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Виходить з 1939 року

Дата

наш біль і сум

Кримінал

4 травня Ягільницькому народному музею 
історії села 35 літ!

13-а год. – святкові урочистості
14-а год. 30 хв. – мистецька палітра художніх ко-

лективів та майстрів мистецтв України.
Ласкаво просимо!

Ягільницька сільська рада

26 квітня 1986 рік… Близько до півдругої ночі на четвертому 
енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, який повністю 
зруйнував реактор. Із двох наявних приладів для вимірювання 
радіації на 1000 рентген на годину один вийшов з ладу, а інший 
був недоступний через завали. Тому в перші години аварії ніхто 
точно не знав реальних рівнів радіації в приміщеннях блоку і до-
вкола нього. Пізніше встановлять – радіоактивний викид потуж-
ністю в 300 Хіросім. 

Радіаційна чума ХХІ століття чорним смертоносним крилом 
накрила квітучу, плодовиту вкраїнську землю, забравши буйність 
плину всього живого на кільканадцять сотень кілометрів, вкарбо-
вуючи зону відчуження. 

Немов війну, ми згадуєм той день,
Немов чуму, що проповзла землею 
І не спиняється ні уночі, ні вдень, 
Ніхто не видумав ще зброї проти неї… 
Всечесні отці в супроводі хору «Благовіст» (кер. Л.Хомишин) 

відправили панахиду за жертвами чорнобильської катастрофи, 
за тими, хто мужністю й непохитністю зустрів жахливі поступи 
вбивчої радіації. У скорботній хвилині мовчання чортківчани від-
дали шану героям-«чорнобильцям»; тужливо запалахкотіли по-
минальні свічі та сумовито лягли квіти до підніжжя пам’ятника. 

(Закінчення на 4-й стор.)

І все ж нам треба вижити 
усім смертям на зло

У переддень 28-ї річниці чорнобильської трагедії, 25 квітня, зібралася небайдужа чортківська громадськість біля 
пам’ятника жертвам катастрофи аварії на ЧАЕС, щоби уклінно віддати шану тим, хто, не шкодуючи ні життя, 

ні здоров’я свого, прийняв нерівний бій зі смертоносним атомом.

Прикрашаємо пейзажі... недбалістю!
У передвеликодній час уже 

стало доброю традицією, що 
кожен добрий господар дбає 

про ошатність свого обійстя. 
Направду, більшість господ 

міста усміхається сонячною 
чепурністю. І довкілля де-не-де 
доводили до ладу. Запитаєте: 
чому «де-не-де»? Бо, на жаль, 
фотофакти засвідчують, що 

далі свого носа мешканці міста 
й не бачать. Подвір’я, вулиці 

прибрали… А сміттям байдуже 
доповнили мальовничі пейзажі 
околиць… Навіщо ж завдавати 
собі зайвого клопоту, вивозячи 
увесь непотріб подалі, на міське 
облаштоване сміттєзвалище, 

якщо можна, так би мовити, «на 
тачки» – і неподалік у посадку! 

(Закінчення на 4-й стор.)
Околиця Синякового… Мешканці зручно облаштували стихійне сміттєзвалище. 

І байдуже, що саме воно отруює довкілля та й їх самих. 

Саме завдяки відданості громадянському 
обов’язку, негайній кмітливості 

та неабиякій спритності мешканців міста 
було затримано злодія.

А все відбувалося так… 
24 квітня, минулого четверга, о півдесятої вечора 

дівчина (студентка одного з чортківських вузів) повер-
талася додому, дорогою розмовляючи по мобільному 
телефону. Зненацька на вул. Коновальця, побіля ма-
газину «Господар», на неї накинувся добряче підви-
пивший незнайомець. Затуливши своїй жертві рукою 
обличчя, щоби та не кричала, повалив на землю, си-
ломіць виривав у неї телефон. Дівчина від несподі-
ванки й не зметикувала, що той чолов’яга хоче з нею 
зробити, тому, як тільки могла, чинила нападнику опір. 
Невтішну ситуацію вгледіла перехожа – вчителька 
Чортківської гімназії ім. Маркіяна Шашкевича. Зчинила 
галас порятунку, намагаючись допомогти потерпілій. 
Неподалік відпочивала компанія юнаків; побачивши, 
що зловмисник, який все-таки видер у дівчини доволі 
дорогу здобич, накиває п’ятами з місця події, кинулися 
йому навздогін. Аж біля районної поліклініки затрима-
ли горе-втікача, який, на диво, після так званого кросу 
ще віднайшов сили «борюкатися» з хлопцями. Однак 
юнаки «втихомирили» крадія та викликали працівників 
правоохоронних органів. 

Керівництво Чортківського райвідділу міліції вислов-
лює щиру подяку юнакам, які добросовісно виконали 
свій громадянський обов’язок, затримавши злочинця.

Затриманому вже пред’явлено підозру в скоєнні да-
ного злочину, матеріали фактажу внесені до Єдиного 
реєстру досудового розслідування за статтею 186 ч. 2 
ККУ. Як виявилося, зловмисник – мешканець с. Білий 
Потік (1987 р. н.), уже був судимий раніше і неоднора-
зово відбував покарання в місцях позбавлення волі. 20 
лютого ц. р. Чортківський районний суд за скоєння ряду 
крадіжок даною особою призначив підсудному міру по-
карання у вигляді трьох років і одного місяця позбав-
лення волі. Проте, у зв’язку з тим, що засуджений подав 
апеляцію щодо вироку суду, даний вирок ще не набрав 
законної сили. За час розгляду апеляції мірою запобіж-
ного заходу обрано для підсудного домашній арешт. От 
вам і гуманний суд!.. До речі, факти з минулого злочин-
ця свідчать, що посіпака навіть за один вечір спромігся 
скоїти зо три крадіжки; а ще у збірці його злочинних дій 
– спричинення тяжких тілесних ушкоджень із наслідка-
ми смерті потерпілого. 

Знаходячись під домашнім арештом, чолов’яга, вчи-
нивши (того ж дня) дебош у рідному селі, помандрував 
у пошуках нових пригод до Чорткова. Знайшов… 

(За інформацією заступника начальника – 
начальника кримінальної міліції Чортківського РВ 

УМВС України в Тернопільській області 
підполковника міліції Андрія Свинарчука) 

Вчинено самогубство?..
 Уранці, саме на Провідну неділю в м. Бучачі зна-

йшли мертвого міліціонера. 
Відомо, що 28-річний чоловік (до слова, наш земляк 

– родом із Чортківщини, зі с. Білий Потік) працював у 
правоохоронних органах Бучацького РВ УМВС у Терно-
пільській області, проживав по місцю служби. 

 У ніч із суботи на неділю (26 – 27 квітня) ніс патру-
лювання з охорони громадського порядку, проте на-
прикінці чергування не повернувся до відділку, не здав 
зброї,  зв’язок із ним був відсутнім. Удосвіта неподалік 
райвідділу міліції правоохоронця знайшли, як повідо-
мляє прес-служба УМВС у Тернопільській області, у 
власному автомобілі мертим, застреленим із вогне-
пальної зброї з прицілом у голову. 

За даним фактом проводиться розслідування. Об-
ставини події встановлюються. 

Є думка – вчинення суїциду;  причина – сімейно-
побутові обставини.

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 

Затримання злочинця – 
громадянський обов’язок
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на часі2

2 травня. Тривалість дня – 14.47. Схід – 05.32. Захід – 20.19. Іменини святкують Никифор, Трифон

«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 Оксана СВИСТУН

на засіданні колегії райдержадміністрації

Дані питання були головними на черговому засіданні 
колегії райдержадміністрації, яке відбулося минулого 

понеділка, 28 квітня, у малому залі засідань 
районної ради під головуванням 

першого заступника голови РДА Р.Філяка.

Про виконання районного бюджету та бюджету району за 
І квартал ц. р. та про схвалення проекту змін до райбюджету 
на поточний рік доповідала начальник фінансового управ-
ління РДА Г.Ізвєкова.

В цілому, зазначила вона, по доходах загального і спеці-
ального фонду районний бюджет виконаний на 93,2 відсо-
тка (при плані 48,1 млн. грн. надійшло 44,8 млн. грн. коштів). 
Субвенцій з держбюджету район недоотримав 700 тис. грн., 
дотацій вирівнювання – 2,4 млн. грн. Недофінансовано й ви-
датки. Так, галузь охорони здоров`я профінансована на 86,6 
відсотка, установи освіти – 79,6, культури – 93,7, соціальний 
захист і соціальне забезпечення – 88,4 відсотка. У той же час 
за рахунок отриманих кредитів у Держказначействі забезпе-
чено в повному обсязі виплату заробітних плат працівникам 
бюджетних установ району та проплати за спожиті енергоно-
сії, виплачено допомоги на дітей та інші соціальні виплати.

Про стан проведення в районі двомісячника з благоустрою 
та озеленення населених пунктів інформував начальник від-
ділу житлово-комунального господарства та цивільного за-
хисту населення райдержадміністрації Б.Гусак, котрий осо-
бливо відмітив організацію робіт з благоустрою Білівської, 
Нагірянської, Колиндянської і Давидківської сільських рад, а 
також колективів відділів освіти, охорони здоров`я, культури, 
туризму, національностей та релігій РДА, управління Пенсій-
ного фонду, ВПУ-29, медичного та педагогічного коледжів. 
Поряд з цим, дуже гостро в районі стоїть проблема пово-
дження з твердими побутовими  відходами, особливо у місті, 
на околицях якого утворилася маса стихійних сміттєзвалищ 
(див. на стор. 4 – вул. Надрічна і об’їзна дорога навколо Чорт-
кова). Лише на території 25 сільських рад організовано ви-
везення твердих побутових відходів та затверджені схеми 
санітарного очищення населених пунктів, тільки у селищі 
Заводському організоване роздільне прибирання побутових 
відходів. У продовження сказаного заступник голови район-
ної ради Л.Хруставка зазначив, що питання благоустрою – 
основне для сільської ради. Є села, де масово включилися 
колективи всіх бюджетних закладів у прибирання, а є й такі, 
де ніхто палець об палець досі не вдарив. Він вніс пропо-
зицію, щоб районка підготувала серію фоторепортажів «Наш 
біль і сором», де б помістити найбільш кричущі факти став-
лення мешканців краю до довкілля, що ми й робимо почина-
ючи з цього номера газети.

Також на засіданні колегії РДА було розглянуто ще такі 
питання: про роботу виконання відділом Державної виконав-
чої служби районного управління юстиції виконавчих доку-
ментів, винесених на користь управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі за І квартал ц. р. (доповідав 
його начальник І.Садовський); про стан укладення договорів 
на виконання проектно-вишукувальних робіт з розроблення 
проектів землеустрою приватними агропромисловими під-
приємствами району, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування теорії сівозмін та впорядкування угідь (на-
чальник відділу Держземагентства у Чортківському районі 
Л.Хом`як); про роботу структурних підрозділів райдержад-
міністрації та місцевих органів виконавчої влади щодо зміц-
нення виконавської дисципліни, реалізації актів та дору-
чень Президента України, Кабінету Міністрів, розпорядчих 
документів голів обласної та районної держадміністрацій 
за минулий рік (завідуюча сектором контролю апарату РДА 
Л.Мельник). З приводу заслуханих питань прийнято відповід-
ні розпорядження та доручення голови РДА.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ  

Засторога

На даний час працівниками Чортківсько-
го районного відділу ДСНС України у Тер-
нопільській області проводяться перевірки 
об’єктів, де будуть розташовуватися вибор-
чі дільниці, для усунення виявлених недолі-
ків. Зокрема, складаються приписи, в яких 
пропонуються заходи щодо дотримання ви-
мог пожежної безпеки, недопущення пожеж 
і надзвичайних ситуацій у період підготовки 
та проведення виборів.

Особлива увага приділяється шляхам 
евакуації, установкам пожежної автоматики, 
джерелам зовнішнього протипожежного во-
допостачання, наявності та справності пер-
винних засобів пожежогасіння, справністю 
електромережі. З головами, членами вибор-
чих комісій та з обслуговуючим персоналом, 
який буде задіяний під час виборів, прово-
дитимуться додаткові інструктажі з питань 
пожежної безпеки. Також з метою більшого 
контролю за протипожежним станом під час 
проведення виборів на дільницях будуть 
чергувати працівники ДСНС України.

Основні вимоги правил пожежної 
безпеки до виборчих дільниць 

Відповідальність за протипожежний стан 
приміщень виборчих дільниць поклада-
ється особисто на керівників підприємств, 
установ та організацій, яким належить ці 
приміщення, а за додержання протипожеж-
ного режиму – на голів комісій, завідуючих 
агітпунктами та чергових.

Із приміщень виборчої дільниці має бути 
не менше двох евакуаційних виходів з две-
рима, що відчиняються у напрямку виходу 
з приміщення.

Сходові клітки, евакуаційні виходи, про-
ходи, коридори, тамбури постійно повинні 
утримуватися вільними і нічим не захара-
щуватись.

Приміщення мають бути забезпечені 
первинними засобами пожежогасіння (вог-
негасниками, покривалами з негорючого 
теплоізоляційного матеріалу, пожежними 
відрами тощо) відповідно до встановлених 
норм.

На виборчих дільницях забороняється 
зберігати легкозаймисті речовини та корис-
туватися відкритим вогнем, застосовувати 
для опалення приміщення нестандартне 
(саморобне) електронагрівальне обладнан-
ня, користуватися пошкодженими розетка-
ми, відгалужувальними та з’єднувальними 
коробками, вимикачами, використовувати 
побутові електронагрівальні прилади (чай-
ники, кип’ятильники тощо) у не встановле-
них для цього місцях. Для аварійного освіт-
лення приміщень необхідно передбачити 
електричні ліхтарі. Палити цигарки дозво-
ляється тільки у спеціально відведених та 
обладнаних місцях.

Щоденно після закінчення робочого дня 
черговий по виборчій дільниці повинен ре-
тельно оглянути всі приміщення і при ви-
явленні порушень протипожежного режиму 
вжити заходів до їх усунення. Всі особи, які 
беруть участь у роботі виборчих дільниць, 
повинні знати і виконувати правила проти-
пожежної безпеки, а при виникненні пожежі 
– негайно повідомити про це за телефоном 
101 та вжити заходів щодо евакуації людей 
і документів із приміщення, після чого роз-
почати гасіння пожежі наявними засобами 
пожежогасіння до прибуття підрозділів по-
жежної охорони.

Чортківський районний відділ УДСНС 
України у Тернопільській області

Скоро – вибори. Дбаймо про безпеку
25 травня – позачергові вибори Президента України. За агітаційною 

метушнею важливо не забути про те, що на виборчих дільницях буде 
велике скупчення людей та ймовірність виникнення пожеж. Потрібно 
уважно поставитися до правил пожежної безпеки, від яких залежить 

безпека не тільки документації загальнодержавного значення, а й життя 
громадян України. 

Бюджет і благоустрій
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Після неуспішного походу, адже столицю Галичини не було 
здобуто, польський князь Лєшко реалізував пізнішу практику 
татар на українських землях: «пустошив він довкола Тере-
бовля і довкола Моклекова і Збаража, а Биковен узятий був 
ляхами і руссю. І взяв він здобич велику і вернувся у Ляхи. 
Потім же Данило й Василько з Лестьковою підмогою забрали 
оба Тихомль і Перемиль од Олександра, княжили обидва з 
матір’ю своєю у ньому, а на Володимир поглядаючи» – гово-
рить літопис. Якщо вказані населені пункти Теребовля і Зба-
раж (нині с. Старий Збараж) добре відомі, то Моклеків – давнє 
поселення Чортківського району, на його місці нині село Біла. 
Проте дехто з дослідників висловлює сумнів, чи цей Моклеків, 
поширена назва на той час, саме наш? Биковен – колишній 
хутір Зборівського району, останні два пункти – середньовічні 
міста сучасної Хмельниччини і Волині, Володимир – тодішня 
столиця Волинського князівства. Як бачимо, герой української 
історії король Данило Галицький у юні роки разом з матір’ю і 
братом виявився волинським дрібним княжичем, загарбником 
і руйнівником Галичини за допомогою польського князя. 

Тоді ж, 800 років тому, у 1214 р. відбулася конференція у Спі-
ші, в якій брали участь угорський король, краківський князь та 
галицькі аристократи. На конференції було знайдено спосіб 
утворення Галицького королівства. Першим королем Галичини 
став угорський королевич Коломан, син короля Ендре ІІ. При-
сутні були зацікавлені в унеможливленні майбутніх претензій 
Волині і Києва на галицький трон, було вирішено заснувати 
нову королівську галицьку династію, початком якої мав стати 
шлюб Коломана Арпадовича з княжною Соломією П’ястівною. 
На прохання Андрія ІІ папа Інокентій ІІІ доручив угорському 
архиєпископові «помазати» Коломана на «короля Галичини», 
додаючи також прохання від галицької Церкви про унію зі 
Святим Римським престолом. Святійший Отець довірив Ост-
ригомському архиєпископу здійснити від його імені священ-
нодійство. Святитель прибув до Галича й урочистим обрядом 
помазав, обвінчав й проголосив Коломана королем Галичини. 
Відтоді Галицьке князівство удостоїлося честі називатися ко-
ролівством Галичини.

Лешко загарбав Західну Галичину з Перемишлем і вже без 

усякої угоди забрав землі Волині. Незабаром Перемишль і 
Любачів були відібрані угорцями у поляків, що стало можли-
вою причиною звернення Лешка по допомогу до новгород-
ського князя Мстислава ІІ Удатного, що сприяло черговому 
об’єднанню Галичини. На цьому і відбулася денонсація угоди. 
Спокій в Галицькому королівстві тривав лишень три роки. Ко-
роль Андрій перебував у хрестовому поході до Святої землі, в 
якому брали участь і галицькі рицарі, принаймні ті серед них, 
що належали до рицарського ордену «Братство св. Юрія». Як 
правило, українська історіографія події у Галицькому князів-
стві (Галицько-Волинському) 1199-1238 рр. трактує однобічно, 
з упередженим позитивним зображенням представників Во-
линського князівства на престолі у новій столиці – Галичі, а 
галицьку аристократію, т. зв. групу самостійників, зображує у 
негативному світлі. 

Згодом васалітет Галицького королівства став причиною 
довготривалих претензій Угорщини на галицьку землю. У 1772 
р., при розподілі Речі Посполитої, віденські дипломати вико-
ристали коронування Коломана як аргумент її приєднання до 
Австрійської імперії, у складі якої вже була Угорщина. Анало-
гічна ситуація повторилася у 1814 р. після поразки Наполеона, 
коли Росія висловлювала дипломатичні претензії, обґрунто-
вані військовими. Австрія не поступилася, завдяки чому Гали-
чина уникла російської окупації.

Ярослав ДЗІСЯК,
 історик 

Наш край у літописній згадці 800 років тому

Так вона заде-
кларувала при-
значення своє і 
своїх побратимів  
по духу одразу ж 
перших літ неза-
лежності України. 
А 2000-го року по-
бачила світ збірка 
спогадів, віршів-
пісень медсестри 
УПА і політв`язня 
Марії Потикевич-
Заболотної – з на-
міром звернутися 
зі словом про пе-
режите й переболіле до молоді. 

Цьогоріч першого травневого дня їй би виповнилося 90 
літ. Та палка патріотка й активна громадська діячка, один 
зі світочів національно-визвольного руху на наших теренах  
й водночас проста земна жінка-берегиня родини, держави, 
духовної суспільної маєтності скінчила свій земний шлях на 
початку 2007-го. 

Минає час, а на тілі України не гояться болючі виразки. Й 
тому рефреном линуть напрочуд актуальні та немов звер-
нені до нас, нинішніх, ось ці рядки, виписані п. Марією сім 
десятків літ тому. Вони, до слова, вилучені зі збірки її донь-
кою, головою районної спільноти “Просвіти” Стефанією Ба-
сарабою. Вчитаймось.

Поліський край – свобода, рай!
Тут вільна Україна.
Втікай, німото, у свій райх,
Де крок твій – там руїна.
Бандера нас веде на змаг –
Здобудемо державу
Або помремо у боях
Для поколінь на славу.
Ідуть ряди, встають брати
У бій за Україну.
За волю, за державу й честь
Борися, вірний сину.
                                   Полісся, 1943

Зберігай хоч у снах
Чар кохання й любов.
І не плач по ночах,
Що сон юний пройшов.
Не журись, що чоло
Вкрили зморшки давно,
І ніколи й ніде не кажи:
«Все одно».
Є на світі краса –
Це відвага борця.
Є на світі спокій –
Це могутність Творця.
Є і воля-сестра,
В снах ї ї колиши,
Крізь зневагу й брехню
Все до неї спіши.
                                   Полісся, 1946
(Знімок датований серпнем 2006 року).

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Марія Потикевич-Заболотна: 
«Нам дуже треба жити»

Весною 1214 р. на Галичину напав волинський клан, очолюваний пересопницьким князем Мстиславом Німим, 
у спілці з князями Олександром Володимирським, Всеволодом Белзьким, Данилом (Романовичем) Кам’янецьким 

(він тоді правив у малому волинському Кам’янці) – той же майбутній відомий Данило Галицький. Напад відбувся 
зі згоди і підтримки Лєшка Краківського. На чолі галицького війська стояв правитель Володислав Кормильчич, 

з угорськими і чеськими найманцями, за союзницькою згодою угорського короля Андрія (Ендре) ІІ. 
Бій на кордоні був програний. Незважаючи на виснаження, галичанам вдалося перемогти ворога у вирішальній 

битві під мурами своєї столиці – Галича. 

«Поставлю хату і кімнату, садок-райочок насаджу…», 
або З особистого життя Тараса Шевченка

По Землі крокує 2014-й рік, проголошений в Україні Роком Тараса Шевченка. Два століття виповнилося із дня 
народження національного велета народного духу Т.Г.Шевченка. Він як явище велике і вічне – невичерпний 

і нескінченний. Тернистий, страдницький шлях і дивна судьба у цієї славнозвісної Людини. Доля не шкодувала 
йому страждань, не дала особистого людського щастя: створити сім`ю, поставити хату над Дніпром 

і в садочку з родиною спочивати…
Тарас Шевченко сягнув верховин 

української і вселюдської культури як 
геніальний поет, мислитель, художник-
академік. Він є одним із найсовісніших 
митців на Землі. Совісність, не само-
любивість – провідні риси його особис-
тості. Чесне, неегоїстичне Шевченкове 
слово, звернене до народу, наділяє 
всіх людей світлом співчуття, співпере-
живання, взаємодопомоги.

З-посеред безлічі прекрасних творів 
Т.Шевченка особливе місце займають 
поезії про особисте життя, зокрема про 
нещасливе кохання, самотність. Поет 
із глибини свого серця виливає у ві-
ршованих рядках тужливі слова, іноді – 
розчарування у своєму одинокому жит-
ті. Та він не падає духом. У нього жевріє 
вогник віри, надії та любові на здійснен-
ня своїх мрій в особистому щасті.

Життя Тараса-сироти було нелегким. 
Але золотим сонячним промінчиком у 
безпросвітній сирітській долі стала ві-
рна, щира дитяча дружба Тарасика і його 
сусідки Оксани Коваленко. В юності Та-
рас любив подругу дитячих літ. Це була 
перша і найбільш захоплююча любов. 

У 1829 році доля їх розлучила, бо Шев-
ченко як кріпак у валці П.Енгельгардта 
вирушив до м. Вільно. Тарас дуже пе-
реживав нещасливу першу любов. 
Оксана у 1840 р. вийшла заміж за крі-
пака К.Сороку. У наступному 1841 році 
Т.Шевченко присвятив О.Коваленко 
поему «Мар`яна-черниця», де зокрема 
писав:

Чи правда, Оксано? 
                     Чужа чорнобрива!
І ти не згадаєш того сироту,
Що в сірій свитині, 
                    бувало, щасливий,
Як побачить диво – твою красоту.
Самотність і тяжка доля, спогади про 

першу любов юного Тараса звучать і 
пізніше (1849, 1850 рр.) у віршах «Ми 
вкупочці колись росли», «Не молися за 
мене» та інших:

Ми вкупочці собі росли,
Маленькими собі любились,
А матері на нас дивились
Та говорили, що колись
Одружимо їх. Не вгадали.
У м. Вільно Т.Шевченко познайомив-

ся зі швачкою Ядвігою Гусиковською, 
полькою за національністю. Він поко-
хав її. Кохання будило в нього почуття 

людської гідності. «Мила Дуня чорно-
брива», як називав її Тарас, теж полю-
била кріпака, постійно турбувалася про 
нього. Про свою любов Тарас Шевченко 
розповідав художникові І.Сошенку: «Я 
в первый раз пришёл тогда к мысли: 
отчего и нам, несчастным крепакам, не 
быть такими же людьми, как и прочие 
свободные сословия». Пізніше в «Що-
деннику» від 5 вересня 1857 року він 
згадував «милую Дуню, чорнобровую 
Гусиковскую». Але одруження з нею 
теж залишилося нездійсненним, бо Яд-
віга була вільною, а Тарас – кріпаком.

Яскраві сторінки інтимної біографії 
Тараса Шевченка становлять його вза-
ємини з російською письменницею Вар-
варою Рєпніною, донькою російського 
державного діяча, генерала кавалерії, 
князя Миколи Рєпніна-Волконського. 
Молодий поет познайомився з Варва-
рою у м. Яготин на Київщині 1843 року, 
коли здійснилася його мрія побувати в 
Україні. Між ними встановилися друж-
ні взаємини й стосунки. У маєтку Рєп-
ніних Т.Г.Шевченко жив з перервами 
у 1843-1844 рр. Тут він написав поему 
«Тризна» російською мовою з присвя-
тою Варварі, намалював і подарував 
її автопортрет. Завдяки клопотанням 
Рєпніних Шевченко був призначений 
на посаду викладача малювання у Ки-
ївському університеті. Та скористатися 
з цього призначення Тарасові не вда-
лося, бо 1847 року за участь у Кирило-
Мефодіївському товаристві, до якого 
належало чимало студентів і виклада-
чів університету, Шевченка заарешту-

вали і відправили до Петербурга.
Під час заслання Т.Шевченка Вар-

вара Рєпніна листувалася з ним, 
зверталася до начальника третього 
відділу О.Орлова з проханням полег-
шити його долю, але було відмовлено. 
Т.Г.Шевченко писав: «в представлении 
на высочайшее помилование! – и под-
тверждено запрещение писать и рисо-
вать». Ці мотиви поет відобразив у ві-
рші «Ми заспівали, розійшлись».

У 1849 році Тарас Шевченко надіслав 
В.Рєпніній ще один автопортрет. Згодом 
О.Орлов заборонив Варварі листуван-
ня з Тарасом. Незважаючи на тривалі 
дружні і щирі стосунки між Т.Шевченком 
і В.Рєпніною, їхнє одруження було не-
можливим, бо вони належали до різ-
них соціальних прошарків. Уже й після 
смерті Т.Г.Шевченка Варвара Миколаїв-
на піклувалася про його могилу, пере-
дала 180 карбованців власних заоща-
джень на пам`ятник Кобзарю.

Палким було кохання Тараса до 
Ганни Іванівни Закревської. Шевчен-
ко познайомився з нею 1843 року в с. 
Мойсівці у маєтку української поміщиці 
Тетяни Волховської. Теплі і щирі спога-
ди про Ганну поет проніс через усе жит-
тя. У 1843 р. намалював її портрет. На 
засланні в 1848 р. присвятив вірш «Г. З.» 
(«Немає гірше, як в неволі»), у якому зі 
щирим захопленням звертався до неї: 

Ніколи ти не здавалася 
           мені такою свіжо-молодою
І прехорошою такою
Так, як тепер на чужині,
Та ще в неволі.
Свято моя! Єдинеє свято!
З ім`ям Г.Закревської пов`язана також 

поезія «Якби зустрілися ми знову», їй 
присвячено поему «Сліпий»:

Моя ти доле чорноброва,
Якби побачив, нагадав
Веселеє та молодеє
Колишнє лишенько лихеє.
Микола Лисенко поклав цю поему на 

музику.

Петро ПАЛІЙ, 
вчитель-пенсіонер с. Стара 

Ягільниця.

(Закінчення у наступних номерах)
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Соціум

наш біль і сум

 
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Спливатимуть роки, поволі стиратимуться 
сліди чорнобильської катастрофи, проте за-
вше ятритимуть душевні рани при спомині 
будь-якої трагедії, що спіткала вкраїнський 
народ. Та пам’ять – нетлінна, саме вона є ру-
шієм людського поступу й оберегом найвищих 
моральних цінностей усього людства. Власне 
таке твердження домінувало у промовляннях 
до присутніх отця-доктора Мирослава Думи-
ча, а відтак і представника влади – заступника 
голови районної ради Любомира Хруставки. 
Він, провівши скорботні паралелі жертовності 
минулого й сьогодення українства, з прикріс-
тю припустив думку, що наші біди, на преве-
ликий жаль, не завершуються. 

Чуттєво мовлені поетичні та пісенно озву-
чені рядки, підготовлені творчою групою РКБК 
ім. К.Рубчакової, про спомин поколінь і засто-

рогу на майбутність проймали серце кожного 
на врочистостях. 

 Бриніли пекучі сльози в очах, коли своїми 
спогадами про пекельність «мирного» ато-
ма, що тривожним набатом відбивається в 
пам’яті, ділилися ліквідатори аварії на ЧАЕС 
– Юрій Марцинів, Борис Концеграда, Юзефа 
Яремчук. І надто прикро, що держава й досі 
не приділяє належної уваги, не надає мак-
симально необхідної допомоги тим, хто без 
вагань дивився в очі радіаційної смерті, при-
боркуючи її ненажерливість. 

Забракне слів, щоби передати жахіття чор-
нобильської катастрофи, та… 

 Слова ці знають і старі, й малі: 
Чорнобиль, радіація і зона, 
Та ще страшніші – їхні похідні: 
Рак і рачиця, лімфи й аденома… 
І важко усвідомлювати те, що життя в ра-

діаційній зоні – це вічне протистояння отим 
хворобам, які невблаганно отруйними щу-

пальцями вповзають в наше буття. Кому в 
майбутньому історики припишуть цей гено-
цид українського народу?.. 

 
Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Дата

І все ж нам треба вижити усім смертям на зло

З огляду на увесь цей безлад задумаймося: готові ми називатися європейцями?!                          Фотофакти фіксували Любомир ГАБРУСЬКИЙ, Орест ЛИЖЕЧКА, Тетяна ЛЯКУШ

Прикрашаємо пейзажі... недбалістю!

Об’їзна дорога – траса міжнародного значення. Недбалість та й годі! 
Ось так ми крокуємо до Європи. 

Ось проїжджаємо вулицею Граничною (наче маленька Швейцарія), все зі смаком 
впорядковано. А наприкінці вулиці, далі вузенький шлях стелиться до с. Угринь, 

відкриваються обабіч дороги невтішні краєвиди: в пахощі квітучих дерев вривається 
їдкий сморід – сміттєва гидота, вивезена, мабуть, 

самими ж мешканцями даного мікрорайону, владарює природою. 
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Цінності

Істини

Щойно з друку

Побачила світ збірка новел знаного і вже поцінованого 
у краї духівника й письменника водночас, доктора теоло-
гічних і кандидата історичних наук, члена Національних 
спілок журналістів та краєзнавців України отця Василя По-
горецького. Ця постать поєднує спромоги історика, філо-

софа й науковця, що засвідчує 
його авторство низки наукових 
праць, збірок поезій та духо-
вних есеїв. І ось, як зазначено в 
анотації до видання, – зворуш-
ливі новели, які своїм релігійно-
філософським підґрунтям ви-
лонюють багатогранну сутність 
людської долі в контексті не-
простих реалій ХХІ ст.

«Коли ми когось чи щось 
втрачаємо, Ісус Христос на те 
місце дає Себе Самого, –  озву-
чує автор усвідомлюване нами. 
І стимулює замислитись: – Але 
це треба збагнути силою хрис-

тиянської віри. Через наші страждання протягуються не-
видимі нитки, що в`яжуть наш маленький хрест з Великим 
Хрестом Господнім. І з Нього на нас рясно спливають усі 
щедроти та ласки благодаті Божої». Проте думка – хитка  
й слабовита, властива людській подобі як представниці 
передовсім інституції світської, а не духовної, мимохіть ще 
бродить поміж уламків чиїхось доль, виплеснутих на папір. 
Бродить і бентежиться: чому в цім житті так багато суму, 
так багато болю і втрат? Як сховатися, як вирятуватися від 
них?

А між тим, відповідь на сакраментальне запитання – в 
самих новелах, в кожній зокрема, лиш уміймо дослухатися 
до того, що читаємо. Через покуту й каяття важкої, як іноді 
здається, крайньої миті нас вирятовує перст Божий, спо-
виває Своїм Омофором Богородиця, обдаровують ласкою 
Небесних сил святі чи ангели. І ми продовжуємо жити – не 
завжди життям, котре сприймаємо, знову ж таки, за світ-
ськими мірками лише в сьогочасні, і воплоченими в матері-
альне буття. Ні, ми живемо й житимемо доти, доки віримо 
в Царство Боже, в ступеневість сходження до вершин очи-
щення власної душі – іноді (або й часто) через домінанту 
випробувань, болю, терпінь…

Новели ненав`язливо навчають жити, думати і діяти, 
чинити лиш добро й ніколи зла, бо то не минає безслідно. 
Змушують замислюватись і виважувати крок перед тим, як 
його зробити. Хоча при цьому зостаються ще й просто до-
брим чтивом – легким і захоплюючим, що називається, на 
одному диханні, до того ж, з певним документальним під-
текстом. У виписаних іменах мимохіть впізнаєш своїх сусі-
дів, друзів чи то знайомих – настільки типові їх обличчя. Та 
це – не повчання, а щирий, сказати б, дружній заклик ста-
вати кращими, досконалішими, вивершенішими на подобу 
Творця Нашого Небесного – Господа Ісуса Христа.

Той, тридцять третій…
Із цих сторінок озивається Пам`ять. То притишено, нена-

че крадькома, а то – потужно й громогласно. Бо направду 
про це варто волати на весь світ. Україна аж нині споглядає 
жорна долі, перепускає через свою душу печаль жнив скор-
боти і запалює свічу. Та свіча 
невидимо, однак зримо палах-
котить у кожному рядку цієї 
оповіді, в малюнках-баченнях 
трагедії українства – Голодо-
мору 1932-1933 років юними, 
незайманими душами – адже 
тут вміщено малюнки учнів 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст., 
підготовані на шкільну вистав-
ку ще з нагоди 60-х роковин 
Голодомору. А крізь призму 
споминів постають злочинні 
дії більшовицького тоталітар-
ного режиму, спрямовані на 
знищення українського на-
роду. Їх автор відслідкував із розповідей очевидців, своїх 
односельців, котрих крило долі кинуло до нашого краю.

Скільки їх, жертв Голодомору насправді, – і живих, і мерт-
вих, і ненароджених? Адже 10 мільйонів мучеників україн-
ського народу, вбитих голодом,  додалося в ті літа до всіх, 
котрих і так численно на небі…

Пом`янімо їх. Вони жили в роки Голодомору. До цього й 
стимулює автор книги – історик, краєзнавець, вчитель істо-
рії і правознавства, громадський діяч Степан Бубернак. 

Потрібна Пам`ять. Потрібні ось такі публікації. Щоб не 
дати справдитися цьому й не забути. Автор книги уміло за-
лучив до неї свідчення й бачення тієї сторінки історії просто 
українцями – тих, хто є такими не за пропискою, а радше 
за духом та почуваннями сердець. Просто українців різного 
року народження. Та для України нинішньої й завтрашньої 
ми всі – родом звідтіля, з тих пам`ятних років Голодомору. 

Аби задокументувати для прийдешніх поколінь, увічнити 
цю сторінку, автор книги відвідав Національний музей «Ме-
моріал пам`яті жертв голодоморів в Україні» на Печерських 
пагорбах у Києві, до самісіньких душевних глибин проникся 
його основними складовими – Свічею Пам`яті, Залою Пам`яті 
та Алеєю «Чорні дошки України». Проникся задля того, аби 
все побачене, відчуте й пережите перелити у ці друковані 
рядки. Бо упевнений, що «збереження пам`яті про минуле 
є запорукою майбутнього. Що пам`ять – це жива, палаюча 
субстанція, яка оберігає націю та збільшує її силу, змушує 
переборювати труднощі та працювати над розбудовою дер-
жави». Тож розгорнімо цю жменьку спогадів та бачень.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Цьогоріч на порозі рідної школи – Па-
лашівської ЗОШ І – ІІ ст. у ролі вчителя 
стала Христина Крупська. Ще чотири роки 
тому була хорошою ученицею, а сьогодні 
– випускниця Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Олександра 
Барвінського. Повернулася в отче село 
Палашівка для проходження передди-
пломної практики. Із трепетом в душі пе-
реступила поріг школи, з вдячністю в очах 

зустріла своїх вчителів, які прийняли її у 
свою невеличку вчительську сім’ю. Чоти-
ри роки навчання у коледжі, а який вели-
кий багаж знань, як змінилися погляди на 
життя, наповнилися змістом життєві прин-
ципи, переконання. 

Із 14 педагогів Палашівської школи 9 є 
випускниками Чортківського педагогічно-
го. Про незабутні прекрасні студентські 
роки в нашому училищі з радістю ділилися 
всі його випускники із новою колегою. Сту-
дентська пора – це те, що не затирається 
в пам’яті, загубившись серед безлічі жит-
тєвих подій, те, що протягом часу зберігає 
всі яскраві фарби. Кожен із нас згадував 
своїх учителів, кураторів.

Усі ми вважаємо Чортківське педучи-
лище своїм, рідним. Тут ми отримали 
«путівку в життя», заклали міцний фун-
дамент для плідної праці на педагогічній 
ниві. Можна лише заздрити тим, хто удо-
стоївся щастя пройти цей шлях і відчути 
всі радощі студентського життя. Адже у 
Чортківському гуманітарно-педагогічному 
коледжі імені Олександра Барвінського 
студентське життя відрізняється багато-
гранністю вмінь та інтересів, різноманіт-
ністю захоплень і вражень. Це не просто 
пафосні слова, це правда життя. 

Людмила ПІГОВИЧ, 
вчитель початкових класів 
Палашівської ЗОШ І – ІІ ст.  

Чортківське педагогічне – колиска вчителів

Школа... Мов та голубка, пригортає під свої крила і веде високо-високо 
до вершини. А потім перед тобою відкривається безліч доріг... 

Одна із них – твоє майбутнє. Різні шляхи вибирають молоді, дехто 
присвятить своє життя навчанню дітей. Бо професія вчителя – благородна 

справа, адже в руках педагога – майбутнє нашої держави. Та справжнім 
вчителем можна стати тільки за покликанням серця, бо ця праця дуже важка 

і відповідальна. Мистецтву передавати іншим знання, бути порадником 
і взірцем навчають у колисці вчителів – Чортківському педагогічному.

Крізь оболонку добра і святості

Подіум

Коли збіглися на четвірку прикінцеві цифри 
в означенні дня, місяця й року – 24.04.2014, 
тобто в четверговий день минулого тижня, та 
виставка й розчахнулася перед взором гото-
вих до її споглядання міріадами найтонших 
почувань, засіяних народним гнівом та спро-
тивом, визрілим до революційних дій. Адже 
український Майдан – то направду феномен 
нашої епохи, концентрація ментальності та 
автентичності українства. 

Виставка, котра досі не має собі аналогів 
на теренах області, умістила 129 робіт три-
надцяти фотомитців – семеро з них (Володи-
мир Тихович, Микола Лановега, Орест Лижеч-
ка, Олег Марчак, Володимир Шерстій, Ірина 
Брунда, Олег Криса) загостили в день пре-
зентації до Скалата. Там, у вестибулі міської 
ради, як і попередньо в чортківській етномай-
стерні «Куферок», де ця, вже тепер пересув-
на фотовиставка мала первинну «прописку», 
постав імітований міні-Майдан – зі шматками 
бруківки, касками та «коктейлями Молотова». 
З поглядами героїв Небесної сотні. 

– Ця виставка – дух Майдану, який привне-
сли у своїх роботах наші гості, – наголосила 
в слові до присутніх голова тамтешньої місь-
кої ради Наталія Станьковська. І дуже добре, 
що найперше її оглядали юні скалатці, шко-
лярська юнь. Бо це з їх душ, устремлінь та 
прагнень нині вибруньковується Україна. 

Вислухано жалобні наспіви та слова, ви-
співано Славень України, повторено много-
голосо «Україна – понад усе!». Нині за при-
крих часів спровокованих «старшим братом» 
на Півдні та Сході сепаратистських настроїв, 
це гасло, погодьмося, надважливе.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Горіла шина, палала, там барикада стояла...»
Ось такий наспів (перефразівка) народного епосу часів недавньої Революції Гідності достоту влучно, 

що називається, в тему, супроводжує відеокліп, доступний нині на youtube, про виставку робіт чортківських 
фотохудожників «Хроніка Майдану» у м. Скалат на Підволочищині.



№ 19 (8461), 30 квітня 2014 року

Різне6

6 травня. Тривалість дня – 15.01. Схід – 05.25. Захід – 20.25. Іменини святкує Юрій

ЗнО: Поради старшокласникам

Декілька порад старшокласникам, як швид-
ко впоратися з тестом у напруженій екзамена-
ційній атмосфері:

1) почніть готуватися до тестування зазда-
легідь;

2) повторіть увесь навчальний матеріал;
3) використовуйте підручники та посібники, 

рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України;

4) перед офіційним тестуванням варто 
спробувати пройти якнайбільше опубліко-
ваних тестів просто заради тестування. Це 
дасть вам змогу краще ознайомитися з типо-
вими конструкціями тестових завдань;

5) поспішайте, тренуйтеся із секундомі-
ром у руках. Засікайте час виконання тестів, 
зменшуйте його. Без обмежень, що змушують 
працювати в максимально швидкому темпі, 
без імітації змагальної ситуації неможливо 
подолати стрес, що його викликає будь-яке 
тестування;

6) дотримуйтеся всіх рекомендацій, як пра-
вильно розв’язувати окреме завдання або 
тест загалом. Наприклад, не слід двічі пере-
читувати малозрозумілу інструкцію, а потріб-
но одразу ж подивитися варіанти відповідей. 
Вам стане зрозуміліше, що саме слід робити;

7) пропускайте! Треба навчитися про-
пускати важкі або незрозумілі завдання. 
Пам’ятайте: у тесті завжди будуть такі, з яки-
ми ви обов’язково впораєтеся. Просто неро-
зумно не добрати балів лише тому, що ви не 
дісталися до «своїх» завдань, а застрягли на 
тих, сенс яких вам не відомий;

8) вгадуйте! Якщо ви не впевнені у виборі 
відповіді, довіряйте своїй інтуїції. Така довіра, 
як правило, збільшує набрані бали;

9) виключайте! Багато завдань можна 
швидше вирішити, якщо не шукати правильну 
відповідь одразу, а послідовно виключаючи 
ті, які не підходять. Цей метод дозволяє кон-
центрувати увагу лише на одній-двох ознаках 
(це легко), а не одночасно на п’ятьох-сімох 
(що набагато складніше);

10) скорочуйте вибір! Якщо кілька відповідей 
(1-2) із чотирьох або п’яти варіантів здаються 
вам зовсім не відповідними, а інші більш при-
йнятними, то в цьому випадку правильніше 
буде не пропускати це завдання, а намагати-
ся обрати відповідь навмання. Завжди в такій 
тактиці і отримаєте більше балів;

11) читайте завдання до кінця! Поспіх не 
має призводити до того, що ви намагатиме-
теся зрозуміти умови завдання за «першими 
словами» і добудовувати його закінчення у 
власній уяві. Через це і можете припуститися 
помилок у найлегших завданнях;

12) не засмучуйтеся! У будь-якому профе-
сійно підготовленому тесті – чимало завдань, 
з якими ви просто не зможете впоратися (так 
заплановано). І, більше: ніхто не повинен ви-
конати всіх 100 відсотків вправ! Тому немає 
сенсу розхлюпувати емоційну енергію на пе-
редчасну досаду. Навіть якщо вам здається, 

що ви зробили занадто багато помилок і про-
сто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто 
таке відчуття є помилковим. У підсумку одер-
жите якщо не найвищий підсумковий бал, то 
цілком пристойний. Ця установка особливо 
знадобиться «цілковитим відмінникам», які 
звикли при звичайних методах контролю до-
магатися максимального результату. Якщо 
ви хочете стати класним «тестовим бійцем», 
учіться не тільки завдавати удари, а й «три-
мати» їх;

13) думайте лише про поточне завдання! 
Коли ви бачите нове питання, забувайте про 
все, що було у попередньому. Зазвичай за-
вдання в тестах не пов’язані одне з одним, 
тому знання, які застосували в одній задачі 
(уже розв’язані) не допомагають, а тільки за-
важають сконцентруватися і правильно ви-
рішити наступне питання. Забудьте про не-
вдачу в попередньому завданні, якщо воно 
виявилося вам не до снаги. Думайте лише 
про те, що кожне завдання – це шанс набрати 
бали;

14) заплануйте два кола! Розраховуйте се-
редній час на кожне завдання таким чином, 
щоб дві третини (максимум три чверті) сеансу 
пройти всі завдання «по першому колу». Тоді 
ви встигнете набрати максимум балів, вико-
нуючи легкі завдання, а потім зможете поду-
мати й про важкі, які вам довелося спочатку 
пропустити;

15) напередодні обов’язково виспіться! Ба-
гато хто вважає: щоб повністю підготувати-
ся до іспиту, не вистачає останньої ночі. Це 
неправильно. Не треба перевтомлюватись. 
Навпаки, звечора прогуляйтесь. Виспіться 
якнайкраще, щоб прокинутися з відчуттям бо-
йового настрою;

16) забудьте про шпаргалки! Техніка спису-
вання – у кожного своя. Хоча попри всі хитро-
щі, як правило, екзаменатор усе бачить (у 9 
випадках із 10). Після того, як ви хоча б одним 
оком зазирнете у шпаргалку, у вас трясти-
муться руки й усе змішається у голові мінімум 
хвилин на 10. Річ у тім, що обсяг безпосеред-
ньої пам’яті при такому стресі зменшується, 
тому доведеться підглядати ледь не кожне 
слово. А це вже невиправданий ризик;

17) згадайте все! Отже, ви в кабінеті, де 
проводять тестування. Якщо хвилюєтеся, то 
заплющте очі, розслабтеся, згадайте на хви-
линку щось смішне або приємне. Після того, 
як опануєте себе, уважно прочитайте запи-
тання. Не може бути, щоб ви абсолютно нічо-
го не знали. Просто не буває такого! Тому не 
втрачайте надії і не лякайтеся в першу хви-
лину. Почніть із питання, яке знаєте найкра-
ще. Поступово згадаються й інші. Не знаєте 
відповіді – залиште запитання, переходьте до 
наступного. Повернетеся до нього пізніше.

Успіхів вам! І нехай щастить!
Галина ГАЧКІВСЬКА, 

практичний психолог Росохацької 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.

Малярія належить до групи трансмісивних 
інфекційних захворювань, що передаються 
людині через укус комарів роду Anорhеlеs 
(малярійних). Можливе зараження при пе-
реливанні контомінованої донорської крові, 
також трансплацентарне (під час пологів). 
Це захворювання реєструється майже в 100 
країнах світу. Найбільше воно поширене в тих 
регіонах, де не буває низьких температур, є 
болотиста місцевість і багато опадів (еквато-
ріальна та субекваторіальна зони). У районах 
розповсюдження малярії проживає 34 відсо-
тки населення світу. Щорічно близько 30 тис. 
людей, котрі відвідують небезпечні регіони, 
хворіють малярією; 1 відсоток із них помирає.

Це захворювання спричиняють чотири 
види малярійних плазмодіїв: тропічна, чоти-
риденна, триденна овале-малярія. Збудник 
тропічної малярії викликає найбільш небез-
печну форму, яка, на жаль, широко розпо-
всюджена й часто протікає з ускладненнями, 
має високу смертність. Симптомами цього 
захворювання є підвищення температури 
тіла до 40-41°С, що супроводжується озно-
бом і надмірною пітливістю; болі в м’язах, 
блювота, головний біль. Такі напади повто-
рюються з правильною періодичністю, в за-

лежності від виду малярії (через 72 год. при 
4-денній; через 48 год. – при всіх інших ви-
дах). Захворювання може давати ранні та 
пізні рецидиви. Найпоширенішими усклад-
неннями є малярійна кома, розрив селезінки, 
інфекційно-токсичний шок та ін. 

Лікування проводиться в умовах інфек-
ційного стаціонару. Хворих виписують після 
курсу радикальної терапії з двома контроль-
ними від’ємними результатами паразитос-
копії крові. Усім виявленим паразитоносіям 
проводиться медикаментозна профілактика 
малярії.

Слід зауважити, вакцина проти малярії 
знаходиться на стадії розробки.

З метою профілактики використовують 
такі методи: знищення комарів, запобігання 
укусам, профілактичні ліки (особам, які їдуть 
в епідемічну щодо малярії зону, починаючи 
за тиждень до прибуття, протягом усього пе-
ріоду ризику зараження та ще 4 тижні після 
виїзду з неблагополучної місцевості).

Пам’ятайте: тим, хто хворів на малярію, за-
боронено донорство. 

Галина СТАДНИК, 
сімейний лікар

Відповідно до статті 69 Закону України «Про 
вибори Президента України» від 5 березня 1999 
року за № 474-ХІV (зі змінами та доповненнями)   
громадська організація, до статутної діяльнос-
ті якої належать питання виборчого процесу та 
спостереження за ним, зареєстрована у вста-
новленому законом порядку, може звернутися 
до Центральної виборчої комісії не пізніше як 
за шістдесят днів до дня виборів з клопотанням 
про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час 
виборів Президента України. До клопотання, 
підписаного керівником громадської організації 
та засвідченого її печаткою, додаються копія 
статуту громадської організації, засвідчена в 
нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва 
про державну реєстрацію громадської організа-
ції, засвідчена в нотаріальному порядку.

Центральна виборча комісія не пізніше як на 
п’ятий день з дня отримання клопотання при-
ймає рішення про надання дозволу громад-
ській організації мати офіційних спостерігачів 
або про відмову в наданні такого дозволу, про 
що повідомляє громадську організацію наступ-
ного дня після дня прийняття відповідного рі-
шення. Підставою для відмови може бути лише 
порушення громадською організацією вимог, 
встановлених частинами першою і другою цієї 
статті. Копія рішення про надання дозволу гро-

мадській організації мати офіційних спостері-
гачів або про відмову в наданні такого дозволу 
видається представнику громадської організа-
ції не пізніш як наступного дня після дня тако-
го рішення. Громадська організація має право 
оскаржити до суду рішення про відмову в на-
данні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

Центральна виборча комісія не пізніше як 
за сорок п’ять днів до дня виборів офіційно пу-
блікує в газетах «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр» перелік громадських організацій, яким 
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на 
виборах Президента України.
 

* * *
Офіційним спостерігачем від громадських 

організацій, кандидата на Президента України 
може бути виборець. Не може бути офіційним 
спостерігачем: член виборчої комісії; посадо-
ва особа органу виконавчої влади або суду, 
правоохоронного органу чи органу місцевого 
самоврядування; військовослужбовець; осо-
ба, як проходить альтернативну (невійськову 
службу).

Наталія ДОМАШЕНКО, 
провідний спеціаліст з питань легалізації 

реєстраційної служби 
районного управління юстиції

Як швидко впоратися з тестом у 
напруженій екзаменаційній атмосфері

В очікуванні найважливішого іспиту, що визначить готовність випускників 
шкіл до вступу у вищі навчальні заклади, емоційна напруга психологічного стану 
старшокласників відчувається чи не фізично. Щоб заспокоїти і зосередити увагу 

абітурієнтів не на пережитих емоціях, а на основному – тестах, практичні психологи 
рекомендують прислухатися до ось таких порад. 

Варто знати

Малярія – небезпечна

Чортківська ОДПІ ГУ Міндоходів у Терно-
пільській області повідомляє, що відповідно 
до Закону України від 27 березня ц. р. за № 
1166 (крім деяких норм) внесено зміни до По-
даткового кодексу та низки законів України, 
які набрали чинності з 1 квітня поточного року, 
змінено ставки екологічного податку, визначе-
ні ст. 243-246 Податкового кодексу України.

Слід зазначити, що порівняно з 1 січня до 1 
квітня цього року ставками податку такі ставки 
збільшено у 0,083 раза. 

Згідно зі статтею 250 ПКУ базовий податко-
вий (звітний) період з екологічного податку до-
рівнює календарному кварталу, тобто граничні 
терміни подання звітності екологічному податку 
в поточному році припадатимуть: за І квартал – 
на 12 травня; за півріччя – на 11 серпня; за три 
квартали ц. р. – на 10 листопада; за 2014 р. – на 
9 лютого 2015 року. Відповідно необхідно спла-
тити збір екологічного податку в цьому році: за 
І квартал –  20 травня; за півріччя – 19 серпня; 
за три квартали – 19 листопада; за 2014 рік – 19 

лютого 2015 року.
Платник податку, який з початку звітного року 

не планує здійснення викидів, скидів забрудню-
ючих речовин, розміщення відходів, утворен-
ня радіоактивних відходів протягом звітного 
року, повинен повідомити про це відповідний 
контролюючий орган за місцем розташування 
джерел забруднення та скласти заяву довіль-
ної форми про відсутність у нього у звітному 
році об’єкта обчислення екологічного податку. 
В іншому разі платник податку зобов’язаний 
подавати декларації відповідно до вимог По-
даткового кодексу. 

Податкову декларацію з екологічного подат-
ку подають разом зі сімома додатками, які є її 
невід’ємною частиною. У разі відсутності у плат-
ника об’єктів оподаткування відповідні додатки 
не надають, а рядки податкової декларації про-
креслюють.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

Юстиція роз`яснює
Участь громадських організацій, статутна діяльність 

яких пов’язана з питанням виборчого процесу

ОДПІ інформує

Змінено ставки екологічного податку

запрошує на навчання у 2014 – 2015 
навчальному році за спеціальностями

 
На базі 9 класів (з отриманням середньої освіти)

Термін навчання  –  3  роки:
тракторист-машиніст с-г виробництва; слюсар з ремонту с-г машин та устатку-

вання; водій автомобіля категорії “С”; опоряджувальник (штукатур; маляр; лицювальник-
плиточник; монтажник гіпсокартонних конструкцій (3-4 розряд)); муляр (3-4 розряд), 
штукатур (3 розряд), маляр (3 розряд); кухар (3-4 розряд), кондитер (3-4 розряд); кухар 
(3 розряд), офіціант (3 розряд), бармен (4 розряд); оператор з обробки інформації та про-
грамного забезпечення.

Термін навчання  –  4  роки:
муляр (5 розряд), штукатур (4 розряд), маляр (4 розряд); 
кухар, кондитер (4 розряд); кухар, офіціант (4 розряд).

На базі 11 класів
Термін навчання  – 1 рік:
машиніст холодильних установок (3 розряд).
Термін навчання  –  1,5 року:
машиніст холодильних установок (4, 5 розряд); кухар (3, 4 розряд).
Термін навчання  –  2 роки:
кухар (5 розряд).

В училищі працюють курси підготовки водіїв категорії “АВ” для всіх бажаючих.
На навчання приймаються учні, які мають направлення від організацій різної форми влас-

ності‚  юридичних і фізичних осіб‚ фермерських господарств‚ підприємств, у яких гарантуєть-
ся працевлаштування після закінчення навчання.

Зарахування проводиться на основі співбесіди. Учні училища забезпечуються гуртожит-
ком, стипендією, харчуванням.

Час навчання в училищі зараховується до безперервного трудового стажу. Успішне на-
вчання в училищі гарантує отримання рекомендацій для вступу у навчальні заклади на ІІІ 
курс на механізаторські та будівельні спеціальності.

Початок прийому документів – з 1 червня 2014  року.
Документи приймаються щоденно, крім суботи та неділі,  з  9-ї  до  16-ї год. 30 хв. 

Адреса училища: 48523 смт Заводське Чортківського району Тернопільської області
www.chvpu.narod.ru     E-mail:  chvpu_bill@ukr.net
Телефон приймальної комісії  (03552)  2-49-77

ЧОРТКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД



7 травня. Тривалість дня – 15.04. Схід – 05.23. Захід – 20.27. Іменини святкують Сава, Леонтій. День радіо

УТ-1
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.45 Х/ф “Чекай на 
мене” 
11.40 Вiчний вогонь 
12.20, 17.55 Громадське 
телебачення
14.20 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
16.00 Концертна 
програма “Подвигом 
вашим живем” 
19.00 Нацiональнi дебати 
20.30, 21.25 Шустер Live 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.10 Х/ф “Єсенiя” (1) 
11.05 М/ф “Не бий 
копитом” (1) 
12.30 Х/ф “Гарфiлд” (1) 
14.00 Х/ф “Гарфiлд - 2” (1) 
15.35, 17.30 Т/с “Попiл” 
20.15 “Вечiрнiй Київ - 
2014” 
22.10 “В мережi” 
23.15 Х/ф “Сiм 
психопатiв” 

ІНТЕР
05.15 Х/ф “Чисте небо” 
07.00 “Марафон “Наша 
Перемога”” 
12.20 Х/ф “У серпнi 44-го” 
15.00 “Спецвипуск. Жди 
меня. Зустрiчi Перемоги” 
17.45 Новини 
18.05 “Спецвипуск. 
Стосується кожного. 
Уроки Пам’ятi” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Концерт “Перемога. 
Одна на всiх” 
23.00 Т/с “Привiт вiд 
“Катюшi” 

УТ-1
09.10 Шеф-кухар країни 
10.25, 15.35  Громадське 
телебачення  
12.25 Караоке для 
дорослих 
13.15 Як Ваше здоров’я? 
14.35 В гостях у Д. Гордона 
17.10 Європа спiває 
19.00 Нацiональнi дебати 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Фольк-music 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Країна on line 

1+1
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.10 ТСН 
10.55 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.00 “Машинi казки . 
Маша i ведмiдь” (1) 
12.20 “Зiркова хронiка” 
13.30, 21.00 “Голос країни 
4. Перезавантаження” 
16.00 “Розсмiши комiка - 5” 
17.00 Х/ф “Бiлий тигр” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
00.15 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Х/ф “Коли квiтне бузок” 
13.50 Т/с “Слiпий 
розрахунок” 
17.50, 21.40 Т/с “Так 
далеко, так близько” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.00 Ток-шоу “Без протоколу” 
23.45 Х/ф “Розплата за 
кохання” (2) 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50 Як це? 
10.30 Не вiр худому кухарю 
10.55, 16.25, 19.55 
Громадське телебачення 
12.35 Т/с “МонтеКрiсто” 
48 с. (1) 
13.50 Дорослi iгри 
15.35 Вiкно в Америку 
15.55 Котрольна робота 
17.35 Про головне 
18.50 Час-Ч 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.50 ТСН
09.55 Х/ф “Няньки” (1) 
11.45 Х/ф “Мiй капiтан” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Попiл” 
22.30 “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 
“Так далеко, так близько” 
15.10 “Судовi справи” 
16.10 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, 
хлопцi” 
21.35 Т/с “Дорога додому” 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.50, 15.50, 19.55 
Громадське телебачення
12.45 Т/с “МонтеКрiсто” 50 с. (1) 
13.40 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
17.35 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 

1+1
09.00, 19.30, 23.55 ТСН
09.10 “Снiданок з 1+1” 
10.30 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.30, 12.30 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Попiл” 
22.30 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13” 
12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.20, 14.20 “Судовi справи” 
14.50 “Сiмейний суд” 
15.50 Т/с “Кожен за себе” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, хлопцi” 
21.35 Т/с “Дорога додому” 
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Програма телепередач 7
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ПОНЕДІЛОК
6 травня
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9 травня
П`ЯТНИЦЯ

10 травня
СУБОТА

11 травня
НЕДІЛЯ

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.45, 16.25, 19.55 
Громадське телебачення
12.45 Т/с “МонтеКрiсто” 
49 с. (1) 
13.45 Рояль в кущах 
15.45 Ближче до народу 
17.50 Щоденник ПКЄ-2014 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.20 Шустер Live. Буднi 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
10.30 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.30, 12.30 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Попiл” 
22.30 “Мiняю жiнку - 9” 

ІНТЕР
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13” 
12.25 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.20, 14.20 “Судовi справи” 
14.50 “Сiмейний суд” 
15.50 Т/с “Кожен за себе” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, 
хлопцi” 
21.35 Т/с “Дорога 
додому” 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55, 18.50 Час-Ч 
10.45, 15.50, 19.55 
Громадське телебачення
12.45 Т/с “МонтеКрiсто” 51 с. (1) 
13.45 Вiра. Надiя. Любов 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
17.35 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.20 Шустер Live. Буднi 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.45 ТСН 
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
10.35 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.35, 12.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.35 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Попiл” 
22.30 “Українськi сенсацiї. Росiя: 
Колос на глиняних ногах” 

ІНТЕР
08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.35, 09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13” 
12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.20, 14.20 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.45 Т/с “Кожен за себе” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “До побачення, хлопцi” 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE 
10.50 Армiя 
11.35, 17.20 Громадське 
телебачення 
13.45 Моменти життя 
15.10 Прем’єра. Д/ф 
“Останнiй напис” 
16.15 В гостях у Д.Гордона 
18.40 Щоденник ПКЄ-2014 
19.00 Нацiональнi дебати 
20.40 Український акцент 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Головний аргумент 

1+1
07.00 “Хто там?” 
08.05, 08.30 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
08.55 “Свiтське життя” 
09.55, 11.10, 12.15, 13.20 
Т/с “Свати - 6” (1) 
14.25 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.25 “Вечiрнiй квартал 
2014” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
19.30 ТСН 
20.15 “Голос країни 4. 
Перезавантаження” 
23.00 “Вечiрнiй квартал “ 
 

ІНТЕР
08.10, 10.00 Д/ф “Мосфiльм. 
Народження легенди” 
09.30 Новини 
11.00 “Обережно:) Дiти!” 
12.10 Х/ф “Летять журавлi” 
14.10, 22.30 Концерт 
“Перемога. Одна на всiх” 
16.05 “Мiжнародний 
фестиваль гумору “Юрмала 
2013” 
18.00, 20.35 Т/с “Слiпий 
розрахунок” 
20.00 “Подробицi” 
00.55 Х/ф “Нiч довжиною 
в життя” 

земельні ділянки
будинки

ПРОДАюТЬСЯ

квартири

інше

Вважати недійсними:

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

4-кімнатна квартира у смт Заводське 
по вул. Галицькій, 4, кв. 21, на 3-му повер-
сі, загальною площею 77,10 кв. м. Ціна до-
говірна.

Тел. 096-491-79-70.

Подяка
Висловлюємо щиру вдячність начальнику 

управління праці та соціального захисту на-
селення РДА Володимиру Дмитровичу Цвєт-
кову і начальнику територіального центру Ро-
ману Євстахійовичу Данильчаку за надання 
святкових подарунків. Вони проявили свою 
доброту, чуйність та милосердя, висловили 
щиру підтримку нам, одиноким людям похи-
лого віку зі с. Босири.

З повагою – Г.Й.Дідик, М.М.Шкляр, 
М.М.Коломий, сім`я Білінських.

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

Тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.
будинок у Чорному лісі або обміняю на 

квартиру в Чорткові. Є земельна ділянка 24 
сотих, великий сад, надвірні будівлі, підве-
дено газ. Ціна договірна. 

Тел.: 3-17-90, 066-983-55-28.

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

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

свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серії САС за № 782562, видане 27 груд-
ня 2011 р. на підставі рішення виконкому Чорт-
ківської міської ради від 7.12.2011 р. за № 819 
на ім`я: ГорбеНко Марія Михайлівна.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯБ за № 808820, виданий 
15 березня 2006 року Чортківським районним 
відділом земельних ресурсів на ім`я: ДАЦИ-
ШИН орест Васильович.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯБ за № 808821, виданий 
15 березня 2006 року Чортківським районним 
відділом земельних ресурсів на ім`я: ДАЦИ-
ШИН орест Васильович.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯБ за № 808115, виданий 
27 березня 2006 року Чортківським районним 
відділом земельних ресурсів на ім`я: ДАЦИ-
ШИН орест Васильович.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯБ за № 808130, виданий 
27 березня 2006 року Чортківським районним 
відділом земельних ресурсів на ім`я: ДАЦИ-
ШИН орест Васильович.

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.

Працівники поліклінічного від-
ділення Чортківської райлікарні 
висловлюють співчуття лікарю-
психіатру Йосипу Михайловичу Ло-

патинському з приводу смерті його дру-
жини Дарії Константинівни.

Чортківське райСТ здає в оренду складські приміщення в м. Чортків, по вул. 
3алізничній, 85, та в с. Білобожниця; приміщення першого поверху Будинку тор-
гівлі с. Колиндяни; бар с. Джурин та вільні приміщення магазинів району.

За довідками звертатися за тел.: 2-23-49; 067-354-10-11

Споконвіків Великдень єднав людей, все-
ляв у них Віру, Надію й Любов. Особливим ви-
явом великодньої доброчинності є допомога 
та співчуття людині.

Людина, яка шанобливо ставиться до свого 
ближнього, завжди пам’ятає про святість душі. 
Пам’ятає вона і про те, що душу слід оберіга-
ти, думати про неї, спілкуватися з людьми та 
живою природою, втілюючи свої сокровенні 
мрії та просто роблячи добрі справи.

Колектив територіального центру соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг) 
Чортківського району дякує всім приватним під-
приємцям, які відгукнулися та надали допомогу і 
не залишились осторонь людських проблем. Це 
такі, як: В.Г.Хом’як, Л.М.Дрібнюк, Л.Д.Потапова, 
Л.С.Іванілова, Т.К.Загорняк (МП «Елегія»), 
Г.Р.Коростіль, Т.Д.Гричишин, М.М.Балабух, 
В.Є.Білевич, Д.М.Сеник, О.Є.Коломийчук, 
А.П.Бровко, Г.Р.Матковська, А.В.Смирнова, 
І.М.Юрків, С.Є.Бандер, О.Т.Шельвах, 

М.С.Шептицька, А.З.Опир, Т.І.Качур, Т.З.Гуменюк, 
В.А.Ільницький, Н.Я.Макар, О.В.Єріна, 
О.Ю.Шатковська, О.М.Пахольчак, А.Б.Керничний, 
Г.М.Опацький, Г.В.Пандрак, О.Я.Підгірняк, 
М.П.Польна, А.В.Арутюнян («Чортківмолоко»), 
В.Г.Лесик, О.М.Новак, Н.М.Слободян, О.М.Вовк, 
Н.Є.Коваль, С.Є.Коціра, М.В.Качмар, В.І.Німець, 
В.В.Гавадюк, З.А.Сусяк, Г.С.Юзвишин, М.І.Кравчук, 
Є.М.Шкабар, Н.Р.Котик, В.С.Градовий (ПАП 
“Дзвін”), С.Є.Кучерявий, І.Д.Давибіда, М.Д.Борсук, 
М.М.Чорний, О.П.Хрищевська, М.Б.Лісова, 
С.О.Назар, жителька м. Чорткова Г.О.Бєлова.

Також вдячні за підтримку та взаєморозу-
міння сільським головам Б.В.Гевку (с. Горішня 
Вигнанка), В.П.Шматьку (с. Біла).

Бажаємо усім вам та вашим родинам миру, 
спокою та злагоди, тепла, сімейного затишку, 
достатку, непохитної віри в Любов і Добро, ви-
конання всіх добрих починань.

Роман ДАНИЛЬЧАК, 
директор територіального центру

Розпочалася передплата газет та журна-
лів на друге півріччя 2014 року. Передплата 
періодичних видань України триватиме до 10 
червня, зарубіжних – до 1 червня, обласних та 
районних видань – до 20 червня цього року.

Передплату улюблених періодичних ви-

дань можна оформити у будь-якому відділен-
ні поштового зв’язку та у листонош за місцем 
проживання.

Центр поштового зв’язку № 6 
м. Чортків

Відділ освіти Чортківської рай-
держадміністрації та районний 
методичний кабінет висловлюють 
щирі співчуття сім`ї Лопатинських з 

приводу тяжкої втрати – смерті ЛОПА-
ТИНСЬКОї Д.К.

Передплата – 2014

Милосердя

Великдень єднає людей
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Легка атлетика

8 травня. Тривалість дня – 15.07. Схід – 05.21. Захід – 20.28. Іменини святкують Марко, Станіслав. 

4 травня святкують свій День 
одруження наші славні односельці – 
п. Григорій і п. Галина ДАНИЛИШИНІ

зі с. Великі Чорнокінці.
Тож найщиріші вітання молодим.
Такий день буває тільки раз в житті,
Коли квітнуть щастям мрії золоті,
Коли радість сяє, як нічні зірки,
А душа в обіймах почуттів палких.
Тож нехай добром 
                  всім Бог благословить
У цю довгожданну й неповторну мить,
Хай серце єднає ласка пресвята
На життя прекрасне й многії літа.

В дарунок від усього серця 
і з великою повагою – 

С.П.Романець 
зі с. Великі Чорнокінці.

З 50-річним ювілеєм вітаємо 
Романа Михайловича РОЗПАДЯ

зі с. Ридодуби.
Легкою ходою 
хай росяний світанок
Прилине 
        і Тебе привітає
І хай на душі 
   Тобі радісно стане,
Мов травень 
     пісні Тобі співає.
І хай таланить 
    у всьому і всюди,
Хай обминають 

                                                 горе і біда,
В душі панують мир і доброта.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З  любов̀ ю і повагою – 
дружина Марія, доньки Оля, 

Оксана, зять Олег, внучок 
Максимко.

Щиросердечно вітаємо з 50-річчям 
дорогого чоловіка, люблячого батька, 

доброго зятя, швагра
Володимира Йосиповича ФИКА.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих 
                             дат:
Тебе вітає 
             вся родина,
Адже Тобі сьогодні – 50.
50 – не привід 
                для печалі,
50 – це зрілість 
                    золота,
Хай до ста, а може,
                    й далі

Йдуть не озираючись літа.
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 сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить.

З повагою і любов̀ ю – дружина 
Світлана, діти Тетяна і Сергійко, 
батьки дружини, сестра дружини 

Руслана з чоловіком 
Володимиром 

і їхніми дітьми Ігорем 
і Ростиславом 
та вся родина.

30 квітня святкує своє 20-річчя 
дорога донечка, сестричка, внучка 

Христина СТЕЦЬКА
зі с. Кривеньке.

Як хочеться подарувати 
                Тобі долю
І прихилить до Тебе 
               білий світ,
Щоб в щасті Ти жила 
   завжди без болю
Багато довгих 
           і яскравих літ.
Благополуччя Тобі 
       зичим і удачі,
Здорова будь, красива, 

                                                мов весна,
І щоб в любові не пізнать нестачі,
Бо Богом раз дарується вона.
Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело.
Хай в ньому родяться надії
І множиться любов й тепло.
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе,

Тобі, Христинко, 20 років,
Тож з Днем народження Тебе.

З великою любов̀ ю – 
мама, тато, брат, 

бабуся і дідусь.

Стартував весняний легкоатле-
тичний сезон. І уже з перших стартів 
стало помітне домінування серед 
чортківських юних представників 
королеви спорту учнів Білівської 
ЗОШ, які займаються в Чортків-
ській РК ДЮСШ у тренера Валерія 
Большакова. Так, на Всеукраїн-
ському турнірі з легкоатлетичного 
двоборства (800 + 1500 м), що від-
бувся нещодавно у Львові, срібною 
призеркою стала Христина Паньків 
(на знімку в центрі вгорі і внизу), 
а володарем бронзи – Віталій Куль-
ба. А вже на першості області з лег-
коатлетичного кросу дівчині не було 
рівних на дистанції 1000 м. Віталій 
підтвердив свій бронзовий успіх на 
трикілометрівці. Не в останню чергу 
слід завдячувати успішному висту-
пу білівчан невтомному ентузіасту 
спорту – сільському голові Володи-
миру Шматьку, котрий всіляко під-
тримує талановиту молодь.

Міжнародний легкоатлетичний турнір, 
який відбувся в Івано-Франківську минулих 
вихідних, теж не обійшовся без перемог 

Біла веде

Фотофакт

«Одразу після Великодніх ми забираємо базар з вулиці Шевченка. Вона стане повністю пішохідною і вільною від торгових 
наметів і транспорту», – запевняв присутніх заступник міського голови П.Волошин на нещодавніх нарадах місцевої влади 

з перевізниками. Та, як бачимо, наразі слова розходяться з ділами…

На знімку: Чортків, вул. Шевченка, 29 квітня ц. р., 11 год.
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Не ділом, а словомМинулої неділі стартувала районна першість 
Чортківщини з футболу, яка спочатку планувалася 
без участі команд з інших районів, та все ж таки її 
організатори в останній момент пішли назустріч і 
дозволили командам з Поділля Заліщицького і Га-
динківців Гусятинського районів брати у ній участь. 
За силою команд і фінансовими можливостями 
учасники першості поділені на дві групи – першу 
і другу, остання за географічним принципом ще й 
на дві зони – «А» (західну) і «Б» (східну). Найбіль-
шу цікавість у першій групі викликала стартова 
зустріч «Динамо» із Заводського, кістяк якої скла-
дають минулорічні чемпіони району з давидківської 
«Динамо-Нічлави», і чортківської «Калічівки», теж 
укомплектованої вправними місцевими футболіс-
тами. Господарі виявилися значно сильнішими, 
перемігши з рахунком 4:1 своїх сусідів. Інші матчі в 
елітному дивізіоні закінчилися з такими рахунками: 
Біла – Шманьківчики – 0:1; Ягільниця – Улашківці – 
3:3; Звиняч – Росохач – 3:3; Поділля – Гор. Вигнанка 
– 0:6; Косів – Шманьківці – 1:2.

У другій групі суддівський фінальний свисток 
зафіксував такі результати:

Зона «А». Джурин – Білобожниця – 3:0; Ридодуби 
– Сосулівка – 4:0; Ромашівка – Милівці – 1:2; Базар 
– Свидова – 5:2; «Максимум» Чортків – Бичківці – 
1:1; Скородинці – Палашівка – 3:1.

Зона «Б». Гадинківці – Коцюбинчики – 3:0; 
В.Чорнокінці – Залісся – 4:0; «Кристал» Заводське – 
Колиндяни – 3:0; Пробіжна – Тарнавка – 5:0; Угринь 
– Товстеньке – 3:4; «Зоря» Товстеньке – вихідний.

Зустрічі другого туру відкритої першості району з 
футболу відбудуться у неділю, 4 травня.

Футбол
Стартовий свисток прозвучав

чортківчан. Зокрема, Христина 
Паньків (середня вікова гру-
па) виборола перше місце на 
своїй коронній дистанції 1500 
м і третє – на 800 м. У цій же 
віковій групі бронзовими при-
зерами стали Василь Івашків з 
Білобожницької ЗОШ (100 і 200 
м) і Валентин Біскуп (ЗОШ № 4, 
800 м). Серед молодшої вікової 
групи три медалі різного гатун-
ку здобув Євген Гаврилишин з 
Білобожниці: за І місце в бігу на 
200 м і за два третіх місця в бігу 
на 100 м  і у стрибках у довжину. 
Антон Чупак із ЗОШ № 5 був дру-
гим на дистанції 800 м і третім 
– в забігу на півтора кілометра. 
Срібну медаль в секторі стриб-
ків у довжину виборола й Тетя-
на Шептицька з Колиндянської 
ЗОШ. У цих успіхах слід відмі-
тити почерк молодого тренера 
Романа Галущака, котрий лише 
другий рік працює в Чортківській 
ДЮСШ, проте вже двоє його ви-

хованців – А.Чупак і В.Біскуп – заявили про 
себе на різних представницьких турнірах.  

Любомир ГАБРУСЬКИЙ


