доля вишита 
                           любистком,
Калиною і хрестиком доріг.
Зачудувався квітень 
                              урочисто,
Приніс вітання 
                        і на Твій поріг.
Твій ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші 

                                                      привітання
У серці Твоєму залишать добрий слід.
Отож, прийми найкращі побажання:
Здоров`я, щастя на багато літ.
Хай радість приносить Тобі кожна година,
Від горя боронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
На довгі та благі літа.

З повагою і любов`ю – дружина Уляна, 
діти Несторчик і Вікуся, мама Марія, 

бабуся Ярослава, сестра Леся з чоловіком 
з Америки та вся велика родина.

Складаємо щирі слова вдячності началь-
нику Чортківського відділення НАСК “Оранта” 
В.М.Гурину за його людяність, співчуття, що не 
залишився байдужим до чужого горя. У цьому 
ми пересвідчилися після пожежі в нашому по-
мешканні. Коли приїхала страхова комісія, до 
глибини душі вразила чуйність, щирість, по-
рядність цієї людини. А також хочемо подя-
кувати працівникам “Оранти” М.В.Бойківській, 
М.В.Провальній, Л.С.Наконечній. Якби у нашій 
Україні було побільше таких людей, була б у 
нас і держава квітуча, і люди щасливіші. Тож у 
свято Воскресіння Христового просимо в Гос-
пода для них та їхніх сімей здоров`я, довго-
ліття, Божого благословення.

Сім`я СІДЛЯКІВ.

Щиро вітаємо з 30-річчям голову 
Палашівської сільської ради

Нестора Васильовича СЛОБОДЯНА.
Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров`я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здісняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
З найкращими побажаннями – колектив 

Палашівської сільської ради 
та керівники установ.

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

Тел.: 067-324-28-77; 095-155-75-37.

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.

власний будинок, приватизований, газифікова-
ний, земельна ділянка 30 сотих, у м. Чортків по вул. 
Джерельній, 17 (Бердо).

Тел.: 098-823-86-74; 097-868-69-43.

велика і насіннєва картопля. Ціна 1 грн. за 
1 кг.

Тел.: 097-524-15-05; 066-654-47-21.

будинок в Чорному лісі. Земельна ділянка 24 
сотих, великий сад. Ціна договірна.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.
2-кімнатна квартира в центрі міста. Є індиві-

дуальне опалення, м/п вікна, ремонт.
Тел. 067-905-22-44.

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

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82.

“еліт”-3-кімнатна квартира у 7-квартирному 
будинку по вул. Січинського, 4. В квартирі “еліт”-
ремонт. Опалення, водопостачання цілодобово. 
Є меблі: кухня, вітальня, камін, спальня. Велика 
ванна кімната. Лоджія засклена. Терміново у зв`язку 
з виїздом.

Тел.: 3-14-69; 099-738-24-78; 099-321-59-12.

приватизована земельна ділянка під забудову 
7 сотих по вул. Бучацькій (в районі Золотарки).

Тел.: 093-052-00-26; 098-752-17-19.

будинок у м. Чортків, всі зручності, вода постійно, 
загальна площа – 118 кв. м, ділянка – 0,11 га.

Тел.: 098-224-76-83; 067-502-86-75.

приватизований будинок у центрі с. На-
гірянка. Є 5 кімнат, газ, вода, а також господар-
ські будівлі, криниця, гараж, 20 сотих городу.

Тел.: 096-185-17-17; 6-48-47. 

З нагоди Дня народження засилаємо 
оберемок найщиріших та найсердечніших 

вітань прокуророві району, старшому 
раднику юстиції 

Богданові Володимировичу ІЖУКУ.
У суспільстві Ви відомі як 

професіонал, людина ком-
петентна, вольова й добро-
зичлива, яка користується 
авторитетом і повагою. За 
Вашими плечима – багато-
літній досвід та визнання. 
Ваша принципова позиція ві-
дома всім і викликає глибоку 
шану. Нехай же Ваша плідна 

праця, завдяки якій багато речей знаходять 
у житті свій сенс, високий професіоналізм 
та безкомпромісність, чесність, сумління та 
принциповість, помножені на досвід і знання, 
й надалі слугують почесній та відповідальній 
меті. Міцного Вам здоров`я на багато років 
життя, успіхів, родинного щастя й добробуту, 
прихильності фортуни та здійснення всіх за-
думів. Сподіваємось, що дружні привітання 
колективу районної прокуратури додадуть 
життєвої наснаги до скарбнички Вашої душі.

Засилаємо низку найщиріших зичень 
із 80-річним ювілеєм голові 

братства ОУН-УПА 
Роману БАЧИНСЬКОМУ, 

нашому другу, людині обдарованій Богом 
багатьма талантами, доброю душею, щи-
рим серцем! Бажаємо Вам, пане Романе, 
здоров’я міцного, радощів від близьких Вам 
людей, незгасного оптимізму, наснаги, нат-
хнення на многії літа. 

З повагою – Спілка дітей політв`язнів 
і репресованих.

Подяка
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Різне10
28 квітня – Всесвітній день охорони праці

ДАІ інформує

Указом Президента України від 18 
серпня 2006 року за № 685/2006 день 
об’єднання людей навколо проблеми збе-
реження життя та здоров’я працівників 
офіційно визнаний і в Україні – 28 квітня. 
За даними Держгірпромнагляду України 
у минулому році загальна кількість не-
щасних випадків, пов’язаних із вироб-
ництвом, порівняно з попереднім роком 
зменшилась на 9 відсотків. На підприєм-
ствах нашої держави минулого року було 
травмовано 10657 осіб, а кількість нещас-
них випадків із смертельним наслідком, 
пов’язаних із виробництвом, збільшилась 
на 41 нещасний випадок (2011 року смер-
тельно травмовано 685 осіб). Такий стан 
справ потребує посилення уваги до охо-
рони праці державних органів, об’єднань 
роботодавців, громадського контролю 
професійних спілок.

Не виникає сумніву, що подальше іс-
нування і розвиток людства напряму 
залежить від збереження природного 
середовища. Україна, прагнучи стати по-
вноправним членом європейського спів-
товариства, повинна переосмислити під-

ходи до економіки в державі. Саме тією 
рятівною соломинкою, яка дасть людям 
безпечні робочі місця в ході розвитку со-
ціальної інфраструктури, повинна стати 
«зелена» або екологічна економіка.

Уряду, роботодавцям і громадянам слід 
перейти до розробки збалансованих шля-
хів розвитку, що включають сприяння ін-
вестиціям у природний капітал, вирішення 
проблем енергетики та забезпечення еко-
логічно чистими продуктами харчування, 
приділення уваги питанням використання 
земель та планування землекористуван-
ня. Застарілі технології, недбале ставлен-
ня до утилізації відходів своєї діяльності 
та їх утилізації не дозволять нашій державі 
в майбутньому забезпечити економічний 
розвиток. 

Але розвиток «зеленої економіки» пови-
нен бути тісно пов’язаний із забезпечен-
ням безпечних і здорових робочих місць. 
Наше спільне завдання гарантувати, що 
ті «зелені» робочі місця, які зумовлюють 
мінімізацію негативного впливу на навко-
лишнє середовище, також будуть безпеч-
ними та здоровими для працюючих. Зна-

чення охорони праці у «зеленій» економці 
– сприяння ефективності виробництва 
через забезпечення безпеки та культури 
праці, зниження рівня виробничого трав-
матизму і професійних захворювань. 

Щоби забезпечити гідне життя не лише 
нам, а й нашим нащадкам, роботодав-
цям слід проаналізувати та переглянути 
організацію діяльності своїх підприємств 
і організацій стосовно втілення принци-
пів «зеленої економіки», вжити заходів із 
підвищення рівня безпеки та поліпшення 
умов праці працівників. 

У рамках підготовки до Дня охорони 
праці Організаційним комітетом схвалено 
План заходів, яким передбачено прове-
дення на національному, галузевих і регі-
ональних рівнях комплексу всеукраїнських 
акцій. Заходи спрямовано на привернен-
ня уваги громадськості до масштабів 
проблем на виробництві. Напередодні та 
протягом квітня-травня вшануйте пам’ять 
працівників, які загинули на виробництві, 
відвідайте сім’ї потерпілих, винайдіть мож-
ливості для надання їм допомоги з вирі-
шення матеріальних, соціально-побутових 
та інших проблем. 

Іван КУРГАН,
страховий експерт з охорони 

праці відділення ВД ФСНВ 
у Чортківському  районі

     
Сергій КОПЧУК,    

головний Державний інспектор 
з охорони праці Держгірпромнагляду 

по Тернопільській області

Незабаром завершиться 2011-2012 навчальний рік. Перший важли-
вий крок для наших випускників – успішне складання державної під-
сумкової атестації; другий – проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання, яке дає великий шанс вступати до вищого навчального 
закладу.

До уваги учасників тестування! ЗНО стартує 15 травня і триватиме 
до 7 червня цього року. Попереду такі випробування: 15 травня – хімія 
(пункт тестування – чортківські ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 та школа-
інтернат); 19 травня – географія (чортківські ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 
та школа-інтернат); 21 травня – математика І сесія (чортківські ЗОШ 
І – ІІІ ступенів №№ 4, 5); 22 травня – математика ІІ сесія (чортківські 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 та школа-інтернат);  26 травня – англійська 
мова (чортківські ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 та школа-інтернат); 28 трав-
ня – українська мова та література І сесія (пункт тестування – чортків-
ські ЗОШ І – ІІІ ступенів №№ 4, 5 та школа-інтернат); 29 травня – укра-
їнська мова та література ІІ сесія (чортківські ЗОШ І – ІІІ ступенів №№ 
5, 7); 31 травня – історія України І сесія (чортківські ЗОШ І – ІІІ ступенів 
№№ 5, 7); 1 червня – історія України ІІ сесія (чортківські ЗОШ І – ІІІ 
ступенів №№ 5, 7); 7 червня – біологія (пункт тестування – чортківські 
ЗОШ І – ІІІ ступенів №№ 5, 7). 

Щоби потрапити у пункт тестування, учасник повинен мати:
 Сертифікат, на якому обов’язково повинні бути фотографія та спе-

ціальна номерна голографічна наліпка; паспорт або інший документ, 
що засвідчує особу, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті; 
запрошення-перепустку, яку можна роздрукувати з інформаційної сто-
рінки, розміщеної на офіційному веб-сайті Українського центру оціню-
вання якості освіти www.testportal.gov.ua.

Вхід до пункту тестування здійснюватиметься з 10 год. 15 хв. до 10 
год. 50 хв. Попереджаємо! У випадку спізнення, вас не допустять до 
пункту тестування. Зауважте! У пункті тестування не можна користу-
ватися будь-якими засобами зв’язку, пристроями зчитування, збере-
ження та відтворення інформації, друкованими і рукописними мате-
ріалами; протягом часу, відведеного для складання тесту, не можна 
мати при собі такі засоби чи матеріали. Їх наявність буде підставою 
позбавлення учасника права продовжувати роботу над тестом і ану-
лювати результат.

Результати складання тестів кожен матиме змогу дізнатися зі сво-
єї інформаційної сторінки після їх офіційного оголошення з певного 
предмета. Якщо у когось виникнуть сумніви стосовно об’єктивності 
оцінювання тестової роботи, то ви маєте право надіслати апеляційну 
заяву щодо результатів зовнішнього оцінювання на адресу Українсько-
го центру оцінювання якості освіти протягом трьох днів із моменту 
офіційного оголошення результатів з певного предмета.

Якщо учасник не зможе взяти участь у тестуванні з певного пред-
мета в основній сесії зовнішнього оцінювання з поважних причин, то 
матиме право, за рішенням регламентної комісії, пройти тестування 
під час додаткової сесії. Для цього потрібно: протягом п’яти робочих 
днів (враховуючи день складання тесту) учаснику слід надіслати до 
регламентної комісії Івано-Франківського регіонального центру відпо-
відну заяву. Єдиним документом, який підтверджує факт хвороби у 
день тестування, є медична довідка форми 095/о.

 Додаткову інформацію про ЗНО-2012  можна отримати за телефон-
ним номером ІФРЦОЯО 0342-75-09-75 та адреси сайту регіонального 
центру – www.test.if.ua, а також методичного кабінету відділу освіти 
– 2-03-28. 

Валентина МАЧИШИНА,
методист райметодкабінету відділу освіти РДА, 

відповідальна за ЗНО в районі 

Справді вдалим виявився цей рік для 
юних волейболістів – водночас випус-
кників загальноосвітніх шкіл. Саме вони 
здобули найбільше нагород у змаганнях 
різного класу та рівня, водночас піднявши 
дух та славу району. Стали беззапере-
чним лідером обласних першостей, аб-
солютним чемпіоном району серед учнів-
ської та студентської молоді, призером 
кубка поміж чоловічих команд, учасником 
учнівської спартакіади Чортківщини. Саме 
«битвою титанів» можна назвати останній 
тур чемпіонату обласної дитячо-юнацької 
волейбольної ліги, що розпочалась ще в 

жовтні минулого року і в якій взяли участь 
12 команд з різних районів, де збірна 
юних ще зірок 11 квітня у м. Тернополі ви-
борювала медаль.

Останній тур ліги видався найважчим 
– як у психологічному, так і у фізичному 
плані. До трійки лідерів, окрім нашої ко-
манди, потрапили збірні Тернопільської 
та Бережанської спортивних шкіл. Перед 
усіма стояло одне завдання: перемог-
ти двічі суперника – адже до цього туру 
команди підійшли з однаковою кількістю 
очок. А в цьому відношенні фортуна, яка 
теж потрібна всім, не вибачає помилок. В 

результаті ігор бронзові медалі дісталися 
збірній Чортківської ДЮСШ, срібні – Бе-
режанської, а золото – по праву господа-
рям, збірній Тернопільської ДЮСШ. Кращі 
гравці цих трьох команд і склали основу 
збірної області для участі у ІV Спортивних 
іграх учнівської молоді України. Дружні сто-
сунки лідерів та товариські відносини між 
командами засвідчили святковий характер 
церемонії нагородження. Хочеться дода-
ти, що участь команди в лізі уможливили 
сприяння дирекції Чортківської РК ДЮСШ 
найперше в особі В.Г.Градового, а також 
директорів міських ЗОШ М.В.Каськіва та 
І.О.Юрчишина, Чортківського державного 
медичного коледжу Л.С.Білика.

Божого благословення вам, юні «зір-
ки»!

Володимир ШЕВЧУК, 
тренер з волейболу 

Чортківської РК ДЮСШ

17-го відкрита першість області ДЮСШ 
«Колос» зібрала спортсменів середнього 
та молодшого віку. Добре виступив наш 
Віктор Сенчук, вигравши 100-метрову 
дистанцію зі стрибків у довжину. Загалом 
у змаганнях на 100 м увесь п`єдестал був 
наш: другим став Володя Суходольський, 
третім Владислав Шевчук (обидва з Біло-
божницької ЗОШ). А в молодшій віковій 
групі вдало виступили білівські дівчата-
спортсменки. Першою у штовханні кулі 
виявилась Катерина Штокало. Друге місце 
в бігу на 100 метрів підкорила Ольга Пи-
липець, вона ж стала третьою у стрибках 
в довжину. А Христина Паньків третьою 
здолала забіг на 100 м.

Минулого тижня з четверга до суботи 

включно тривав 29-й міжнародний турнір 
з легкої атлетики в Рівному. У секторі для 
стрибків у довжину зустрілися кращий бі-
лоруський стрибун 1997 р. н. Костянтин 
Наливайко та наш вихованець, кращий 
український стрибун того ж  р. н. Віктор 
Сенчук. Чому наголошую виключно на 
1997 р. н.? Справа в тому, що через два 
роки, 2014-го, відбуватимуться ІІ юнацькі 
Олімпійські ігри, котрі зберуть спорсме-
нів 1997 р. н. та молодших. Тож ті, хто 
вже сьогодні досяг помітних результатів і 
«родом» з 1997-го, розглядаються як по-
тенційні учасники майбутньої Олімпіади. У 
першій же спробі білоруський спортсмен 
робить заявку на перемогу в стрибку 6 м 
52 см, що спонукає святкувати перемо-

гу спортсменів з Білорусі. Та, як кажуть, 
не кажи «гоп»... Наш Віктор Сенчук по-
кращував свій результат від спроби до 
спроби: від 6 м 11 см у першій дійшов 6 
м 34 см у четвертій. Білорус же в шостій 
повторив позначку 6 м 52 см і цілковито 
впевнився у власній перемозі. Але він не 
знав, що більшість своїх перемог Сенчук 
здобуває, як правило, в останніх спробах, 
концентруючи зусилля, зібравши волю до 
перемоги, щоб боротися до кінця. І ось у 
шостій спробі показник: 6 м 61 см. Пере-
мога! Радості українських вболівальників 
не було меж. Ці талановиті спортсмени 
ще не раз зустрічатимуться в поєдинках, 
а поки що – 1:0 на користь українця. Ві-
ктора Сенчука нагороджено медаллю, 
грамотою та грошовою премією.

Валерій БОЛЬШАКОВ, 
тренер з легкої атлетики 

Чортківської РК ДЮСШ

Останнім часом значно погіршився стан безпеки пасажирських пе-
ревезень. Такий стан справ викликаний суттєвими недоліками у про-
філактичній роботі та недостатнім контролем за виконанням переві-
зниками транспортного законодавства. Особлива увага звертається 
на справність аварійних виходів, правомірність встановлення газового 
обладнання та додаткових місць для сидіння, наявність щіпних при-
строїв для буксирування причепів будь-якого типу і багажників, непе-
редбачених технічною документацією, проїзду залізничних переїздів та 
перевищення швидкості руху, керування автобусом у стані сп`яніння, а 
також виявлення фактів перевезення пасажирів на автобусному марш-
руті протяжністю понад 500 км (при перевезенні організованих груп 
дітей – 250 км) одним водієм, відхилення від визначеного маршруту 
руху, зберігання автобусів поза встановленими місцями стоянки та 
відсутності дозвільних документів на перевезення пасажирів.

Значна кількість автобусів, що використовуються для перевезення 
людей, не проходить щоденну перевірку технічного стану. Договори 
на обслуговування автобусів, укладені між власниками транспорту та 
автотранспортними підприємствами, як правило, формальні і не вико-
нуються. Як наслідок, водії автобусів систематично порушують Прави-
ла дорожнього руху, що призводить до створення аварійних ситуацій 
та скоєння ДТП.

Під час проведення профілактичних заходів на пасажирському ав-
томобільному транспорті звертається особлива увага на зберігання 
автобусів у встановлених місцях їх стоянки.

З метою попередження аварійності на пасажирському автотранспор-
ті, посилення роботи щодо зміцнення транспортної дисципліни водіїв, 
підвищення технічної готовності автобусів, які залучаються до пере-
везень людей, особливо під час перевезення організованих груп дітей 
з 20 квітня по 15 травня ц. р. проводиться комплекс профілактичних 
заходів на пасажирському автотранспорті під назвою “Перевізник”.

При перевірках технічного стану автобусів зосереджено увагу на їх 
готовності до роботи на лінії, справності запасних виходів, укомплек-
тованості засобами пожежогасіння, фактах встановлення додаткових 
місць для сидіння пасажирів та балонів для роботи на газовому паливі, 
які не відповідають вимогам безпеки.

Анатолій КІНДЯК,
старший державтоінспектор ВДАІМГБ Чортківського РВ УМВСУ

Щоб на дорогах стало 
безпечніше

ЗНО-2012
Випробування знань стартує «сприяння охороні праці 

у «зеленій» економіці»
Саме під таким гаслом цьогоріч проходитимуть в Україні всі заходи з 
нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього 
дня охорони праці. Варто зазначити: починаючи з 2002 року, щорічно 
понад 50 країн світу за ініціативою Міжнародної конфедерації вільних 

профспілок трудящих відзначають цей день.

Волейбол

«Битва юних титанів»
Знову радують успіхи юних спортсменів – волейболістів 

Чортківської РК ДЮСШ, команда яких протягом навчального року 
постійно тримала в тонусі всіх прихильників цієї гри.

Легка атлетика
Олімпійський гарт

Квітень, що вже фінішує, запам`ятається помітними 
перемогами наших спортсменів.

Футбол

Цьогорічний футбольний сезон 
стартував на Провідну неділю з ро-
зіграшу кубка району, в якому взяло 
участь 32 команди. Ось результати 
двобоїв: Колиндяни – Свидова – 0:3; 
Шманьківчики – Базар – 2:2 (по пен. 
5:3); Калічівка – Гор. Вигнанка – 2:2 

(по пен. 4:2); Угринь – Товстеньке 
– 1:3; Шманьківці – Біла – 0:1; Ми-
лівці – Кривеньке – 2:2 (по пен. 3:5); 
Заводське-1 – Залісся – 10:0; Ягіль-
ниця – Капустинці – 8:1; Білобожни-
ця – В.Чорнокінці – 3:2; Давидківці 
– Заводське-2 – 5:0; Дж. Слобідка 

– Пробіжна – 2:1; Ридодуби – Рома-
шівка – 0:2; Косів – Росохач – 1:1 (по 
пен. 3:5); Улашківці – Палашівка – 
6:2; Звиняч – Бичківці – 2:1; Полівці 
– Скородинці – 0:2. Цієї неділі відбу-
дуться матчі 1/8 фіналу, результати 
яких повідомимо у наступному числі 
нашої газети.
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