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Виходить з 1939 року

Звичаї

Анонс

На злобу дня
*    *    *

На очах у депутатів Верховної Ради 
Руйнується Україна, а вони мов раді,
Зелененькі «человечки» СБУ грабують, 
Охоронці, міліція їх дії пильнують,

Наче стежать, чи всю зброю москалі забрали, 
Щоби потім «майданівців» влучно відстріляли. 
На захоплення реакція влади запізніла, 
Бо й кордонів захистити вчасно не схотіла.

Зібрались позачергово питання рішати, 
Як би їм майно і бізнес краще захищати, 
А можливо, уже ділять європейські гроші? 
Євромайдан здогадався, що ви не хороші,

Бо сидите в «закамарках», вас ніде не видно, 
Екранну балаканину слухати огидно: 
Такі раптом поставали «розумні» 
                                                з екс-влади, 
Запізніло новій владі даєте поради:

Треба було так робити чи так поступати... 
Де ви були, коли ворог в наш край сунув лапи,
Хіба ніхто не помітив зрадників у Раді, 
Симоненка, Єфремова у постійній зраді,

Тепер вони «заправіла» 
                            в Південному Сході, 
Дочекаються прокляття в рідному народі, 
Зрадник Царьов зустрічі 
                                    також дочекався:
З мордобоєм полетіли у нього ще й яйця.

Із усього хочу такий висновок зробити,
Щоб за стіл свиню московську ніяк 
                                           не пустити,
Бо москалик в любім віці – дитя нерозумне, 
Як вже свиня за стіл сяде, 
                                           на стіл лапи суне.

Галина ГРИЦЬКІВ

Він не бачив тієї картинки – не довелось. 
Адже громадив і «ховав» рудий ліс на прилеглій 
до ЧАЕС території упродовж літа-осені 1987-
го. Та достеменно знає цю історію, виспівану 
Дмитром Павличком й Олександром Білашем 

тугою найбільшої ядерної катастрофи ХХ 
сторіччя: «Там згоріли гнізда і гніздечка, 

поржавіла хвоя і трава, журавлина крихітна 
вервечка напиналась, наче тятива...».

На грудях мого візаві поміж численних відзнак за вій-
ськову та громадянську доблесть є й така медалька – зі 
зображенням отих журавлів, котрі так і не втрапили до рід-
них, випалених «мирним» атомом гнізд. А ще – медаль зі 
зображенням краплі крові. Найпомітніша – «За бойові за-
слуги». Купа військових, фахових нагород за ратну служ-
бу, навіть за спільні злагоджені дії з польським військом.

Ігор Кіницький – кадровий військовий. Послужний спи-
сок такий: призваний на строкову зі Львівщини, родинно-
го с. Раково Старосамбірського району. Служив у Литві, 
м. Каунас. Його запримітили, запропонували надстроко-
ву, а відтак – вступ до Калінінградського вищого військо-
вого інженерного училища. Упродовж п`яти літ був і слу-
хачем вишу, і старшиною роти водночас, тож служба не 
переривалась. Одружився (з дружиною Оленою родом 
з Чортківщини познайомився в Каунасі), народилося 
двоє діток. Вже в офіцерському званні постелилась гла-
ві сімейства путь у складі Ленінградського військового 
округу на півострів Рибачий, де, журно жартує, «Макар 
телят не пас». Це – за Мурманськом, Заполяр`я. На 29-
му кілометрі від населеного пункту Печінга стояло чоти-
ри будиночки, там і мешкали військові. Був командиром 
понтонної роти. А через рік служби втрапив до Алакурті 
під норвезькою границею.

Власне з тих країв старлей Кіницький і був направле-
ний до Чорнобиля – до Ленінградського полку хімічної 
розвідки і дезактивації. Селище Доманівка Іванківського 
району на Київщині – то поза межами 30-кілометрової 
зони відчуження. Однак там був лиш постій, а от працю-
вати доводилося в самому пеклі. 

(Закінчення на 3-й стор.)

Людина

На Чорнобиль 
журавлі летіли...

Вийду я з хати, 
Весну гукати: 
– Ой прийди, весно, 
Щоб все воскресло, 
Зі сну збудилось, 
Заворушилось, 
Росою вмилось, 
Сонцем зігрілось, 
Піснею зринуло, 
В небо полинуло.

Це – лиш фрагмент веснянки-гаївки ав-
торства нашої краянки, котра нині мешкає 
у Великій Британії, Дарії Склярик. Та вона 
сокровенно передає настрій одвічних 
українських традицій, що уособлювали в 
собі спільну і для дітей, і дорослих втіху від 
весни уповні, радості Христового Воскре-
сіння, хліборобського замилування рідною 
землею, що спрагло очікує на їх працю, на 
засів. Воскресає Україна, проростає нови-

ми поколіннями, цілковито не ураженими 
синдромом «совка». У їх милих личках по-
стають з прадавності призабуті великодні 
ігри й забави, мить яких й «упіймав» своїм 
фотооб`єктивом біля храму Непорочного 
Зачаття Пречистої Діви Марії у Чорткові 
наш позаштатний автор Олексій ГУСКА. 

Як ми собі гаївки водили

Ось до такого твердження спонукує археологічний ексклюзив – 
знайдена на теренах Чортківщини тюркська шабля. І це так «в тему» 

за нинішнього розкладу суджень російських можновладців щодо 
приниження України, іменованої ними Малоросією. 

Ні, ми – не Малоросія, ми на цілу низку століть старші 
й не започатковувалися із земель «старшого брата». 

Бо маємо ось такі історичні підтвердження.

Розповідь про знахідку – на 4-й стор.

Київська Русь – то праматірна наша колиска
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На часі2

25 квітня. Тривалість дня – 14.23. Схід – 05.45. Захід – 20.08. Іменини святкують Василь, Ярослав

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. 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 публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

БлагодійністьВибори-2014

Духовне

Добра справа

Постановою Центральної виборчої комісії від 18 квітня 
2014 р. за № 330 «Про зміни в складі окружних виборчих ко-
місій з виборів Президента України на позачергових виборах 
Президента України 25 травня 2014 року» внесено зміни в 
склад окружної виборчої комісії з виборів Президента Укра-
їни територіального виборчого округу № 169 (з центром у 
Чорткові). Зокрема, припинено достроково повноваження 
голови комісії Костишак Людмили Каліякпарівни, 1949 р. 
н. – від кандидата на пост Президента України Симоненка 
П.М. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена вибор-
чої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії) і включено 
до складу комісії та призначено її головою Гурина Віктора 
Михайловича, 1969 р. н. – від кандидата на пост Президента 
України Симоненка П.М.

Так уже стало доброю традицією – щорічно в переддень 
найвеличнішого християнського свята Пасхи, яке несе ра-
дість Воскресіння Ісуса Христа в кожну хату, проводити бла-
годійну акцію «Подаруй дитині радість Великодня». 

Зініційована представниками служби у справах дітей рай-
держадміністрації, яку очолює В.Корнак, благочинність, а 
саме – вручення святкових пасхальних пакунків, до вкомп-
лектування яких долучилася чисельна кількість добродіїв ра-
йону, проходила для дітей сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. 

У великому залі засідань районної ради в урочистій обста-
новці дітлахи, яких не по роках уже спіткали життєві прикрість 
і гіркота, отримали передвеликодні подарунки. 

Із Божим благословенням і напутніми словами до усіх 
присутніх звернулися митрофорний протоієрей, настоятель 

церкви Святої Покрови, декан УПЦ КП о. Михаїл Левкович і 
генеральний вікарій Бучацької єпархії УГКЦ о. Володимир За-
болотний, стверджуючи воєдино, що всіх сьогодні об’єднує 
любов і милосердя, Христос показав – найвище над усім є 
любов, і єдиний спосіб зберегти цю любов – дарувати її кож-
ному. 

Низку побажань і привітань, подяки небайдужим благо-
дійникам доповнили й представники влади – перший за-
ступник голови РДА Р.Філяк і заступник голови районної ради 
Л.Хруставка. 

Канва святковості мережилася пісенним ніжноголоссям 
вдячності Всевишньому як юних виконавців, так і маститих 
вокалістів. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Ще від 2009 року (у часових рамках 2009-2015 рр.) триває 
Всеукраїнська молодіжна акція «Пам’ятати. Відродити. Збе-
регти», спрямована передусім на соціальне становлення та 
розвиток молоді, виховання у молодих громадян поваги до на-
ціональних історичних і культурних цінностей та реалізацію мо-
лодіжних ініціатив у трудовій сфері. Один із суттєвих напрямків 
цієї акції – забезпечення захисту, збереження, утримання та 
відповідного використання об’єктів пам’яток культурної спад-
щини із залученням до цього учнівської і студентської молоді.

Тож недарма й огорнули турботою Чортківський замок, який 
належить до національного заповідника «Замки Тернопілля» 
і веде свою історію з далекого ХVІІ століття, студенти коледжу 
Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та 
бізнесу ТНЕУ. Першо- та другокурсники активно й завзято, з ен-
тузіазмом долучилися до наведення порядку навколо фортечних 
мурів (на знімку). Адже прихід весни зазвичай до непристойнос-
ті оголює всі наші болячки, які аж ніяк не назвеш просто браком 
екологічної грамотності. Бо то – ще й відсутність нашої мораль-
ності. Чимало мешканців навколишніх вулиць мають за прикру 
звичку встелювати дрібним побутовим сміттям всю територію по 
периметру. Що це: цілковита відсутність культури, безгосподар-
ність чи байдужість? Мабуть, все відразу. Доки ще не розвинула-
ся соковита весняна зелень, погляньмо на вигнанецький пагорб: 
по ньому вздовж згори тягнуться цілі смуги сміття, від славноз-

вісного джерела. Таке ж самісіньке й від каплички, що при дорозі 
на Горішню Вигнанку, де віруючі люди палко моляться до Богоро-
диці. А вниз тягнуться пасма сміття. Куди ж таке годиться? Варто 
б звернути на це увагу Горішньовигнанському сільському голові, 
присоромити і селян, і містян, застерегти від подібного.

Володимир ГРИЦИК, 
начальник Чортківського замкового відділу 

національного заповідника «Замки Тернопілля»

Товари за цінами виробника мали змогу придбати місцеві 
жителі на передвеликодньому ярмарку, що відбувся 17 квітня 
на центральному майдані Чорткова. Напередодні свята Ве-
ликодня тут було організовано та проведено ярмарок, на яко-
му представлено сільськогосподарськими та переробними 
підприємствами Чортківщини широкий асортимент продукції, 
товарів за цінами виробника. Свій крам жителям краю про-

понували ПП В.Вишинський, С.Шевчук, В.Дем`янів, ПП «Чорт-
ківсир», райСТ, ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів», 
ПП «Колобок», ПАП «Обрій», «Березина», «Пролісок», ТОВ 
«Техпродпостач», яким за безпосередню участь в ярмарку 
організатори висловлюють вдячність та вітають усіх зі світ-
лим святом Великодня.   

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Нехай у душах наших проростають зерна 
любові та добра

Істина – Бог готовий промовляти до нас через кожну річ життя. У Святому письмі сказано: 
«Блаженний той, хто дбає про вбогого».

Кошик споживача

Передвеликодній ярмарок на майдані

Пора відроджувати, а не губити

В ОВК № 169 – новий голова

Минулого тижня працівники Чортківського 
районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції 

в Тернопільській області в приміщенні службового 
кабінету організували для неповнолітніх осіб та осіб 

молодіжного віку із числа засуджених, що перебувають 
на обліку, захід на тему «З любов’ю у серці». 

На захід були запрошені молодь церкви смт Лужани Кіцман-
ського району Чернівецької області з пастором Г.Чайником, 
а також представник ЦАСД В.Кривенчук, котрі влаштували 
концерт, а саме виконували духовні пісні, продемонстрували 
відеопостановку, в яких основна увага була приділена темі 
пошуку щастя та любові. Також було переглянуто відео жит-
тєвих повчальних історій для правильної орієнтації в системі 
духовно-моральних цінностей.

Під час заходу підоблікові особи та присутні із захоплен-
ням спостерігали за подіями, щиро аплодували, проводили 
діалог з пастором.

Після загальної молитви представники релігійної організації 
подарували засудженим подарунки у виді духовної літератури.

Даний захід був засобом духовного впливу на засуджених, 
спробою поліпшити їх особистість за час відбування покарання 
до ведення морального, соціально-корисного способу життя.

Василь КОВТУН, 
начальник Чортківського міжрайонного відділення 

кримінально-виконавчої інспекції

З любов’ю в серці

Кубок району. 1/8 фіналу. Гор. Вигнанка – Шманьківчики 
- 1:2; Сосулівка – Заводське-1 – 1:6; Пробіжна – Базар – 1:2; 
Росохач – Ягільниця – 0:3; Біла – Товстеньке-1 – 4:1; Улашківці 
– Бичківці – 4:1; «Калічівка» Чортків – Шманьківці – 5:0; Ридо-
дуби – Ромашівка – 1:0. 30 квітня в 1/4 фіналу розіграшу кубка 
зійдуться: Заводське-1 – Шманьківчики; Ягільниця – Базар; 
Улашківці – Біла; «Калічівка» - Ридодуби. А вже цієї неділі, 27 
квітня, стартує першість Чортківщини з футболу, з перебігом 
якої ми традиційно знайомитимемо наших читачів. 

Футбол
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Соціум

Соцзахист інформує

На варті правопорядку

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 
квітня 2014  р. за № 102 «Деякі питання виплати у 2014 році 
разової грошової допомоги, передбаченої Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту» і «Про жертви нацистських переслідувань» вищевказана 
допомога ветеранам війни до 5 травня ц. р. буде виплачува-
тись у таких розмірах:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент 
ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентрацій-
них таборів, гетто та інших місць примусового тримання, ви-
знаних інвалідами від загального захворювання, трудового 
каліцтва та з інших причин:

I група – 2575 гривень;
II група – 2250 гривень;
III група – 2020 гривень;
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким 

на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням кон-
центраційних таборів, гетто та інших місць примусового 
тримання, які народилися у зазначених місцях примусового 
тримання їх батьків, – 795 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, – 2575 гривень;

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) по-
мерлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих 
учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських 
переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального 
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не 
одружилися вдруге, – 400 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних 
таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, 
які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям пар-
тизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу ворога, – 145 гривень.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації

Згідно з п. 5 ст. 16 Закону України «Про захист персональ-
них даних» прийом заяв щодо видачі письмових довідок про 
наявність або відсутність судимості проводиться за осо-
бистим зверненням громадянина або довіреної особи, якій 
надана завірена письмова згода-доручення громадянина, 
якого ця інформація стосується. Запит задовольняється 
протягом тридцяти календарних днів з дня його надходжен-
ня, проте якщо опрацювання не потребує додаткової пере-
вірки – 10 діб.

Перелік документів, необхідних для отримання довідки 
(ст. 32 Закону України «Про інформацію»):

– паспорт та його ксерокопія або документ із його ксероко-
пією, який посвідчує особу і містить відомості: прізвище, ім’я, 
по батькові особи, дату і місце народження, місце реєстрації 
проживання (інформація про зміну зазначених даних);

– доручення – у випадку звернення від імені особи, для 
якої призначена довідка;

– запит на виготовлення довідки із зазначенням мети ви-
користання.

Запит для отримання довідки вважається прийнятим за 
наявності всіх зазначених документів – паспорт та його ко-
пія, доручення (у разі потреби).

Для отримання довідки з попередніми прізвищами необ-
хідно зазначити про це письмово у запиті.

Довідки про відсутність або наявність судимості вида-
ються для використання при: оформленні візи для виїзду за 
кордон; працевлаштування за кордоном; наданні в установи 
іноземних держав; оформленні або поновленні документів; 
оформленні/продовженні посвідки на проживання; оформ-
ленні дозволу на зброю; оформленні на роботу; оформленні 
ліцензії на роботу з наркотичними засобами, психотропними 
речовинами та прекурсорами; оформленні дозволу на робо-
ту з вибуховими речовинами; оформленні документів в орга-
ни соціального забезпечення; наданні в банківські установи; 
здійсненні усиновлення, встановлення опіки (піклування), 
створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного 
типу; оформленні на роботу, навчання в правоохоронні орга-
ни, заклади Міністерства оборони; оформленні участі в про-
цедурі державних закупівель.

Контактний телефон відділу персонально-довідкового 
обліку та захисту персональних даних УІАЗ УМВС України 
в Тернопільській області: (0352) 27-12-20.

Графік
прийому запитів громадян для оформлення та 

видачі довідок про відсутність або наявність судимості 
Чортківським рВ уМВС україни в Тернопільській області

(згідно з листом департаменту інформаційно- аналі-
тичного забезпечення МВС України за № 16/4-1623 від 
3 квітня ц. р.):

понеділок – п’ятниця – з 10-ї до 11-ї год. і з 15-ї до 16-ї год., 
субота, неділя – вихідні дні.

Богдан ПІЦЬ,
начальник штабу Чортківського РВ УМВСУ 

в Тернопільській області

 З метою належного забезпечення прав та свобод грома-
дян, захисту суспільства від злочинних посягань, охорони 
громадської порядку в структурі Управління МВС України 
у Тернопільській області створюється батальйон патруль-
ної служби міліції особливого призначення «Тернопіль». У 
зв’язку із цим Управлінням здійснюється прийом на службу 
значної кількості кандидатів (чисельністю 300 осіб) за спро-
щеною процедурою з випробувальним строком до одного 
року, термін оформлення матеріалів в управлінні кадрового 
забезпечення Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській об-
ласті буде складати 2 дні.

Особи, які зараховуються до резерву кадрів нового при-
йому на посади інспекторів патрульної служби, повинні від-

повідати наступним вимогам: вік до 35 років; повна загаль-
на середня освіта; проходили строкову військову службу в 
Збройних силах або без служби в ЗСУ, що досягли 25-річного 
віку, та офіцери запасу.

Кандидатам при собі необхідно мати: паспорт; військовий 
квиток; трудову книжку; ідентифікаційний номер; документи 
про освіту (атестат, диплом з оціночною відомістю); свідо-
цтва про народження, одруження, розлучення, зміну прізвищ 
близьких родичів.

Звертатися у райвідділ внутрішніх справ за адресою: 
м. Чортків, вул. Горбачевського, 1. Тел. 2-12-45 (черговий); 
097-662-30-46.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.) 

– ВРП-750, а також рудий ліс вздовж Прип`яті, гаражі – це 
все ми захоронювали, – оповідає мій співрозмовник. – Біля 
самої станції працювали на переплавці обладнання.

ВРП – то відкритий розподільний пристрій 750 кВ. Призна-
чався для видачі в енергосистему потужностей 3-го та 4-го 
блоків Чорнобильської АЕС. Пан Ігор пояснює, що навіть 
тоді, коли фактично все ще було завуальовано й неосягну-
то масштабно, власне праця біля ВРП сприймалась за на-
страшнішу та найнебезпечнішу – недарма хлопці працювали 
там лишень по 15 хвилин. Однак й за той термін встигали 
«вдосталь» нахапатися радіації. Та й попри це трансформа-
ція струму не припинялась – адже атомна працювала. Того ж 
дня ліквідаторів-військових автомашиною «перекидали» на 
інше поле діяльності за одинадцять з половиною кілометрів 
у бік Прип`яті – валити й захоронювати рудий ліс. Як поясню-
ють нині численні інтернет-сайти, то –  зона повної загибелі 
хвойних порід з частковим пошкодженням листяних. Рівні по-
глинутих доз (за розрахунками вчених) за зовнішнім гамма-
опроміненням в 1986-1987 рр. склали 8000-10000 рад за мак-
симальної потужності експозиційної дози – 500 мР/годину і 
більше. Там хлопці відпрацьовували повну зміну – вважало-
ся, що то значно чистіша зона, як на станції. Опісля – пункт 
санобробки і доставка на місце дислокації, в Доманівку.

– До Прип`яті я не їздив, – каже Ігор Антонович, – не мав 
туди й перепустки. На самому енергоблоці працювали фахів-
ці – енергетики, атомщики. Нашим же завданням було приби-
рання території і захоронення лісу (був ліс – зробили поле), 
майданчиків, гаражів. 

Мій візаві показує документи: там значиться, що отрима-
на ним доза опромінення становила 5,5072 рен. Невесело 
усміхається: звісно ж, цифра нереальна, адже почасти до-
пустимих норм на той час не знали достеменно, а ще частіше 
і власне зазвичай занижували. Чому? Та тому, що за правди-
вість по голівці не гладили нікого: був план, його неодмінне 
показушне виконання, а про ціну питання ніхто не дбав.

– Ставилося завдання, – конкретизує, – отих «партизанів», 
тобто призваних на військову службу спеціально для лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС, якомога довше протримати 
на місці, менше робити замін. Екскаваторники, трактористи, 
кранівники, «бетеерщики» добре знали своє. Їх здоров`я, по-
дальша доля нікого не цікавили.

Ліквідатор пригадує, як тоді ж, за його перебування в чор-
нобильському пеклі, у вересні 1987-го на ЧАЕС приїздили 
японці, вкотре пропонували керівництву станції вибрати із 
шахти весь збагачений уран (180 чи 190 тонн), почистити. 
Союз на це, звісно ж, не пішов, від допомоги відмовився. Між 
тим, виміри радіаційного фону, здійснені японцями, переви-
щували виписані нашими «спецами» у 5-6 (!) разів...

– Ми працювали по 8 годин, а допускалося не більше 4-х, – 
провадить далі п. Ігор. – Гинула не лише техніка – її просто спи-
сували і відтягували на спецмайданчик, бо вже «фонила», – ге-
лікоптери, пожежні, миючі машини. Фактично «перепалювали» й 
людей. А щоб приховати істину, підганялося кілька машин з піс-
ком і на певний час «збивався» фон радіаційного забруднення. 
Проте незабаром посилене випромінювання відновлювалося...

Він пробув там три місяці, опісля повернувся до своєї вій-
ськової частини в Алакурті. Служив на Півночі ще два роки, 
потім – у Польщі. Далі був Далекий Схід, Біробіджанський 

край, а 1992-го взяв скерування до Чорткова, на малу бать-
ківщину дружини. Був командиром інженерно-аеродромної 
роти. На пенсію вийшов у 1997-му, нині майор у відставці.

А у 2000-му про себе владно нагадав Чорнобиль – чоловік, 
було, зліг, гадав, і не встане. У львівському військовому госпі-
талі тоді провели операцію з направду філігранною точністю, 
видаливши пухлину на хребті. У 2007-му – чергова пухлина, 
на цей раз мозку. Знову операція, знову вдала: мабуть, на-
родився в сорочці. Ще через два роки – видалення пухлини 
в горлі. Докучала й «щитовидка» – та якось, як жартує п. Ігор, 
трохи заспокоїлась після здійсненої пункції.

Мій співрозмовник – не лише ліквідатор І категорії, а ще й 
інвалід війни ІІ групи, ось такий статус «заробив» у Чорноби-
лі. Попри перенесені болі й болячки вперто тішиться життям. 
Вже дорослі діти, підростають четверо онуків: двоє хлопча-
ків від сина – 6-літній Владислав та піврічний Максимчик, 
двоє дівчаток-принцес від доньки – п`ятирічна Софія-Марія 
та дворічна Анастасія-Анна. Чортків став для нього рідним 
і жаданим родовим гніздечком: не переманила ні Миколаїв-
щина, де є родина дружини, ні Львівщина, де ще жива мати 
і двоє братів. Тут, у Чорткові, Ігор Антонович Кіницький про-
вадить громадську і громадянську діяльність. Він – голова 
правління спілки «Чорнобиль і інвалідів Чорнобиля». Видає 
«на-гора» статистику: нині маємо в районі 28 ліквідаторів на-
слідків аварії на ЧАЕС І категорії, близько сотні ІІ і десь до 
півтораста третьої. Перелічує імена побратимів, обіч з якими 
доводиться «відвойовувати» свої права, – Юрій Марцинів, 
Олексій Омельчук, Володимир Гура та ін. У дні згадки про 
Чорнобиль та його вимушених героїв і жертви зазвичай го-
лосить слово біля пам`ятника у Чорткові (на знімку), буває 
в школах, де виступає зі споминами про ті гіркі позначки в 
історії і на тілі України. Ось і вчора мав зустріч у Чортківській 
ЗОШ № 2. Навіщо? Щоб застерегти покоління, котрі підрос-
тають, вберегтися від подібного лиха. За всіляку ціну.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

На Чорнобиль журавлі летіли...

Дата

Створюється батальйон спецпризначення 
«Тернопіль»

Про розмір допомог 
ветеранам війни

Міліція  інформує
Щодо отримання довідок про 

відсутність або наявність судимості

«Чорнобиль не має минулого часу» – так промовляла пред-
ставлена перед дітворою книжкова виставка. А ознайомлювала 
з нею бібліотекар Марія Стадник – щоб на прикладі поезії вчити 
дітей любити рідну землю, відчувати чужий біль, людські страж-
дання як свої власні. Учні Каміла Ланюш, Микола Демидась, Іри-
на Нашкольна, Наталя Промчук, Таня Ковальчук, Максим Бон-
дя, Уляна Панасик, Мар`яна Чижевська читали поезію. Звучали 
вірші Миколи Луківа «Біль і пам`ять», Леоніда Горлача «Зона», 
Олександра Шарварка «Чи буде квітень, як завжди», Віктора За-

дворного «Героям Чорнобиля» та ін. Домінанта почутого така: 
імена героїв-захисників у нашій пам`яті. Як багато горя! Воно від-
лунює тужливими дзвонами Чорнобиля в наші серця, у нашу сві-
домість. Адже чорнобильське лихо триває, забираючи все нові й 
нові жертви. «Чи знаєш ти, світе, як сиво ридає полин, як тяжко, 
як тужно моєму народу болить?!» (Борис Олійник «Сім»).

Марія МАРЧИШИН, 
завідувачка міської бібліотеки для дітей № 2

Біль, обернений у слово
Інформаційно-поетичну годину під такою назвою (поети про Чорнобиль) днями проведено бібліотекарями 

міської книгозбірні для дітей № 2 спільно з класним керівником 5-А класу Чортківської ЗОШ № 5 
Марією Павлишин.
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Знахідка

Шабля завдовжки 85,5 см. Клинок у неї одно-
лезовий, слабо витягнутий. Він має нахил 5,7 
см, а на кінці його штих (жало) обламане. Біля 
застави (верхньої частини леза від руків`я до 1/3 
довжини леза) його ширина становить 4,3 см, 
товщина зі сторони тилію (незагострений бік за-
лізка) має 0,9 см. Міць (середня частина леза) 
завширшки 3,5 см та завтовшки 0,9 см. У кінці 
перо має ширину тилію 2 і товщину  півсанти-
метра. У цій частині клинка відламаний штих 
(жало). При огляді встановлено, що на плазі 
(бічна сторона залізка) відсутня жолобиця, яка 
збільшувала міцність клинка та полегшувала 
штабу, немає елмані (молотка), що збільшувала 
міцність передньої частини залізка. Ці ознаки 
з`явилися пізніше, з XIV-XV ст. Держак або ефес 
шаблі складається з черена (ручки) довжиною 
5,6 см, шириною 2,3 та товщиною 0,6 см. На 
кінці ефесу була розміщена голівка, яка потім 
відламалася. Криж або хрест шаблі служив пе-
ретинкою для захисту кисті, воно пряме, в роз-
різі лінзовидне. По центру перехрестя із крижем 
з`єднана трикутникоподібна пластина, що при-
значалася для кращої фіксації шаблі у піхвах 
та запобігала проникненню вологи. Біля основи 
клинка в трикутникоподібній пластині зберегла-
ся обойма піхов. Це дає підстави вважати, що 
шабля була залишена або загублена в час вій-
ськової сутички. 

Зазначу, що шабля – це різновид наступаль-
ної холодної січної, ріжучо-колотої клинкової 
зброї, що сформувалася в кінці VІІ – на почат-
ку VІІІ ст. Вона складається  з клинка, ефеса та 
піхов. Першочергово це є зброя вершника. Се-
ред різновидів клинкової зброї шабля є новою, 
відносно пізньою формою. Науковці пов`язують 
розповсюдження шаблі з території  Північного 

Кавказу на Південно-Східну Європу аланами, 
нащадками сарматів. На Русі шаблі почали ви-
користовувати з Х ст., ними було практичніше 
користуватися кінним воїнам. Головним чином 
шабля була найбільш поширена на півдні та 
південному сході Русі. У давньоруських старо-
житностях Х-ХІІІ ст. було знайдено близько 150 
шабель. Про місце їх виготовлення судити до-
волі важко. Можна лише допустити ідею про іс-
нування місцевого виробництва шабель, хоча 
головним чином вони імпортувалися зі Сходу. 
На той час виготовлення шаблі було доволі 
складним технологічним процесом, який вима-
гав великих знань та досконалої майстерності 
металургів і майстрів.

У давньоруський час вимальовується комп-
лекс озброєння дружинників. Легкоозброєні піші 
дружинники мали лук, стріли, дві-три сулиці; 
важкоозброєні й теж піші – спис, меч або сокиру, 
щит. Відрізнялося спорядження кінних дружин-
ників: легкоозброєний мав лук, стріли, сокиру, 
меч (шаблю), щит; важкоозброєний – спис, меч 
(шаблю), щит. Зазначаємо, що еволюція озбро-
єння кочовиків у Східній Європі знайшла своє 
відображення  і в озброєнні Київської Русі, хоча 
відбулися відмінності. Наприклад, шаблі, які з IX 
по XI ст. поширилися від Північного Поволжжя і 
Передкавказзя до Угорщини, мали на озбро-
єнні як мадяри, так і давньоруські дружинники. 
З XII ст. у мадярів меч витісняв шаблю, тоді як 
в давньоруській дружині шабля вже ширше 
впроваджувалася у військове спорядження.

Про ширше використання шаблі в Україні 
свідчать матеріали археологічних досліджень. 
Наприклад, шабля  входила у військове спо-
рядження князя з кургану Чорна Могила біля 
Чернігова – він був місцевим князем часів Свя-

тослава Ігоревича. Доволі часто шаблі зна-
ходяться у курганних некрополях XI-XII ст. на 
Пороссі – це с. Яблунівка. За матеріалами архе-
ологічних досліджень встановлено, що деталі 
похоронної обрядовості свідчать не лише про 
контакти слов`янського населення з кочівника-
ми, а й засвідчують проживання алано-яських 
угрупувань, які входили до складу Половецько-
го степу. Встановлено, що найпомітніший вплив 
на озброєння та амуніцію галицьких дружинни-
ків справляли тюркські кочовики. 

На території Галичини шаблі виявлені в Судо-
вій Вишні та Пліснеську, які датуються X-XI ст. 
У той час на інших землях Русі цей вид зброї 
набуває поширення з XII-XIII ст. Шабля мала 
перевагу над мечем у легкості і маневренос-
ті, властивих вершникам, а для піхотинців 
був зручніший меч. У формуванні галицької  
військової еліти відігравали помітну роль із 
найманцями-норманами тюрки. Ці дві категорії 
у княжій дружині  справляли професійну части-
ну: піхоту та кінноту.

Проживанню номадів тюркських кочовиків на 
Чортківщині сприяли природні умови – тут роз-
ташований степ Панталиха. Ця рівнинність най-
більш властива центральній частині Тернопіль-
ської області, яка замкнута у багатограннику між 
м. Зборів – Тернопіль – Гримайлів – Хоростків 
– Бучач – Зборів. Ця площа мало почленована, 
особливо в межиріччі Стрипи та Серету, Серету 
й Гнилої Липи, Серету та Гнізни, де коливання 
відносних висот не перевищує 15-20 м. Навіть 
долини найбільших річок (Серету, Стрипи) врі-
зані лише на 40-60 м. Долини річок та їхніх при-
ток мають досить широкі (місцями понад кіло-
метр) заболочені заплави. Цю частину області 
називають Тернопільське плато. Як зазначають 
дослідники, степ Панталиха був незаселеною 
територією або “нічийною землею”. Вони роз-
глядають ці простори не як природний бар`єр, 
а як специфічну і самодостатню культурно-
ландшафтну одиницю, що слугує повноцінним 
об`єктом для археологічного вивчення. Припус-
кають: у той час кочували рухливі етнокультурні 
спільноти кочовиків.

Щодо проживання тут тюркських кочовиків 
знаходимо відповідь у топоніміці краю. Тюрк-
ський пласт походження отримали назви: с. 

Базар (з тюркської – ринок); гора Батурова біля 
с. Біла – богатир, сильний; с. Біла (від бел, bel  – 
ущелина, гірська стежка); Бердо (від Берді, що 
означає «він дав»); Бичківці (Бички – тюркське 
чоловіче ім`я); р. Джурин, с. Джурин (від Джура 
– друг); Полівці (половці – назва племен); Чорт-
ків – керт, зарубка або кертме – іновірці); Коши-
лівці (кьош – переїздити, кочувати); Улашківці 
(Улаш, Улашевичі, ім`я і назва половецького 
роду); ліс Чагор біля с. Нагірянка (Чагри – ім`я 
та рід чорних клобуків); урочище Шура в с. Біла 
– шора, що значить воїн, богатир; Шульганівка 
(шульга, тобто лівша). Окрім шаманізму або 
тенгріанства, національної релігії тюрків, було 
поширено багато чужих релігій: іслам, буддизм, 
зороастризм, вчення Конфуція, маніхейство, не-
сторіанство...  Вони відобразилися в топоніміці: 
урочище Манівка в с. Ягільниця – Мані, пророк 
в маніхействі; с. Хом`яківка, хутір Хом`яківка 
біля с. Косів – Хома, тобто фенікс – птах щастя 
в авестійській релігії. Про перебування тут тюр-
комовного населення Кавказу свідчать назви: 
с. Косів (касоги або кашаки – адизьке племя); с. 
Черкавщина, р. Черкаска, г. Черкаска, що біля с. 
Нагірянка, – черкеси, народність; урочище Кав-
каз (с. Хом`яківка).

Ця шабля XII-XIII ст. є третьою знахідкою 
тюркського озброєння на землях колишнього 
Галицько-Волинського князівства. Її появу на те-
риторії краю слід пов`язати із проживанням тут 
тюркського населення, яке перебувало на служ-
бі в удільному Теребовлянському князівстві. 
Проживали тюрки в степу Панталиха, який був 
їхньою стихією для гармонійного співіснування 
в екосистемі та навколишньому середовищі, 
світоглядом та способом життя. Перебуваючи 
найманцями на службі, ці групи завдавали ба-
гато прикрощів: залишаючись непідконтроль-
ними, займалися мародерством та грабежем. 
У разі необхідності за більшу винагороду від 
них можна було очікувати зради. 

Добре, що ця річ потрапила до рук науков-
ців – а скільки цінних старожитностей давнини 
безслідно продані сучасними грабіжниками-
копачами, які, втративши совість, мораль, по-
рушуючи законодавство про збереження куль-
турної спадщини, дбають лише про власне 
збагачення. Якщо заради власного достатку 
своїми руками знищуємо минуле – то чого варті 
у майбутньому? 

 Володимир ДОБРЯНСЬКИЙ, 
археолог

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Тюркська шабля
Нещодавно на теренах Чортківщини була знайдена тюркська шабля, що датується ХІІ-ХІІІ ст.  Ця унікальна річ потрапила 

до рук науковців. Знахідка має величезне наукове значення серед предметів озброєння часів Київської Русі.

Ще на початку ХIX ст. у нашому краї розпо-
чалося вивчення геологічної будови, складу 
та властивостей гірських порід та корисних 
копалин. Ці дослідження у той час проводили 
викладачі Вищої Волинської гімназії з Кремен-
ця, зокрема, Е.Ейхвальд та Г.Яковицький. У 
1860-му та у 1865-1867 рр. геолог М.Барбот де 
Марні опублікував свої статті про силурійські 
відклади вздовж Дністра, Стрипи, Серету; гіп-
си Подністров’я, рифову будову Поділля.

На Чортківщині, Бучаччині та Гусятинщині 
В.Гейсейре та А.Ломницький проводили гео-
логічні знімання. Результати своїх досліджень 
вони опублікували у «Геологічному атласі Га-
личини» у 1912 р. У цей час палеозойські від-
клади досліджували геологи Р.Виржиківський 
та Б.Лісков. А девонські відклади стали у 1923 р. 
об’єктом вивчення М.Гамарської. У 1927-1929 рр. 
силурійські відклади басейнів Серету, Нічлави 
та Збруча досліджував геолог Р.Козловський, ко-
трий поділив їх на 3 групи: скалівську, борщівську 
та чортківську. Літологію давньопалеозойських 
відкладів досліджували геологи С.Восанчук, 
Ф.Курочка, М.Стащук. Стратиграфію та викопну 
фауну і флору давньопалеозойських відкладів 
досліджували В.Гинда, В.Грищенко, Д.Дригант, 
А.Іщенко, О.Никифорова, Г.Пом`яновська, 
А.Хижнякова, П.Цегельнюк. Юрські відклади 
долин Серету та Дністра досліджував геолог 
Є.Дуніковський у 80-х рр. позаминулого сто-
ліття. У 20-х рр. минулого століття його справу 
продовжував І.Семиратський. Наукові узагаль-
нення про крейдяні відклади у нашому краї по-
дані у «Геологічному атласі Галичини» та у пра-
цях В.Ласкарєва. 

Надзвичайно важливе значення для піз-
нання крейдових відкладів мали дослідження 

долин Серету, Дністра та Стрипи, зроблені 
Б.Кокошинською, Д.Бобровником, Г.Бойчуком, 
Ю.Сеньковським та А.Ясінською. Ці досліджен-
ня були узагальнені у книзі «Стратиграфія та 
фауна крейдових відкладів Заходу України» 
та у книзі Є.Лазаренка і Б.Сребродольського 
«Мінералогія Поділля», в якій детально оха-
рактеризовано крейдяні відклади нашого 
краю. Біостратиграфія крейдяних відкладів 
описана у працях С.Пастернака. А у працях 
Ю.Сеньковського подана мінерало-геологічна 
характеристика сеноманних відкладів крейдя-
ної системи та генезис силіцидів. Було опублі-
ковано монографію про фосфорити Західної 
України, в якій проаналізовано їхні прояви. Кай-
нозойські відклади вивчав у нашому краї геолог 
В.Фрідберг. Біостратеграфію відкладів вивчав 
геолог В.Горецький, а пізніше – А.Щайнюк. Бен-
тонітні глини досліджував Ю.Пекун. Монографія 
Л.Кудріна «Стратиграфія, фації та екологічний 
аналіз фауни палеогенових та неогенових від-
кладів Передкарпаття» відіграла дуже важли-
ву роль у палеогеографічному осмисленні кай-
нозойської історії нашого краю. Четвертинним 
відкладам Поділля, їх розчленуванню, лесовим 
товщам, неотектонним процесам присвячені 
роботи Ю.Полянського. Слід відзначити, що ці 
проблеми розглянуті у працях А.Богуцького, 
М.Демедюка, М.Куниці, М.Орла, Й.Свинка, І .Со-
коловського. Загальні риси тектонної будови 
Поділля встановили В.Ласкарєв, В.Гейсейре, 
В.Зих, Л.Лунгерсгаузен, С.Назаревич, Є.Опоков, 
А.Халубинська. Перечислені вище праці є дуже 
важливим внеском не тільки в українську, а й у 
світову геологічну науку. 

В останні десятиріччя, тобто в роки вже 
незалежної України, опубліковані пра-

ці Т.Знаменської та І.Королюка, а також 
К.Геренчука, І.Гофштейна, Й.Свинка про блоко-
ву тектоніку, тектонні закономірності у фогра-
фії, неотектонні процеси у регіоні.

Систематичні геологорозвідувальні роботи в 
нашому краї сприяли і сприяють розширенню 
мінерало-сировинної бази, виявленню потріб-
них будівельних матеріалів, родовищ міне-
ральних вод, торфу і т. д. Цілеспрямовані до-
слідження 60-80-х рр. минулого століття були 
продовженням довоєнних, про які вже йшла 
мова вище. Такі роботи у нашому краї прово-
дили геологічні установи АН УРСР, Київського 

Надра Чортківщини

Геологічні дослідження у нашому краї
Хоча Чортківщина не славиться традиційно важливими корисними копалинами, проте для геологів вона здавна цікава тим, 

що саме тут були і є найбільші на Тернопільщині поклади пісковиків. Причому пісок тут добувають дуже якісний. Саме 
чортківський пісок постійно використовується для облицювання цоколів житлових будинків, адміністративних споруд, 

навчальних та культурних закладів. Промислове значення мають також родовища глини та лесові суглинні породи. Саме вони ще 
з позаминулого століття були сировиною для виробництва черепиці та якісних видів цегли, гончарного виробництва. 

Такими вони залишаються і по сьогоднішній день. Тепер зупинимось на тому, 
коли, де і ким почали вестися тут геологічні дослідження. 

та Львівського університетів, Львівської геоло-
гічної експедиції, організацій «Укргеолнеруд», 
«Укргеолбуд», «Укркоманпроект», «Міжколгосп-
геолпроект». 

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. ці до-
слідження проводили колективи геологічних 
факультетів Львівського університету, Інститу-
ту геології та геохімії корисних копалин НАНУ, 
Українського науково-дослідного геологорозві-
дувального інституту.

Відомості про геологічну будову та корисні 

копалини нашого краю подано в таких працях: 
«Природа Тернопільської області», «Геологічні 
пам’ятники України», «Мінерально-ресурсний 
потенціал Тернопільської області». Саме да-
ними із цих праць автор користувався, готуючи 
дану публікацію.

                                 Яромир ЧОРПІТА, 
  заслужений працівник 

культури України, доктор історії та 
філософії, директор міського 

комунального краєзнавчого музею
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28 квітня. Тривалість дня – 14.34. Схід – 5.39. Захід – 20.13. Іменини святкує Трофим. День охорони праці

Цінності

Істини

Творчий звіт

У своїх розповідях завідуюча бібліотекою 
звернула увагу на те, яке велике місце у на-
шому житті займає книга. Адже саме книга 
з дитячих років допомагає пізнати себе і 
зрозуміти світ, що нас оточує; вона збагачує 
знаннями, зміцнює волю, пробуджує мрію. 
Саме герої улюблених книг надихають нас 
у житті, вчать бути добрими, чесними, смі-
ливими та справедливими. І навіть у тепе-
рішній час комп’ютерних технологій ніщо 
не може замінити спілкування з книгою, 

яку можна взяти в руки, доторкнутися до її 
гладеньких сторінок, переглянути яскраві 
ілюстрації, пригорнути її до себе і відчути 
серцем.

Мудрі прислів’я та приказки нашого народу 
про книгу, загадки, вірші з радістю розповіда-
ли діти, а також з цікавістю відповідали на за-
питання літературної вікторини.

Марія КОРЧИНСЬКА, 
завідуюча бібліотекою-філіалом

 с. Нагірянка

11 квітня до Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст. 
з’їхалися представники районного керівництва 
Т.А.Захарова (головний спеціаліст районного 
відділу освіти), С.І.Махно (методист української 
мови та літератури і світової літератури ра-
йонного відділу освіти) та члени творчої групи 
(А.В.Романів, Н.В.Шпак, О.Й.Ріба, О.Я.Квасниця, 
І.В.Ставнича, М.З.Пуляк). Є давня й добра тра-
диція запрошувати на засідання районної твор-
чої групи учителів української мови та літерату-
ри і світової літератури (керівник – С.О.Дячок, 
вчитель-методист світової літератури Колин-
дянської ЗОШ І – ІІІ ст.) відомих людей у царині 
науки та методики. 

Вдруге мали за честь зустрічати у своїй школі 
колиндянські вчителі та учні Ю.І.Ковбасенка, ав-
тора чинної програми зі світової літератури, пре-
зидента УАВЗЛ, професора Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка. Саме завдяки його 
виступу усі «побачили» зовсім іншого Шевченка 
(не «поважного діда у шапці й кожусі», а справж-
нього – розумного, завжди молодого, рішучого у 
поглядах інтелігента-європейця).

Усіх гостинно привітала доброзичлива керів-
ник закладу А.Л.Довгань, котра зауважила, що 
за затишну та святкову обстановку зустрічі варто 
подякувати Н.П.Будняк, педагогу-організатору, 
яка зі смаком оформила виставку колиндян-

ських великодніх 
рушничків, а також 
М.В.Машталяр, з іні-
ціативи якої до 200-
річчя Т.Г.Шевченка 
учнями та вчителя-
ми школи вишито 
рушник та написа-
но портрет Кобза-
ря, що прикрашали 
сцену актової зали.

Учні школи у 
святковій програмі 
«Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь сто-
ліття…» вшанували 
пам’ять Т.Шевченка 
та Небесну сотню. 
Лунали пісні у ви-

конанні солістки Марії Величко, дуету у складі 
Оксани Юрків та Діани Бубель (учнів 8 класу), 
учителів школи М.В.Машталяр та О.Ю.Коземчук. 
Розкривали свої таланти юні музиканти Т.Береза, 
Б.Пашківський, М.Чухрій та актори Д.Мелимука, 
С.Плецан, Д.Забіяка, І.Бронецька, В.Козак. Озву-
чила вірш А.Л.Довгань «А небо плакало доща-
ми…» про найсвіжіші, проте такі жахливі події  
Майдану, учениця 10 класу Т.Месаксуді. А на 

завершення учнівський хор під керівництвом 
вчителя музики М.Р.Гуменюка виконав молитву 
«Отче наш…».

Укотре здивувала не лише своїми журналіст-
ськими (презентувала «захалявну книжечку» 
педагогічних ідей учителів району), а й кулінар-
ними талантами керівник районного методич-
ного об’єднання вчителів української мови та 
літератури, вчитель-методист Колиндянської 
ЗОШ І – ІІІ ст. Л.Я.Гикава. Її шедевр – «солодкий 
Кобзар» (на знімку) ще довго не наважувалися 
скуштувати гості свята (чи то шкода було поїда-
ти такий витвір, чи просто не знали, як це з’їсти 
книгу?!).

Та, врешті-решт, наситившись розумними і 
солодкими ідеями «Кобзаря», члени засідання 
ділилися досвідом, цікавими  власними та учнів-
ськими здобутками, здійснювали компаративні 
дослідження на тему: «Тарас Шевченко: націо-
нальні і світові виміри». 

Про секрети перемоги своїх вихованців Окса-
ни Шпак (учениці 9 класу Сосулівської ЗОШ І 
– ІІ ст.), Максима Гикавого та Валентини Козак 
(учнів 9 класу Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст.) на 
всеукраїнських конкурсах учнівської творчості, 
присвячених Шевченківським дням у 2013 та 
2014 рр., розповідали їхні учителі Н.В.Шпак та 
Л.Я.Гикава. Методикою проведення оригіналь-

них святкуваннь з відеозйомками інтерв’ю жите-
лів смт Заводське у Чортківській ЗОШ І – ІІІ ст. № 
4 поділилася учитель О.Й.Ріба. Науковістю від-
значено дослідницьку роботу «Творчість Тараса 
Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два 
виміри свободи» учнів Ягільницької ЗОШ І – ІІІ 
ст. (учитель А.В.Романів). Вдало провела пара-
лелі між картинами Т.Шевченка та Рембрандта 
О.Я.Квасниця (вчитель Джуринської ЗОШ І – ІІІ 
ст.). Компаративно проаналізувала програму зі 
світової літератури з переплетінням шевченків-
ського слова І.В.Ставнича (вчитель Косівської  
ЗОШ І – ІІІ ст.). А на завершення М.З.Пуляк, вчи-
тель Улашківської ЗОШ І – ІІІ ст., подарувала 
організатору та керівнику свята С.О.Дячок моно-
графію на польській мові.

С.І.Махно у своєму виступі зазначила, що 
саме завдяки таким учителям слово Шевченка 
буде лунати з уст кожного, допоки «сонце сві-
тить», тобто вічно! А Т.А.Захарова, підсумову-
ючи роботу творчого засідання, слушно заува-
жила, що Чортківщина, та й Україна загалом, і в 
майбутньому матиме виховане та національно 
підковане молоде покоління, яке не буде стояти 
осторонь і спокійно реагувати на несправедли-
вість, корупцію, світове зло, а жити за шевчен-
ківським гаслом: «Борітеся – поборете!».

Максим ГИКАВИЙ, 
Едуард ДЯЧОК, 

учні Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст.,
фоторепортери дійства

Направду, розмаїття мегаталантів, яких вико-
хує коледж, зачаровує кожного, хто хоча би на 
мить занурився в мистецьку пафосну феєрію, де 
завше полонять своїх глядачів надзвичайно при-
ємними враженнями як юні обдарованості, так і 
маститі виконавці.

Творчий звіт коледжу постав різнобарвною 
жанровою палітрою мистецьких художніх ко-
лективів і колективів малих форм, солістів-
вокалістів, інструменталістів, читців; робо-
тами образотворчого мистецтва та технічної 
творчості.

Концертна програма всесторонньо розкрила 
творчі можливості виконавців, відобразивши їх 
самобутність, оригінальність, виявивши творчий 
підхід мистецьких керівників. 

Саме високохудожню виконавську майстер-
ність, сценічну культуру, неповторну самобут-

ність виконавців відзначило журі обласного кон-
курсного творчого звіту. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Благослови, Кобзарю, нашу Україну!
Саме під таким гаслом нещодавно, 10 квітня, в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О.Барвінського відбувся обласний конкурсний творчий звіт, 

присвячений 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та світлій пам’яті героїв Майдану.

З книгою жити – з добром дружити
Під такою назвою пройшов літературно-виховний захід з учнями 1-4-х класів 

у Нагірянській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів, присвячений Міжнародному 
дню дитячої книги, який щорічно відзначається 2 квітня. Організатором заходу 

була завідуюча бібліотекою-філіалом с. Нагірянка М.Корчинська.

Шевченкіана

«Я на сторожі коло їх поставлю слово…»
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29 квітня. Тривалість дня – 14.37. Схід – 05.37. Захід – 20.14. Іменини святкують Ірина, Леонід

Засторога

Одним з основних шляхів розповсюджен-
ня африканської чуми свиней є хворі кабани, 
які інфікують домашніх свиней при контакті. 
Тому Державна ветеринарна і фітосанітарна 
служба України заборонила ввезення в країну 
сприйнятливих до вірусу (АЧС) тварин, про-
дукції з репродуктивного матеріалу з Польщі. 
Також одним з основних факторів розповсю-
дження вірусу хвороби є несанкціоноване пе-
ревезення інфікованих 
тварин та продукції сви-
нарства людиною. Крім 
зазначеного, інфікуван-
ня домашніх свиней 
може відбуватися при 
згодовуванні відходів  
закладів громадського 
харчування, що можуть 
містити в собі залишки 
інфікованої свинини, які 
не становлять загрози 
для людини.

Найважливішою епізоотологічною осо-
бливістю («підступністю») африканської 
чуми свиней є надзвичайно швидка зміна 
форм перебігу інфекції серед домашніх 
тварин гострого зі стовідсотковою леталь-
ністю до хронічного і безсимптомного пере-
носу і непередбачуваного поширення. При 
гострому перебігу в тварин спостерігається 
підвищення температури тіла до 40,4-42,0 
градусів Цельсія, а також задишка, кашель, 
з’являються приступи блювоти, парези та 
паралічі задніх кінцівок. Спостерігаються се-
розні та слизисто-гнійні виділення з носа та 
очей, інколи пронос з домішками крові, час-
тіше – запор. Хворі тварини більше лежать 
зарившись у підстилку, в’яло піднімаються, 
пересуваються і швидко втомлюються. Відмі-
чається слабкість задніх кінцівок, хитка хода, 
голова опущена, хвіст прямий, спостеріга-
ється спрага. На шкірі в ділянці внутрішньої 
поверхні стегон, на животі, шиї, біля основи 
вух з`являються червоно-фіолетові плями, 
при надавлюванні на які місце ураження не 
блідне (різко виражається ціаноз шкіри). На 
ніжних частинах шкіри можуть з`являтися 
пустули, на місці яких утворюються струпи і 
виразки. Супоросні свиноматки абортують. 
Перехворілі тварини та ті, що залишилися в 
живих, стають вірусоносіями.

На сьогоднішній день проти африканської 

чуми свиней відсутня імунопрофілактика, лі-
кування заборонено. Усіх тварин, які є в осе-
редку захворювання, забивають безкровним 
методом та спалюють.

Щоб запобігти виникненню хвороби у ва-
шому особистому підсобному господарстві 
та на свинофермі, необхідно дотримувати-
ся декількох правил, які збережуть здоров’я 
тварин та допоможуть уникнути економічних 

втрат, а саме:
– надавати свиней для щеплення ветери-

нарною службою проти класичної чуми сви-
ней;

– утримувати тварин лише закритими в 
базах, сараях, не допускати вільного вигулу 
на території населених пунктів задля недо-
пущення їх контакту з дикими кабанами; 

– періодично обробляти свиней та примі-
щення проти кровососних комах (кліщів, во-
шей, бліх);

– постійно вести боротьбу з гризунами усі-
ма відомими методами;

 – не завозити свиней без погодження дер-
жавної служби ветеринарної медицини від-
повідної зони обслуговування;

– використання відходів їдалень громад-
ського харчування для годівлі свиней мож-
ливе лише після їх знезараження шляхом 
кип’ятіння не менше як 30 хв.;

– негайно повідомляти про випадки захво-
рювання свиней державну службу ветери-
нарної медицини.

Основою профілактики хвороби в госпо-
дарствах, крім вищезазначеного, є також 
обов’язкове забезпечення роботи свино-
ферм у закритому режимі.

Ігор ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, 
начальник управління ветеринарної                 

              медицини в Чортківському районі

На жаль, українці мало обізнані з факто-
рами, що впливають на розвиток меланоми, 
а також із ранніми ознаками переродження 
родимки, а відтак звертаються до фахівців з 
проблемою надто пізно. 

Доведено, що у 70 відсотків випадків ме-
ланома перероджується із вроджених піг-
ментних невусів, особливо великого розміру. 
Причиною переродження є постійне травму-
вання, надмірна дія шкідливого сонячного 
випромінювання, випадки меланоми у членів 
сім’ї, первинні фактори ризику – світле волос-
ся, світлий колір шкіри.

Загрозу переродження родимки становлять 
сонячні опіки, отримані в дитячому віці. Їх му-
тагенна дія на ДНК сумується в пам’яті клітин, 
як наслідок – спричиняє розвиток меланоми.

Родимку, що перероджується, дуже легко 
розпізнати, вона має характерні ознаки, які 
легко запам’ятовуються:

А – асиметрія, коли умовна вісь, проведена 
через родимку, ділить її на дві нерівні поло-
винки;

К – край, якщо край родимки нерівний, зуб-
чатий, немов рваний;

О – окрас, зміна кольору, поява вкраплень, 
гранул, прожилок сірого, чорного чи рожевого 
кольору, а також втрата кольору;

Р – розмір, чим більший розмір родимки, 
тим вищий ризик її переродження, однак і 
маленький діаметр не виключає ризику пере-
родження;

Д – динаміка або прояв будь-яких змін: 
збільшення розміру, товщини, зміна кольору, 
кровоточивість, поява кірочок на поверхні.

Слід сказати, що люди не завжди розріз-
няють меланому і рак шкіри. Рак найчастіше 
виникає на відкритих ділянках шкіри, тоді як 
для меланоми місце не має різниці. Серед 
чинників, що сприяють виникненню раку шкі-
ри, є тривала й інтенсивна дія на шкіру соняч-
ного випромінювання. Цим можна пояснити 
той факт, що майже у 90 відсотків випадків 
рак шкіри локалізується на відкритих ділян-
ках голови, шиї, які найбільше піддаються 
інсоляції.

Рак шкіри з’являється як рожева цяточка, 
яка трохи лущиться. Оскільки ні рак, ні ме-
ланома не викликають болісних відчуттів, на 
місці плями поступово з’являється вузлик, ви-
разка. Хоч метастазує рак рідко, але руйнує ті 
тканини, що під ним, проростає в кістки, рото-
ву порожнину, вуха, ніс.

Скоро почнеться пляжний сезон, тому слід 
пам’ятати, що засмага – це реакція організму 
на шкідливий вплив ультрафіолету. Корисної 

засмаги не буває. 
Вона служить го-
ловним провоку-
ючим фактором 
в утворенні раку 
шкіри і меланоми, 
сприяє старінню 
шкіри, утворенню 
глибоких змор-
щок.

Сьогодні модне захоплення соляріями, але 
фахівці вважають, що від цієї процедури вар-
то відмовлятися. Наприклад, в країнах Євро-
пи використання солярію особам до 18 років 
заборонено.

Існують правила, дотримання яких зменшує 
ризик виникнення злоякісних пухлин шкіри:

– не перебувайте на сонці з 10-ї до 16-ї год., 
у цей час дія сонячного проміння шкідлива;

– пам’ятайте, що сонцезахисні креми за-
хищають шкіру лише від засмаги, однак не 
знижують ризик розвитку меланоми та раку 
шкіри;

– захищайтеся від сонця бавовняним одя-
гом, який не прилягає до тіла;

– не заклеюйте родимки пластирем, це 
створює термічний ефект;

– уникайте всього, що травмує шкіру і ро-
димки;

– попереджайте сонячні опіки у дітей, 
оскільки вони, отримані в дитинстві, підвищу-
ють ризик розвитку меланоми;

– категорично не допускайте перебування 
на пляжі дітей у віці до трьох років;

– пам’ятайте, що сонячні опіки у дорослому 
віці підвищують ризик розвитку раку шкіри;

– уникайте дії шкідливого сонячного про-
міння за наявності невусів або великих піг-
ментних плям;

– проводьте самостійний огляд шкіри з ме-
тою виявлення підозрілих новоутворень шкі-
ри;

– при виявленні новоутворень на шкірі, у 
разі травми родимки потрібно негайно звер-
нутися до лікаря-дерматолога;

– проведення дерматоскопії всіх підозрі-
лих родимок і новоутворень шкіри лікарем-
дерматологом.

Тільки своєчасна діагностика злоякісних 
новоутворень шкіри дозволить вам зберегти 
життя.

Тетяна КУЗЬ, 
головний лікар Чортківського обласного 

комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру Територією Чортківського району прохо-

дить значна кількість ліній електропередач, 
які мають як місцеве, так і державне значен-
ня. Розміщено багато трансформаторних 
підстанцій та розподільчих пунктів.

З метою забезпечення збереження вка-
заних електричних мереж, створення на-
лежних умов їх експлуатації та запобігання 
нещасним випадкам від впливу електрично-
го струму необхідно дотримуватись Правил 
охорони електричних мереж, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 
березня 1997 р. за № 209.

Для створення нормальних умов експлуа-
тації електромереж, забезпечення їх збере-
ження та дотримання вимог техніки безпеки 
встановлюються охоронні зони уздовж пові-
тряних ліній при напрузі: до 1 кіловольта – 2 
метри від крайніх проводів; до 20 кіловольт 
– 10 метрів від крайніх проводів; від огорожі 
трансформаторних підстанцій та розподіль-
чих пунктів – 3 метри.

Забороняється в охоронних зонах пові-
тряних і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій, розподільчих 
пунктів виконувати будь-які дії, що можуть 
порушити нормальну роботу електричних 
мереж, спричинити їх пошкодження або не-
щасні випадки, а саме:

– перебувати стороннім особам на терито-
рії та в приміщеннях підстанцій і розподільчих 
пунктів, відчиняти двері й люки, здійснювати 
самовільне переключення електричних апа-
ратів та підключення до електричних мереж; 

– будувати будинки, у тому числі й дачні;
– підніматися на опори ПЛ, електрооблад-

нання трансформаторних підстанцій і розпо-

дільчих пунктів, демонтувати їх елементи;
– саджати дерева та інші багаторічні на-

садження; 
– виконувати земляні роботи;
– влаштовувати спортивні майданчики для 

ігор, стадіони, ринки, зупинки громадсько-
го транспорту, проводити будь-які заходи, 
пов’язані з великим скупченням людей, не 
зайнятих виконанням дозволених у встанов-
леному порядку робіт;

– проїжджати в охоронних зонах повітря-
них ліній електропередач машинам і механіз-
мам загальною висотою від поверхні дороги 
понад 4,5 метра, з вантажем або без нього.

Роботи в охоронних зонах електромереж 
можуть виконуватися тільки з письмовими 
дозволами енергопідприємства.

Електромережі є об’єктами підвищеної не-
безпеки, особливо під час стихійних явищ, 
коли зростає ймовірність їх пошкодження.

Дотримуйтесь правил безпеки! Не під-
ходьте до обірваних дротів ближче, ніж за 8 
метрів, не наближайтесь до струмопровідних 
частин – це загроза ураження електричним 
струмом!

У випадках пошкодження електромереж 
негайно сповіщайте про це енергопідприєм-
ство за телефонами 2-61-88, 2-61-90, орга-
нізуйте охорону небезпечного місця до при-
буття бригади РЕМ.

Невиконання правил охорони електроме-
реж і безпеки поводження з ними призводять 
до травм та більш трагічних наслідків.

Адміністрація РЕМ

Б`ємо на сполох: 
африканська чума свиней вже в Україні

У поточному році на території України виявлено перший випадок спалаху 
африканської чуми свиней в Луганській області. Зафіксовано цю хворобу

 і на території наших сусідів зі сходу – у Росії лише в цьому році зареєстровано 
16 випадків захворювання на АЧС, та заходу – один у Польщі.

Заувага

Електромережа – об’єкт підвищеної 
небезпеки

Причини правцю – проникнення спор із 
грунту через ушкоджену шкіру і слизові обо-
лонки. Цьому сприяють різні травми (колоті і 
різані рани, нанесені іржавими металевими 
предметами, ходьба босоніж, опіки, відморо-
ження, укуси тварин, змій тощо). Проте буває 
й непередбачене. Відомі випадки захворю-
вання правцем дитини, травмованої рибаль-
ським гачком, а також малюка, якого дзьобнув 
півень. Паличку правця неодноразово вияв-
ляли на забруднених одязі, білизні, волоссі. 

Безпосередньо від хворої до здорової люди-
ни правець не передається. Частіше хворіють 
жителі сільської місцевості. Сприйнятливість 
до правця висока і залежить від того, чи люди-
на була щеплена раніше. Навіть перехворівши 
людина не має імунітету до цієї хвороби. Пік 
захворюваності припадає на весну, літо, осінь.

За якими ознаками можна розпізнати пра-
вець?

Найчастіше відзначається нездужання, 
тягнучий біль в ділянці рани (часто до цього 
часу рана загоюється), незначні посмикуван-
ня м’язів навколо неї, біль голови, пітливість, 

підвищена дратівливість.
Одним з найхарактерніших симптомів хворо-

би є тризм – напруження і судомне скорочення 
жувальних м’язів, що затруднює відкривання 
рота. У тяжких випадках зуби заціплені, рот роз-
тулити неможливо. Майже одночасно, внаслі-
док напруження мімічних м’язів, з’являється за-
стигла «сардонічна посмішка» – лоб хворого у 
зморшках, очні щілини звужені, рот розтягнутий 
як у посмішці. Невдовзі виникає затруднене ков-
тання. Згодом судоми охоплюють всі м’язи тулу-
ба, хворий лежить, вигинаючись дугою, тільки 
п’ятками і потилицею опирається до ліжка.

У важких випадках судоми супроводжу-
ються спазмом гортані, що викликає задуху. 
Це може призвести до смерті. Також можливі 
такі ускладнення: запалення легень, розрив 
м’язів, перелом хребта тощо.

Дуже часто люди нехтують і не звертаються 
в травмпункти або до хірурга при незначних 
травмах. Тому й виникає небезпека.

Марія МАЗУРИК, 
викладач інфектології Чортківського 

державного медичного коледжу

Пост здоров`я

Найнебезпечніше 
новоутворення шкіри

Меланома – найнебезпечніше новоутворення шкіри. З’являється внаслідок 
переродження родимки під дією ультрафіолету або як самостійна пухлина, 
яка на початкових етапах схожа на родимку. Меланома прогресує надзвичайно 

швидко, лише за 6 місяців родимка може перетворитись у меланому та 
метастазувати до життєво важливих органів. Загалом смертність від меланоми 

в Україні становить 95 відсотків, тоді як в США лише 5 відсотків. 
Причиною разючої відмінності є лише пізня діагностика. 

Варто знати

«Хвороба від травм» або правець
З найдавніших часів людям було відомо, що правець – надзвичайно небезпечне 

захворювання. У Греції його називали «тетанус», що означає «судоми», «заціпеніння», 
в арабських країнах – «газац» (хвороба після порізу).



30 квітня. Тривалість дня – 14.41. Схід – 05.35. Захід – 20.16. Іменини святкують Семен, Андріан

УТ-1
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Не вiр худому кухарю 
10.35, 04.05 Рояль в кущах 
11.10, 17.55 Громадське 
телебачення
12.45 Т/с “МонтеКрiсто” 47 с. (1) 
13.45 “На гостину до Iвана 
Поповича”. Алла Кудлай 
14.35 Вiра. Надiя. Любов 
15.40 Дорослi iгри 
16.35 Українська пiсня 
19.30, 21.25 Шустер LIVE 
00.00 Х/ф “17 миттєвостей 
весни” 

1+1
06.15 Х/ф “Гардемарини, 
вперед” (1) 
08.55, 19.30 ТСН
09.45 “Секретнi матерiали” 
10.00 “Чотири весiлля - 3” 
11.15 Т/с “Три мушкетери” (1) 
13.45 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.45 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
22.05 “В мережi “ 
23.10 Х/ф “Вавилон” (2) 

ІНТЕР
07.15 “Службовий роман” 
10.15 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13” 
12.10 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.55 Х/ф “Час збирати” 
15.55 Х/ф “Карнавал по-
нашому” 
17.45 Новини 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Iнша сiм’я” 
00.20 Д/ф “Єдина країна” 
00.55 Х/ф “Полiцейський iз 
Беверлi-Хiллз 2” 

УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар 
07.30 Ток-шоу “Дружина” 
09.10 Шеф-кухар країни 
10.25, 15.50, 19.30 
Громадське телебачення
11.30 Крок до зiрок 
12.20 Музична академiя. 
Євробачення 
13.55 Караоке для дорослих 
14.45 Як Ваше здоров’я? 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.45 Дiловий свiт. 
Тиждень 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.35 Фольк-music 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.05 М/ф “Машинi казки. 
Маша i ведмiдь” (1) 
12.50 “Зiркова хронiка” 
13.50, 21.00 “Голос країни 
4. Перезавантаження” 
16.30 “Розсмiши комiка - 5” 
17.30 Х/ф “Няньки” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
23.30 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
08.05 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Х/ф “Карнавал по-
нашому” 
13.55 Т/с “Пташка у клiтцi” 
17.55, 21.40 Т/с “Так 
далеко, так близько” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.00 Ток-шоу “Без протоколу” 
23.45 Концерт “Золотий 
грамофон” 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
08.20, 08.40 Гiсть студiї 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.40, 15.50, 19.40 
Громадське телебачення
12.40 Т/с “МонтеКрiсто” 42 с. (1) 
14.10 Право на захист 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.30 Вiкно в Америку 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
 

1+1
07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.30 ТСН 
10.10 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
11.15 Х/ф “Титанiк” (1) 
15.00 Х/ф “Попелюшка з 
райського острова” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.55 “Чистоnews” 
21.10 Т/с “Кухня. Новий 
сезон” (1) 
22.15 “Грошi” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с “Кохання 
несподiване нагряне” 
14.35 “Судовi справи” 
15.30 “Сiмейний суд” 
16.15 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, хлопцi” 
23.40 Т/с “Картковий 
будинок 2” (2)

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.55, 16.30, 19.40 
Громадське телебачення
12.45 Т/с “МонтеКрiсто” 44 с. (1) 
14.10 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
15.30 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
16.00 Соцiальнi гарантiї 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.40 ТСН
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
10.40 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.40, 12.40 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.40 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.40, 21.10 Т/с “Кухня. 
Новий сезон” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.15 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, хлопцi” 
23.40 Т/с “Картковий 
будинок 2” (2) 
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Програма телепередач 7
28 квітня

ПОНЕДІЛОК
29 квітня

ВІВТОРОК
30 квітня
СЕРЕДА

1 травня
ЧЕТВЕР

2 травня
П`ЯТНИЦЯ

3 травня
СУБОТА

4 травня
НЕДІЛЯ

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.05 Свiтло 
10.40, 15.50, 19.40 
Громадське телебачення 
12.45 Т/с “МонтеКрiсто” 43 с. (1) 
13.45 Крок до зiрок 
14.55, 05.10 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.30 Українського роду 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.45 ТСН
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
10.00 “Шiсть кадрiв” 
10.45 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.45, 12.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.45 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.40, 21.10 Т/с “Кухня. 
Новий сезон” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.15 “Мiняю жiнку - 9” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок 
з IНТЕРом” 
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, хлопцi” 
23.40 Т/с “Картковий 
будинок 2” (2) 

УТ-1
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Ближче до народу 
10.40 Хто в домi хазяїн? 
11.05, 16.20, 19.55 
Громадське телебачення
12.40 Т/с “МонтеКрiсто” 45, 
46 с. (1) 
14.40 “Надвечiр’я” з Т. Щербатюк 
15.45 Д/ф “Життя на продаж” 
18.05 Концертна програма 
“Приречений на любов” 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 На слуху 
23.30 Вiд першої особи 

1+1
07.20 Х/ф “Гардемарини, 
вперед” (1) 
10.15, 19.30 ТСН
11.40 Х/ф “Олiмпiйське 
селище” (1) 
13.20 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.30 Т/с “Кухня. Новий сезон” (1) 
16.35 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.15 Т/с “Три мушкетери” (1) 
22.50 Х/ф “Час вiдьом” (2) 

ІНТЕР
07.00 Х/ф “Той самий 
Мюнхгаузен” 
09.35 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13” 
12.30 Х/ф “Службовий 
роман” 
15.50 Х/ф “Час збирати” 
17.45 Новини 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, 
хлопцi” 
23.40 Т/с “Картковий 
будинок 2” (2) 
00.35 Х/ф “Полiцейський iз 
Беверлi-Хiллз” 

УТ-1
06.05, 23.00 Вiд першої особи 
06.35 На слуху 
07.00 Шустер LIVE 
11.50 Православний вiсник 
12.25, 15.00, 19.30 
Громадське телебачення
13.55 Моменти життя 
16.40 Театральнi сезони 
17.55 В гостях у Д.Гордона 
19.00 Український акцент 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Головний аргумент 
21.50 Українська пiсня 
23.30 Країна on line 

1+1
06.15, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
08.05, 08.30 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
08.55 “Свiтське життя” 
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
“Свати - 6” (1) 
14.30 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.25 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї. Войны 
Кремля в Осетии и в Абхазии” 
21.20 “Вечiрнiй квартал 2014” 
23.20 Х/ф “Ларрi Краун” (2) 

ІНТЕР
07.50 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.20 Д/ф “Конкретний 
приклад” 
09.15 Д/ф “Плiснява” 
11.00 Програма 
“Обережно:) Дiти!” 
12.10 Т/с “Iнша сiм’я” 
16.05 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013” 
18.00, 20.35 Т/с “Пташка у 
клiтцi” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Х/ф “Про нього” (2) 
00.15 Х/ф “Полiцейський iз 
Беверлi-Хiллз 3” 

земельні ділянки

будинки
ПРОДАюТЬСЯ

квартири

інше

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає високоякісну 
ліцензійну цеглу

Можлива доставка власним 
автотранспортом

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, 
загальною площею 209 кв. м, 5 кімнат, 
сутерини по всій площі, 2 гаражі (під 
одним – підвал), сарай, стайня, криниця, 
сад, земельна ділянка – 15 сотих, 
приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84, 098-541-53-04. 

незавершений будинок по вул. Пилипа 
Орлика 22 х 24, землі – 0,25 га, є два гара-
жі, і по вул. Копичинецькій, 9, площею 100 
кв. м. Приміщення може бути використане 
під магазин.

Тел.: 2-63-88 (телефонувати ввечері), 
067-257-02-73.

будинок у с. Нагірянка. Зручне тран-
спортне сполучення. Телефон, газ, город.

Тел. 097-841-58-04. 

бджолосім`ї, відводки. Недорого.
Тел.: 5-72-05, 096-959-86-18.

магазин у центрі смт Товсте по вул. 
Українській, 58; торговельна площа – 75 
кв. м і підвальне приміщення – 31, 5 кв. м 
із земельною ділянкою – 0,32 га.

Тел.: 096-616-50-35, 098-983-13-24.

незавершений дачний будинок у 
с. Біла, по вул. Садовій, 9. Земельна 
ділянка – 0,06 га, постійно вода, кра-
євид на озеро.

Тел.: 2-84-74, 
099-271-08-17, 
066-800-71-88.

2-кімнатна квартира по вул. Поділь-
ській, 31 А на 3-му поверсі, над магазином 
“Спортсвіт”, з гаражем. Постійно є вода. 
Ціна 27500 у. о. Тел. 095-081-08-42.

1-кімнатна квартира по вул. Зеленій, 
10/7, загальною площею 36,6 кв. м. Є авто-
номне опалення, вода, місце для розширен-
ня. Ціна договірна. Тел. 098-240-39-91. 

2-кімнатна квартира у смт Заводське, 
на 4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хорошому 
стані. Можна з меблями. Великий цегляний 
гараж. 

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

КУПУємО ВОлОССЯ 
київські ціни

8 травня з 9-ї до 14-ї год. 
(натуральне – від 30 см, 

сиве та фарбоване – від 42 см).
годинники 

(у жовтих корпусах, механічні, наручні).
Наша адреса: готель “Таня”, 

перукарня “Завиток”
Тел. 098-259-88-86

приватизована земельна ділянка 
під забудову в районі Золотарки; червона 
польська черепиця б/к. Ціна договірна. 

Тел. 097-808-82-40.

Правом на податкову знижку скористалося 97 мешканців Чортківщини
Деклараційна кампанія, пов`язана з виконанням платниками податку на доходи фізичних 

осіб вимог Податкового кодексу України щодо подання податкової декларації про майновий 
стан і доходи, розпочалася з 1 січня й триватиме до 1 травня ц. р.

За три місяці деклараційної кампанії 183 мешканці району вже виконали свій громадян-
ський обов’язок і подали декларації. З них 86 громадян задекларували майже 6 млн. грн. 
доходів, отриманих минулоріч. Сума податку на доходи фізичних осіб, яку такі громадяни 
нарахували до сплати, становить 408 тис. грн.

Крім того, 97 чортківчан подали декларації, аби скористатися правом на податкову зниж-
ку. Цим громадянам держава поверне із бюджету 98,4 тис. грн. податку на доходи фізичних 
осіб.

Слід нагадати, що у цьому році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають 
реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2013 року, податкову декларацію 
можуть подати упродовж всього року.

Чортківська ОДПІ

ОДПІ інформує

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

терміново будинок по вул. Граничній-Бічній. 
Загальна площа – 200 кв. м, житлова – 130 кв. 
м (сутерини по всій площі, гараж з підвальним 
приміщенням). Земельна ділянка 10 сотих.

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

терміново будинок у с. Переходи по вул. 
Сонячній, 8, земельна ділянка 49 сотих, вели-
кий сад, вся земля приватизована. Є гараж, 
хлів. Будинок газифікований. Ціна договірна. 

Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

будинок у Чорному лісі або обміняю на 
квартиру в Чорткові. Є земельна ділянка 24 
сотих, великий сад, надвірні будівлі, підведе-
но газ. Ціна договірна. 

Тел.: 3-17-90, 066-983-55-28

Жмуток слів, помережаних печаллю
П`ять літ тому, таких же погідних квітневих 

днів, полишила цей добрий, прихильний світ 
безмежно дорога нам 

БлАЖЕНКО Раїса (лілія) Іванівна. 
Окапини болю зросили лице,
Вітрила печалі напнув 
                        сумно вітер.
Повідай, Ісусе, як горе оце
Знести-подолати думкам 
                 слабовитим?
Печаль, що сповила 
                   всі серця жалі,
Врапт путь постелила 
         у хмар темнокрилість.
Намірення куці 
                 й жахливо малі,

Немов перекраяні, бо не здійснились.
А треба іти і в пориві однім
Скорятися страстям коротким та вічним.
І хилиться серце у трунку сумнім,
Жалоба кусає жалом предковічним.
Та ласка, той усміх, що сіяла ти,
Довіку сіятиме зіркою з Неба.
Світи нам на стежку, рідненька, світи,
А більшої втіхи, здається, й не треба…

Хто забув – пригадайте, 
хто пам`ятає – пом`яніть тихою молитвою.

Вічно сумуюча родина.

приватизована земельна ділянка площею 
10 сотих у районі Синякового (за заправкою) по 
вул. Затишній. 

Тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.
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Вітання8

+4 ... +20

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУБОТА
26 квітня

+4 ... +21

НЕДІлЯ
27 квітня

+4... +23

ПОНЕДІлОК
28 квітня

+9 ... +18

ВІВТОРОК
29 квітня

+10 ... +16

СЕРЕДА
30 квітня

+9 ... +15

ЧЕТВЕР
1 травня

+11 ... +15

П`ЯТНицЯ
2 травня

Вважати недійсним:

Фотомиті

1 травня. Тривалість дня – 14.44. Схід – 05.34. Захід – 20.18. Іменини святкують Любомир, Йосиф

Щиро вітаємо з 35-річчям 
дорогого сина, доброго татуся, внука

Андрія МОСТОВИКА.
Дорогий наш! Вітає-

мо Тебе з Днем наро-
дження! Бажаємо Тобі 
щасливого забезпече-
ного життя, любові та 
взаєморозуміння з боку 
всіх, хто Тебе оточує! 
Ніколи не сумуй, іди по 
життю з високо підня-
тою головою і з гідністю 

долай всі труднощі! Нехай у Твоєму житті 
все йде так, як Ти хочеш! Нехай береже 
Тебе Господь від життєвих негараздів! 
Щоб важкі хвороби обходили стороною, а 
душевні тривоги Тебе не торкнулися! Не-
хай буде побільше безхмарних днів, нехай 
турбота улюблених людей Тебе зігріває! 
Мирного Тобі неба! Будь щасливий!

З любов̀ ю – батьки, 
дружина Наталя, донечка 

Настуня, бабуся та дідусь 
і всі рідні.

Щиро вітаємо з 70-річчям дорогу 
Любов Василівну ХОЛЯВІЦЬКУ.

В цей день весняний 
          просим Бога,
Щоби здоров`я 
              посилав,
Щоб без хвороб 
           була дорога,
Яку Всевишній 
                дарував.
Нехай життєва 
             та дорога,

Що Вам судилося пройти,
Була даруночком від Бога,
Повна тепла і доброти.
Нехай промінчик сонця, 
Як Ангелик з неба,
Прилине ніжно на плече до Вас,

Нехай за нас обніме, 
                             поцілує,
Щоб Ви відчули, 
           як ми любимо Вас.

З любов̀ ю – чоловік, 
доньки Людмила і Галина 

з сім`ями, внуки, правнучка 
і вся родина.

Щиро вітаємо з 50-річчям дорогу
Людмилу Іванівну ВОЛОШИНУ.

Прийми в цей день 
 вітання найкращі,
Бажаємо миру, 
  здоров`я і щастя,
Щоб лихо, хвороби 
   Тебе обминали.
Хай в житті Твоєму 
   горя не буває,
На устах усмішка 
 завжди розквітає,
Завжди Тебе щастя як дощ обмиває,
Нехай радість, любов завжди зустрічають.
Ісус Христос хай Тебе береже,
Ангел-Хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою ласку зсилає,
Ангельський хор многая літа співає.

З любов̀ ю – мама, тато, 
чоловік, син Костянтин, 

донька Жанна, зять 
Андрій, внучка Настя, 

сестра Галя 
з сім`єю, вся родина.

26 квітня святкує 50-річчя
Петро Михайлович ДАНИЛИШИН.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі
І побажання від душі.
Хай горе обходить Вас стороною,
А радість приходить і ллється рікою,
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка – від рідних, а ласка – від Бога.
Хай Матінка Божа від зла захищає
Вас кожний день, як молитва свята,
Христос хай здоров`я Вам посилає
На довгі, щасливі та благі літа.

З любов̀ ю – дружина 
Оксана, донька Жанна 

з чоловіком Ігорем, син 
Олег з дружиною Іриною, 

онуки Арсенчик і Назарчик.

Найщиріші, найтепліші вітання 
і найкращі побажання з нагоди ювілею 

шановному і дорогому 
Євгену Андрійовичу ГОРБОВОМУ

шлють племінниця Оксана з чоловіком 
Михайлом і трьома синочками 

зі с. Коцюбинці Гусятинського району 
та працівники магазину “Будівельник” 

із м. Хоростків.
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 буде щастя 
               завжди з Вами
По ліву і по праву руку.

Педагогічний колектив Милівецької 
ЗОШ І – ІІ ступенів щиро вітає з ювілеєм 

методиста Чортківського РМК 
Людмилу Іванівну ВОЛОШИНУ.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та 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 Бог боронить від хвороб і бід,

Ріка здоров`я щоб ніколи 
                                не зміліла,
Життя нехай дарує 
                    щедро многа літ
У мирі, спокої, у радості, надії.

Щиросердечно вітаємо зі 60-річчям 
нашого дорогого

Євгена Андрійовича ГОРБОВОГО.
Летять роки, 
мов лебеді у вирій,
Життя іде, 
  його не зупинить,
Прийми вітання 
             наші щирі
І побажання 
                  від душі.
Хай горе обходить 
    Тебе стороною,
А радість приходить 

                                         і ллється рікою,
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від близьких, а ласки – від Бога.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла. 
В здоров`ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить.

З повагою і любов̀ ю 
– брат Володимир, 

братова Ліда, сестра 
Марія, швагро Петро, 

племінник Андрій зі сім`єю 
з Чорткова.

Сьогодні, 25 квітня, святкує 
свій 60-річний ювілей

        Євген Андрійович ГОРБОВИЙ 
зі с. Пробіжна.

Гаряче і щиро здоро-
вимо нашого дорогого 
чоловіка, зятя, любля-
чого батька і дідуся.

Хай радість і сонце 
заглянуть в віконце,
Відчиняться двері 
 для щастя й добра,
Хай сила прибуде, 
   здоров`я зміцніє

На мирні, на щедрі, на многі літа.
Хай довгою буде життєва стежина,
Хай радістю кожна наповниться мить,
І все, чим багата й щаслива людина,
В щедротах Своїх 
            хай Господь освятить.

З любов̀ ю, повагою
 і вдячністю – дружина 

Ганна, мама Емілія, доньки 
Ольга і Оксана, зяті Руслан 
та Андрій, внуки Андрійко, 

Олеся і Даринка.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 173524, 
видане Тернопільською ОДА у 1993 році на 
ім`я: Срібний богдан андрійович.

З віночка слів найкращі квіти 
і серед них вкраїнське «Многа літа» 

даруємо шановній ювілярці
Людмилі Іванівні ВОЛОШИНІЙ.

Прийміть від нас  
      Ви побажання: 
Здоров’я й щастя 
 в цей святковий час, 
Хай здійсняться 
   усі Ваші бажання, 
Усе найкраще 
  Ви прийміть від нас. 
Бажаєм Вам, 
   щоб доля дарувала 
На життєвій ниві 

                                       лагідне тепло, 
Щоб Ваша молода душа співала, 
А для печалі місця не було. 
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 
Хай прибуває щедро 
                     Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води!
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,

А Бог дає Вам надію і тепло
На многії літа, 
                  радість і добро.

З повагою – дирекція та 
вчителі Улашківського 

освітнього округу.

Залюбки бавиться гаївок ромашівська дітвора. 
Привільно їй тут, на церковному подвір̀ ї біля храму Воздвиження Чесного Хреста, 

у днині, оновленій світлим Христовим Воскресінням, 
в державі, очищеній до нового життя, обнадійливого майбутнього.

Фото Оксани СВИСТУН та Тетяни ГРЕБЕНОЖКО

Великодні барви

Встало сонце, умилося вранішньою росою. Заливаються дзвінко й радісно 
дзвіночки в малечих руках: «Христос воскрес!». Одразу після святочного 

Богослужіння освячення великодніх кошиків провадить поміж громади 
о. Роман Гончарик – парох церкви Архистратига Михаїла с. Долина-Шульганівка.


