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Виходить з 1939 року

Істини

ДОРОГІ  КРАЯНИ!
Знову Великий День Світлого Христового Воскресіння по-

стукав у наші домівки та наші серця! Радістю відлунюють 
церковні передзвони, гряде перемога Світла над темрявою, 
Правди над брехнею, Добра над злом, Життя над смертю, на-
повнившись найдосконалішою Божественною благодаттю.

Син Божий приніс себе в жертву, а потім воскрес заради 
всього людства, подарувавши нам вічне життя. Через цю 
Святу Смерть на Хресті приходимо до переживання незбаг-
ненно величної  Радості – щирої Любові до Творця та один до 
одного.  Торжествує у світі перемога Добра та Милосердя.

Дорогі земляки! Подякуймо нині Богові за кожну прожиту 
мить свого життя. Зачерпнімо з глибокої духовної криниці – терпіння, мужності, 
чистоти, всепрощення, мудрості, миру та сили прокладати і далі свій життєвий 
шлях до спасіння у вічності.

Дорогі жителі Тернопільщини!  Від усього серця щиро вітаю вас з нагоди Воскре-
сіння Христового!

Нехай Великдень оновить наші духовні сили на добрі справи задля примноження 
справжньої слави Української незалежної Держави.

Бажаю кожній вашій родині Божого благословення, щастя, здоров’я, добробуту. 
Хай Боже заступництво щодня додає 

вам сили, віри, оптимізму, світлого на-
строю, здійснення добрих задумів, сонячної 
весняної радості від життя, наснаги, впев-
неності у майбутньому! 

Христос Воскрес!

З повагою – народний депутат 
України Іван стоЙко

Злинає радо пісня до небес:
«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»

У четвер, 9 травня ц. р., на міському цвинтарі біля братської могили воїнів, загиблих у 
радянсько-німецькій війні, та могили Січових Стрільців відбудеться мітинг-реквієм з нагоди 
вшанування пам`яті полеглих на фронтах Другої світової війни. Початок о 10-й год.

Формування колони відбуватиметься на перехресті вул. Монастирської і С.Бандери з 9-ї год. 30 хв. 

З весняним теплом, коли Сонце обертається на 
веселу крашанку, лунають над землею Великодні 
дзвони. Одне з найдавніших свят – Воскресіння 
Христове – приходить на українську землю, аби по-
єднати наш народ Вірою, прадавніми Традиціями і 
Духовністю.

Великодня писанка – як наше з вами життя. Пле-
тиво ліній і кольорів, у яких закодовано долю вели-
кого українського роду. Сива смуга болю, біла смуга 
добра, гаряча – боротьби, безконечна – відданості, 
чиста – надії... Воскресіння приходить до нас – як 
дарунок за вірність помислам, за той незгасний вог-
ник сподівання, якого ніколи не зрікався український 
народ. Воно приносить нову силу тим, хто з честю 
долав тернисту дорогу. І нову радість тим, хто, по-
при біль і страждання, на холодних вітрах безконеч-
но довгої зими, не розгубив віри у перемогу Правди 
і Честі.

Дорогі українці! Нехай цьогорічне свято Велико-
дня принесе у ваші родини радість і добро. Силу 
пережити всі тимчасові труднощі, подолати пороги 
смутку й зневіри. Нехай батьки ваші будуть завжди 
здоровими, діти – розумними, а мрії – гарними, як 
великодні рушники. Нехай ці радісні Великодні дні 
стануть початком нових звершень і перемог на шля-
ху нашої великої і сильної української родини! Хрис-
тос Воскрес – воскресне Україна!

Шановні жителі Чортківщини!

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Шановні краяни!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлого 

свята Воскресіння Христового, яке відзначатиме-
мо цієї неділі! Нехай Великодня радість наповнить 
ваші домівки та серця, а злагода та достаток осе-
ляться у ваших родинах! Нехай Великодні дзвони 
нагадають кожному про перемогу світла над темря-
вою, надихаючи на добрі справи задля процвітання 
та розбудови нашої незалежної держави. Славлячи 
Христове Воскресіння, подякуймо Богові за кожну 
хвилину свого життя, а Він щедро обдарує нас Сво-
їм благословенням!

У щирій вірі, надії та любові зустріньмо ці величні 
свята, аби радісно вітати одне одного словами:

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!
З повагою – голова 
обласної державної 

адміністрації 
Валентин ХОПТЯН

Оголошення

ДорогІ жителІ ЧорткІВщини!
Щиро вітаю усіх українців

зі світлим
 Христовим Воскресінням.

Хай милосердям всіх освятить Бог,
Хай вас минають клопоти й зневіри,
З Великим Днем без смутку і тривог,
З днем Воскресіння Правди, Волі, Віри.

ХРиСТоС ВоСкРеС! ВоіСТиНУ ВоСкРеС!
Голова Чортківської РО Народного Руху України 

Василь ЯБлОНь

На порозі – Великдень. Ось-ось у розчахнутій 
небесній високості злинуть над притишено-

урочистою землею торжественні дзвони і понесуть 
всюди немеркнучу вість про Воскресіння Христа, 
нашого Спасителя, Який смертю смерть подолав 

і дарував всім, хто вірує в Нього, життя вічне. 
І стануть такими праведними слова 

Радість з неба ся являє,
Пасха красна днесь витає!

(Великодню «Світлицю» читайте на 4-5-й стор.)
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3 травня. Тривалість дня – 14.52. Схід – 5.29. Захід – 20.21. Іменини святкують Гаврило, Григорій, Марія, Іванна, Федір

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 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.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору автора. 
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних 
назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Номер набрано і звер-
стано у комп`ютерному комплексі редакції газети. Віддруковано в друкарні 
ТзОВ “Буковинський видавничий дім”, м. Чернівці, вул. Прутська, 29.
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Витяг з рішення

На засіданні колегії РДА

Чортківська районна рада
Шосте скликання

Двадцять перша сесія

Питання спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста Чортківського району

Чортківська районна рада вирішила:

9. Внести доповнення до рішення районної ради № 277 
від 29 грудня 2012 року «Про затвердження переліку не-
рухомого майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста Чортківського району, яке може бути пе-
редано в оренду у 2013 році», а саме: приміщення вестибю-
лю Чортківської районної ради, яке знаходиться за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23.

Голова Чортківської районної ради 
В.ЗАЛІЩУК

Установчі збори з формування нового 
складу громадської ради при районній дер-
жавній адміністрації відбудуться 29 травня 
ц. р. в малому залі районної ради о 14-й 
год.

Громадська рада при райдержадміні-
страції як постійно діючий колегіальний 
виборний консультативно-дорадчий орган 
утворюється на підставі постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 3 листопада 2010 
року за № 996 для забезпечення участі 
громадян в управлінні державними спра-
вами, здійснення громадського контролю 
за діяльністю органів виконавчої влади, 
налагодження ефективної взаємодії зазна-
чених органів з громадськістю, врахування 
громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформо-
вано на установчих зборах шляхом рей-
тингового голосування за кандидатури, які 
добровільно заявили про бажання брати 
участь у роботі громадської ради та внесені 

інститутами громадянського суспільства. 
Кількісний склад громадської ради буде 
визначено установчими зборами на строк 
у два роки.

До складу громадської ради можуть бути 
обрані представники громадських, релігій-
них, благодійних організацій, професійних 
спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асо-
ціацій, організацій роботодавців, недер-
жавних засобів масової інформації та інших 
непідприємницьких товариств і установ, 
легалізованих відповідно до законодавства 
України (далі – інститути громадянського 
суспільства). До складу громадської ради 
може бути обрано не більше ніж по одному 
представнику від кожного інституту грома-
дянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивіду-
альним.

Для участі в установчих зборах до іні-
ціативної групи (адмінбудинок районної 
ради, сектор з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськими організаціями та 

засобами масової інформації апарату РДА, 
каб. № 9) потрібно подати заяву у довільній 
формі, підписану уповноваженою особою 
керівного органу інституту громадянського 
суспільства. До заяви додаються: рішення 
керівника інституту громадянського сус-
пільства, якщо інше не передбачено його 
установчими документами, про делегуван-
ня представника для участі в установчих 
зборах, посвідчене печаткою (у разі наяв-
ності); біографічна довідка делегованого 
представника інституту громадянського 
суспільства; копії документів, що підтвер-
джують легалізацію інституту громадян-
ського суспільства; інформація про резуль-
тати діяльності інституту громадянського 
суспільства протягом останніх двох років.

Склад ініціативної групи: С.Д.Шевчук 
– голова районного відділення Всеукраїн-
ського об’єднання ветеранів; М.А.Євсюкова 
– керівник міської організації «Центр розви-
тку молодої громади та міжнародного парт-
нерства», І.М.Гулька – завідуюча сектором 
з питань внутрішньої політики, зв’язків з 
громадськими організаціями та засобами 
масової інформації апарату РДА.

Оголошення ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
громадської ради при районній державній адміністрації

Акція доброти

Сумна дата

– У такий самий гарний, сонячний день, як 
сьогодні, 27 років назад сталося незміренне 
лихо, – так почав свою розповідь ліквідатор 
наслідків аварії на ЧАЕС Ігор Кіницький. – І 
вина тому, на моє глибоке переконання, – 
людська байдужість. У якій красивій місцині 
було побудовано станцію! А яким молодим і 
прекрасним було місто Прип`ять! І на усе це 
впало 5 тис. т уражених радіацією уламків 
з ядерного реактора. Навколишні жителі, 
середній вік яких 25 років, занадто довго 
залишалися в невіданні – це призвело до 
непоправного, 80 відсотків з тих, хто там 
проживав, а також ліквідаторів, мають про-
блеми з щитовидною залозою. 

Мені 1986-го було 27 літ. З Мурманської 
області (Росія), де я служив командиром 
роти, відрядили на ліквідацію. Був при-
значений командиром технічної роти, яка 
хоронила рудий ліс, гаражі, радіоактивні 
уламки, прибирала територію навколо ІV 
енергоблоку. Через халатність наших ко-
мандирів нас заставляли працювати по-
наднормово, люди згорали заживо. Ось 
тому тепер усі ліквідатори такі немічні й 
потребують постійної підтримки здоров`я, 
лікування. Тому й хочеться, щоб на належ-

ному рівні ставилися до нас як з боку соці-
альних служб, так і медицини. Бо ми зараз 
змушені боротися за те, що нам належить 
по закону, – пенсії.

Своїми спогадами ділилися з учасника-
ми заходу й ліквідатори Юзефа Яремчук, 
Володимир Гура, Юрій Марцинів. Ведуча 
дійства методист РКБК ім. К. Рубчакової 
Г.Корецька поіменно назвала усіх ліквіда-

торів наслідків трагедії на ЧАЕС І категорії: 
Орест Чиж, Людмила Савіна, Володимир 
Бегерський, Степан Ковальчук, Іван Задо-
рожний, Йосип Легкий, Олег Кресінський, 
Богдан Чухровський, Петро Палюга, Ми-
хайло Шмигельський, Федір Сташків, Бог-
дан Божагора, Антон Скульський, Степан 
М`яковський, Петро Вербіцький, Федір Мі-
нін, Анатолій Васильчук, Юрій Мартинів, 
Тарас Ярошинський, Володимир Іванов, 
Ярослав Сусяк, Анатолій Лук`янець, Сергій 
Кобеля, Анатолій Корчак, Ігор Довбуш, а 
ще на Чортківщині проживає 93 ліквідатори 
ІІ категорії і 45 – ІІІ категорії.

Священики відслужили поминальну 
панахиду та у своїх промовах підкресли-
ли важливість подвигу героїв, що стоять 
перед нами сьогодні, і тих, що загинули в 
радіаційному вогні, для усього людства 
та потребу пам`ятати й належно шанувати 
«чорнобильців». 

Хвилиною мовчання вшанували присут-
ні тих, хто згорів у полум`ї Чорнобиля. Живі 

квіти та штучні вінки скорботно лягли біля 
підніжжя пам`ятного знака жертвам ЧАЕС.

Пісні, озвучені методистами будинку 
культури, та поетичні рядки, мовлені учня-
ми дитячої музичної школи, ще більше під-
креслили урочистість миті.

Оксана СВиСТУН 
Фото Ореста ЛижеЧКи

Годинник Чорнобиля невпинно іде
26 квітня біля пам`ятника жертвам Чорнобильської катастрофи 

було проведено мітинг-реквієм як данину шани усім, хто постраждав 
внаслідок трагедії всесвітнього масштабу, що сталася на нашій землі 
27 літ тому, та наслідки якої ще довго будуть відлунювати на здоров̀ ї, 
ба більше – житті українців. Очолили захід голова райдержадміністрації 
Степан Кобіс та заступник голови районної ради Любомир Хруставка.

Так пояснювали суть найстрогішого тиж-
ня в році – Страсного, що передує світлому 
празнику Воскресіння Христового, душпас-
тирі  отець Володимир 
Заболотний, протосин-
кел Бучацької єпархії 
УГКЦ, та священик 
Богдан Верхомій, декан 
Чортківського деканату 
УПЦ КП. 

Захід, організова-
ний і проведений від-
ділом освіти, службою 
у справах дітей РДА, 
районним комунальним 
будинком культури ім. К. 
Рубчакової за сприяння 
райдержадміністрації 
та райради для дітей-
сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського пі-

клування, та дітей, які проживають в сім’ях 
із складними життєвими обставинами, у 
рамках добродійної акції «Подаруй дитині 

радість Великодня!» був просякнутий ду-
ховністю. Появі такої гармонійної духовної 
ноти посприяв перегляд фільму присутніми 
про земне життя Ісуса Христа. Опісля тему 
любові продовжили мелодійним співом 
квартет дівчаток із Скородинської ЗОШ І – ІІ 
ст. у складі Соломії Романів, Софії Штуник, 
Вікторії Штуник, Ольги Кузьо, а також тала-
новита Катерина Хорощак із Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 4.

Так само в дусі християнської моралі були 
й виступи високопосадовців – заступника 
голови РДА Івана Стечишина та заступни-
ка голови райради Любомира Хруставки, 
котрий, зокрема, звертаючись до дітей, ска-
зав: «Головне – не матеріальні подарунки, а 
те духовне зерно, яке засівають вам у душі 
ваші опікуни, наставники, духовні отці». 

Кульмінацією добродійної акції стало 
вручення хлопчикам та дівчаткам солодких 
подарунків представниками влади району.

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛижеЧКи

Відкриваємо серця для любові

Анонс

Зокрема, з першого питання – про підсумки виконання 
програми соціально-економічного розвитку району за пер-
ших три місяці з початку року доповідала начальник управ-
ління економіки РДА Г.Мостовик, котра зазначила, що про-
мисловим комплексом району за І квартал поточного року 
вироблено товарної продукції у порівняльних цінах на 122 
млн. грн., що становить 145,9 відсотка до прогнозу. Однак 
у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вико-
нання становить 89,8 відсотка. Обсяг виробництва валової 
продукції сільського господарства склав 16,8 млн. грн. або 
102,8 відсотка. На 13,4 відсотка зросла середньомісячна 
заробітна плата і склала 2095 грн. План надходжень до 
загального фонду зведеного бюджету виконано на 101,8 
відсотка, державного – 105,1, місцевого – 104,4 відсотка. 
В той же час допустили спад виробництва до відповідного 
минулорічного періоду 7 промислових підприємств. Відмі-
чається спад поголів’я корів до прогнозу на 3 відсотки і на 
23,4 відсотка – виробництва м`яса в с/г підприємствах. 

Про виконання бюджету Чортківського району за за-
значений вище період проінформувала начальник рай-
фінуправління Г.Ізвєкова (повністю звіт опублікований на 
6-й стор. сьогоднішнього номера нашої газети). Про стан 
виконання делегованих повноважень у сфері соціального 
захисту населення виконавчими комітетами Угринської та 
Білобожницької сільських рад – відповідно сільські голови 
В.Мельник і Я.Греськів. З результатами перевірки зазна-
чених вище сільських рад щодо заслуховуваних питань 
ознайомив присутніх начальник управління праці та соці-
ального захисту населення РДА В.Цвєтков. Останнім на 
засіданні колегії слухалося питання про роботу управлін-
ня Пенсійного фонду України в Чортківському районі щодо 
наповнення бюджету фонду, погашення заборгованості 
перед ПФУ та фінансування виплати пенсій та допомог в 
районі за І квартал ц. р. (інформував начальник управління 
Б.Ситник).

З приводу заслуханих питань було прийнято відповідні 
розпорядження голови райдержадміністрації та дано ряд 
доручень до виконання. Підсумки засідання колегії РДА під-
бив керівник району С.Кобіс, підкресливши, що в основі всіх 
питань, що розглядалися на сьогоднішньому зібранні, сто-
їть виробництво, від якого залежать заробітні плати бюд-
жетників, пенсії, проплати за енергоносії тощо. Він також 
привітав присутніх з наступаючими Великодніми святами і 
просив сільських голів вшанувати належною увагою напе-
редодні 9 Травня учасників бойових дій, яких не так багато 
залишилося нині в районі.

Любомир ГАБРУСЬКиЙ

Квартал прожито: що 
нажито й що спожито?
В останній день квітня відбулося чергове засідання 
колегії райдержадміністрації, де з чотирьох питань 

порядку денного три були присвячені підсумкам 
роботи району за І квартал ц. р.
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Соціум 3
Із перших уст

– Цікаве запитання. Якщо чесно, аналізуючи 
сьогодні попередні місця своєї роботи, адже 
довелося 7 років очолювати Заліщицьку рай-
держадміністрацію, потім працював головою об-
ласного відділення Антимонопольного комітету, 
керував дирекцією «Украгролізингу» в Києві і 
знову повернувся в рідні Заліщики першим за-
ступником керівника РДА, якби мені хтось ска-
зав, що буду працювати в Чорткові головою РДА, 
я б ніколи в житті не повірив. Але, як кажуть в 
народі: ніколи не кажи «ніколи». 

Голова облдержадміністрації В.Хоптян запро-
сив мене на прийом і каже: «Маєте великий жит-
тєвий і управлінський досвід. Як ви дивитеся на 
те, щоб очолити Чортківський район? Район по-
тужний, великий...». Я погодився. Сказати, жалію 
тепер чи ні? Інколи жалію, коли намагаюся щось 
зробити, а не виходить. Не хочеться говорити, як 
було до мене, але мені здалося, що люди якісь 
надто «розслаблені» були. При усіх негараздах, 
у Чортківському районі мало бути зроблено на-
багато більше, аніж нині є. Тут був потужний про-
мисловий потенціал: м`ясокомбінат, спиртоза-
вод, цукровий, горілчаний, перо-пухова фабрика 
тощо. У жодному районі області не було такої 
розвинутої інфраструктури. Одним словом, не 
сподівався, що колись тут опинюся. Але так уже 
сталося і я готовий сповна віддавати свої зна-
ння і вміння Чортківщині, приносити їй користь. 

Зрозуміло, що за якихось три місяці ще не міг 
стати «своїм», але й не відчуваю себе «чужим». 
З багатьма подружився, знаю в обличчя. Радий 
тим, що й люди мене вже розуміють, бо це не 
так просто, адже також володію непростим ха-
рактером, як і кожна людина, маю свої недоліки. 
Стараюся працювати на новому для себе місці 
роботи перш за все дуже жорстко по відношен-
ню сам до себе, оскільки не маю права на по-
милку. Розумію, що не всі тут тішилися мною, це 
закономірне явище. Але на сьогоднішній день, 
погоджуючи із районною радою, депутатським 
корпусом, своїми заступниками, я десь втілюю 
в життя ті помисли, думки, з якими йшов на цю 
відповідальну посаду. І бачу, що з певними по-
тугами, але все-таки у мене щось виходить.

– Не скажеш, що перший робочий день для 
Вас особисто запам`ятається як радісний і 
приємний. Адже перед дверима райдержадмі-
ністрації Вас перестрів пікет пенсіонерів-
чорнобильців. Як бачимо, сьогодні вони вже 
не пікетують. Як Вам вдалося вирішити цю 
проблему?

– З раннього дитинства я ріс комунікабельним 
і стараюся робити людям добро. Мені зрозумілі 
їхні біди. Зустрівшись з пікетувальниками разом 
із головою ОДА В.Хоптяном, я одразу запевнив, 
що цілком на їхній стороні. До вирішення цієї про-
блеми ми підключили нашого депутата І.Стойка. 
Ну не від нас це питання залежить! Якби воно 
вирішувалося на рівні району, ми б його виріши-
ли – частково, поетапно, але вирішили. Але це 
питання загальнодержавної ваги, яке вправі ви-
рішити тільки уряд. І коли їм про це роз’яснюю, 
люди розуміють, що їх не обманюють. Якщо до 
людей підходити по-людськи, вони це відчува-
ють. Коли ти не фарисействуєш, говориш відкри-
то, прагнеш допомогти… Але є такі обставини, 
коли не все можливо зробити. 

– З перших днів своєї роботи Ви також 
активно взялися за вирішення проблеми, 
за яку в принципі серйозно давно ніхто не 
брався. Це цілодобове забезпечення меш-
канців міста якісною питною водою. Що 
нині робиться в цьому напрямку?

– Ще на своєму представленні активу району 
пообіцяв людям, що працюватиму так, аби їм не 
було соромно за мою працю. 

Безперечно, одне з найнагальніших питань – 
постійне водозабезпечення Чорткова. Адже по 
три години отримувати воду зранку і ввечері – не 
вкладається ні в які рамки. Я пообіцяв, що від 
цієї теми не відступлю і свого досягну.

Щоб вирішити будь-яку проблему, перш за все 
потрібно знати її суть. Мною довго вивчалось це 
питання, за два місяці обійшов водопроводи, по-
бував на усіх насосних. Одні казали: треба брати 
воду з Гнилої балки, інші – з військової частини… 
Аж поки сам зі спеціалістами водоканалу і місь-
кої ради не розібрався, що треба робити.

На сьогоднішній день ми уже знаємо, що воду 
можна подати тільки з Білої, з існуючого водо-
забору. Але з 16-ти свердловин працює тільки 5. 
Потрібно запустити всі. Тобто, ми воду маємо де 
взяти. Друга проблема – не можемо її подати, бо 

«заросли» труби. 
Нині вирішуємо і це складне питання. Спеціа-

лісти з Городка Львівської області розробляють 
проект і виконають всі монтажні роботи із замі-
ни труб. Таким чином будемо мати чим подати 
воду і паралельно почистимо свердловини. І 
думаю, до вересня-жовтня, максимум до нового 
року люди будуть забезпечені якісною питною 
водою. 

– Ще одна проблема, яка останнім часом 
особливо мусолиться, – перебування в під-
вальному приміщенні міської ради центру 
соціальної реабілітації та адаптації дітей-
інвалідів «Дорога в життя». Як Вам бачить-
ся її вирішення?

– Даруйте за нескромність, але коли дізна-
вся, що діти в підвалі вже вісім років проходять 
«реабілітацію», з цим змиритися не міг і не можу, 
поки питання не буде вирішено. Проголошені 
Президентом України Віктором Януковичем нові 
соціальні ініціативи направлені на посилення 
соціального захисту дітей, зокрема дітей з осо-
бливими потребами, які потребують постійного 
стороннього догляду, для створення їм належ-
них матеріальних умов проживання та розвитку. 
Тож потрібно все зробити для того, аби їх звідти 
забрати.

Я бачу центр реабілітації в нормальному при-
міщенні. Він бачиться мені красивим, оснащеним, 
щоб там відбувалася дійсно реабілітація. З хо-
рошою, як на мене, ідеєю на останній сесії рай-
ради виступив Колиндянський сільський голова 
А.Бальон, головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський, 
підтриману депутатами, запропонувавши як варі-
ант Колиндянську лікарню: другий поверх, більше 
30 кімнат – світлих, просторих, поруч ліс. Усе там 
можна довести до ладу. А щодо доставки дітей – 
придбаємо автобуса, треба буде – ще один.

Проблема не в цьому, а в іншому: нині маємо 
вже не одну, а три чи навіть чотири «команди», 
які хочуть цим дітям допомагати. І всі кажуть, що 
вони «головні». Разом з районною радою ми роз-
беремося, хто там «головніший». Основне, щоб 
наші діти отримували достойну реабілітацію. І я 
думаю, до наступної сесії ми повинні це питання 
зняти. 

– Уже відбулося за Вашої, так би мовити, 
каденції дві сесії районної ради, де Ви взяли 
посильну участь, ратуючи активно з три-
буни за перекроєння районного бюджету на 
користь розвитку. Досі з тієї ж самої трибу-
ни неодноразово чулося, що грошей навіть 
на зарплату бюджетникам не вистачає. Тим 
не менше, як бачимо, в куцій районній кишені 
знайшлися кошти й на заміну вікон у школах, 
перекриття дахів, котельні на альтерна-
тивному опаленні…

– Щойно ставши головою Чортківської РДА, я 
поцікавився, а що там ми маємо в так званому 
«другому кошику»? Досі в Чорткові було постав-
лено питання так, що всі кошти з бюджету йшли 
на виплату зарплати бюджетникам і на пропла-
ту енергоносіїв. І при цьогорічному районному 
бюджеті у 280 млн. грн. на розвиток заплану-
вали всього 400 тис. грн. Для прикладу, в За-
ліщиках при наполовину меншому бюджеті – 5 
млн. грн. Коли мені показали ці цифри – аж за 
голову взявся! Що далі тут робити мені як голові 

РДА, депутатському корпусу? Роздали гроші на 
зарплату і сидимо цілий рік, склавши руки. Нині 
ми вишукуємо ці кошти де тільки можна. На сьо-
годнішній день уже замінили в школах вікон на 
300 тис. грн., ставимо котельню у ЗОШ № 5 на 
альтернативне паливо на 500 тис. грн., у поло-
говому будинку, інфекційній лікарні встановлює-
мо котли на 150 тис. грн., плануємо докупити ще 
один котел для школи-інтернату за 100 тис. грн. 
На кожну сільську раду ми виділяємо порядку 50 

тис. грн. на розвиток. Це – невеликі гроші, але 
нехай освоять хоч ці. 

Я не бачу розвитку Чортківського району без 
грошей, а тому разом треба думати як їх заро-
бляти. На сьогоднішній день ми маємо переви-
конання райбюджету за І квартал на 540 тис. 
грн., за півріччя очікуємо 1,5 млн. грн. Ці кошти 
розподілимо на дітей-сиріт, будинки культури і 
т. д. Тобто головне, аби було бажання, а гроші 
можна знайти. 

– Степане Володимировичу, що Вам вда-
лося реалізувати із запланованого за пер-
ших 100 днів на посаді голови РДА, а що ні?

– На мою думку, я вписався в команду і ко-
манда вписалася в моє бачення. Я не поміняв 
жодного заступника, навіть керівника відділу. Ми 
«притерлися» один до одного, вже щось робимо. 
І якщо говорити за моїх 100 днів роботи…

Першим моїм бойовим хрещенням було від-
новлення, як її вже назвали, «кладки єднання» 
через Збруч у Зеленій. Наступне випробування 
нам підкинула природа. Перший раз засипало 
снігом десь більше десятка сіл, потім другий 
раз, третій. Але ми достойно – завдяки дорожній 
службі, підприємцям, іншим небайдужим людям 
– його пройшли. Разом з головою районної ради 
В.Заліщуком об’їжджали села (я ще тоді району 
не знав). Після цього зрозумів, що люди на Чорт-
ківщині відповідальні, надто керівники агропро-
мислових підприємств, які надали посильну до-
помогу у розчистці доріг і за що їм моя особлива 
вдячність.

Як я уже казав, відбулося дві сесії районної 
ради. Порядку 3 млн. грн. ми вже вклали у розви-
ток району і до кінця року ця цифра буде значно 
більшою. За цих перших 100 днів я дав усім зро-
зуміти і, гадаю, й мене зрозуміли, що треба ви-
шукувати кошти і вкладати їх у розвиток. Бо якщо 
район не розвиватиметься, нас тут не треба. 

Що не вдалося? У Кривенькому впала стеля 
будинку культури, треба її відновити, як ми лю-
дям пообіцяли. Не вдалося всі села об`їхати, 
просто фізично не встигаю, бо є й багато роботи 
на місці. 

– Цікаво, а з чого розпочинається Ваш ро-
бочий день?

– Встаю о п’ятій ранку. До 6-ї у мене зарядка, 
водні процедури. Це однозначно, адже треба 
підтримувати форму. Пів до сьомої – сніданок, 
без п’ятнадцяти сьома виїжджаю на роботу, а 
о-пів на восьму вже в робочому кабінеті. На обід 
– канапка і чай. Їдучи з роботи додому, беру з со-
бою дві-три папки документів, які вивчаю під пе-
регляд новин по телебаченню. І так кожен день.

– Як і в попереднього очільника райдер-
жадміністрації, у Вас, з усього видно, скла-
лися ділові і дружні стосунки з головою ра-
йонної ради В.Заліщуком.

– Володимир Васильович – один із тих керів-
ників, хто мене перший тепло прийняв у Чорт-
ківському районі. Він – молодий як голова ради, 
але хоче працювати, вчиться, намагається бути 
всюди. Позитивно відноситься до всіх наших 
спільних нововведень, у нас практично не вини-
кає спірних питань, а якщо вони і є, то сідаємо за 
стіл перемовин і виходимо з кабінету з однією 
думкою. Я задоволений, що у нас є такий голова 

ради, мені приємно з ним працювати. 
Хороший і депутатський корпус. Депутати гра-

мотні, виважені, розумні. Звичайно, є частина та-
ких, що просто хочуть попіаритися, не розуміючи 
ситуації. На останній сесії ми з головою райради 
подали пропозицію, аби створити в районі кому-
нальне підприємство з ремонту доріг, об’єктів 
соціальної сфери на селі. Окремі депутати не 
підтримали нас і рішення не пройшло. Я цього 
не розумію. Краще б проголосували і через 2-3 
місяці запитали, а що ви зробили? Не хотіли од-
разу голосувати й за використання старої схеми 
планування територій. Це могло б узагалі па-
ралізувати увесь район, ніякої документації на 
землю не можливо було б виготовити. Мені зда-
ється, є частина депутатів, невелика щоправда, 
яка живе за принципом: чим гірше – тим краще. 
Цього я не можу второпати. Там, у Верховній 
Раді, ще можна таке допустити. Але щоб жити у 
Чортківському районі і йти проти своїх людей – 
цього я не розумію.

Ще допускаю – не так поставили питання, то 
давайте порадимося і зробимо так, як треба. 
Але щоб все не так… Синагогу ремонтувати, 
коли на неї документів немає…

Як сказано у Святому Письмі: «Вони самі не 
знають, що творять». 

– Нині масово по селах району проходять 
сходи громадян, де відбувається діалог 
сільчан із владою. Які проблемні питання 
нині найбільше хвилюють мешканців краю?

– До людей потрібно йти, не треба боятися 
цього. Йти і пояснювати їм, що робить місцева 
влада, президент, уряд, керівництво області. 

Що б хто не говорив, ми розвиваємося, йдемо 
вперед. Звичайно, не так, як усі того хочуть, не ті 
зарплати, пенсії і т. д. Але у крайньому разі наше 
життя не погіршується. 

Люди піднімають різні питання. Особливо їх 
непокоять земельні. Що їх іще болить? Ремонт 
доріг, будинків культури, освітлення вулиць. Тоб-
то ті насущні питання, якими вони живуть.

– Цьогорічна весна дещо припізнилася. Чи 
позначилося це якось на хліборобській пра-
ці?

– Весна затрималася в дорозі, але біди не-
має. На сьогоднішній день усі аграрії обсію-
ються, вийшли в поле. Техніка підготовлена, є 
насіння, міндобрива, паливно-мастильні мате-
ріали. Найбільше мене тішить те, що всі аграрії 
місцеві, коли в деяких інших районах області 
здебільшого зайшлі «монстри», до яких ні до-
дзвонитися, ні достукатися. А свій – як кажуть 
в народі: якщо не заплаче, то хоч скривиться. В 
районі порядку 26 сільгоспвиробників обробля-
ють землі і всіма ними я задоволений. Радий, 
що маємо таких потужних керівників агропідпри-
ємств, як В.С.Градовий, І.А.Войцишин, І.В.Фрич, 
В.Є.Заболотний, С.Г.Данилишин, які обробляють 
3 – 5 тисяч гектарів ріллі, поряд з цим надаючи 
посильну допомогу населеним пунктам, де вони 
орендують землю. 

А те, що весна припізнилася – це не перший 
раз. Трохи підкоригуємо сівозміни і все буде до-
бре. Запевняю вас: Чортківщина будемо з хлібом!

– Вас здебільшого характеризують як 
жорсткого керівника, подейкують, що Ви 
перейняли ці методи із попереднього місця 
роботи. Чи не відчуваєте якийсь спротив з 
боку підлеглих?

– Це не заліщицький стиль керівництва, а мій 
власний. Проте не сказав би, що йому власти-
вий жорсткий тоталітаризм: мовляв, я сказав і 
так має бути! З усіх важливих питань радимося 
із заступниками. Але якщо вже прийшли до єди-
ної думки, маємо робити саме так. Приміром, 
дійшли згоди з міським головою М.Вербіцьким 
щодо ремонту доріг і проведення  води, то зна-
чить маємо це зреалізувати. 

Жорсткість моя у чому полягає? Домовилися 
– треба виконувати. Іншого не дано. 

–  Давайте годі про роботу. Якщо не се-
крет, як будете відзначати Великодні свя-
та?

– Приїдуть діти з Києва. Маю двох онуків. 
Старший навчається в університеті на другому 
курсі, а внучці, яку я дуже люблю, вже 2,5 року. 
Онук студіює філософію, усе поривається пого-
моніти з дідом про високі матерії...

Звичайно, піду з родиною до церкви святити 
паску. На Великодні свята буду вдома, у родин-
ному колі.

– Сталося так, що Ваші перші сто днів на 
посаді голови Чортківської РДА виповню-
ються саме напередодні Великодніх свят. 
То ж якими будуть Ваші побажання чортків-
чанам?

– Уперше маючи за честь вітати з Пасхальни-
ми святами чортківську громаду, хотів би поба-
жати кожному здоров`я, щастя, добра, благопо-
луччя, всім сім`ям нашого району, усім родинам. 
Хворим – щоб стали здоровими. Здоровим – аби 
берегли здоров`я. Ті, що за кордоном, нехай по-
вертаються скоріше у рідний край і щоб святе 
яйце їли на нашій українській землі. Повірте, їм 
там нелегко.

Діти нехай бережуть батьків, а батьки  хай дба-
ють за дітей. Нехай буде все по-християнськи, 
Божої опіки усім на нашій Чортківській землі. 

Любомир ГАБРУСЬКиЙ
Фото Ореста ЛижеЧКи

Сьогодні минає рівно 100 днів, як С.В.КОБІСА призначили головою Чортківської 
районної державної адміністрації. Традицією стало після ста днів роботи керівникам 
різних рівнів влади звітувати перед громадою про зроблене. Безумовно, цей термін 

ще надто малий, щоб здійснити кардинальні зміни в районі, але цілком достатній 
для того, щоб розібратися з проблемами та визначити напрямки їх розв’язання.
«Чи сподівалися Ви коли-небудь, що після рідної Заліщанщини, Тернополя і Києва 

Вас доля заведе в сусідній район? Які думки, настрої Вас сповнювали, коли дізналися 
про нове призначення, і є тепер? Як себе почуваєте в новому колективі: «свій серед 

чужих», «чужий серед своїх» чи з кожним днем все більше і більше «свій серед своїх?», 
– поцікавилися ми насамперед у Степана Володимировича.

Степан КОБІС: «Божої опіки усім 
на нашій Чортківській землі»
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Покуття

Дорогі мої земляки!

Там, на зеленій оболоні, фігурка Ма-
тері Божої застигла вже під новітнім 
накриттям-куполом, а по височенько-
му підмурівку виписані слова «Боже 
великий, єдиний, нам Україну храни». 
Трохи вище – цвинтар, і скородяни ка-
жуть, що та каплиця збереглася на міс-
ці старої церкви. Наче була вона тут, 
у Скородинцях, дерев`яною, а потому 
перенесено той храм чи то до Федорів-
ки, чи до Майдану на Гусятинщині. Чи 

так воно направду було, а чи ні, таїною 
вкрили віки. Та тут, побіля каплиці, сто-
їть таких же давніх форм приземкува-
тий хрест – і теж дбайливо доглянутий 
та підбілений. Укупі з каплицею снить 
минувшиною та незгасаючою вірою 
християн – нинішніх і тих, котрі завтра 
приходитимуть у світ...

Про це сідчило не лише оголошення, 
а й розіслані у школи міста запрошен-
ня. Нас потішило те, що зібралося дуже 
багато бажаючих навчитися писати 
писанки. Запахло розігрітим воском і 
маленькі дитячі пальчики, тримаючи 
іноді невміло, проте завзято шпильки-
писачки, виводили на варених та си-
рих яйцях перші символи-візерунки. З 

яким захопленням 
писали і маленькі 
«учні» та їх бать-
ки! Корисні пора-
ди та пояснення 
техніки написання 
писанок давали 
дітям писанка-
рі з досвідом – 

В . К р и н и ц ь к и й , 
Г . Г р и ц ь к і в , 
М.Ябчанка, роди-
на Дудяків.

Окрасою цього 
творчого свята 
був гість зі Львова 
– відомий і непо-

вторний у поетично-текстовому жанрі 
поет Богдан Пастух. Він розкрив істо-
рію лемківського народу, вклавши у неї 
свої сердечні емоції та переживання. 
Присутні нагородили його за виступ 
довготривалими, щирими оплесками. 

Наприкінці творчого заняття для дітей-
писанкарів накрили солодкий стіл.

Максим ГРиЦЬКІВ, 
заступник голови осередку 

«Молода Лемківщина»

Фото Олега МАРЧАКА

Писанка на українських територіях, 
які тепер належать Польщі, була і за-
лишилася вагомою частиною весняної 
обрядовості. Писанки були і є окрасою 
великоднього кошика, першим освяче-
ним у церквах великоднім подарунком 
рідним, знайомим, особливо дітям, – як 
оберіг від злих сил з побажанням, щоб 
щезла біда. Найкращу писанку дару-
вала дівчина своєму коханому, хресна 
мама чи тато – похресникам. З черво-
ною писанкою в руці цілували одне од-
ного зі словами: «Христос Воскрес!», у 
відповідь чули «Воістину Творець неба 
і землі, і всього світу воскрес із мерт-
вих!». У деяких селах у великодні свя-
та носили писанки на гроби лише тих, 
хто помер до року.

Писанки часто писали на сирих яй-
цях, потім видували, така писанка на-
зивалася «видутком» (порожня шка-
ралупа). Їх можна було нанизувати на 
нитку, створюючи різні фігури, накле-
ювати на килимки. Нанизані на нитку 
розвішували в садах на дерева, щоби 
рясно родили, іншим доклеювали з па-
перу голову, дзьобик, крила, хвостик, 
підвішували в хаті і вони ставали пер-
шими веселими провісниками весни.

Бажаючі дарували писанку свяще-

никові, дякуючи за благословення та 
освячення великодніх дарів. Найви-
датніший символ Великодня з найдав-
ніших часів ніс певні символічні, магіч-
ні знаки, шкаралупа мальованих яєць 
в уяві людей також набувала магічної 
сили і традиційно зберігалася до но-
вих писанок. Всі вони мали регіональні 
особливості, не повторялися цілими 
століттями. Зміст певних символічних 
знаків-зображень поступово губився, 
позбавлявся магічного значення, вони 
сприймалися мотивами декоративного 
розпису.

Для лемківської писанки характер-
ним є восковий розпис, поширений на 
всіх територіях Польщі, де прожива-
ють етнічні українці – русини, лемки 
(Надсяння, Любашівщина, Холмщина, 
Підляшшя, Лемківщина).

Вже у кінці ХІХ ст. писанки писали 
майже в кожній хаті. Це робили дівча-
та, жінки, рідко парубки та чоловіки. У 
наш час все більше й більше чоловіків 
долучається до цієї традиційної твор-
чості, про що свідчать регіональні та 
всеукраїнські фестивалі. Для писанок 
використовували курячі, рідше качачі 
та гусячі яйця. Із розвитком страусячих 
фермерських господарств останніми 

роками розписують яйця страусів, осо-
бливо красуються вони різьбленими 
узорами – однотонні, білі та різноко-
льорові, часто з українським націо-
нальним орнаментом.

У писанках виливається з наших 
сердець любов до мистецтва, до рід-
ного краю, розвиваються таланти 
українського народу.

Писаночко українська
і лемківська теж,
Радість наша в написанні
Панує без меж,

Бо Христове Воскресіння
Славимо в ці дні,
Тож писати ї ї треба
Тобі і мені.

Її в свято Великодня
В дарунок віддай,
Молитвою, писанкою
Вшануй рідний край.

Шана шириться по світу,
Ще так не було, –
Пишуть і дорослі, й діти,
Місто і село.

Ми Великдень стрінем в славі,
Бо Христос Воскрес!
Паска красна скрізь витає,
Радість йде з небес.

Галина ГРиЦЬКІВ

Той промінь віри – через товщу літ
Одна з бічних вуличок у Скородинцях, стелячись 

зеленню ранньої травички, поволі спинається догори 
і стрімкує до старої, давніх часів каплиці. 

Шуфляда

Котилася писанка з гори на долину
За роки незалежності України з небуття й заборони 

до нас повернулось багато традицій та обрядів. Про деякі з них молоде 
покоління не знало й не чуло, бо їх не тільки забороняли, 

а ще за них і карали. Це стосувалося й великодньої писанки. 
Про неї й мова напередодні світлого Христового Воскресіння. 

Віконце

І заяскріли шпильки-писачки...
У передсвяткові дні, коли всі – місто й село, дорослі та малі – 

приготовлялися до радісної події християнського світу – 
Христового Воскресіння, й сама природа тішила нас своєю весняною 
свіжістю, «Молода Лемківщина» Чорткова, яку очолює Віктор Дудяк, 

влаштувала у «Лемківській світлиці» своєрідний майстер-клас 
написання лемківської писанки.

Істини

У житті кожного християнина Ве-
ликдень – свято особливо шановане та 
величне. Цей день є символом перемоги 
життя над смертю, добра над злом, 
світла над пітьмою, віри – над безнаді-
єю. Великодні дні зазвичай спонукають 
усіх по-новому побачити й відчути себе 
в світі, оцінити чистоту своїх помис-
лів, бажань та вчинків, а ще – бути доб-
рішими, милосерднішими, терплячіши-
ми, благороднішими один до одного.

Сердечно вітаючи вас, шановні краяни, з найсвітлішим  
святом Христового Воскресіння, бажаю вам душевної 
рівноваги і гармонії, спокою, миру і добробуту. Нехай у 
цей Великий День душа повниться відчуттям абсолют-
ного щастя, чистої радості і добра, а теплі писанкові 
барви звучать у вашому серці найсвітлішою надією. кож-
на ваша молитва нехай єднає вас з відкритим Великоднім 
небом і повертається пречистим Господнім благосло-
венням. Злагоди, достатку, віри і щирої любові вам та 
вашим родинам.  

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою – Володимир 
БеДРиКІВСЬКиЙ

«О Спасе мій, зв’язаний та битий!
Знизись до серця мого! Молю!
А вірно все Твою лиш волю
Як раб чинитиме воно.
Як раб лиш Тобі служити буде
І лиш Тебе і без облуди
В одно любитиме, в одно!».

Ісус умирає на хресті серед найбільших мук, найганебні-
шою смертю як злочинець, між двома розбійниками. Німа 
природа неначе відчула і зрозуміла Його, сонце меркне, зем-
ля дрижить, скелі розпадаються, а вороги Його насміхають-
ся з Нього, дошкуляють усякими способами, неначе навіжені. 
Проте Він, хоч вкритий ранами від стіп до голови, хоч голова 
увінчана терновим вінцем, руки й ноги тупими цвяхами при-
биті до Хреста, язик висох, уста палить страшна спрага – не 
проклинає, не просить пімсти, ні прокляття, ні кари на Своїх 
ворогів.

Такої смерті світ ще досі не бачив. Так умирати міг тільки 
Бог.

Ось так, роздумуючи про Христові страсті, під час Велико-
го посту у Свидівській ЗОШ І – ІІ ст. силами учнів 5-го і 7-го 
класів (класні керівники – О.Г.Луник та Л.Р.Крива) відбулась 
виховна година на тему «Чому плаче Ісус?».

Після хвилюючих роздумів з напутнім словом до дітей, 
батьків і вчителів звернувся о.-д. Дмитро Подоба. «Чому пла-
че Ісус досі?», – запитав отець Дмитро. І наголосив, що ми 
своїми злими вчинками, словами часто засмучуємо Його.

У заключному слові директор школи В.В.Луник подякував 
організаторам, учасникам дійства, священику, батькам та 
гостям за те, що пройнялися духом хресної дороги.

Доречною напередодні Великодніх свят була поїздка 
учнів Свидівської школи до музею «Писанки» м. Коломия, 
яку організували вчителі школи О.Г.Луник, І.М.Прийдун та 
Т.М.Галушка. Діти мали змогу ознайомитись із технікою ви-
готовлення та розпису писанок, дряпанок, мальованок, кра-
шанок. Учасники поїздки духовно збагатились та пройнялись 
звичаями і традиціями пасхального періоду нашого україн-
ського народу.

Також нових вражень набралися, побувавши у м. Ворох-
та, на сувенірних ринках м. Яремча і в казковій країні «Буко-
вель».

Адміністрація школи

«Чому плаче Ісус?»
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Наші земляки

Обрус

Тож у світлому і радісному дні Христо-
вого Воскресіння св. Церква взиває небо 
і землю до святої Божої радости: «Хай не-
беса достойно веселяться, хай радіє зем-
ля, хай празнує весь світ видимий і неви-
димий, бо Христос устав, радість вічно» 
(тропар 1-ї пісні канона). 

В Україні існує звичай на Великдень іти 
на цвинтар, на могили своїх рідних, щоб 
померлим принести звістку про Христове 
Воскресіння і щоб священик освятив мо-
гили. Спільний і улюблений нашому наро-
дові звичай – це благословення (освячен-
ня) пасхальної їди на церковному подвір`ї, 
яке відбувається по закінченню Богослу-

жіння. З благословенням Церквою пасок у 
тісній сполуці стоять наші славні крашан-
ки й писанки.

Крашанки – найперший символ і необ-
хідний атрибут свята – має свою давню та 
цікаву історію, про яку я прочитав і слова-
ми українського етнографа Г.Бондаренка 
оповім. 

За церковними джерелами, вперше 
вона з`явилась у 34 році, коли Марія Маг-
далина подарувала крашанку римському 
імператорові Тіберію зі словами: «Хрис-
тос Воскрес!». За народними переказами, 
перші крашанки зробила Пречиста, щоб 
забавити малого Христа. Як би там не 

було, а яйце, пофарбоване у червоний ко-
лір, з давніх-давен шанувалось у багатьох 
народів як символ відродження життя.

Щороку великодньої п`ятниці господи-
ні готували крашанки, у великій родині 
– копу (60 штук), а то й півтори. Червоні, 
жовті, зелені, вони прикрашали святковий 
стіл, були необхідним великоднім гостин-
цем. Фарбували їх відваром різних трав. 
До неділі крашанки лежали на столі і руш-
нику на покутті, а на Великдень у дитячих 
руках вони мандрували по всьому селу, 
котилися з горбочків по землі, де дівчата 
гадали на свою долю.

Празник Христового Воскресіння – сим-
вол весняного пробудження, радості, на-
дії. Хай буде він таким – попри всю ниніш-
ню скруту, у кожній хаті, кожній родині.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Павло ШМАТА, 

позаштатний кореспондент
 «Голосу народу», с. кривеньке

Вже недалечко красне яєчко
З усіх великих празників церковного року найбільш давній, урочистий 
і радісний – це світлий празник Христового Воскресіння. Святі Отці 

Церкви в особливий спосіб підкреслюють велич цього празника: «Пасха в 
нас, – каже св. Григорій Богослов у своїм пасхальнім слові, – це празників 

празник і торжество торжеств».

Тому самобутньому співочому колек-
тиву зозуля накувала вже 40 (!) літ та 
зим. За таке довголіття – завдяка до-
брому підґрунтю. То наша автентика, 
споконвічні скарби роду й народу укра-
їнського. Своєрідним благословенням 
стала й довголітня співпраця із нині вже 
покійним скородянином – професором з 
Дрогобича і збирачем народної творчості 
Степаном Стельмащуком. Як розповідає 
Люба Чайка, завідувачка Скородинського 
клубу, котрий промовисто й цілком заслу-

жено іменується ще й будинком фолькло-
ру, саме «Збірник пісень Тернопільщини» 
С.Стельмащука було покладено в основу 
репертуару. Одну з пісень, «Там на ставі, 
на ставочку» з того різнобарв`я, каже, де 
б не виступали, попри все просять заспі-
вати. А ще – «Там у степу, на осоці», «Там 
у лісі, на полянці». Збагнути всю широ-
чінь того, що переспівано за літа, не під 
силу. В репертуарі – старі, забуті пісні, 
котрі невидимо пульсують в тілі нашої на-
ції. Виконуються акапельно, без жодного 

супроводу – і в цьому «родзинка» колек-
тиву. Хоча буває, що супровід потрібний 
– і тоді його створюють цимбаліст, молоді 
сопілкарі та скрипалі.

Загалом скородяни – народ надзвичай-
но співучий. Свідченням тому й чисель-
ність членок колективу. Адже за довгі 
літа перебули-переспівали у його складі 
й ті, чиї не те, що доньки, а вже онучки тут 
співають. Поміж старшого «ядра» п. Люба 
вдячно виокремлює Оресту Романів, 
Марію Фльорків, Світлану Кузів, Марію 
Кубашок, поміж молодших – Лесю Пав-
лину, Надію Флісняк, Ольгу Стельмащук, 
Ірину Гапій, Оресту Головату. Народна 
пісня, як ковток студеної водиці спекот-
нього дня, нині дуже потрібна, через що 
змаги колективу всякчас поціновуються 
на фестивалях різного штибу. Як-от на 
святі народних ремесел, фольклору та 
хореографії «Тернопільські обереги». 
А торік у червні пошановувачі телепере-
дачі «Надвечір`я» мали змогу бачити й 
слухати наших краянок на Першому наці-
ональному (зйомки проводилися на ско-
родинському ставі – на знімку). Знімали 
й записували неповторні скородинські 
голоси  телевізійники ТТБ.

– Тепер відродився обряд вінкоплетен-
ня – і наші дівчата бажані на весіллях, 
– розповідає Л.Чайка, котра очолює, бла-
гословляє й настановляє колектив уже 
17 літ. – Ми ще й завсідники Прощання з 
колядою, Дня медівника і багато чого ще.

А нині у клубі готується травневе, сер-
цю миле, триєдине свято Матері – і вже 
тривають проби...

Обидві жінки – вже в літах, уражені 
недугами, тож добре знають ціну мило-
сердю та благодійності. Проживають на 
одній садибі: в хаті, що тулиться ближ-
че до пагорба, – 85-літня Ганна Марчак, 
а у будинку, котрий світить віконницями 
до гостинця, – її братова 73-річна Ольга 
Марчак. Споріднюють їх не тільки родин-
ність та щоденні побутові складнощі, 
котрі випадає долати обіруч, а й спільна 
турбота, яку (стверджують в унісон) всяк-
час відчувають з боку сільського війта 
Володимира Шматька. Старша за віком 
Марчачка, інвалід дитинства, котра спи-
рається на дві палиці, переконана, що й 
свій 86-й Великдень стріне так само, як 
і торік, обдарована великоднім кошиком 
від Білівського сільського голови, де зна-
йдеться й пасочка, і кільце ковбаски, і 

масло, й солодощі. Бо так було тамтого 
Великодня, так було й на святого Мико-
лая. Дарунки війт припідносить влас-
норуч, ще й «приправляючи» зичливим 
словом, що дуже поціновано нашими 
співбесідницями. А молодша, п. Ольга 
(на знімку), так і мовить: «Ви знаєте, яка 
то радість, як людину хтось потішить роз-
мовою! Добре слово – то ціна золота». 

Обидві жінки пригадують, які то були 
Великодні на їх віку – неодмінно з наці-
ональними строями, гаївками. Просимо 
виокремити суто білівські традиції. Ка-
жуть, сільські парубки як колись, так і те-
пер у великодню суботу розкладають по 
навколишніх пагорбах вогнища, котрі па-
лають цілу ніч, аж до ранку, супроводжу-
ючи час власне Воскресіння Ісуса Христа 
й відганяючи всі злі сили.

Бамбетель

Релігійне середовище підказувало сільському хлопчині Ми-
колі Когуту, 1914 р. н., обрати важливу професію – священи-
ка. Вчився у Чортківській і Тарнопольській гімназіях, закінчив 
духовну семінарію також у Тарнополі. 28 серпня 1941 р., не-
зважаючи на війну між колишніми союзниками – фашистською 
Німеччиною та комунобільшовицьким СРСР – рукоположений 
(висвячений) у Львові на греко-католицького священика. Відтак 
отець Микола із дружиною Теодозією поселився в Тарнополі, 
править у церкві в центрі міста, щотижня добирається у с. Гаї 
також на відправу. Майже три роки в місті урядували німці, але 
вони релігію не зачіпали.

У квітні 1944 р. Червона Армія два тижні бомбардувала міс-
то, бо окупанти ніяк не хотіли вступитися. Нарешті українці 
діждалися нових «визволителів». 9 серпня Указом Президії 
Верховної Ради СРСР Тарнопіль перейменували на Тернопіль. 
Дбайливий міськком ВКП (б) взявся за відбудову зруйнованого 
міста. Доблесні органи держбезпеки (тиловики) почали наво-
дити лад на ідеологічному фронті: вони посеред вулиці зааре-
штували о. Когута, у відділенні заявили: «Хочеш надалі бути 
попом – забудь про своє греко-католицьке християнство під 
проводом Риму, орієнтуйся на наше, московське православіє. 
Наші попи допомагають викривати ворогів народу, навіть якщо 
хтось про них заїкнеться під час сповіді...». Арештант намагав-
ся спростувати сказане, його не слухали і відпустили на роз-
думи.

Замість роздумів о. Микола з дружиною і двома малими си-
нами покидає обласний центр Тернопіль, переїжджає у відда-
лене с. Сосулівка, де греко-католицька громада перед війною 
збудувала церкву Пречистої Діви Марії. Відправу священик 
проводить літературною українською мовою у невиштукату-
реному приміщенні. Селяни бідні: податки від землі, від коро-
ви, від курки... Навкруги точиться боротьба українців за неза-
лежність. Отець Когут добровільно стає на безстрашний шлях 
військового капелана УПА. Через сільську дівчину постійно 
тримає зв`язок із повстанцями, передає їм продукти, одяг, ме-
дикаменти. Сповідає упівців у Милівцях, дає шлюб молодим 
парам в Улашківцях. На вулиці рідного села від кулі стрибків 
загинула обвінчана з районним провідником ОУН дівчина Ан-
тося. У лоні матері ще декілька годин тріпотіло тільце її дитини, 
кількома днями пізніше в бою загинув її батько. О, яка жорстока 
пора! Благословен той час, коли за свободу народу довелося 
стати «і живим, і мертвим, і ненародженим» землякам...

Пізно вночі священик у Сосулівській церкві править Службу 
Божу для сотні УПА, яка готувалася до бою. І той бій відбувся 
в Галілейському лісі, коли стрибки на підмогу собі викликали 
літак, який бомбив повстанців. П`ять воїнів УПА згинули тоді, їх 
хоронив священик Микола Когут.

Із глибини дитинства я й мої ровесники зберегли незабут-
ні уроки Добра і Ласки, які давав нам, дітям війни, о. Микола. 
Він зібрав школярів у церкві і проводив уроки релігії. Навчав, 
що Світ Божий складається із Землі, Місяця, Сонця і безлічі 
звізд. А нашою Батьківщиною є Україна, яку треба оберігати. 
Не можна палити, вживати алкоголь, бо то є гріх, вони отрую-
ють людське здоров`я. Перша сповідь і причастя возвеличили 
наші душі на все життя.

Перед Великоднем 1948 р. Сосулівську школу облетіла 
страшна звістка: енкаведисти заарештували нашого пастиря, 
на руки наклали кайдани... Усі класи спорожніли. Біжимо до 
церкви – нема нікого, лиш одинока свічка догоряє. По доро-
зі в Городище, коло першого хреста, жінки плачуть: повезли, 
навіть не дали запричащатися, нелюди. Босонога дітвора аж 
під лісом наздогнала фіру, в якій везли священика, ми крича-
ли: «Віддайте священика! Він наш, а не ваш!». Отець Микола 
встав, перехрестився, вклонився. Два конвоїри наставили про-
ти дітей-бунтарів довжелезні гвинтівки. Із села обізвався пере-
полошений дзвін. У тому пеклі ми попадали голівками до землі, 
ждали смерті. Коли підвели очі, віз уже в`їхав до лісу, де були 
склади від летовища, а вхід туди людям був заборонений. Со-
сулівська церква осиротіла. На Великдень найстарший чоловік 
Галюк (йому допомагали Андрій Качур і Марія Бедрило) покро-
пив свяченою водою хліб і крашанки, хор заспівав «Христос 
воскрес!» і всі із сумом розійшлися. Пізніше ми дізналися, що 
нашого пастиря засудили на 10 років і відправили на каторгу до 
Сибіру за те, що не прийняв російське православіє і не хотів на-
вернути вірних під московське православіє. Перед цим, у 1946 
р., за ініціативою товариша Сталіна, у Львові відбувся пока-
зовий псевдособор, який ліквідував греко-католицьку церкву. 
Більшовицька влада відправила до Сибіру митрополита Йоси-
па Сліпого, всіх єпископів і майже 100 священиків.

До Сосулівки непомітним «бобиком» приїхали невідомі, уві-
рвалися до храму, порубали вівтар, престіл, ікони – все святе. 
На дверях почепили вивіску «Музей історії с. Сосулівка». Му-
зей не відбувся, бо «поганам» ХХ ст. колгоспники жодного екс-
поната не дали. Наприкінці 1989 р. уряд СРСР змушений був 
легалізувати УГКЦ в Україні, бо вона й так діяла підпільно.

На зорі нашої Незалежності до села прийшов колишній 
в`язень радянських таборів, незабутній о. Микола Когут (ви-
жив!) – змарнілий, посивілий, ледве тримався на ногах. Освя-
тив відновлену могилу воїнів УПА і поїхав до Львова на ліку-
вання. Разом із єпископом Стернюком освятив камінь при 
закладанні церкви на вул. В.Симоненка і відійшов у вічність 
1995 р. Похований на Сихівському цвинтарі. Вдячні сосулівські 
парафіяни великим автобусом приїжджали на похорон, аби 
востаннє поклонитися своєму священику-патріоту. А церква 
УГКЦ на вулиці В.Симоненка у Львові вже збудована!

Ананій ЮРКІВ, 
с. Сосулівка – Львів

Священик Української 
Церкви

Село Улашківці до Другої світової війни було відоме 
далеко, бо у ньому щороку на св. Йвана (7 липня) 

відбувався великий ярмарок. У двох церквах священики 
правили Служби Божі, говорили бесіди (казання) не 
лише на релігійні, а й на суспільно-політичні теми. 

У третьому храмі на горі, висіченому в скелях і 
зруйнованому в давнину «поганами», не правилося, але 

він особливо приваблював прочан: там у печері виднівся 
«Іванів Знак». За пагорбом розмістився монастир отців-

василіан, монахи оповідали про свідомі чудеса.

Добре слово – ціна золота
Нині на «Бамбетлі» у «Світлиці» – дві білівчанки. А точніше – це ми 

напередодні свят побували у їх оселях, посиділи на бамбетлі й погомоніли. 

Люстерко
Гей, шуми, зелений луже...

Таке словосполучення нині надто виправдане – адже з дня на день задзвенять-
завитьохкують на скропленій великодньою росою землі прадавні, споконвічні 

гаївки. А так, як виспівують-переповідають їх учасниці народного 
аматорського фольклорного ансамблю с. Скородинці, не втне, мабуть, ніхто...

До “Світлиці” припрошували 
Анна БЛАжеНКО і  Орест ЛижеЧКА
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ДПІ інформує

Код 
функціональної 

класифікації
Доходи

Затв. по бюджету 
на 2012 р. з ура-

хуванням змін

Виконано 
за І квартал

2012 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

% виконання 
плану за 2013 р.

% виконання факту 
за 2013 р. 

до факту за 2012 р.

10000000
11000000
11010000
11020000
20000000
21000000
21010300

22000000
22010300
24000000
24060000

40000000
41010600
41020000
41020100
41020600
41020900
41021200
41021800
41021900
41030000
41030600

41030800

41030900

41031000

41032600
41035800

Податкові надходження
1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 

бюджету
1. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Реєстраційний збір
2. Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Разом доходів
Офіційні трансферти
Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів
Дотації
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Додаткова дотація з державного бюджету на виплати найуразливішим верствам населення
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання органів влади
Субвенції, одержані з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-

ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших перед-
бачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних 
осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу 
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водо-
відведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною»

Всього доходів

22356,3
22356,3
22353,3

3,0
40,0
0,0
0,0

15,0
15,0
25,0
25,0

22396,3
201244,9

90,0
128203,0
118887,5
5152,8

857,2
3303,6

1,9
72951,9
59050,4

10173,8

2400,5

190,4

516,0
620,8

223641,2

4434,7
4434,7
4433,7

1,0
41,9
0,0
0,0

4,6
4,6
37,3
37,3

4476,6
43637,8

20,3
25940,4
25940,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17677,1
13280,0

3853,0

396,7

0,1

0,0
147,3

48114,4

24020,7
24020,7
24020,7

0,0
66,0
0,0
0,0

10,0
10,0
56,0
56,0

24086,7
212477,4

95,4
124876,6
122787,2
1227,6
861,8

0,0
0,0

87505,4
72676,3

10961,8

2789,8

196,5

0,0
881,0

236564,1

4488,8
4488,8
4486,9

1,9
110,2
1,0
1,0

3,2
3,2

106,0
106,0
4599,0
48066,4

15,3
28391,2
28391,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19659,9
16701,2

2367,0

390,3

6,8

0,0
194,6

52665,4

18,7
18,7
18,7
0,0

221,3
0,0
0,0

32,0
32,0
189,3
189,3
19,1
22,6
16,0
22,7
23,1
0,0
0,0

0,0
0,0
22,5
23,0

21,6

14,0

3,5

0,0
22,1

22,3

101,2
101,2
101,2
190,0
284,2
0,0
0,0

0,0
0,0

284,2
284,2
102,7
110,1
75,4
109,4
109,4
0,0

0,0
0,0

111,2
125,8

61,4

98,4

0,0

0,0
132,1

109,5

Код 
бюджетної 

класифікації
Видатки

Затв. по бюдже-
ту на 2012 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2012 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

% виконання 
плану 

за 2013 р.

% виконання факту 
за 2013 р. до фак-

ту за 2012 р.

010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
170000
180000
210000
250102
250311

250313
250315
250319
250325

250344
250380

Органи місцевого самоврядування
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
Підтримка малого і середнього підприємництва
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха
Резервний фонд
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республікан-

ського і обласного значення) бюджетів
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за 

перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
Інші субвенції
Всього видатків

1786,8
72279,7
43507,2
76237,4
9234,5
249,5
1421,3
1670,0
10,0
75,0
20,0

12598,6

2864,4
366,0
1356,9

1,9

10,0
223689,2

414,2
19075,4
11160,1
18467,0
2234,0
59,9
356,9
304,1
1,7
0,2

2747,8

50,5

54871,8

1818,7
74641,4
38761,5
91339,5
9682,9
240,0
1538,2
2060,0
10,0
50,0
56,0

16203,9

661,0
341,5

60,0

237464,6

352,3
19454,8
10535,4
20799,4
2517,4
60,0
376,8
270,7
1,8
41,4

3615,5

145,4

58170,9

19,4
26,1
27,2
22,8
26,0
25,0
24,5
13,1
18,0
82,8
0,0
22,3

0,0
42,6

0,0

24,5

85,1
102,0
94,4
112,6
112,7
100,2
105,6
89,0
105,9

20700,0

131,6

287,9

106,0

Код 
функціональної 

класифікації
Доходи

Затв. по бюдже-
ту на 2012 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2012 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

% виконання 
плану за 2013 р.

% виконання факту 
за 2013 р. до факту 

за 2012 р.

20000000
21110000
25000000

40000000
41030000
41034400
43010000

Неподаткові надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Власні надходження бюджетних установ
Разом доходів
Офіційні трансферти
Субвенції, одержані з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Всього доходів

2376,4
0,0

2376,4
2376,4
1519,8
1519,8
1519,8

3896,2

502,8
0,0

502,8
502,8
336,1
336,1
336,1

838,9

2844,2
0,0

2844,2
2844,2
1641,7
1641,7
1641,7

4485,9

614,9
0,2

614,7
614,9
303,6
303,6
303,6

918,5

21,6
0,0
21,6
21,6
18,5
18,5
18,5
0,0
20,5

122,3
0,0

122,3
122,3

0,0
109,5

Код 
бюджетної 

класифікації
Видатки

Затв. по бюдже-
ту на 2012 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2012 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано за І 
квартал 2013 р.

% виконання 
плану за 2013 р.

% виконання факту 
за 2013 р. до факту 

2012 р.

10000
070000
080000
090000
110000
130000
250354

250911
250912
250909

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
Всього видатків

45,1
900,1
1760,7
386,3
991,1
140,0
1519,8

35,0
-35,0

5743,1

109,5
272,9
45,9
87,6

-0,4
515,5

1199,6
1983,8
428,3
267,1
55,0

1641,7

30,0
-30,0

5575,5

144,0
356,2
48,3
71,2

271,1

-0,7
890,1

12,0
18,0
11,3
26,7
0,0
16,5

0,0
0,0

16,0

131,5
130,5
105,2
81,3

175,0
172,7

Звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету Чортківського району 
за І квартал 2013 р.

тис. грн.

Звіт про виконання загального фонду районного бюджету Чортківського району 
за І квартал 2013 року

тис. грн.

Додаток 
до рішення сесії Чортківської районної ради

від 23 квітня 2013 р. за № 302

Керуючий справами районної ради 
Степан Стефанишин

Наказом ДПС України від 5 березня ц. р. за 
№ 51 «Про затвердження Державного реє-
стру реєстраторів розрахункових операцій» 
оновлено Державний реєстр реєстраторів 
розрахункових операцій. У новому докумен-
ті значно розширено версії внутрішнього 
програмного забезпечення, що дають мож-

ливість передачі контрольно-звітної інфор-
мації до органів податкової служби.

Зокрема, до Державного реєстру реєстра-
торів розрахункових операцій внесено нові 
портативні електронні контрольно-касові 
апарати та доповнено перелік версій вну-
трішнього програмного забезпечення рані-

ше включених до Державного реєстру моде-
лей контрольно-касових апаратів. З повним 
їх переліком можна ознайомитись на офіцій-
ному веб-порталі ДПС України за адресою 
sts.gov.ua.

Наголошуємо, що суб’єктам господарю-
вання слід завчасно подбати про доопрацю-

вання наявної касової техніки або придбан-
ня нової, яка забезпечуватиме передачу 
контрольної звітної інформації до органів 
податкової, адже відповідальність за недо-
тримання нових норм законодавства насту-
пає з першого липня цього року.

Сектор взаємодії зі ЗМІ 
та громадськістю

До Держреєстру внесено нові моделі касових апаратів



07.30 Дружина
09.05 Подорожуй світом
09.30 Як це?
09.55 Ближче до народу
10.25 Золотий гусак
10.50 Маю честь запросити
11.35 Крок до зірок
12.20 Музична академія
13.25 Кумири і кумирчики
13.50 Шеф-кухар країни
14.50 Караоке для дорослих
15.50 Не вір худому художнику
16.15 Конкуренти Злати 
Огнєвич
17.05 Королева України – 2013
17.35 Знайомі мелодії
18.05 “Музика... і лід”. 
О.Гавриш
20.00 Концерт пам`яті 
Марка Бернеса
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.45 Точка зору
22.10 “Воїнам-визволителям”. 
Концерт до Дня перемоги
23.10 Олімпійський виклик

07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 «Лото-забава»
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Неділя з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.30 Голос країни 3
15.10 Х/ф “Next 2. Наступний 2”
19.30 ТСН
20.00 Голос країни 3
22.30 Світське життя
23.30 Що? Де? Коли? 

06.25 Концерт “Весна на 
Зарічній вулиці”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Орел і решка
11.05 Смачне побачення
12.00 Т/с “Сімейний детектив”
13.50 Т/с “Одну тебе люблю”
19.05 Т/с “Даша”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Т/с “Даша”
23.40 Х/ф “В очікуванні весни”

06.10 Фільм-концерт 
“Шукай Вєтрова!”
07.45 Присвяти себе 
футболу
08.05 Олімпійський виклик
08.20 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.20 Армія
09.35 Х/ф «Довга дорога 
в дюнах»
18.25 Футбол. “Шахтар” – 
“Таврія”
20.20 Золотий гусак
21.00 Підсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Кабмін: подія тижня
22.05 Українська пісня
23.10 Ера здоров`я
23.35 Концерт І.Федишин 
“Пароль”

06.10 Х/ф “Спадкоємиця”
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.20 М/с «Чіп і Дейл»
11.05 Світ навиворіт 4: 
В`єтнам
12.05 “Тачки”
12.40 Великі перегони
14.55 Х/ф “Пригоди імпе-
ратора”
16.35 Вечірній Київ 2013
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Великі перегони
22.00 Х/ф «Швидкість»

06.00 Шустер Live
09.55 Х/ф “Шпигун”
12.05 Т/с “Сімейний 
детектив”
13.55 Т/с “Одну тебе люблю”
17.05 Х/ф “В очікуванні 
весни”
19.00, 20.30 Концерт “Вес-
на на Зарічній вулиці” 
20.00 Подробиці
22.55 Т/с “Останній бро-
непоїзд”

06.05, 06.30 Х/ф “Управа”
07.15 Х/ф «Тегеран-43»
09.05 Підсумки дня
09.25 Т/с “Маруся. Випро-
бування”
11.45 Останнє попередження
12.10 Х/ф “Був місяць 
травень”
14.25 Про життя
15.35 Х/ф «Довга дорога 
в дюнах»
16.45 Х/ф “Подвиг роз-
відника”
18.20 Новини
18.35 “Життя неповторний 
сюжет”. Концерт О.Пекун
20.35, 21.15 Фольк-music. 
Спецвипуск до Дня Перемоги
21.00 Підсумки дня
22.10 Д/ф “Київські мости”
23.10 Х/ф «Тегеран-43»

06.05 ТСН 
06.40 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
07.45 Х/ф “Білий тигр”
09.55 Х/ф «У бій ідуть 
тільки старі»
11.55 Міняю жінку 7
13.10 Пекельна кухня 3
15.20 Х/ф “Біла ворона”
19.30 ТСН
20.00 Вечірній Київ 2013
21.50 Х/ф “В тилу ворога”
00.00 Х/ф “Чорна книга”

06.10 Т/с «1943»
08.15, 09.10 Т/с «Наказано 
знищити. Операція «Ки-
тайська скринька»
09.00, 12.00 Новини
12.10 Слідство вели
13.55 Судові справи
15.35 Сімейний суд
16.20 Т/с “Анічка”
18.10 Т/с “Жіночий лікар”
20.00 Подробиці
20.30 Шустер Live
00.40 Т/с «Привіт від Катюші»

06.00, 06.30 Х/ф «Упра-
ва»
07.10 Ера будівництва
07.15 Х/ф «Тегеран-43»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15, 21.15 Відверта 
розмова
09.25 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
11.00, 18.50 Урочистості 
з нагоди 69-ї річниці Дня 
Перемоги за участю 
Президента України 
В.Януковича
12.45 День нашої Перо-
емоги
15.00 «Воїнам-
визволителям». Концерт 
до Дня Перемоги
16.30 День нашої Перо-
емоги
21.00 Підсумки дня
21.30 День нашої Перо-
емоги
23.10 Х/ф «Тегеран-43»
00.50 Клуб гумору

06.00 ТСН
06.35 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
07.40 Х/ф «Перший після 
Бога»
09.50 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.50 Т/с «Розвідниці»
15.10 Х/ф «Офіцери»
17.10 Х/ф «Білий тигр»
19.30 ТСН
20.00 Міняю жінку 7
21.30 Пекельна кухня 3
23.25 Х/ф «У бій ідуть 
тільки старі»

07.00 Марафон. Наша 
Перемога
12.00 Новини
12.10 Т/с «Привіт від Катюші»
15.55 Чекай на мене. 
Зустріч Перемоги
19.00 Концерт «Перемога. 
Одна на всіх»
20.00 Подробиці
20.30 Концерт «Перемо-
га. Одна на всіх»
22.35 Т/с «Наказано зни-
щити. Операція «Китай-
ська скринька»

06.00, 06.30 Х/ф «Упра-
ва»
07.15 Х/ф «Фронт у тилу 
ворога»
09.05 Підсумки дня
09.35 Уряд на зв`з грома-
дянами
10.15 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
12.35 Кордон держави
12.50 Х/ф «Переправа»
14.40 Про життя
15.55 Х/ф «Довга дорога 
в дюнах»
18.20 Новини
18.35 «І подвигом Вашим 
живем». Концертна про-
грама до Дня Перемоги
19.45 Про життя
21.00 Підсумки дня
21.20 Надвечір`я
22.20 Світло
23.10 15 Х/ф «Фронт у 
тилу ворога»
00.50 Клуб гумору

06.10 ТСН
06.45 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
07.50 Т/с «Тонка межа»
09.50 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.40 Т/с «Розвідниці»
15.00 Х/ф «Діамантова 
рука»
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Т/с «Розвідниці»
23.20 Х/ф Перший після 
Бога»

06.10 Т/с «1943»
07.45 Т/с «Смерш»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Смерш»
12.00 Новини
12.10 Слідство вели…
13.55 Судові справи
15.25 Сімейний суд
16.20 Т/с «Анна»
18.10 Т/с «Жіночий 
лікар»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «1943»
22.20 Т/с «Смерш. 
Легенда для зрадника»

06.00, 06.30 Х/ф «Упра-
ва»
07.10 Ера будівництва
07.15 Х/ф «Фронт у тилу 
ворога»
09.05, 21.00 Підсумки 
тижня
09.25 Шеф-кухар 
країни
10.15 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
12.40 Х/ф «Переправа»
14.35 Про життя
15.55 Х/ф «Довга дорога 
в дюнах»
18.20 Новини
18.35 «І подвигом 
Вашим живем». Концерт-
на програма 
до Дня Перемоги
19.45 Про життя
21.15 Адреналін
23.10 Х/ф «Фронт у тилу 
ворога»
00.50 Клуб гумору

06.20 ТСН
06.55 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу. “Сімейні 
трагедії зірок”
08.00 Т/с «Тонка межа»
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.00 Х/ф «Ідальго»
15.00 Х/ф «Джентльмени, 
удачі!»
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Т/с «Розвідниці»
23.25 Х/ф «Свої»

06.20 Т/с «1943»
07.55 Т/с «Янголи 
війни»
12.00 Новини
12.10 Д/с «Слідство 
вели…»
13.55 Судові справи
15.25 Сімейний суд
16.20 Т/с «Анна»
18.10 Т/с «Жіночий 
лікар»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «1943»
22.20 Т/с “Смерш”

06.00 Х/ф «Управа»
07.10 Х/ф «Фронт за ліні-
єю фронту»
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
12.30 Х/ф «Машенька»
13.45 Вікно до Америки
14.15, 19.45 Про життя
15.25 Життя на рівних
15.40 Х/ф «Довга дорога 
в дюнах»
18.20 Новини
18.35 Про головне
18.55 М.Гнатюк. «Час 
рікою пливе»
19.20 Останнє поперед-
ження
21.00 Підсумки тижня
21.20 Концертна про-
грама «Великий День 
Перемоги»
22.20 Д/ф «Київські доти»
23.10 Х/ «Фронт за лінією 
фронту»

06.10 ТСН
06.45, 07.50 Секретні 
матеріали шоу-бізнесу
08.55 Х/ф «Некерований»
10.55 Х/ф «Любов і голуби»
13.10 Х/ф «Коли зацвіте 
багульник»
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Джентльмени, 
удачі!»
22.15 Х/ф «Діамантова 
рука»
00.20 Х/ф «NextНаступний»

07.30, 09.10 Т/с «Сімейний 
детектив»
09.00 Новини
10.20, 12.10 Т/с «У саду чи 
у городі»
12.00 Новини
14.10 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Чекай на мене
18.10 Т/с «Жіночий лікар»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «1943»
22.20 Т/с «Янголи війни»
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Програма телепередач 7

ПОНеДІЛОК
7 травня

ВІВТОРОК
8 травня
СеРеДА

9 травня
ЧеТВеР

10 травня
П`ЯТНиЦЯ

11 травня
СУБОТА

12 травня
НеДІЛЯ

6 травня

8 травня. Тривалість дня – 15.08. Схід – 5.21. Захід – 20.29. Іменини святкують Марко, Сильвестр, Ярослав, Хома

Продається працюючий заклад – 
спорткомплекс з тренажерами та 
басейном на 1-му поверсі в центрі 

міста, заг. площею – 280 кв. м.
Тел. 093-266-08-56

Потрібен продавець у магазин 
побутової хімії та парфумерії “Мальва”

Звертатись за адресою: м. Чортків, 
                                                         вул. Ринок, 3

ПроДАютЬсЯ
квартирибудинки

земельні ділянки

інше
гараж в центрі м. Чортків, біля спор-

тивної школи.
Тел. 096-225-48-80.

цегляний гараж по вул. С.Бандери, 
43 (біля інституту). Загальна площа – 
24 кв. м. Терміново.

Тел. 097-010-18-00 (Сергій).

кУПлю
картоплю (велику).
Тел.: 096-265-12-45; 099-632-55-25.

ЗАПроШУЄМо 
нА ПостІЙнУ роБотУ

в тзоВ “Ваврик і компанія”
працівників на посаду – 

налагоджувальник
тел.: 2-07-54; 095-041-71-04

ЗДАЄтЬсЯ В оренДУ
підвальне приміщення по вул. С.Бандери (навпроти 

інституту). Площа – 45 кв. м (45 грн./кв. м). Індивідуальне 
опалення, євроремонт, постійна вода.

Тел. 096-177-31-06.
приміщення на 2-му поверсі по вул. С.Бандери (на-

впроти інституту). Загальна площа – 100 кв. м (можна по 50 
кв. м), 50 грн./кв. м. Індивідуальне опалення, євроремонт, 
постійна вода.

Тел. 096-177-31-06.

1-кімнатна квартира по вул. С.Бандери, 
60, кв. 1. Ціна договірна.  

Тел. 097-771-67-58. 

2-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 84. 8-й поверх. Заг. пл. – 53,1 кв. м, великий 
засклений утеплений балкон (6 м), і/о, постійно 
вода. Недорого. 

Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46. 

2-кімнатна квартира по вул. Шевченка, 
3-й поверх.                       

Тел. 096-258-88-00.

2-кімнатна квартира по вул. Незалеж-
ності, 63. Загальна площа – 49,8 кв. м. Кімнати 
роздільні, водопостачання цілодобове.

Тел. 066-295-53-17.

3-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, 10. Загальна площа – 59 кв. м, 
індивідуальне опалення, металопластикові 
вікна, дубові вхідні та міжкімнатні двері. 
Терміново. Недорого.

Тел.: 067-664-80-45; 099-741-24-04.

3-кімнатна квартира по вул. Шухевича, 
2 а, площею 95,3 кв. м, у новозбудованому 
сучасному 5-поверховому будинку на 3-му 
поверсі. Є 2 балкони, лоджія, підвал, пластикові 
вікна. Ціна договірна.       

Тел. 095-779-60-77.

3-кімнатна квартира в центрі м. Чортків, 
площа – 98 кв. м, євроремонт, 3 кондиціонери, 
кухня, шафа-купе, телефон, інтернет, 
супутникове ТВ, усі комунікації. Готова для 
проживання. Ціна 765 дол./м кв.

Тел.: 095-043-78-58; 067-673-66-67 (Ірина).

квартира покращеного планування на 3-му 
поверсі новозбудованого цегляного будинку по 
вул. С.Бандери (навпроти інституту). Пл. – 120 
кв. м, є і/о, металопластикові вікна, мармурові 
підвіконники, стіни шпакльовані, готові до 
фарбування, стеля – підвісна з гіпсокартону. 
Вода постійно. Ціна договірна. 

Тел. 098-527-12-69.

квартира по вул. Залізничній, 48 а, кв. 2.
Тел. 067-496-43-45.

2-поверховий будинок по вул. 
Граничній-Бічній, загальною площею 
200 кв. м, житлова площа – 130 кв. м, 
сутерини по всій площі, гараж із підвалом, 
земельна ділянка – 0,10 га.

Тел.: 3-25-44; 097-855-91-87; 
097-855-91-88. 

особняк на приватизованій 
земельній ділянці в районі автостанції у 
м. Чортків.

Тел. 095-444-67-30.

будинок в центрі м. Чортків. Земельна 
ділянка – 7,5 сотих.            

Тел. 096-618-50-51.
будинок у с. Бичківці, вул. Середня, 

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

Тел. 098-802-38-94.

2-поверховий новозбудований 
цегляний будинок у смт Нагірянка (10 
х 11 м, ділянка – 0,21 га, приватизована, 
криниця, комунікації поруч). Ціна 
договірна.

Тел.: 097-962-60-60; 097-999-66-98.

будинок в с. Горішня Вигнанка по вул. 
Шевченка. Є господарські будівлі, город, 
сад. Є індивідуальне опалення.

Тел. 097-872-37-98.

земельна ділянка під забудову, пло-
щею 9 сотих, в с. Біла по вул. Залужжя. 
Ціна договірна.

Тел.: 066-656-43-32; 098-579-61-26.

5-та річниця світлої пам`яті
ГРиНиШиНА Степана Петровича

(15.07.1948 – 5.05.2008 рр.).
П`ять років пам`яті... Багато це 

чи мало? Понад 1820 днів туги 
та нестерпного болю для роди-
ни, яка у світлий весняний день 
втратила дорогу людину.

Степан Петрович пішов у за-
світи після важкої невблаганної 
хвороби, залишивши по собі 
пустку та сум, які нічим не запов-

нюються і не розвіюються....
З плином часу, можливо, і ледь притуплюєть-

ся біль, але все гострішим стає усвідомлення 
втрати – так передчасно пішов з життя уважний 
чоловік, мудрий і ніжний тато, люблячий дідусь, 
вірний і надійний друг і колега, чиї особисті люд-
ські чесноти та професійні якості викликали за-
хоплення і повагу з боку всіх, хто жив і працював 
поруч з ним.

Степан Петрович був взірцем виняткової осо-
бистої відповідальності та самодисципліни, 
високого професіоналізму, вимогливого став-
лення до себе та близьких, взірцем любові та 
доброзичливості, поваги та терпіння. А ще був 
справжньою берегинею сім`ї, своїй дітей та ону-
ків, кожної рослинки та тваринки на подвір`ї. І так 
само, як і колись, хоча і подумки, звертаються і 
чекають його поради – мудрої, іноді несподіва-
ної, але завжди такої щирої... “Велике горе гово-
рить, а величне – німіє”. Неможливо знайти сло-
ва, які б розрадили смуток його рідних. Адже цей 
світ покинула не лише близька людина, з цього 
світу пішла частинка їхньої душі.

У день світлої пам`яті просимо всіх, хто знав 
Степана Петровича, згадати його добрим сло-
вом і пом`янути у своїх щирих молитвах.

Ніколи не згасне в наших серцях любов, вдяч-
ність та велика шана до цієї прекрасної людини.

Вічна пам`ять, мир і спокій твоїй душі. Хай зем-
ля буде пухом, а наша пам`ять про тебе вічною.

Люблячі і сумуючі рідні.

Продається приміщення на 3-му 
поверсі під готель – 8 кімнат, 

офіс, кухня та підсобна кімната. 
Загальна площа  – 250 кв. м.

Тел. 093-266-08-56

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 
висловлює щире співчуття вчительці 
Г.П.Боченковій з приводу смерті її батька.
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9 травня. Тривалість дня – 15.11. Схід – 5.19. Захід – 20.30. День Перемоги. Іменини святкують Василь, Степан, Іван

Вважати недійсними

Сокровенне

23 квітня – хлопчик (3 кг 200 г, 52 см) у 
Ганни СеРеДиНСЬКОЇ зі с. Малий Говилів 
Теребовлянського району,

об 11 год. 45 хв. – хлопчик (2 кг 995 г, 52 см) 
в Ірини СиРОТЮК зі с. Горішня Вигнанка;

24 квітня – дівчинка (3 кг, 52 см) в Ірини 
СТеПУЛи з м. Чортків;

хлопчик (3 кг 580 г, 52 см) у Світлани ГеВ-
КО зі с. Рожанівка Заліщицького району;

25 квітня – хлопчик (3 кг 500 г, 56 см) 
в Ірини ГУМеННОЇ зі с. Пробіжна,

о 15 год. 28 хв. – хлопчик (3 кг 670 г, 52 см) 
у Любові СеНиК з м. Чортків;

27 квітня о 15 год. 10 хв. – хлопчик (4 кг 
300 г, 58 см) у Надії ПРУС зі с. Джурин;

о 19 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 760 г, 54 см) 
в Іванни ГеВКО зі с. Біла;

28 квітня – дівчинка (3 кг 190 г, 50 см) 
у Надії СТеЦЬ зі с. Колиндяни,

о 16 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 590 г, 56 см) 
у Наталії ЧеРНеЦЬКОЇ з м. Чортків,

о 19 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 145 г, 49 см) 
у Марії ЯСеНЧУК зі с. Ридодуби;

29 квітня – дівчинка (3 кг 260 г, 52 см) 
в Юлії МиХАЙЛОВСЬКОЇ з м. Чортків.

Подяка

Родовід
З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 23 по 29 квітня ц. р. 

народилося 4 дівчаток і 8 хлопчиків: 

У ці сповнені весняною ніжністю 
травневі дні святкуватиме свій чарівний 
молодий ювілей найдорожча, наймиліша, 
найдобріша, найкрасивіша наша донька, 

кохана дружина, матуся
Марія Михайлівна ХРиК

з м. Чортків.
Наша мила й люба, 
              найкраща у світі,
Бажаємо щастя,
                  даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
                 плекали тепло,
І щоб завжди 
       здоров`я у Тебе було.
Будь завжди весела, 

                                            щира й багата,
Хай будуть у Тебе друзі хороші.
Щоб смутку не знала, ми просимо в Бога,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі,
Бо людині для щастя багато не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов̀ ю – чоловік Володя, 
синочок Дениско, мама, 
тато і хресний тато 
Я.В.Патола з сім`єю.

З початком травня завітав радісний 
ювілей до милої та чарівної жінки
Ніни Богданівни ЗАКРеВСЬКОЇ.

Бажаємо добра 
                      і довголіття,
У кожній справі 
                     хай щастить,
Вік щедрий, 
      як калинове суцвіття,
У злагоді і радості 
                               прожить.
Хай доля буде, 
            як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З любов̀ ю і повагою – 
чоловік та сини, батьки, 

сестра із сім`єю.

ПМК-258 ТОВ «Тернопільбуд» 
ПРОПОНУє:

1. 1-, 2-, 3-, 4-кімнатні та дворівневі квартири; офісні та 
торговельні приміщення по вул. Січинського та вул. Подільській 
в м. Чортків

2. котеджі – загальною площею 212 кв. м по вул. Червоний берег 
в м. Чортків

3. гаражі по вул Січинського в м. Чортків
Адреса: м. Чортків, вул. кн. В.Великого, 8 б 
тел.: (03552) 3-19-27; 3-17-99; 067-981-69-80

Верба красна розцвітає, 
Про Великдень сповіщає 

і Спасителю під ноги 
Стеле гілочки розлогі

– ось такий передвеликодній сюжет «упіймав» об`єктивом фотокореспондент районки 
минулої неділі на подвір`ї храму Успіння Пресвятої Богородиці у Чорткові в часі освячення 
вербових галузок.

Фото Ореста ЛижеЧКи

Світла Вербниця

Чортківська РГО “Спілка Чорнобиль та ін-
валідів Чорнобиля” щиро дякує за організа-
цію та проведення мітингу-реквієму до 27-ї 
річниці Чорнобильської трагедії Чортківсько-
му районному комунальному будинку куль-
тури ім. К.Рубчакової, директору Й.Й.Овод 
та дітям-учням музичної школи під керівниц-
твом Н.Котузи. Бажаємо міцного здоров`я, 
успіхів та процвітання на професійній ниві. 

З наступаючими Великодніми святами!

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії Н за № 306946, ви-
дане Тернопільською ОДА 28 грудня 2005 р. на 
ім`я: ГРОД Юлія Олегівна.

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ЯА за № 796809, виданий відді-
лом земельних ресурсів Чортківської РДА 3 жов-
тня 2005 р. на ім`я: ЗАЗУлЯК Марія Василівна.

акт на земельну частку (пай) серії ІV ТР за № 
171170, виданий Чортківським відділом земель-
них ресурсів РДА на ім`я: НЕЧАЙ Степанида 
Василівна.

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогого 
чоловіка, батька, зятя

Михайла Івановича ПІДГІРНЯКА.
Ще небо хмарами 
                          не вкрите,
Ще так прозоро 
                       сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – 
                                  осінь.
Ще очі блиску 
                    не позбулись,
Ще серце жити 

                                              не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі,
Й душа немовби молодіє.
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука.
Хай завжди радість з Тобою буде
По ліву і по праву руку.

З любов̀ ю та повагою – 
дружина, діти, мама Люба, 

тато Славик.

З 80-річним ювілеєм, який виповнюється 
на самісінький Великдень, вітаємо 

дорогу маму і бабусю 
Яну Петрівну ЛУЧКОВУ 

зі с. косів.
Ти єдина у нас на світі
І всі ми любов`ю 
                   Твоєю зігріті,
Уклін Тобі, рідна, 
          така нам потрібна,
За те, що піклуєшся 
               завжди про нас.
Не знай ніколи горя, 
                           сліз і бід,
Живи для нас 

                                              ще сотню літ.
Посилаємо всі ми вдячні слова, 
А Бог хай дарує здоров`я на многії літа.

З повагою та любов̀ ю – 
донька Світлана, онуки 
Петро і Орест з далекої 

Італії та внук Іван з Києва.
Щиросердечно вітаємо 

з Днем народження кохану дружину, 
найдорожчу в світі мамусю

Орисю Орестівну ГОРОЩУК.
Нехай трояндами цвітуть 
                                            літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Бажаємо Вам ми тільки щастя
Та здійснення всіх мрій і сподівань.
Живіть, цвітіть, радійте й усміхайтесь,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожна мить і кожна гожа днина
Для Вас будуть сповнені добром.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В сім`ї панують мир і доброта,
Ісус Христос з Вами завжди буде,
А з Ним у серці любов 
                               Його свята.

З любов̀ ю і повагою – чоловік 
Ігор, синочок Назарчик, 
донька Надія, зять Ігор.

Благодійність

Величне свято Воскресіння Христового 
спонукає кожного з нас ще раз замислитися 
над вічними цінностями християнської мо-
ралі, дає нам добру нагоду наповнити серця 
любов’ю і добротою, зміцнює духовно. З на-
станням Пасхальних днів пробуджується не 
тільки земля, а й усі людські надії та споді-
вання на добру долю. Адже це світле свято 
уособлює велич Божої любові до кожного 
з нас. Тож нехай диво воскресіння надихає 
всіх на праведні справи.

Колектив територіального центру соці-
ального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Чортківського району дякує всім 
приватним підприємцям, які відгукнулися 
на листи-звернення і не залишились осто-

ронь людських проблем. А це керівник ПП 
«Колобок» В.Г.Хом’як, ПП Ю.Г.Сліпенький, 
Т.К.Загорняк, О.С.Мізерота, Н.Р.Котик, 
Г.Р.Коростіль, Л.А.Іванець, Ю.В.Загайко, 
О.Ю.Городецька, А.А.Ковтун, О.Д.Гаворчак, 
М.С.Шептицька, М.В.Гарбера, О.Г.Цвігун.

Щиро вітаю всіх із найсвітлішим христи-
янським святом – Великоднем. Бажаю усім 
тепла та взаєморозуміння, достатку й сімей-
ного затишку та непохитної віри в Любов і 
Добро, сповнення всіх добрих починань.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Роман ДАНиЛЬЧАК, 
директор територіального центру

Щоб і паска, і ковбаска

Сьогодні святкує своє 40-річчя 
дорога мама

Ірина Володимирівна КАВ`ЮК.
Лагідна, рідненька, добра і проста, 
Моя дорогенька, моя золота!
Тебе, моя мамо, рада я вітати: 
Твій День народження прийшов, 
Бо Ти для мене одна-єдина мати 
І зігріває мене Твоя любов. 
Тебе я люблю, мені без Тебе сумно. 
З Тобою прагну бути нерозлучно, 
Бо Ти для мене – як сонечко ясне! 
Тож хай міцним Твоє здоров’я буде 
І в радості минають дні Твої! 
Хай довго стукає 
                  ще серце в грудях
На щиру втіху всій 
                              нашій сім`ї.

З любов̀ ю – донька Христина.


