
№ 20 (8410), 17 травня 2013 року

Виходить з 1939 року

Обдарування

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Упродовж трьох днів в Ужгороді тривав VІІІ Міжнародний конкурс-
фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Закар-
патський едельвейс-2013». Урочисте відкриття такого масштабного 
міжнародного міроприємства відбулося у Закарпатському акаде-
мічному театрі ляльок «Бавка». Як не без гордості розповідає керів-

ник «Зорепаду» Ірина Гоменюк, цьогоріч задля участі у фестивалі-
конкурсі до Ужгорода з`їхались представники 7 (!) країн світу 
– України, Угорщини, Словаччини, Росії, Білорусі, Ізраїлю, Бразилії. 

(Закінчення на 3-й стор.)

Під цвітом сакури й магнолії

Такою милою екзотикою щороку квітнево-травневої пори манить-полонить закарпатська столиця – Ужгород. 
Цьогоріч під покров тих екзотів втрапили юні таланти Чортківщини – танцівники колективу «Зорепад» із 
Заводської школи мистецтв. Та ще й у запальнім народнім танку здійнялись на першу сходинку п`єдесталу 
визнання. Це – свідчення злучених воєдино й помножених зусиль юних обдарувань та їх навчителів власне у 

переддень Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

19 травня – Всеукраїнський день 
працівників культури та майстрів 

народного мистецтва
Сердечно вітаємо із Всеукраїнським днем пра-

цівників культури та майстрів народного мистецтва  
всіх, хто присвятив себе благородній справі – збе-
рігати, розвивати і відтворювати безцінні духовні 
скарби нашого народу.

Культура творить з людини особистість; незримою 
силою вона формує національну спільність, робить 
нас неповторними, не схожими на інших. Завдяки 
щоденній праці клубників, викладачів початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 
бібліотекарів, фахівців музейної справи невтомно 
доглядаються джерела духовності, правди і краси. 
Завдяки творчому неспокою і громадському по-
движництву майстрів культури та мистецтв народ-
на і професійна культура рясно вродила вагомими 
духовними здобутками.

Вітаючи вас з професійним святом, щиро бажає-
мо міцного здоров’я, добра, благополуччя. Щедрих 
творчих ужинків, натхнення та людської вдячності 
за нелегку і таку потрібну людям працю.

Утретє за неповний рік, про що уже мож-
на говорити як про усталену традицію, 
Центр поштового зв`язку № 6 Тернопіль-
ської дирекції УДППЗ «Укрпошта» вла-
штовує у сквері поблизу свого адмінпри-
міщення День передплатника. Кольорові 
кульки, приємна музика, гарні усміхнені мо-
лоді дівчата-працівниці відділення мимо-

волі привертали увагу перехожих минулої 
середи, 15 травня: а що тут таке відбува-
ється? І вони із зацікавленістю зупинялися 
біля столів, на яких лежала чималенька 
купка різної періодики. Кожен міг її взяти 
собі у подарунок абсолютно безкоштовно: 
ану ж зацікавить і закортить передплати-
ти!

На жаль, тільки дві газети відгукнулися 
на заклик поштовиків взяти участь у акції 
– районка «Голос народу» і обласна «Нова 
Тернопільська газета» (підключилася дещо 
пізніше). Кожна намагалася «взяти» перед-
платників чимось оригінальним. Приміром, 
тернополяни за умови передплати їхнього 
видання на друге півріччя дарували суве-
нір – горня. Ми ж, у свою чергу, вручали ку-
пон на безкоштовне привітання в газеті. І за 
якихось неповних дві години у такий спосіб 
до шанувальників «Голосу народу» дода-
лося більше десятка нових передплатни-
ків. Отож, у виграші залишилися й ми, газе-
тярі, і наші багаторічні друзі-поштовики, ну 
і, звичайно, читачі.

Попри те, передплата на друге пів-
річчя ц. р. «Голосу народу» триває. По-
відомляємо вам індекс і вартість пе-
редплати районки:

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 29 грн. 16 коп.
на 6 місяців – 41 грн. 79 коп.
для юридичних осіб (індекс – 61367)
на 3 місяці – 34 грн. 57 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 49 коп.

(У вартості враховані й послуги за 
оформлення квитанції)

Тож, аби отримувати нашу газету 
щоп’ятниці з липня місяця і до кінця року – 
передплатіть її. Передплата триватиме до 
27 червня ц. р.
 Голос народу має бути почутий!

Передплата-2013

День передплатника настав

Оголошення
23 травня об 11-й год. у РКБК ім. К.Рубчакової від-

будеться перша церемонія нагородження переможців 
конкурсу «Людина року в галузі культури району» в 
рамках проведення Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народного мистецтва за участю 
колективів району, відродженого ансамблю мажоре-
ток, артистів області.

Оргкомітет 22 травня о 10-й год. на центральній площі м. Чортків 
біля постамента Великому Кобзареві відбудуться пана-
хида та покладання квітів до пам’ятника національному 
герою України Т.Шевченку з нагоди відзначення 152-ї  річ-
ниці від дня його перепоховання на Чернечій горі в Каневі 
та відзначення Дня Героїв на честь українських вояків 
– борців за волю України.

*   *   *
19 травня о 13-й год. у сквері Скорботи і Надії біля 

пам’ятника жертвам більшовицького терору 1941 р. в 
День пам’яті жертв політичних репресій відбудуться 
поминальні заходи на знак вшанування українських па-
тріотів, які були арештовані та невинно засуджені до 
тривалих строків ув’язнення за любов до України.

Урочини

Надання банківських послуг згідно з ліцензією НБУ 
№ 225 від 11.10.2011 р.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
Свідоцтво № 178 від 19.11.2012 р.

* при розміщенні вкладу “7 років разом on-line” у системі “Інтернет-
банк Дельта” на строк 370 днів із виплатою процентів у кінці строку 
залучення вкладу. Пропозиція діє з 11.04.2013 р. по 31.05.2013 р.

м. Чортків, вул. С.Бандери, 31 
Тел.: (0352) 47-65-01; 050-332-44-91
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На часі2

17 травня. Тривалість дня – 15.34. Схід – 5.08. Захід – 20.42. Іменини святкують Кирило, Микита, Марія

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

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

індекс 61366
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У райдержадміністрації

Вітання

Бізнесове життя

Вітання

«Фортеця» створена об’єднаннями під-
приємців з різних областей України та галу-
зевими об’єднаннями для спільного захис-
ту інтересів малого та середнього бізнесу, 
для напрацювання спільної для бізнесу 
позиції з різних питань та для формування 
необхідних для ведення бізнесу умов на 
загальнонаціональному рівні. Цілі та зав-
дання організації на сьогодні підтримали 
понад 90 000 підприємців України, які заці-
кавлені у підготовці та внесенні пропози-
цій, проектів нормативно-правових актів, 
необхідних для стимулювання розвитку 
підприємництва в Україні; беруть участь 
у моніторингу діючого регуляторного за-
конодавства України з метою дотримання 
ним принципів економічної доцільності та 
ефективності; спільно захищають законні 
інтереси і права членів «Фортеці»; сприя-
ють та впроваджують програми і проекти у 
культурній, соціальній, науковій, політич-
ній та економічній сферах життя україн-
ського суспільства. Очолює Всеукраїнське 

об`єднання «Фортеця» юрист, громадська 
діячка, народний депутат України Окса-
на Продан. Центральний офіс організації 
знаходиться у м. Київ по вул. Шовковичній, 
11, офіс 6.

За відносно короткий період роботи ВО 
«Фортеця» організувало роботу осередків 
майже у всіх областях України. Тернопіль-
ський осередок розпочав свою роботу в 
кінці 2011 року, голова осередку – громад-
ська діячка Людмила Скакун. 

Ключовими завданнями обласних осе-
редків є посилення професійного рівня 
активістів на регіональному рівні, під-
вищення рівня знань підприємців про 
законодавчо встановлені умови веден-
ня бізнесу, забезпечення громадського 
контролю за діяльністю органів влади на 
місцевому рівні, створення системи са-
мозахисту підприємців в областях з цен-
тральною координацією, запровадження 
культури судового та адміністративного 
захисту прав підприємців. 

Велика кількість активних підприємців 
Чортківщини – членів ВО «Фортеця» зу-
мовила доцільність відкриття районного 
представництва всеукраїнської організа-
ції, яке офіційно розпочало свою діяль-
ність наприкінці квітня ц. р. (головний офіс 
представництва – м. Чортків, вул. Мако-
вея, 1). Очолив місцеве відділення гро-
мадський активіст, депутат Чортківської 
міської ради Роман Тимофій. 

Кожен підприємець краю має можли-
вість стати членом потужного об`єднання, 
звернувшись до головного офісу пред-
ставництва ВО «Фортеця» у Чортківському 
районі або направивши запит на отриман-
ня заяви на вступ на електронні адреси 
enovak9@ukr.net чи romantymofiy@mail.ru. 
Крім того, до головного офісу районного 
представництва «Фортеці» жителі Чорт-
ківщини можуть подати свої звернення, 
адресовані голові об`єднання Оксані Про-
дан як народному депутату України. 

«Фортеця» чекає на однодумців, го-
тових захищати себе і інших, а головне 
– будувати свою державу, в якій права та 
інтереси людини – найвища цінність. 

Роман ТИМОФІЙ, 
голова районного осередку 

«Фортеця», депутат міської ради

18 травня – міжнародний день музеїв
Шановні друзі!

Прийміть сердечні вітання з професійним святом. Музеї 
володіють безцінними колекціями – археологічними, істо-
ричними й художніми. Це національна скарбниця, яка по-
винна бути доступна всім і саме працівники музеїв щоденно 
відкривають це багатство людям. Музеї здійснюють благо-
родну й водночас відповідальну місію, спрямовану на дбай-
ливе збереження та популяризацію унікальних духовних 
надбань нашого народу, його історико-культурних реліквій. 
Зичимо всім музейним працівникам успіхів у трудовій діяль-
ності, поповнень музейних зібрань, розширення горизонтів 
наукових та професійних доробок. Творчої вам енергії, вда-
лих пошуків, цікавих знахідок, благополуччя та достатку, 
здоров’я й непохитної віри у світле майбутнє України.

20 травня – день банківських працівників
Цим святом держава вперше відзначає важливу роль 

банківської системи, значний внесок банківських працівни-
ків у розвиток економіки України та забезпечення її фінан-
сової стабільності. Банківські працівники належать до од-
нієї з найбільш шанованих професій у нашому суспільстві. 
Професія банкіра надзвичайно важлива та відповідальна, 
адже ваші рішення впливають на процеси, що відбувають-
ся в економіці, на розвиток держави та добробут її грома-
дян. У той же час ви повсякчас несете відповідальність за 
ефективність управління коштами клієнтів. Працюйте й на-
далі задля того, щоб у кожного клієнта був гарний настрій. 
Достатку вам, успіхів, стабільності і процвітання, міцного 
здоров’я, щастя, щоб у кожного був непорушний, абсолют-
ний у своїй цілісності світ. Нехай зустрічається з радістю 
і впевненістю кожний новий день, нескінченної життєвої 
енергії, нових досягнень на благо розквіту України.

Шановні працівники культури та 
ветерани культурно-освітньої ниви!

Щиро і сердечно вітаємо вас з професійним святом – Днем 
працівників культури та майстрів народного мистецтва!

Високо цінуємо ваш вагомий внесок у розвиток національ-
ної культури. Без вашої підтримки і розуміння, без вашого 
доброго серця, ініціативності і творчої думки неможливі до-
брі переміни у нашому суспільному житті. Своєю плідною 
працею та силою духу ви звеличуєте рідну Україну, примно-
жуєте її успіхи і досягнення.

Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба 
вправно скористатися. Тож збереження культурного спадку 

і шанування своїх видатних земляків може стати для нас не 
тільки приводом пишатися, а й запорукою подальшого куль-
турного розвитку та творчої наснаги.

Бажаємо вам весни у серці, в душі та у взаєминах із 
близькими й коханими. Завдяки вам звершуються великі ді-
яння! Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії, 
а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує 
радість творчого натхнення і життєвих перемог.

У перший робочий день цього тижня голова райдерж-
адміністрації С.Кобіс, голова районної ради В.Заліщук, 
перший заступник і заступник голови РДА Р.Філяк та 
І.Стечишин побували на міському стадіоні «Харчовик», де 
оглянули адмінкорпус і обговорили необхідні питання по-
точних внутрішніх ремонтних робіт.

*   *   *
Того ж дня керівники району С.Кобіс і В.Заліщук побува-

ли з робочим візитом у Колиндянській дільничній лікарні. В 
ході візиту оглянули приміщення медичного закладу та об-
говорили можливості реконструкції, ремонту та утримання 
в комплексі з лікарнею реабілітаційного центру для дітей-
інвалідів.

*   *   *
14 травня голова райдержадміністрації С.Кобіс і голова 

районної ради В.Заліщук провели нараду з приватними 
підприємцями району. В основному йшлося про забезпе-
чення законності підприємницької діяльності, налагоджен-
ня дієвої співпраці та конструктивного діалогу між владою 
та бізнесом. Підприємці та керівники краю обговорили та-
кож питання проведення ремонтних робіт на стадіоні «Хар-
човик».

*   *   *
Минулого вівторка делегація Чортківського району на чолі 

із заступником голови райдержадміністрації І.Стечишиним 
взяла участь в обласному мітингу-реквіємі, присвяченому 
70-м роковинам спалення с. Молотків Лановецького райо-
ну німецькими загарбниками.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

У районній раді

«Фортеця» об`єднує підприємців
22 квітня ц. р. розпочало свою роботу представництво Всеукраїнського 

об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» у нашому районі, 
згуртувавши близько 100 представників бізнес-середовища Чортківщини. 

Районне представництво стало частинкою молодого, але громадсько 
активного та впливового Всеукраїнського об`єднання, народженого 

податковим майданом 2010 року (офіційно організація зареєстрована 
у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2011 р. за № 3519).

Начальник районного 
відділу культури та 
туризму 
Г.ЧАЙКІВСьКА

Голова районної 
профспілки працівників 

культури 
О.ГАВРИЛюК

Правлячий архієрей Дмитро, розпо-
чавши зібрання своїм виступом, окреслив 
мету, яку ставлять перед собою усі ті, котрі 
намагаються простягнути руку допомоги, 
дати реальний шанс тим, хто перебуває у 
алко- чи наркозалежності: виховати віль-
них, тверезо мислячих людей, відпові-
дальних за себе, такими, якими, зрештою, 

й створив нас Бог. Владика закликав кож-
ного з присутніх стати апостолом твере-
зості у тому середовищі, де живе, працює. 
Бо, як писав у 1930 р. у зверненні до укра-
їнців, опублікованому чи не в усіх тодішніх 
газетах, митрополит Андрей Шептицький: 
«Настав час схаменутись та глянути в вічі 
сумній дійсності.., сила народу лежить на 
дні тверезості, якщо хочемо досягнути 
кращої будучності, то мусимо заповісти 
безпощадну боротьбу алкоголю...».

Голови комісії у справах душпастирства 

охорони здоров`я о. Ігор Лесюк та під-
комісії «За тверезість життя» Бучацької 
єпархії о. Володимир Гнилиця розповіли 
про причини необхідності звернення осо-
бливої уваги громади на озвучені пробле-
ми алкоголізму та наркоманії. На сьогодні 
ці хвороби, що мають три спільні ознаки 
– невиліковні, прогресуючі та обидві закін-

чуються летально, на жаль, масово поши-
рюються у нашому суспільстві, особливо 
серед молоді. Церква активно намагаєть-
ся допомогти людям у боротьбі з цими 
недугами, влаштовуються місії тверезос-
ті, організовано консультативні центри, 
відновлено «Золоті книги тверезості», які 
приймали присягу вірних у відмові від ал-
коголю ще на початку минулого століття. 
За намірення жити в чесності та тверезос-
ті християни будуть молитися наприкінці 
травня в Унівській Святоуспенській лаврі 

на всеукраїнській прощі «Дорогою зцілен-
ня».

Преосвященний представив присутнім 
ще одну організацію, яка вже діє у нашому 
місті три місяці,  – рух анонімних алкого-
ліків та наркоманів. Анонімні алкоголіки – 
це добровільне всесвітнє співтовариство 
чоловіків і жінок з усіх прошарків суспіль-
ства, які зустрічаються разом, щоб досягти 
та підтримувати тверезість. Єдиною вимо-
гою для членства є бажання кинути пити. 
Програма одужання в АА передбачає по-
вне утримання. Члени просто тримаються 
подалі від однієї чарки, кожного разу один 
день. Таке пояснення діяльності групи 
озвучила перед тими, хто зібрався того 
дня в єпархіальній актовій залі, представ-
ниця АА Тетяна (оскільки членство в това-
ристві передбачає повну анонімність, тому 
прізвища доповідачки не прозвучало). 

Дванадцять кроків для одужання від 
алкоголізму, що їх пропонує своїм членам 
АА, розтлумачив колишній алкозалеж-
ний Володимир із Луцька: визнати свою 
безпорадність перед алкоголем; знайти 
Бога у своєму житті; віддати себе Господу; 
зробити переоцінку свого життя; визнати 
свої гріхи перед собою, іншою людиною 
і перед Богом; захотіти змінитися, стати 
кращим; покірно попросити Всевишнього 
збавити від тих недоліків; скласти список 
тих людей, яким приніс шкоду; виправити 
зроблене, відшкодувати збитки; усвідоми-
ти, що і після цього також здатний припус-
титися помилок, а тому треба спостеріга-
ти за життям, яким живеш; поглиблювати 
контакт із Господом, розвиватися духовно; 
застосовувати ці принципи у житті. Він їх 
пройшов власним життям і пропонує ви-
пробувати й іншим, подібним до нього ко-
лишнього. 

У Чорткові, як вже говорилося, група АА 
працює три місяці. Збори проходять щопо-
неділка й щоп`ятниці о пів на сьому вечора 
в приміщенні Бучацької єпархії. Тел. для 
довідок 063-121-40-71.

Лікар-інфекціоніст ЦКРЛ Галина Палій-
чук, виступивши з доповіддю, розкрила 
тему супутніх із алкоголізмом та нарко-
манією захворювань, зокрема озвучила 
кількість та стан підтримування життя 
ВІЛ-інфікованих земляків. 

Оксана СВИСТУН
Фото сестри Марії КУЗь, 

Згромадження Сестер 
Пресвятої Родини 

Проблема сьогодення
Простягнімо руку допомоги 

алко- та наркозалежним
Такою була, власне, основна мета, з якою проводилася конференція у стінах 

Бучацької єпархії УГКЦ. Ініціатором та організатором діалогу на наболілу 
тему між чортківчанами та духовенством, представниками світового 

співтовариства анонімних алкоголіків АА, лікарями ЦКРЛ виступив 
преосвященний владика Бучацької єпархії УГКЦ Дмитро Григорак, ЧСВВ. 

Співорганізатором була також влада району та міста, представники якої 
– заступник голови РДА Іван Стечишин та заступник керівника апарату-
начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату райради 

Тетяна Яблонь, секретар міськради Володимир Бевз брали безпосередню 
участь в конференції, присвяченій темі алкоголізму і наркоманії.

Із черговим візитом на українську землю завітали поль-
ські посадовці – староста Тарнобжезького повіту Кріштоф 
Пітра, заступник старости Єжі Судол та радник Даріуш 
Буковський. Основною метою приїзду офіційної делегації 
є підписання Угоди про співпрацю між нашим районом та 
їхнім. Шанованих гостей гостинно приймали голова рай-
ради Володимир Заліщук, голова райдержадміністрації 
Степан Кобіс й інші представники влади району. Програма 
перебування керівників Тарнобжезького повіту у Чортків-
ському краї протягом двох днів була достатньо насиченою. 
Докладніше про перебування наших західних сусідів з ві-
зитом на Чортківщині читайте у наступному номері «Голо-
су народу».



18 травня. Тривалість дня – 15.37.  Схід – 5.06. Захід – 20.43. День науки. Міжнародний день музеїв. Іменини святкують Ірина, Яків
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Соціум 3

Вісті з сіл

70 років дивізії “Галичина”Наші гості

Більша частина земель найдовше перебувала під росій-
ською /радянською/ комуністичною окупацією. Тож її мен-
тальні наслідки є найбільш руйнівні, зокрема і в контексті 
сприйняття дивізії «Галичина». Проте, як казали давні гре-
ки, все пізнається в порівнянні. Пройшло майже 2 роки  (22 
місяці) війни ІІІ Рейху проти недавнього, теж майже дво-
річного союзника – СРСР. На середину весни 1943 р. вже 
відійшли у минуле «Українське визвольне військо», легіони 
«Нахтігаль», «Роланд», переформований з останніх окре-
мий батальйон поліції – «Шуцманштафтбатальйон 201», що 
діяв у Південній Білорусі проти червоних партизанів. У за-
хідних частинах райхскомісаріату «Україна» – Волинській, 
Рівненській, західній Хмельниччині та північній Тернопіль-
щині різні повстанські формації спростовували твердження 
німців, що українці «вміють тільки танцювати, а не воювати». 
Раціональний аналіз військових, як і позиція окремих адмі-
ністраторів, були протилежні фанатичній етнічно-расовій 
доктрині харизматично-біснуватого фюрера. 

Загалом у Галичині німецький окупаційний режим був 
значно м’якший, аніж у зазбручанській Україні. Більше того, 
для пересічного галичанина соціально-побутові умови жит-
тя стали легшими порівняно із польською антиукраїнською 
політичною системою: попри політичну і воєнну цензуру, в 
час німецької окупації в Галичині діяло майже 4200 початко-
вих шкіл, 12 державних гімназій, тоді як за Польщі – 4; фахо-
вих шкіл (аналог ПТУ) – 330, за Польщі – 20; функціонували 
різні державні фахові курси вищої освіти, на яких вчилися 
переважно українські студенти, в той час як за Польщі тіль-
ки 5 відсотків українців допускали до вищої освіти. Спалю-
вання сіл, масових репресій та розстрілів зі сторони німець-
кої влади, за певними винятками, у Галичині не було. Люди 
пам’ятали, як німці відкривали тюрми, де українці знаходи-
ли тіла своїх рідних і близьких, закатованих московськими 
окупантами, тож закономірно, що Гітлер видавався менш 
страшним, аніж Сталін. Губернатор дистрикту «Галичина», 
яка входила у генерал-губернаторство Польщі, барон Отто 
Густав фон Вехтер, син австрійського генерала, до гали-
чан ставився доволі лояльно, розуміючи, що арійська по-
літика на окупованих Сталіним землях є шкідливою. Коли 
Вехтер отримав дозвіл від Гімлера на творення дивізії, він 
звернувся до Українського центрального комітету, який очо-
лював ветеран УГА, професор Володимир Кубійович, про 
підтримку. Так чи інакше, УЦК дав згоду, оскільки в разі від-
мови німецька влада запевнила, що створить дивізію так, 
що українські організації не будуть мати жодного впливу і 
зв’язку з нею. Тож 28 квітня 1943 р. у Львові була проголоше-
на прокламація/заява про утворення і набір у дивізію. Пер-
ша її назва – 14-а Гренадерська (стрілецька) добровольча 
дивізія Waffen SS (Військ СС). В оголошеннях подавалося 
як «Заклик […] до «СС» Стрілецької дивізії «Галичина», іноді 
зі словом «Українська». Після битви під Бродами слово «Га-
лицька» замінили на «Українська», під кінець війни дивізія 
стала Першою дивізією Української національної армії, очо-
люваною генералом Шандруком. Одним зі спростувань во-
рожої пропаганди Росії та її прислужників в Україні є те, що 
дивізійники носили не чорну уніформу СС, а сіро-зелену, як 
і Вермахт, а галичани належали не до частин СС, куди мали 
право бути зарахованими лише етнічні німці, а до Військ СС, 
в яких були й інші національні дивізії з різних частин Європи. 
Причому, на той час вже існувала «Русская освободитель-
ная армия» генерала Власова, донські козачі формування 
полковника Краснова (згодом – XV Козачий кавалерійський 
корпус Військ СС), РОНА (Русская освободительная народ-
ная армия), сформована Броніславом Каменським, уро-
дженцем Вітебської губернії (на січень 1943 р. його армія 
налічувала близько 10 тисяч, у липні 1944 р. перетворена на 
штурмову бригаду СС «РОНА», перейменовану на 29-у ди-
візію Військ СС, солдати якої брали участь у сумнозвісному 
придушенні повстання у Варшаві 1944 р., а не «Галичина», 
як фальсифікують представники Росії і Польщі) та інші ро-
сійські збройні частини. Саме росіяни у ІІ Світовій війні ста-
новили найбільшу кількість тих, хто співпрацював з німцями 
та воював у німецьких підрозділах. 

Стимули для добровольців були доволі різні: зголосила-
ся значна кількість боєздатних галичан, які до підпільних 
формацій виявились не придатні; прагнення молоді вряту-
ватись від вивезення на примусові роботи в Німеччину; не 
останнім чинником було розуміння того, що повторна росій-
ська окупація поновить жахливий терор 1939-1941 рр., а на-
явна зброя давала хоч якусь змогу цьому перешкодити. Як 
стверджує гасло сьогодення в соцмережах про дивізійників: 
«Вони не починали війну. Вони захищали свої оселі». 

(Далі буде)
Ярослав ДЗІСЯК, 

кандидат історичних наук

Все пізнається 
у порівнянні…

Перефразовуючи відомий вислів, можна 
стверджувати: «Скажи, кому ти ворог, і я скажу, хто 
ти».  Як правило, об’єкти найбільшої критики Росії/

СРСР – чи це особи, чи організації, військові формації 
– виступали за українську державність. Остання 

ж, на думку оновленого наслідника трону Москви, є 
для Росії непорозумінням. Проте побудова власної 

держави є цілком закономірною, як і прагнення 
народу до позбавлення себе від вже сумно відомого 
окупанта, яким був Радянський Союз для Західної 

України у 1939-1941 рр., при цьому використовуються 
різні засоби і можливості. Одним з таких 

була дивізія «Галичина». 

У святковий недільний день, коли україн-
ці вшановують матерів – свою рідну маму, 
неньку-Україну та Божу Матір, лунало бага-
то поетичних рядків, присвячених матерям, 
бабусям, від їх дітей і онуків.

Насамперед ведучі вечора Тетяна Хрус-
тавка й Людмила Осадча запросили до сло-
ва духовного наставника, пароха місцевого 
храму отця Романа Гончарика. Священик 

привітав усіх матерів сіл Долина та Шуль-
ганівка, а також наголосив на неоціненній 
милості, яку отримуємо ми, християни, від 
Матері Господньої. Саме до Неї ми прибіга-
ємо, коли потребуємо розради, поради, до-
помоги. Тому в цей день ми віддаємо шану 
Матері милосердя – Богородиці, нашій Свя-
тій Заступниці, хоронительці, рятівниці.

У святі взяли участь учні Шульганівської 

ЗОШ І – ІІ ст., а саме ансамбль «Вінок» (кер. 
– Лілія Охримчук), художній номер підготу-
вали та продемонстрували присутнім діти 
ДНЗ «Сонечко» (кер. – Квітослава Горлій).

Бурхливими оплесками зустрічали гля-
дачі виступи місцевого аматорського жіно-
чого вокального ансамблю «Перевесло» 
(кер. – Ганна Прондюк) та гостей із с. Ягіль-
ниця – народний аматорський ансамбль 
«Любисток» (кер. – Руслан Букалюк). Чу-
дові поетичні рядки і нову пісню «Писанки» 
подарував нам місцевий поет Михайло 
Іванків. Також на святі виступили солісти 
Людмила Буряк, Мар`яна Ляхович, Михай-
ло Пуляк, Анжела Готвальд.

Танцювальний подарунок – композицію 
під східні мелодії – зробили Надійка Осад-
ча та Віра Жолківська.

На закінчення свята директор СБК Ган-
на Прондюк висловила вдячність спонсо-
рам свята – директору ПАП «Довіра» Івану 
Войцишину та головному бухгалтеру агро-
підприємства Наталії Бойчук, котрі завжди 
матеріально нас підтримують.

Завершилось свято пісенними побажан-
нями «Дай Бог» та «Многая літа» односель-
чанам у виконанні ансамблю «Перевесло» і 
всіх учасників концерту.

Олександра КУЧеР, 
провідний бібліотекар с. Шульганівка

День матері і день весни ясної
Під такою назвою минулої неділі в Шульганівському СБК 

відбувся літературно-музичний вечір, підготовлений працівниками 
будинку культури та бібліотеки.

Спочатку на наші запитання відповіла 
п. Емілія.

– Яку думку має пані щодо Субот-
ньої школи польської мови?

– Завжди якнайкращу.
– Як пані оцінює діяльність нашої 

школи?
– Дуже, 

дуже добре. 
Вчителі пре-
красні, завжди 
намагаються 
щось зроби-
ти, люблять 
молодь.

– Чи ба-
чить пані 
перспекти-
ви для май-
б у т н ь о г о 
розвитку на-
шої школи?

– Бачу, бачу. Ви маєте запал, серце, 
талант, бажання. Бажання – це найваж-
ливіша справа.

– Що пані може побажати нашим 
вчителям та учням?

– Можу побажати здоров`я, всім віри: 
те, що ми будуємо, будуємо для спільно-
го добра Польщі та України.

Далі ми звернулися до пана Войцеха.
– Яка ціль візиту пана?
– Наближається двадцята річниця 

виникнення товариства поляків тут, 
у Чорткові. На запрошення пані Марії 
Пустельник я приїхав до Унії консула 
генерального. Це була частина одного 
з етапів підготовки до свята. Кожен мій 
візит все більше переконує, що варто 
сюди приїжджати. Ви є гостинними людь-
ми, маєте відкриті серця. Школа навчає 
польської мови, про що свідчать пре-
красні виступи молоді почутими вірша-
ми, піснями. І можу тільки сказати, що не 
маю сумніву: ця школа, яка є частиною 
вашого життя, побуту в Чорткові й на цих 
землях, буде стояти, буде розвиватися. 
Мусить бути спільна присутність Польщі 
та України в Унії Європейській, бо ці зем-
лі завжди були в Європі.

– Що пан може сказати про атмос-
феру сьогоднішньої зустрічі?

– Атмосфера була натуральна, тепла 
та радісна. Почувався тут так, ніби був 
одним із вас, і думаю, що це найважли-
віше. Не було штучності, була спонтан-
ність, була нормальність.

Спілкувалася Галина ПеТРеНКО,
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Одне слово, цвітіння сакури й магно-
лії злучило понад 300 обдарувань, котрі 
демонстрували свою майстерність у чо-
тирьох вікових категоріях. До складу журі 
увійшло аж 11 (!) діячів мистецтв на чолі з 
Героєм України, народним артистом Укра-
їни Дмитром Гнатюком. Першого дня три-
вали конкурсні прослуховування в номіна-
ціях «хореографія», «солісти-вокалісти», 
«інструменталісти», «вокальні ансамблі». 
Наступного дня вони продовжились у кон-
цертному залі Ужгородського коледжу 
культури і мистецтв. А завершився фести-
валь третього дня нагородженням та гала-
концертом лауреатів і дипломантів конкур-
су в кінокомплексі «Доміон» – загалом та 
імпреза тривала три години.

На цей маститий міжнародний конкурс 
поїхала середня вікова група – сімнадця-
теро танцюристів віком від 10 до 12 років. 
Причому, як зазначає п. Ірина, налаштова-
ність буда категорична: тільки на перемо-
гу! Представляли «Гуцулку» та «Гопак» – у 
номінації «народна хореографія». І нашим 
повпредам направду не виявилось рівних. 
Загалом же народних танців було пред-
ставлено не так вже й густо, переважно 
– бальні та сучасні. А тут – такий шквал 

непідробного галицького шарму, перед ко-
трим не встоїть ніхто.

– За час перебування там ми експромтом 
підготували спільну композицію: дівчинка-
вокалістка з Донецька, з шахтарського 
краю, виконувала пісню про червону кали-
ну, а наш колектив зробив підтанцівку. До 
слова, ведучий концерту, наш земляк Євген 
Ваврик – відомий режисер, діяч мистецтв 
України, котрий виявляв прихильність до 
галичан (ми й сфотографувалися разом), 
так і оголосив: єднання Сходу та Заходу!

До рідних пенатів – Заводської школи 
мистецтв – вони привезли перше міс-
це в номінації «хореографічний жанр» 
у змішаній віковій категорії. За словами 
хореографа-навчителя, перемога супер-
солідна: адже це лиш другий помітний ви-
ступ танцюристів (перший – торік на регі-
ональному фестивалі «Червона калина» у 
тернопільському «Березолі»). І перша для 
цієї групи першість – досі були лиш Дипло-
ми за участь. Принагідно Ірина Гоменюк із 
вдячністю поціновує й зусилля концерт-
мейстера Сергія Хорощака, викладача За-
водської школи мистецтв, котрий водночас 
представляв на конкурсі й свою вихованку-
інструменталістку Наталю Бегар – вона 
привезла другу премію. Аби участь у фес-
тивалі відбулася, доклався підтримкою та 

організаційними діями директор Завод-
ської школи мистецтв Василь Мандзій. А 
ще керівник-хореограф безмежно вдячна 
батькам своїх вихованців – адже це їх ко-
штом, відкраяним із сімейних бюджетів, 
вершиться ота промовиста симфонія твор-
чості, яскріє так переможно соковита па-
літра обдарувань. І в поїздці до Ужгорода 
колектив супроводжувало п`ятеро мам, 
котрі разом з керівником не просто забез-
печували дітям пізнавальність («зорепадів-
ці» відвідали й Мукачеве, побували у замку 
Паланок), комфорт, а й навчали їх колекти-
візму, згуртованості, практичного освоєння 
житейських потреб. «Діти отримали першу 
премію, а їх батьки варті гран-прі», – так і 
мовить п. Ірина.

Вже вісім літ поспіль зоріє зоря «Зорепа-
ду». Тих, хто проходить через цей колектив, 
вчать зірковості, та не зіркової хвороби. 
Навчають здобуття перемог, замішаних на 
систематичній напруженій праці до сьомо-
го поту, аби дістатися заповітної планки та 
втримати її. Незабаром, на початку липня, 
танцюристи їдуть до Польщі, виступати-
муть і в Словаччині та Німеччині. І знову за-
прошені на святкування Дня міста до Тер-
нополя. Тож побажаймо їм нових перемог. 

Анна БЛАЖеНКО    

Двадцять років не без результату
Того дня «збіглися» тотожні цифри. 20 квітня у зв̀ язку із 20-річним 

ювілеєм Суботньої школи польської мови, яка була закладена ще 1993 року, 
до нашого міста завітав консул-куратор Тернопільської області, радник-

міністр Республіки Польща Войцех Біліньскі та Голова федерації польських 
організацій в Україні емілія Хмельова. Привітали шанованих гостей учні 
Суботньої школи польської мови традиційним короваєм. З урочистою 

промовою виступила керівник Польсько-українського культурного 
товариства, директор нашої школи Марія Пустельник. Потім емілія 

Хмельова і Войцех Біліньскі мали можливість побачити презентацію про 
двадцятирічну діяльність Суботньої школи польської мови, підготовану 

викладачем Віталієм Затильним, та багато іншого. Пізніше шановне 
панство приділило кілька хвилин для інтерв̀ ю районній газеті.

Обдарування
Під цвітом сакури й магнолії
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19 травня. Тривалість дня – 15.40. Схід – 5.05. Захід – 20.45. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Іменини святкують Денис, Михайло

Мистецький конкурс Студентське життя

Кафедрою фінансів та банківської спра-
ви, яку очолює професор, доктор еконо-
мічних наук О.М.Десятнюк, організовано 
ряд заходів, зокрема, наукові читання 
“Науку в студентство: теорія, практика, 
коментарі”, які проводила к. е. н., доцент, 
вчений секретар Н.Є.Кульчицька. Під час 
наукових читань студенти опрацьовували 
періодичні видання та наукові праці про-
відних вітчизняних та зарубіжних вчених-
економістів. Даний захід був поділений на 
дві частини:

перша частина – ознайомлення з ме-
ханізмами та проблемами становлення 
й розвитку банківської сфери в Україні у 
формі мультиплікаційної трансляції, що 
дозволила студентам наочно та доступно 
сприймати подану інформацію;

друга частина базувалася на короткому 
обґрунтуванні студентами інституту на-
укових ідей вчених у реформуванні нашої 
держави, підняття її міжнародного іміджу в 
умовах євроінтеграції.

Також професорсько-викладацьким 
складом кафедри та студентами була про-
ведена науково-практична конференція 
на тему: “Банківська система України в 
умовах фінансової нестабільності”, в якій 
взяли участь студенти ІV курсу: Богдан 
Закревський, Олена Поліщук, Ірина Швед, 
Христина Куриляк, Наталія Фичак.

Оскільки кафедра є випусковою, 
студентами-магістрами спеціальностей 
“Фінанси” та “Банківська справа” подано 
наукові статті, які включено в збірник на-
укових праць “Сучасні проблеми та тен-
денції розвитку фінансово-банківського 
сектора економіки” (випуск 3), присвяче-
ний Дням науки в Чортківському інституті 
підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

В рамках святкування Днів науки у Тер-
нопільському національному економіч-
ному університеті кафедра гуманітарних 
дисциплін Чортківського інституту підпри-
ємництва і бізнесу організувала та прове-
ла турнір з брейн-рингу на тему: “Економі-
ка – основа існування і розвитку людської 
цивілізації”. В інтелектуальному змаганні 
взяли участь чотири збірних команди 
студентів І – ІІІ курсів, а саме: “Імпульс” 
(капітан – Наталя Боднарук), “Фаворит” 
(Оля Базилькевич), “Лідер” (Михайло Куль-
чицький) та “Живчик” (Назар Ванджура). 
Традиційно гру майстерно проводив к. е. 
н., доцент кафедри гуманітарних дисци-
плін Анатолій Фаїзов. Членами суддівської 
ради були обрані викладачі кафедри гума-
нітарних дисциплін.

Завдання для команд, на перший по-
гляд, було просте – швидко дати правильну 
відповідь на питання з економічної теорії, 
проте фортуна посміхнулася найкмітли-
вішим. Команди провели дві напружені 
півфінальні зустрічі і одну захоплюючу фі-
нальну гру. У вирішальному заключному 
протистоянні зустрілися “Імпульс” і “Фаво-
рит”. У фінальній грі, яка не залишила бай-
дужими глядачів, з рахунком 6 : 2 звитягу 
здобула команда “Імпульс”. І це не дивно, 
адже найкращим гравцем гри стала капі-
тан “Імпульсу” – Наталя Боднарук, котра 
швидко приймала рішення та обирала 
переможні версії відповідей своїх грав-
ців. Найкращий учасник гри та команда-
переможець отримали сувеніри та солодкі 

подарунки. Студенти-учасники були за-
доволені активною захоплюючою грою і 
висловили бажання у наступному році зу-
стрітися знову.

Під час святкування Днів науки випус-
кова кафедра обліку і аудиту, яку очо-
лює професор, доктор економічних наук 
П.Я.Хомин, в рамках заходів провела за-
сідання круглого столу на тему: “Сучасні 
проблеми та перспективи обліку і аудиту в 
умовах євроінтеграції”.

З науковими повідомленнями виступили 
студенти ІІІ – V курсів денної та вечірньої 
форм навчання: Сергій Білас (науковий ке-
рівник – к. е. н., доцент Р.А.Сагайдак), Хрис-
тина Говіка (к. е. н., доцент В.Б.Клевець), 
Тетяна Кінах, Тетяна Королик (к. е. н., до-
цент Н.С.Костишин), Іванна Паночко (к. е. 
н., доцент В.М.Олійничук), Марія Починок 
(к. е. н., доцент О.Є.Шмигель). Жваву дис-
кусію викликали проблемні питання щодо 
формування власної облікової політики 
підприємств; особливостей фінансового 

та податкового обліку основних засобів, 
вдосконалення процесу управління де-
біторською заборгованістю, планування 
й проведення аудиторської роботи та її 
оптимізація, до якої долучились усі при-
сутні. Окреслюючи проблемні аспекти 
обліку і аудиту в умовах сучасного стану 
ринкової економіки України, студенти об-
говорювали їх сутність та недосконалість 
і пропонували конкретні напрями вирішен-
ня та вдосконалення. 

За результатами конкурсного відбору 
наукових досліджень кращі студенти спе-
ціальності “Облік і аудит” були направлені 
на загальноуніверситетську студентську 
наукову конференцію Тернопільського на-
ціонального економічного університету 

на тему: “Науково-дослідна робота сту-
дентів: формування особистості майбут-
нього вченого, фахівця високої кваліфі-
кації”. Їх доповіді отримали позитивні та 
схвальні відгуки, а студенти – нагоро-
джені грамотами ТНЕУ, серед них: Марія 
Біланик (науковий керівник к. е. н., доц. 
В.Б.Клевець), Уляна Драган (к. е. н., доц. 
Н.Р.Домбровська), Андрій Павлюк (к. е. н., 
доц. М.З.Матвійчук), Валентина Сальнік (к. 
е. н., доц. В.М.Олійничук), Іван Стефани-
шин (к. е. н., доц. В.Б.Клевець).

Виконуючи вимоги вищої школи, 

які ставляться до студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр”, наукові 
керівники кафедри обліку і аудиту підготу-
вали і випустили збірник статей за мате-
ріалами студентської науково-практичної 
конференції, присвяченої Дням науки в 
Чортківському інституті підприємництва 
і бізнесу, на тему: “Обліково-аналітичне 
забезпечення управління підприємством” 
(випуск 4).

Студенти Чортківського інституту під-
приємництва і бізнесу неодноразово бе-
руть участь у конференціях, тренінгах, 
симпозіумах, олімпіадах та конкурсах все-
українського масштабу. Цього року плідна 
праця студентів та їх наукових керівників на 
теренах науково-практичних досліджень 
дала щедрий ужинок. У другий тур Всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових 
робіт вийшли студенти-четвертокурсники 
Іван Стефанишин, Артур Снігур, Андрій 
Павлюк із науковими доробками у сфері 
обліку та аудиту, розвитку філософської 
думки, економіко-математичного моде-
лювання і п’ятикурсниці Олександра Кри-
жановська та Юлія Тезікова із досліджен-
нями проблем банківського кредитування 
інноваційного розвитку малого бізнесу та 
сучасних тенденцій бюджетної політики. 
Учасники студентського наукового това-
риства – студенти ЧІПБ продемонструва-
ли незаангажований погляд на економічні 
явища та процеси в сучасних складних 
ринкових умовах, зуміли застосувати кла-
сичні методи у принципово нових ситуа-
ціях та відшукали нові шляхи вирішення 
існуючих проблем, зокрема на регіональ-
ному рівні. Це дозволило Євгену Юркеви-
чу, студенту ІІІ курсу, посісти перше місце 
у конкурсі студентських наукових робіт в 
галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит” серед 44 учасників з провідних 
вузів України, що проходив у Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка (науковий керівник – к. е. н., до-
цент В.М.Олійничук). 

Студентка другого курсу Лідія Захар-
чук (науковий керівник – к. п. н., доцент 
О.В.Барна), котра тільки розпочала свою 
майбутню наукову кар’єру, теж досягла 
вагомого результату – виборола перше 
місце у конкурсі прикладних досліджень 
на соціально-економічну тематику серед 
вузів Тернопільської області, де вийшла 
у фінал Всеукраїнського конкурсу “Новіт-
ній інтелект України”, та друге місце на 
секційному засіданні ІІ туру студентської 
наукової конференції ТНЕУ “Професійна 
мовленнєва компетенція в сфері економі-
ки, права та інформаційних технологій” (в 
якій брали участь 52 учасники, науковий 
керівник – к. п. н., доцент З.Ф.Підручна), і 
виступила з англомовною доповіддю на 
тему: “Теоретичні аспекти формування 
комунікативної компетентності як основи 
підготовки фахівців у сфері економіки до 
іншомовного спілкування”. 

До Днів науки кафедрою фундамен-
тальних дисциплін, яку очолює к. е. н., до-
цент С.С.Черниш, проведена студентська 
науково-практична конференція на тему: 
“Ринок праці: національні запити та регіо-

нальні особливості”, в якій взяли активну 
участь студенти і викладачі вищого нав-
чального закладу. 

Розпочала роботу конференції к. е. н., 
доцент Г.П.Гончар, яка вказала, що сту-
пінь розвитку ринку праці безпосередньо 
впливає на процеси, що відбуваються в 
суспільстві. Ринок праці як невід’ємний 
елемент ринкової системи господарюван-
ня виконує найважливіші функції в системі 
відтворення робочої сили, розподілу її між 
галузями і секторами економіки, регулює 
обсяги попиту та пропозиції, надає дієвий 

Сьогодення Чортківського інституту
Студентська наукова робота є невід’ємною складовою кожного університету. 

У Чортківському інституті підприємництва і бізнесу Тернопільського 
національного економічного університету охочі до науки студенти мають 
чудову можливість брати участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, 

долучатися до наукових конференцій, здійснювати публікації своїх 
перших наукових досліджень і, завдяки цьому, відчувати себе частинкою 

інтелектуальної еліти нації. Традиційно на початку весни студенти нашого 
ВНЗ беруть участь у проведенні Днів науки для визначення кращого за 
інтелектуальними, фаховими, креативними показниками та творчими 

нахилами. Дні науки  цього року проходили 9-10 квітня. Науково-навчальною 
роботою студентів Чортківського інституту підприємництва і бізнесу 
займається весь професорсько-викладацький склад, який на 96 відсотків 
складається із кандидатів, докторів наук, 94 з яких мають вчене звання 

доцента або професора.

«Вкраїнська пісня – світлоносні перли.
В ній – вищий зміст, духовності краса!».

В одній із притч розповідається про те, як Бог роздавав та-
ланти різним країнам. І коли підійшла черга до України, то ви-
явилось, що всі таланти вже роздані. Тоді Бог подумав і сказав, 
що дає їй талант до пісні і танцю… І по сьогоднішній день цей 
талант є в українського народу. Пісня стала душею, а танець 
– втіленням краси української нації. Тому дуже важливо не за-
губити цей талант, не розпорошити його, а навпаки, розвивати і 
зміцнювати його коріння. Особливо зараз, у наш час, коли різни-
ми засобами стараються нас відволікти від основної ідеї, що ми 
– українці. Що в нас є своя культура, своя мова, свої звичаї і тра-
диції. А починати треба з дітей, зі школи, адже саме в дітях за-
кладаються ті зернини добра, любові, відданості. Тому у рамках 
дитячої творчості заступник директора палацу дітей та юнацтва 
О.Козак та культорганізатор Н.Музичка вирішили започаткувати 
новий (вперше в районі) мистецький конкурс «Чортківщина має 
таланти», метою якого є виявити талановитих дітей віком від 7 
до 15 років не тільки у місті, а й у найвіддаленіших селах нашого 

району. Адже у сільській місцевості живуть не менш талановиті 
діти ніж у місті, просто можливості у них набагато менші.

Спочатку був проведений відбірковий тур, в якому взяли 
участь діти зі шкіл. Вони змагались у номінаціях: «краща пісня», 
«кращий танець», «кращий гумор», «циркові та акробатичні трю-
ки». На заключний конкурс було відібрано найкращі, найефек-
тивніші номери. Тому гала-концерт, який відбувся у 3-й день 
Великодніх свят, вдався на славу. В цей день прийшло чимало 
глядачів, щоб поцінувати таланти молодих вихованців. А самих 
учасників переповнювали емоції, адже були, крім «маститих» 
(тих, хто не вперше на районній сцені), і ті, які дебютували пе-
ред чортківською публікою. Розмаїття художніх номерів поста-
вило журі у складне становище, тому у кожній із номінацій було 
нагороджено дипломами по декілька учасників. Ну і, звичайно, 
як сказала одна із ведучих: «Свято було б не довершеним, якби 
не знайшлися люди, які матеріально зуміли поцінувати талант». 
Це – районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та мо-
лоді (директор Є.Деренюк) і відділ у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації (начальник О.Галущак). Всім учасникам 
конкурсу вручено грамоти і подарунки. 

Добра справа започаткована і дай, Боже, щоб вона мала про-
довження ще не один рік, адже наша Чортківщина, як показав 
конкурс, багата молодими талантами. Тож не даймо їм загуби-
тись серед буденних проблем і життєвих негараздів. Адже яки-
ми будуть наші діти, таким буде і їхнє майбутнє. Хай воно буде 
прекрасним.

Надія МУЗИЧКА,
культорганізатор палацу дітей та юнацтва

«Чортківщина має таланти»

Це – від отця Михайла Левковича (церква Святої Покро-
ви), від кредитної спілки «Самопоміч». Дуже зворушливо, 
що є люди, які пам`ятають про нас. Це моральна підтримка 
в той час, коли спомини про дитинство з тугою повертають 
до рідних стріхатих домівок і гріють душу. Десь і неслухня-
ними були, а було те так давно-давно... Старість завжди 
повертається споминами в безтурботне дитинство. Туга 
розвіялась, про нас пам`ятають, у нас – пасочки, яєчка, роз-
мальовані квіточками, а десь метеликами...

Просимо благодійників прийняти від нас щиру подяку, 
щоби Господь благословив вас і ваші родини достатками і 
щасливим життям, належної вам поваги, від недругів нехай 
охороняє вас Пречиста Діва Марія – Мати Господня.

Від себе особисто складаю щиросердечну вдячність п. 
Вірі Процьків (лікар), п. Ярославу Дзісяку (історик), п. Окса-
ні Свистун (журналіст «Голосу народу»), п. Світлані Гра-
бовецькій (лікар), п. Веронії Баранюк (пенсіонерка). Нехай 
Господь благословить вас, шановні добродії, щасливим 
довголіттям, аби ви ніколи не відчували нестатків.

З належною повагою – 
Марія ШТеПА

Зворушливо
На відстані душі, на 

відстані самого серця
Так-так, на такій відстані адресувалися святочні 
вітання та подарунки із Великоднем від добродіїв 

мешканцям «Карітасу».
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Пригорща новин

імпульс професійної та територіальної мо-
більності. 

Студент групи ФМО-11 Степан Флекей 
(наук. керівник – к. е. н., доцент Г.П.Гончар) 
у своїй доповіді “Теоретичні аспекти ринку 
праці” зазначив, що ринок праці – це дина-
мічна система, яка включає в себе комп-
лекс соціально-трудових відносин з при-
воду умов найму, використання та обміну 
робочої сили на життєві засоби, і механізм 
його самореалізації, механізм попиту і про-
позиції, що функціонує на основі інформа-
ції, що надходить у вигляді змін ціни праці 
(заробітної плати).

Уляна Бобіна, студентка групи ФМОчв-
31 (наук. керівник – к. е. н., доцент 
В.В.Галущак) провела аналіз стану регіо-
нальних ринків праці України, соціального 
та економічного розвитку, що дозволяє ви-
значити загальні закономірності, які про-
являються на ринку праці, масштаб та зна-
чущість цих проявів для України в цілому 
та кожного з регіонів. У сучасних умовах 
більшість регіонів України, особливо агро-
промислових та невеликих за розмірами 
й потенціалами, є дотаційною і неспро-
можною самостійно подолати соціальні 
та економічні труднощі. Держава не може 
надавати постійну фінансову допомогу 
регіонам з низьким економічним потенці-
алом, які не здатні розвивати економіку й 
соціальну сферу в умовах ринкових відно-
син. Для реалізації регіональної політики 
у сфері зайнятості та ринку праці держава 
має спиратись на регіони, які спроможні 
в умовах децентралізації господарського 
управління і влади ефективно функціону-
вати як самодостатні території.

Юлія Задушинська, студентка групи 
ФМОч-21 (наук. керівник – к. е. н., доцент 
Р.Ю.Андрушків) у доповіді “Сучасна де-
мографічна ситуація в Україні: проблеми 
та перспективи розвитку” зазначила, що 
демографічна політика України в сучас-
них умовах повинна бути направлена не 
тільки на стимулювання народжуваності, 
а й на зміцнення сім’ї, підвищення мате-
ріального добробуту людей, зниження за-
хворюваності і смертності. Проте заходи 
щодо управління процесами відтворення 
населення не дають швидких результатів. 
Демографічна поведінка людей вельми 
консервативна, змінити її досить важко. 
Як правило, результати демографічної 
політики виявляються через багато років 
і навіть десятиліття. Тому стимулювання 
тих або інших процесів відтворення повин-
но відповідати довгостроковим інтересам 
розвитку економіки.

Студентка групи ФМОч-21 Оксана Ско-
ромна (наук. керівник – к. е. н., доцент 
Р.Ю.Андрушків) у доповіді на тему: “Сучас-
ні тенденції міграційних процесів в Україні” 
обґрунтувала, що кінцевою метою мігра-
ційної політики держави стосовно трудо-
вих міграцій має бути здійснення через 
соціально-економічні заходи подолання 
економічної кризи, забезпечення зростан-
ня виробництва, ліквідація соціальної на-
пруги в країні шляхом досягнення балансу 
між попитом і пропозицією робочої сили 
на ринках праці, запобігання масовому 
безробіттю та забезпечення раціональної 
структури зайнятості населення.

Наталія Боднарук, ст. гр. ФМОчв-31 (наук. 
керівник – к. е. н., доцент В.В.Галущак) мала 
доповідь на тему: “Мотивація створення 
нових робочих місць як чинник підвищення 
ефективної зайнятості населення”, в якій 
вказала, що одним з головних пріоритетів 
соціальної політики держави є забезпе-
чення ефективної зайнятості населення, 
для чого необхідно мотивувати процес 
створення нових високотехнологічних і ви-
сокопродуктивних робочих місць. Потреба 
у створенні нових робочих місць з гідною 
оплатою праці набуває актуальності вна-
слідок необхідності підвищення ефектив-
ної зайнятості населення, збереження тру-

дового потенціалу та відповіді на виклики 
сучасної фінансово-економічної кризи. 
Метою заходів з мотивації створення но-
вих високоякісних робочих місць є зни-
ження рівня реального безробіття, підви-
щення ефективної зайнятості населення і 
продуктивності праці та капіталу.

На завершення Максим Топольницький, 
студент групи ФМО-11 (науковий керівник 
– к. е. н., доцент Г.П.Гончар), виступив з 
доповіддю на тему: “Стратегія розвитку 
ринку праці на перспективу” та акценту-
вав, що проблеми і перспективи розвитку 
ефективного ринку праці – комплексна 
проблема, вирішення якої залежить від 
державного регулювання цих складних 
процесів.

Студенти в ході проведення заходу зро-
били висновки, що на сьогодні національ-
ний ринок праці залежить від професійно 
кваліфікованого складу робочої сили, на-
явності відповідних продуктивних робочих 
місць з оплатою праці, яка відповідала б 
кваліфікаційному рівню працюючих, систе-
ми підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів і державного регулювання цих про-
цесів, тому що у постіндустріальному світі 
головним ресурсом розвитку ефективного 
ринку праці виступають знання і навчаль-
на активність людини перестає бути окре-
мим видом діяльності та перетворюється 
на невід’ємну складову способу життя як 
такого. Конкретним механізмом в сучасно-
му житті є безперервна освіта. 

До Днів науки була приурочена Інтернет-
конференція на тему: “Національна еконо-
міка: наукові підходи та освітні пріоритети”, 
яка відбулася 18 квітня ц. р. в Чортківському 

інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ.
В її роботі взяли участь 68 науковців з 

усіх регіонів України. Робота здійснюва-
лась за такими секціями:

Секція 1: “Інновація в освіті – основа мо-
дернізації національної економіки”. Керів-
ник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Л.Й.Ковальчук-Дехтяренко.
Секція 2: “Напрями вдосконалення об-

ліку та контролю в умовах конкурентного 
середовища”. Підсекція: „Думка експерта”. 
Керівник – доктор економічних наук, про-
фесор П.Я.Хомин.

Секція 3: “Розбудова фінансово-
кредитної системи в контексті забезпечен-
ня макроекономічної стабільності держа-
ви”. Керівник – доктор економічних наук, 
професор О.М.Десятнюк.

На он-лайн порталі конференції були 
розміщені матеріали її учасників, подано 
адреси для їх електронного обговорення. 
На порталі конференції було виставлено 
відеозапис панельних доповідей (пленар-
не засідання) науковців: 

1. Л.Й.Ковальчук-Дехтяренко, кандидат 
педагогічних наук, доцент – “Висока якість 
підготовки кадрів – фундаментальна місія 
вищої школи”.

2. П.Я.Хомин, доктор економічних наук, 
професор – “Казуси дефініцій облікової те-
орії”.

3. В.А.Дерій, доктор економічних наук, 
доцент – “Облік витрат і доходів за звітни-
ми сегментами”.

4. О.М.Десятнюк, доктор економічних 
наук, професор – “Дестабілізуючі фактори 
реалізації фіскальної політики як загроза 
макроекономічній стабільності держави”.

5. В.Б.Клевець, кандидат економічних 
наук, доцент – “Управлінська спрямова-
ність облікової політики”.

6. В.М.Олійничук, кандидат економічних 
наук, доцент – “Вплив якісних характерис-
тик фінансової інформації на підвищення 
її корисності”.

У ході проведення Інтернет-конференції 
був прийнятий проект рішення, який роз-
міщений на порталі Інтернет-конференцій 
ЧІПБ.

Студенти Чортківського інституту під-
приємництва і бізнесу вміють не тільки 
плідно працювати в галузі науки, навчан-
ня, а й достойно відпочивають. Дозвілля 
студентської молоді надзвичайно цікаве, 
насичене різноманітними заходами та по-
діями. Так, до Днів науки в стінах закладу 
відбулося яскраве, вражаюче свято – “Сту-
дентська весна”. 

До уваги глядачів було представлено 
конкурсну програму для студентів І – ІV 
курсів: презентація пар, танцювальний 
конкурс, “Бізнес-леді”, конкурс на сприт-
ність та демонстрація здібностей у вияв-
ленні розуміння специфіки своєї майбут-
ньої професії. Феєрверк почуттів, емоцій 
та гарного настрою супроводжував як мо-
лодих професіоналів, так і гостей заходу 
під емоційністю ведучих Юлії Задушин-
ської та Юрія Тракала.

Чарівним голосом, неперевершеною 
сценічною майстерністю полонили гляда-
чів нашого інституту студентський колек-
тив у складі Ольги Поліщук, Мар’яни Ма-
геги, Ольги Базилькевич, Ірини Чарнош та 
вокальний квартет “Блудні економісти”. 

Гучні оплески, шквал позитивних емоцій 

викликали художні номери танцювальних 
пар та не залишили байдужим жодного з 
присутніх і театралізовані постановки сце-
нічної майстерності конкурсних пар: На-
зара Ванджури та Оксани Боднар, Івана 
Старявського та Христини Говіки, Максима 
Топольніцького та Марії Смолик, Андрія 
Павлюка та Вікторії Лещук, Олега Піцика 
та Оксани Атаманчук.

Члени журі оцінили виступ студентських 
пар позитивними відгуками та оцінками й 
відзначили учасників цінними призами. 
Яскравим завершенням вечора у Чортків-
ському інституті підприємництва і бізнесу 
став святковий торт з феєрверками.

Сподіваємось на таку ж високу якість 
підготовки і проведення наукових заходів 
в майбутньому, на активну участь студен-
тів та науковців.

Людмила КОВАЛьЧУК-ДеХТЯРеНКО, 
заступник директора ЧІПБ ТНЕУ, 
завідувач кафедри гуманітарних 

дисциплін, к. пед. наук, доцент

підприємництва і бізнесу ТНЕУ молитва в дереві неложними вустами
Ім`я Володимира Шерстія знане й поціноване в нащому краї. 

Нині в обласному державному архіві експонується виставка його 

старовинних дерев`яних (переважно із сосни 50-літньої давнос-
ті) ікон у візантійському стилі. Її назва – водночас і творче кредо 
мистця: «Озветься дерево любов`ю до Христа». Представлені на 
виставці й різьблені в дереві у стилі 3D ікони бучаччанина Бог-
дана Когута, а ще світлини храмів Тернопільщини Ігоря Крочака 
– нашого земляка, в минулому «голосонародівця», а нині науко-
вого працівника обласного архіву. (Фото Ігоря КРОЧАКА).

Хрущі над вишнями гудуть?
Така картинка типова для нинішньої травневої пори, бо 

хрущів цьогоріч «зародило» безмірно, що й турбує. Як комен-
тує головний спеціаліст-державний фітосанітарний інспектор 

Держфітосанінспекції області 
Ольга Балицька, жуки спожи-
вають у великій кількості листя 
молодих дерев, а личинки по-
шкоджують коріння польових 
культур, поїдають бульби кар-
топлі. Очікується інтенсивний 
літ жуків травневого хруща та 
їх підвищена шкідливість у ба-

гаторічних насадженнях, зберігається загроза значної кількості 
личинок в окремих посівах сільгоспкультур, багаторічних пло-
дових насаджень та ягідників. (Фото Олени ЛИЖеЧКИ). 

«соняшник» – сонця синочок

Творчі роботи студентів Чортківського педагогічного училища 
ім. О.Барвінського, злучених в народну художню студію з таким 
промовистим ім`ям, виставляються у етномайстерні «Куферок». 
І аж світяться сонячністю та захопленістю життя, що струме-
нять із денця юних душ. (Фото Володимира ТИХОВИЧА).

В об`єктиві – ракурс життя

Таку налаштованість, а відповідно й тотожну назву, заде-
кларувала виставка фотомитців Чортківщини, презентована 
останнього дня квітня в державному історико-архітектурному 
заповіднику м. Бережани. Вона лучитьмало не сотню робіт май-
же півсотні авторів і була з цікавістю сприйнята тамтешніми іс-
ториками, мистецтвознавцями, вчителями, що й прозвучало із 
вуст просвітянки, авторки експозицій Бережанського регіональ-
ного центру української книги Надії Волинець.

два десятиліття з любов`ю
Стільки часу скоро-

динська громада має 
за промоутера націо-
нальної обрядовості та 
звичаєвості завідувач-
ку будинку фольклору, 
ягільничанку за наро-
дженням Любу Чайку. А 
для п. Люби стала ви-
значальною та любов, 
що й потверджується 
численними (упівстіни) 
грамотами та дипломами її улюбленого «дитяти», найтіснішою 
співпрацею із школою та церквою і зажурою, що Скородинцям 
з населенням 600 осіб потрібен клубний заклад хоча б на 150 
глядацьких місць.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖеНКО
Фото Ореста ЛИЖеЧКИ
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ДПС інформує

Спорт

Заувага

Газ все більше входить у наш побут. Приготування їжі, 
опалення, користування водонагрівачами, газовими прила-
дами економить час. Однак не слід забувати, що тільки без-
заперечне виконання правил техніки безпеки гарантує еко-
номію вашого часу, полегшення в господарських клопотах.

Не забувайте перед включенням газових приладів провіт-
рити приміщення, перевірити наявність тяги в димових та 
вентиляційних каналах. Під час користування газовими при-
ладами кватирки повинні бути відчинені.

Категорично забороняється експлуатація газових прила-
дів за відсутності тяги, а також ізоляції вентиляційних і ви-
тяжних каналів та кватирок, пропуску газу в газопроводах.

Після закінчення користування газовими приладами не 
забувайте закривати крани на газопроводах, вентелі на ба-
лонах та газових приладах.

Ваше посвідчення на право користуватися газовими при-
ладами – абонентна книжка, в якій повинні бути записи про 
ознайомлення з інструкцією з правил техніки безпеки.

Взимку, коли буває різке коливання температури, трапля-
ються розриви підземних газопроводів з витоком газу. Інко-
ли цей газ проникає у підвальні, житлові приміщення. Тому 
не слід закривати вентиляційні отвори у підвалах. 

Адміністрація Чортківського УеГГ

За умови сплати страхових внесків 
весь період добровільної участі зарахо-
вуватиметься до страхового стажу. Роз-
міри страхових внесків обумовлюються 
в договорі і визначаються особою само-
стійно, при цьому їх величина повинна 
бути не менше мінімального та не біль-
ше максимального розміру страхових 
внесків. Безумовно, від суми сплачених 
страхових внесків та розміру страхового 
стажу буде залежати розмір майбутньої 
пенсії.

Добровільну участь в системі соціаль-
ного страхування можуть брати:

– особи, які досягли 16-річного віку і 
не підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню 
та не є пенсіонерами, в тому числі при-
ватні підприємці;

– громадяни України, які постійно про-

живають або працюють за межами Укра-
їни;

– іноземці та особи без громадянства, 
які постійно проживають або працюють 
на території України;

– студенти.
Перевагами добровільної участі у сис-

темі пенсійного страхування є те, що:
– страхові внески сплачуються – пері-

оди роботи зараховуються;
– особа соціально захищена (навіть 

при настанні інвалідності);
– відповідний період буде враховано 

при призначенні пенсії;
– соціально захищені члени сім’ї такої 

особи (при призначенні пенсії, напри-
клад, по втраті годувальника, врахо-
вуються всі періоди роботи, за які були 
сплачені внески).

Страхові внески ви можете сплатити 

одноразово за попередні періоди, але 
не раніше, ніж з 1 січня 2004 року.

Так, сплата страхових внесків за по-
передні періоди здійснюється однією 
сумою з моменту підписання договору і 
за кожний місяць не може бути меншою 
мінімального страхового внеску.

Працюючи за кордоном, подбайте про 
власну старість! Візьміть участь у пен-
сійному страхуванні!

Добровільна участь у системі загаль-
нообов’язкового соціального страху-
вання дозволить вам набути страхово-
го стажу і збільшити майбутній розмір 
пенсії, а приватні підприємці отримають 
соціальний захист у випадку тимчасової 
втрати працездатності (оплата лікарня-
них Фондом соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності) та в 
разі нещасного випадку на виробництві 
або захворювань, які спричинили втрату 
працездатності.

Для отримання консультації зверта-
тися до управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі за адре-
сою: м. Чортків, вул. .Шевченка, 34, від-
діл обліку надходження платежів або за 
телефонами 2-22-16; 2-12-52.

Олександр КОЛеСНІКОВ, 
начальник відділу обліку 

надходження платежів УПФУ 
в Чортківському районі

Служба газу пропонує, 
радить, застерігає

Пенсійний фонд інформує
Працюючи за кордоном, 

подбайте про власну старість
Значна кількість громадян України працює за межами держави 
і не бере участі у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. Таким чином, час їх закордонної праці не 
може враховуватися при майбутньому призначенні пенсії. Єдиною 

можливістю для таких людей вже сьогодні подбати про своє пенсійне 
майбутнє є підписання договору про добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

ДАІ інформує

Протягом звітного періоду підрозді-
лом проводились службові перевірки 
органів ДПС щодо виконання ними вимог 
чинного законодавства та забезпечен-
ня ефективного оперативного супрово-
дження діяльності податкових районних 
підрозділів, насамперед у тих напрямах, 
де найбільш поширені корупційні прояви, 
зокрема: адміністрування податків (у пер-
шу чергу ПДВ, акцизного податку, подат-
ку на прибуток); контрольно-перевірочна 
робота; боротьба з незаконним обігом 

товарів; погашення податкової заборго-
ваності.

Також виконуються поставлені завдан-
ня щодо забезпечення взаємодії з інши-
ми правоохоронними органами, на які 
покладені завдання боротьби з корупці-
єю, здійснюється моніторинг фінансово-
майнового стану співробітників органів 
ДПС та членів їх сімей.

Протягом січня-квітня ц. р. працівника-
ми підрозділу проведено 17 службових 
перевірок правомірності дій працівників 

податкової служби в області під час ви-
конання ними функцій держави, які піс-
ля проведення перевірки, в порядку ст. 
214 КПК України, направлені до органів 
прокуратури для вирішення питання у 
відповідності до вимог діючого законо-
давства, в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань (СРДР) зареєстровано 8 
кримінальних проваджень.

У відділі внутрішньої безпеки при ДПС 
у Тернопільській області діє “телефон 
довіри” 0-800-501-007, за яким мешкан-
ці області можуть повідомити про факти 
вимагання та отримання хабара, інші 
протиправні дії з боку посадових осіб по-
даткової служби, в т. ч. податкової міліції, 
або звернутись за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Білецька, 1, кабінети 705, 707.

Василь ГРИГОРАШ, 
заступник начальника відділу 
внутрішньої безпеки при ДПС 

у Тернопільській області Управління 
ВБ ДПС України

На провідну неділю 36 команд-учасниць на 18 футбольних по-
лях району стартувало в розіграші 1/32 кубка Чортківщини-2013. 
Учора, коли номер було здано до друку, відбулося ще три матчі 
за право посперечатися у наступному раунді змагань (Заводське 
прийматиме Шманьківці, Ягільниця – Давидківці і Шманьківчики – 
Бичківці), результати яких наведемо у наступному номері газети. 
До речі, у цьому сезоні надалі кубкові ігри відбуватимуться по чет-
вергах (поч. о 18-й год.). А матчі першості, яка стартує 19 травня, 
традиційно проходитимуть у неділю (у першому колі розпочинати-
муться о 16-й год.). У чемпіонаті Чортківщини, який проводить ра-
йонна федерація футболу за підтримки РЦФЗН «Спорт для всіх», 
братиме участь рекордна за останні роки кількість команд – 37, 
причому дві з них – з сусідніх районів: Гусятинського (Гадинківці) 
і Заліщицького (Поділля), що дозволяє її назвати відкритою. Теж 
уже традиційно змагання проходитимуть у двох групах – першій 
(12 команд, міцніших фінансово і в спортивному плані) і другій, яка 
поділятиметься за територіальним принципом на три зони (по 8-9 
команд у кожній). Біла і Товстеньке будуть представлені у чемпіо-
наті одразу двома командами, які пробуватимуть свої сили у різних 
за рангом групах.

Отож, успішних стартів учасникам футбольних змагань, а гляда-
чам – захоплюючих видовищ. А наразі наводимо результати пер-
шого раунду кубкових змагань, переможці яких продовжать далі 
боротьбу за омріяний трофей. Нагірянка – Залісся – 1:1 (по пен. 
4:3); Ромашівка – Гадинківці – 3:6; Косів – Улашківці – 0:1; Білобож-
ниця – Милівці – 2:3; Кривеньке – Джурин – 0:1; Поділля – Капустин-
ці – 10:0; Свидова – Пробіжна – 1:8; В.Чорнокінці – Шманьківці – 1:1 
(по пен. 7:8), Скородинці – Заводське – 2:3; Полівці – «Калічівка» 
Чортків – 0:1; Росохач – Угринь – 4:0; Звиняч – Палашівка – 3:2; Тов-
стеньке 2 – Базар – 0:2; Гор. Вигнанка – Товстеньке – 5:3; «Ветеран» 
Чортків – Колиндяни – 1:0; Ягільниця – Біла – 2:1; Давидківці – Біла 
2 – 8:1; Ридодуби – Шманьківчики – 3:4; Бичківці автоматично ви-
йшли в 1/8 фіналу.

*    *    *
Стартувала минулої неділі також й обласна футбольна першість, 

у південній зоні якої бере участь ФК «Чортків». Минулий сезон ви-
явився доволі невдалим для нашої команди, хоча у першому колі 
вона була серед лідерів. Однак по перерві чемпіонату провідні 
гравці покинули лави чортківчан, спокусившись на вигідніші умови 
інших команд. Тож у другому колі догравали юні резервісти, нерід-
ко поступаючись досвідченим суперникам з хокейними рахунками. 
Сподіваємось, цьогоріч до такого не дійде і наша команда підтвер-
джуватиме високий клас чортківського футболу. У перший ігро-
вий день ФК «Чортків» здолав на виїзді гусятинців з мінімальним 
рахунком 1:0 (наприкінці зустрічі відзначився Микола Кушнір, 82-а 
хв.). А найближчої середи до нас завітає заліщицький «Дністер», 
бронзовий призер минулорічного чемпіонату. Тож запрошуємо убо-
лівальників на центральний міський стадіон підтримати чортківчан 
у зустрічі з принциповим суперником. Початок матчу – о 17-й год. 

З метою недопущення порушень водіями транспортних засобів, 
які надають послуги з перевезення пасажирів, вимог законодавчих 
актів України, в період з 13 по 28 травня ц. р. у нашому районі про-
водиться комплекс цільових профілактичних заходів під умовною 
назвою “Перевізник”. Буде проведено ряд рейдів, які покликані 
зменшити аварійність на пасажирському транспорті та змусити 
власників авто бути сумлінними водіями на дорозі.

Працівники ДАІ перевірять підготовку автотранспорту до ви-
користання, організацію передрейсового контролю технічного 
стану автобусів та проведення медичного огляду водіїв. Також 
здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням Правил 
дорожнього руху водіями автобусів, в першу чергу за дотриманням 
швидкісного режиму, перевезення пасажирів понад встановлену 
кількість, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил зу-
пинки і стоянки тощо.

Хотілось би наголосити, що головна мета даних заходів – зро-
бити перевезення пасажирів безпечними, не допустити аварій з 
транспортом, що здійснює перевезення людей.

Ігор ПАСТУХ, 
інспектор ВДАІ Чортківського РВ

УМВСУ в Тернопільській області

Результати роботи відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській 
області Управління внутрішньої безпеки ДПС України з початку року

З метою протидії корупції в податкових органах та вжиття 
дієвих заходів, направлених на профілактику і попередження 

корупційних діянь, а також злочинів у сфері службової діяльності, в 
т. ч. хабарництва в органах державної податкової служби, відділом 
внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській області Управління 

внутрішньої безпеки ДПС України проведено певну роботу, в 
результаті чого у звітному періоді складено 2 адміністративних 

протоколи щодо скоєння адміністративних корупційних 
правопорушень, передбачених новим антикорупційним законодавством. 
Двох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Чотири 

працівники податкової служби звільнено з органів ДПС.

Кубковий пролог 
у футбольну першість

Аби пасажирські перевезення 
були безпечними

Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 22 серпня 2007 р. за № 
1064 «Про затвердження Порядку веден-
ня Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян» довідки, видача яких 
здійснюється відділами державної реє-
страції актів цивільного стану, складають-
ся у формі витягів з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян (далі – 
витяг з Реєстру). 

Право на отримання витягу з Реєстру 
стосовно відомостей про себе та про сво-
їх родичів має фізична особа по досягнен-
ні 16-річного віку за умови пред’явлення 
паспорта або паспортного документа і до-
кументів, що підтверджують родинні сто-
сунки між заявником та особою, щодо якої 
складено актовий запис.

Витяг з Реєстру про реєстрацію на-
родження дитини може видаватися  її 
батькам та усиновлювачам (незалежно 
від віку дитини), а також опікунам, піклу-
вальникам, адміністрації закладу охорони 
здоров’я, навчального або іншого дитячо-
го закладу, де постійно перебуває дитина. 
У цьому  разі зазначений витяг видається 

представникові відповідного закладу за 
умови пред’явлення ним довіреності, пас-
порта або паспортного документа. Бать-
кові, матері, усиновлювачеві дитини, які 
позбавлені батьківських прав, витяг про 
реєстрацію народження дитини не вида-
ється.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті 
видається другому з подружжя, а також 
батькам, сестрам, онукам, дідові, бабі та 
іншим родичам померлої особи за наяв-
ності документів, що підтверджують ро-
динні чи сімейні стосунки; спадкоємцям 
померлої особи, якщо родинні стосунки 
та/або право на спадкування підтверджу-
ється документально; особі, що згідно з 
договором особистого страхування жит-
тя, укладеним у фінансовій установі, утво-
реній відповідно до Закону України  «Про 
страхування», є вигодонабувачем при 
пред’явленні  договору; особі, що згідно зі 
спадковим договором є вигодонабувачем, 
за умови пред’явлення договору.

Витяги з Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян про проведену 
державну реєстрацію акту цивільного 

стану видаються відділами державної ре-
єстрації актів цивільного стану на підставі 
письмової заяви фізичної особи. До заяви 
додається документ про внесення плати 
за видачу витягу з Реєстру, яка становить 
73 гривні.

На безоплатне отримання витягу з Ре-
єстру мають право особи, що проживають 
за кордоном, стосовно яких державна 
реєстрація актів цивільного стану прове-
дена відповідними органами державної 
реєстрації актів цивільного стану України, 
при надісланні їм витягу до компетентних 
органів іноземних держав для подаль-
шого вручення; особи, що звернулися за 
видачею витягу про те, що реєстрація на-
родження проведена відповідно до ч. 1 ст. 
135 Сімейного кодексу України; особи, що 
звернулися за видачею витягу для отри-
мання допомоги у зв’язку з народженням 
дитини, а також для отримання допомоги 
на поховання.

У видачі витягу з Реєстру може бути 
відмовлено у разі подання заяви  особою, 
що не має права на отримання витягу; 
непред’явлення документа про внесення 
плати за видачу витягу в повному обся-
зі; відсутності в заяві чи наведенні не в 
повному обсязі відомостей про фізичну 
особу, відносно якої видається витяг з Ре-
єстру.                      

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник районного

 управління юстиції

Юстиція інформує
Видача витягів з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян
Органи державної реєстрації актів цивільного стану на підтвердження 

проведеної державної реєстрації актів цивільного стану видають 
відповідні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян. Видача документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану забезпечує офіційне визначення 
та підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її 
походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті та сприяє 

належній реалізації законних прав та інтересів фізичної особи.



09.05 Натхнення
09.30 Околиця
09.55 Подорожуй світом
10.20 Ближче до народу
10.50 Золотий гусак
11.20 Маю честь запросити
12.05 Крок до зірок
12.55 Шеф-кухар країни
13.45 “Королева України”
14.20 “Королева України-
2013”. Гала-шоу
16.00 Караоке для дорослих
16.50 Не вір худому кухарю
17.20 Діловий світ
17.55 Футбол. “Шахтар” - 
“Металург”
19.55 Концертна програма
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.45 Точка зору
22.10 Дорослі ігри
23.00 Ера бізнесу

06.00 Х/ф “Принц для покоївки”
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.15 М/с “Людина-павук”
11.00 Неділя з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.30 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
13.30 Міняю жінку 7
15.05 Х/ф “Next 2. Наступний 2”
19.30 ТСН
20.15, 23.20 Голос країни 3
22.55 Світське життя

07.00 Концерт Стаса Михай-
лова “20 років у дорозі”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Орел і решка
11.05 Смачне побачення
12.05 Т/с “Сімейний детектив”
14.05 Х/ф “Справи сімейні”
16.00 Х/ф “Помилки любові”
18.00, 21.00 Х/ф “Любов за 
любов”
20.00 Подробиці тижня
23.00 Х/ф “Зв`язок часів”

06.20 Зіркове шоу у цирку 
на Цвітному
07.45 Присвяти себе футболу
08.05 Олімпійський виклик
08.20 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.20 Армія
09.35 Православний вісник
10.10 Х/ф «Троє у човні, 
не рахуючи собаки»
12.25 Світ навколо тебе
12.45 Театральні сезони
13.30 В гостях у Д.Гордона
14.25 Музична академія
15.20 Золотий гусак
15.50 О.Білозір. “Україн-
кою я народилася”
18.00 Урочиста програма 
“Алея зірок”
21.00 Підсумки дня
21.20 Без цензури
22.55 Кабмін: подія тижня
22.05 Українська пісня
23.10 Концерт “Друзів не 
забувають”

06.10 Х/ф “Головний у домі”
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.20 М/с «Людина-павук»
11.05 Світ навиворіт 4
12.05 “Тачки”
12.40 Великі перегони
14.10 Шість кадрів
15.55 Сказочная Русь
16.30 Вечірній квартал у 
Туреччині
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Великі перегони
22.00 Х/ф «День незалежності»

08.55 Х/ф “Мами”
11.00 Усе для мами
12.05 Т/с “Одну тебе люблю”
16.50 Х/ф “Справи сімейні”
18.55, 20.30 Концерт Стаса 
Михайлова “20 років у дорозі”
20.00 Подробиці
22.10 Х/ф “Помилка любові”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «О.Даль. Між 
минулим і майбутнім»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Т/с “Маруся. Випро-
бування”
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.55 Останнє поперед-
ження
13.15 Книга.ua
13.35 Адреналін
15.15 Euronews
15.20 Право на захист
15.50 Т/с “Клеймо”
18.55 221. Екстрений 
виклик
19.45 Про життя
21.40 Фольк-music
23.00 Підсумки

07.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.35 Ілюзія безпеки
13.40 Зніміть це негайно
14.45 Красуня за дванад-
цять годин
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
20.15 Сказочная Русь
20.50 Вечірній квартал у 
Туреччині
22.45 Х/ф “Швидкість 2”

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
12.00, 18.00 Новини
12.30 Д/с “Слідство вели”
13.25 “Судові справи”
15.05 “Сімейний суд”
16.05 Т/с “Анна”
18.10 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Шустер Live

07.00, 08.00 Новини
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Г.Чухрай. Неза-
кінчена війна»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
13.00 Музичний твір 
“Повернення Тараса” у 
виконанні хору “Київ”
14.00, 19.45 Про життя
15.15 Euronews
15.30 Темний силует
15.50 Т/с “Клеймо”
19.05 Про головне
19.30 Останнє поперед-
ження
21.30 Концертна про-
грама “Мелодія двох сер-
дець”. В. та С. Білоножки
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05 “Сніда-
нок з 1+1”
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.35 Ілюзія безпеки
13.40 Зніміть це негайно
14.45 Красуня за дванад-
цять годин
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.30 Пекельна кухня 3

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
12.00 Новини
12.30 Д/с “Слідство вели”
13.25 “Судові справи”
15.05 “Сімейний суд”
16.05 Т/с “Анна”
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Береги”
22.30 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «І.Купченко. Без 
свідків»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.00 Включення з 
Кабміну
10.15 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
12.35, 18.20 Новини
12.55 Д/ф “Міф про Небіру”
13.30 Як це?
14.00, 19.45 Про життя
15.00 Парламентські 
слухання
18.00 Про головне
18.50 Концерт дуету 
“Світязь”
21.30 Надвечір`я
22.25 Світло
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.35 Ілюзія безпеки
13.40 Зніміть це негайно
14.45 Красуня за дванад-
цять годин
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.15 Територія обману
23.35 Секс-місія 2

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
12.00 Новини
12.30 Д/с “Слідство вели”
13.25 “Судові справи”
15.05 “Сімейний суд”
16.05 Т/с “Анна”
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Береги”
22.30 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф “Л.Поліщук. 
Королева епізоду”
09.00 Підсумки дня
09.25 Шеф-кухар країни
10.15 Т/с “Маруся. Випро-
бування”
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.55 Останнє поперед-
ження
13.15 “Таємниці успіху”
13.45 Кордон держави
14.00, 19.45 “Про життя”
15.15 Euronews
15.30 Життя на рівних
15.50 Т/с “Клеймо”
18.45 Світ спорту
19.10 Про головне
21.15 “Адреналін”
23.20 Х/ф “Генеральська 
онука”

06.00 “ТСН”
06.45, 07.10, 07.30, 08.05 
“Сніданок з 1+1”
07.25 М/ф “Бернард”
10.00 “Шість кадрів”
10.45 Х/ф “Легенди про 
Круга”
14.45 “Красуня за дванад-
цять годин”
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.15 “Міняю жінку 7”
00.05 Т/с “Next 2. Наступ-
ний 2”

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
12.00, 18.00 Новини
12.30 Д/с “Слідство вели”
13.25 “Судові справи”
15.05 “Сімейний суд”
16.05 Т/с “Анна”
18.10 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Береги”
22.30 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф “Гараж”, або  
“Ніч у музеї”
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05  Енергоблок
10.15 Т/с “Маруся. Випро-
бування”
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.50 Перший півфінал 
Міжнародного пісенного 
конкурсу Євробачення 2013
14.40 Вікно до Америки
15.15 Фінал Міжнародного 
пісенного конкурсу Євро-
бачення 2013
18.45 Світ спорту
18.55 Агро-News
19.10 Сільрада
19.30 Останнє поперед-
ження
19.45 “Про життя”
21.00 Підсумки дня
21.40 Бенефіс  Н. Шелеп-
ницької
23.00 Підсумки

06.00 “ТСН”
06.45 “Сніданок з 1+1”
07.25 М/ф “Бернард”.
09.05 “Лото-Забава”.
10.45 Х/ф “Американська 
дочка”
12.50 Х/ф “Спортлото 82”
14.45 “Красуня за дванад-
цять годин”
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.45 ТСН
17.25 Х/ф “Афоня”
20.00 “Голос країни 3”
22.30 “Гроші”
   

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10, 12.20 Т/с “Сільська 
історія”
12.00, 18.00 Новини
13.15 “Судові справи”
14.35 “Сімейний суд”
15.30 “Чекай на мене”
18.10 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Береги”
22.30 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
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ПОНеДІЛОК
21 травня
ВІВТОРОК

22 травня
СеРеДА

23 травня
ЧеТВеР

24 травня
П`ЯТНИЦЯ

25  травня
СУБОТА

26 травня
НеДІЛЯ

20 травня

22 травня. Тривалість дня – 15.48. Схід – 5.01. Захід – 20.49. Іменини святкують Микола, Христофор

ПРОДАюТЬСЯ

квартири

будинки
будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є 

земельна ділянка – 49 сотих, великий сад, вся 
земля приватизована. Є гараж, хлів. Будинок 
газифікований. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

добротний цегляний будинок з 
надвірними спорудами в центрі с. Біла по вул. 
Середина, 31. Площа – 120 кв. м, є сад, город, 
криниця; картопля харчова та насіннєва.

Тел. 093-056-28-72; 063-859-88-39.

цегляний житловий будинок по вул. 
О.Кобилянської. Загальна площа – 154 кв. м, 
житлова – 84 кв. м. Всі зручності, господарські 
будівлі, сад, гараж, приватизована ділянка 
площею 8,5 сотих. Можливий обмін га 1-, або 
2-кімнатну квартиру. Ціна договірна.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82; 067-712-19-94.

будинок у с. Шманьківчики по центральній 
вулиці, навпроти магазину. Загальна площа 
– 68 кв. м. Присадибна ділянка – 0,25 га. Є 
криниця, документи на проведення газу.

Тел. 096-417-50-61.

1-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шевченка, 84 на 5-му поверсі в 5-поверховому 
цегляному будинку. Загальна площа – 31 кв. 
м (+ балкон з виглядом на парк). Євроремонт, 
всі двері нові, металопластикові вікна, нова 
сантехніка, паркет, лічильники, і/о, телефон, 
інтернет, кабельне ТБ, підвал. Ціна до-
говірна.

Тел. 097-911-48-38.

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

Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46.

2-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а в новозбудованому сучасно-
му будинку. Площа – 92 кв. м, 2 балкони і 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира 
у 5-поверховому будинку на 4-му поверсі. 
Ціна договірна.

Тел. 067-878-29-21; 097-698-20-75.

2-кімнатна квартира в м. Копичинці 
в цегляному будинку на 5-му поверсі з 
євроремонтом, індивідуальним опаленням. 
Можливий обмін. Ціна – 225 тис. грн. Торг.

Тел. 097-771-67-52. 

2-кімнатна квартира в районі Кадуба. 
Загальна площа – 52,6 кв. м. Є індивідуальне 
опалення, квартира в хорошому стані.

Тел. 067-689-80-12.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
63. Кімнати роздільні, водопостачання 
цілодобове. Загальна площа –50 кв. м.

Тел. 066-295-53-17.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
39 на 2-му поверсі. Загальна площа – 53 кв. 
м. Кімнати окремі, індивідуальне опалення, з 
євроремонтом та меблями. Ціна договірна.

Тел.: 3-35-46; 067-282-24-96; 099-044-19-78.

2-кімнатна квартира (частина будинку) 
по вул. С.Бандери. Окремий вхід, подвір`я, 
садок, приватизована земельна ділянка 
7 сотих. Всі комунікації, підвал, горище, 
господарські споруди. Можливість добудови.

Тел.: 3-23-40; 093-635-35-76.

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

Тел.: 067-664-80-45; 099-741-24-04.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по 
вул. Й.Сліпого, 2 а, кв. 25, на 2-му поверсі. 
Площа – 58 кв. м. Є індивідуальне опалення, 
металопластикові вікна, засклений балкон, 
підвал, нові двері.

Тел. 2-20-03.

3-кімнатна квартира покращеного 
планування в новому будинку по вул. 
Січинського. Загальна площа – 93,5 кв. м. Є і/о, 
вода, каналізація, великий підвал. Розпочато 
євроремонт. Ціна договірна.

Тел. 096-465-35-11.

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

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

4-кімнатна квартира в центрі м. Чортків зі 
всіма зручностями. Загальна площа – 132 кв. м. 
У дворі є літня кухня та гараж. Ціна договірна.

Тел. 066-379-05-93.

ТзОВ «Скородинський фільварок» має намір 
одержати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами свинарника, який розміщений 

у с. Скородинці Чортківського району.
Підприємство займається розведенням свиней.
Валовий викид забруднюючих речовин від вироб-

ничої діяльності підприємства становить – 1 т/рік.
Перевищень санітарно-гігієнічних нормативів та 

нормативів гранично допустимих викидів відповідно 
до законодавства в процесі виробництва немає.

Зауваження приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня опублікування інформації за адресою: 
м. Чортків, вул.Шевченка, 23, райдержадміністрація.

у зв`язку з миттям басейнів 
з 21 по 23 травня не буде води

Перша подача води після миття басейнів 
використовується як технічна.
Просимо вибачити за тимчасові незручності.

адміністрація чортківського 
виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства

Спостережна рада 
кредитної спілки 

“САмОПОміЧ” 

повідомляє про скликання чергових за-
гальних зборів членів КС “Самопоміч”, 
які відбудуться 26 травня 2013 року в м. 
Чортків по вул. І. Франка, 1, у приміщенні 
Чортківського районного комунального 
будинку культури ім. К. Рубчакової, та 
запрошує взяти у них участь.

реєстрація членів Кс „самопоміч” 
проводитиметься з 13-ї до 14-ї годи-
ни. початок зборів о 14-й годині.

прохання при собі мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу.

оголошення про здачу в оренду приміщень
Орендодавець: Чортківська центральна комунальна 

районна лікарня;
Об’єкти оренди: 1) частина приміщення 1-го повер-

ху поліклінічного відділу Чортківської ЦКРЛ площею 2 
кв. м; 2) частина приміщення 1-го поверху поліклініч-
ного відділу Чортківської ЦКРЛ площею 4 кв. м; 3) час-
тина приміщення 1-го поверху вестибюлю Чортківської 
ЦКРЛ площею 4 кв. м. 

Адреси об’єктів: 1) м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 1; 2) м. 
Чортків, вул. Й.Сліпого, 1; 3) м. Чортків, вул, Д.Пігута, 
31 Б.

Стартові розміри місячної орендної плати: 1) 72,14 
грн.; 2) 68,75 грн.; 3) 103,12 грн.

Дата і місце розгляду заяв: 31 травня 2013 р., о 15-й 
год.; м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 1, каб. головного бух-
галтера. 

Кінцевий термін прийняття заявок: 31 травня 2013 
р. до 13-ї год. За наявності 2-х і більше заявок на один 
об`єкт буде проведено конкурс.

Довідки за тел.: 2-37-62, 2-37-43 (про перелік доку-
ментів заявників).

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ ст. гли-
боко сумує з приводу смерті вчителя-
пенсіонера пуКача Івана степанови-
ча та висловлює щирі співчуття рідним і 
близьким покійного.

Вважати недійсними
вкладка за № 648645 с до посвідчення громадя-

нина, який постраждав внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, категорії 1, серії А за № 107565, вида-
ного Тернопільською ОДА 22 грудня 2008 р. на ім`я: 
солодКа Іванна Іванівна.

єдиний квиток за № 003179, виданий Чортків-
ською РДА на ім`я: толмачоВа Яна дмитрівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, за № 795455, видане Тернопіль-
ською ОДА у 1993 р. на ім`я: марЦЕнЮК Віталій 
Вікторович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 456714, видане 
Тернопільською ОДА в 1993 р. на ім`я: ІлЬчиШин 
павло михайлович.
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СуБОТА
18 травня

+14 ... +22

неДілЯ
19 травня

+17 ... +25

ПОнеДілОк
20 травня

+17 ... +20

вівТОРОк
21 травня

+15 ... +22

СеРеДА
22 травня

+16 ... +22

ЧеТвеР
23 травня

+16 ... +21

П`ЯТницЯ
24 травня

23 травня. Тривалість дня – 15.50. Схід – 5.00. Захід – 20.50. Іменини святкують Симон, Семен, Таїсія

1 травня в 00 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 
365 г, 51 см) у Тетяни КЛЯШТеФОРСьКОЇ 
з м. Чортків; 

2 травня о 18 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 
410 г, 51 см) в Іванни ПУЖНЯК з м. Чортків;

4 травня о 1 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 270 
г, 54 см) у Людмили СТеФАНюК з м. Чорт-
ків,

о 19 год. 50 хв. – хлопчик (2 кг 930 г, 51 см) 
у Зоряни ПРУСОВОЇ зі с. Стара Ягільниця,

о 21 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 475 г, 51 см) 
у Марії ТУРЧИН зі с. Оришківці Гусятинського 
району;

6 травня о 6 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 180 
г, 51 см) у Ганни ЛеСАЙ зі с. Товстеньке,

о 14 год. 15 хв. – дівчинка (2 кг 775 г, 52 см) 
у Тетяни ГеРБеРИ зі с. Горішня Вигнанка;

7 травня о 3 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 250 
г, 55 см) у Марти МАЙДАН зі с. Тарнавка,

о 4 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 350 г, 52 см) 
у Надії ЛИХОЇ зі с. Білобожниця,

о 17 год. 20 хв. – хлопчик (2 кг 770 г, 50 см) 
в Оксани ШеЦеЛь зі с. Полівці,

о 19 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 080 г, 50 см) 

в Оксани ЛИПОВОЇ з м. Чортків;
9 травня о 15 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 

570 г, 54 см) у Наталії РИБАК з м. Чортків;
10 травня о 18 год. 20 хв. – дівчинка (3 

кг 430 г, 53 см) у Наталії ПАСеЧКО зі с. Ка-
пустинці,

о 18 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 680 г, 52 см) 
в юлії ПОЛьСьКОЇ з м. Чортків,

о 23 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 325 г, 55 см) 
у Надії ШЛИКОВОЇ з м. Чортків;

11 травня о 8 год. 15 хв. – дівчинка (2 кг 
450 г, 46 см) у Людмили ШПУТеРСьКОЇ зі с. 
Коцюбинчики;

12 травня о 18 год. 40 хв. – дівчинка (3 
кг 700 г, 56 см) у Наталії ЛеБеДЄВОЇ з м. 
Чортків,

о 21 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 585 г, 52 см) 
у Тетяни ХІМ`ЯК зі с. Біла;

13 травня о 3 год. 50 хв. – хлопчик (2 кг 
950 г, 50 см) у Діани МОТРИНЧУК з м. Чорт-
ків,

о 18-й год. – дівчинка (3 кг 055 г, 52 см) у 
Лідії ТОМАШеВСьКОЇ з смт Заводське,

о 21-й год. – хлопчик (3 кг 960 г, 57 см) в 
юлії ШВеД з м. Чортків;

14 травня о 8 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 
620 г, 51 см) у Зоряни БеЛЯК зі с. Бичківці.

Родовід
З народженням Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 1 по 14 травня ц. р. 

народилося 11 дівчаток і 11 хлопчиків: 

Щиросердечно вітаємо 
з Днем народження

отця Андрія ЛеВКОВИЧА.
Бажаєм здоров`я, 
            як криця, міцного,
Будьте душею 
                 завжди молоді,
Хай Вашу долю 
               освітлюють зорі,
А щастя рікою 
             вливається в дім.
Хай люди від Вас 
                  мають радість

І слово духовне одвічне,
Хай Ваші молитви щоденні
У серці залишаються вічно.
Ми просимо в Бога Вам років багато
Прожити без горя на світі, без сліз
І дякуєм щиро за віддану працю,
Вклоняємся низько усі Вам до ніг.
Хай Матінка Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа!

Парафіяни, сестриці та 
церковний комітет церкви 

Святої Покрови.

20 травня святкуватиме своє 20-річчя
Тарас ДОБРОВОЛьСьКИЙ

зі с. Васильків.
Чудова дата,
                вік прекрасний,
Щоб відчувати 
                       смак життя,
Бажання 
        здійснювати власні,
Плекати кращі почуття!
Нехай пахучим цвітом 
            стеляться дороги,
Нехай відходять і біль, 

                                                і горе, і біда,
Нехай же буде щастя і міцне здоров`я,
Радість і повага – на многії літа!
Нехай серце Твоє завжди буде щедрим
І широко відкритим для людей,
Нехай натхнення завжди буде,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч із Тобою все життя!
Ще днів Твоїх минуло не багато
І часу є мужніти і рости,
І в свято ще Тобі бажаєм
Багато друзів вірних, як і Ти!
Роби добро, а зла – ніде, нікому.
Й куди б не пролягала довга путь,
Не забувай, синочку, свого дому,
Ти добре знаєш – тут на Тебе ждуть.
З любов̀ ю – мама, тато, бабусі Віра 

і Марія та вся родина.

Вельмишановного
Любомира Степановича БІЛИКА,

директора Чортківського 
державного медичного коледжу, 

вітаємо із ювілеєм.
Щоб горіло серце добротою,
Щоб несли в майбутнє радісний порив,
Щоб Господь величною рукою життєвий 

путь благословив, а добрий Ангел із небес 
хоронить Вас, не розчарує і див-
ні тисячі чудес у Вашому житті 
дарує.

З повагою – 
родина Липових.

Щиро вітаємо з 50-річчям 
люблячу дружину, дорогу маму, 

найкращу бабусю і турботливу доньку
Ольгу Климентіївну ЄРМОЛАЄВУ.

У день Вашого ювілею
Ми Вас вітаємо сім`єю.
Здоров`я й щастя 
             зичим не на рік –
На все життя 
                   бажаєм щиро
Щоб більше радощів 
         траплялося земних,

Щоб серце Ваше, мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов`ю, спокоєм і миром.

З повагою і любов̀ ю – 
чоловік Ігор, син Михайло, 
донька Тетяна, зять Олег, 

внучок Назарчик, мама 
Стефанія.

Парафіяни с. Пастуше вітають 
з Днем народження

Стефанію Євгенівну ЯВОРСьКУ.
Бажаємо здоров`я міцного – 
                       без нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї – багатство і радість, 
                               і більшого щастя нема.
Всього, що прекрасне є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі.
Хай щастя панує 
                          у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров`я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

20 травня святкуватиме 
свій 70-річний ювілей

Мирослав Володимирович СИРОТюК
із м. Чортків.

Скільки років Тобі – 
                         не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю.
Ми вітаєм 
                 із тими роками,
Що постукали 
                     в душу Твою.
Щоб здоров`я міцніло 
                і радість квітла,
І ніколи не згасла 

                                        людська доброта.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Отож, не сумуй, журбі не здавайся,
А просто радій і всім посміхайся.
Усіх благ Тобі бажаєм
За душу людяну й просту,
Всі квіти світу ми даруєм
За добре серце й теплоту.
Хай Бог береже від болю й тривоги,
Щоб світлі завжди стелились дороги.

З найкращими побажаннями – 
донька Галина, син Петро 

та внуки Олег і Андрій.

15 травня святкувала свій ювілей
Мирослава Володимирівна ГИКАВА.

Що найкраще 
                    в серці маєм,
У цей день ми 
                    Тобі бажаєм,
Бажаєм здоров`я, 
                       віри й надії,
Щоб здійснились 
                      всі Твої мрії.

П`ятдесят – то пора наймиліша,
Коли сонця в очах через край!
П`ятдесят – то пора наймудріша,
Духу й розуму – справжній розмай!
Твоє вчора – то юність смілива,
Коли мрії сягали зірок.
Вміти жити сьогодні щасливо –
Найважливіший долі урок!
Хай же молодість друга настане
І не згасне надія в душі.
В щирім серці любов не зів`яне –
Скарб найбільший в людському житті!
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес 
                            благословляє
На щедрі, щастям многії літа!
З великою повагою – друзі.

20 травня святкуватиме своє 
55-річчя кохана дружина, любляча мама, 

турботлива бабуся
Олександра Михайлівна ШВеЦь

із м. Чортків.
У Ваш прекрасний 
                               ювілей
Прийміть вітання 
                             і подяку
Від найрідніших
                     Вам людей –
Любові нашої ознаку.
Бажаємо щастя, 
                   добра і тепла,
Хай будуть достатки 

                                                  і гарні діла,
Хай не болять Вам натруджені руки,
Хай гордістю будуть Вам діти й онуки,
Хай здоров`я, радість і удача
Сипляться, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує многа літ!

З повагою і любов̀ ю – чоловік Василь, 
син Андрій з дружиною Людою, 

син Володимир з дружиною 
Марією, онуки Назарко, 

Василько, Богданчик і свати.

Вітаємо з першим рочком
Тетянку ТРеНДОВАЦьКУ

зі с. Біла.
Рости, наша Таню, 
          красива, як квітка,
Будь завжди здорова, 
          весела й привітна.
Нехай голосок Твій 
            дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються 
                        очі веселі.
Хай сонечко ясне 

                                             Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого 
                                оберігають
Та щастя і ласку 
                    Тобі посилають.

З любов̀ ю – рідні.

Сердечно вітаємо з першим Днем 
народження ніжну, милу донечку, 

омріяну сестричку
Тетянку ТРеНДОВАЦьКУ.

Наша рідна дівчинко, 
         наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться 
              у Твоє віконечко.
Дощиком рясненьким 
          пада з неба щастя,
Хай сміється сонце 
              з голубого неба
І троянди ніжні 
         зацвітуть для Тебе.

Хай Тобі, Танусю, все на світі вдасться.
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися Твої татко 
                                                      з мамою,
Щоб було життя Твоє, наче повна чаша,
Зичим многих літ Тобі, ювілярко наша!

З любов̀ ю – мама Надія, 
тато Мирослав 

з Португалії, 
братик Назарчик.

Щиро вітаємо із 85-річчям
 дорогого тата, дідуся, прадідуся
Івана Антоновича НОВІЦьОГО

із м. Чортків.
Від усієї душі зичимо 
  міцного здоров`я і сили,
Щоб радісним 
        і довгим був Ваш вік.
Добра і любові, родинного 
            затишку та тепла.
Нехай Господь завжди 
                     буде у поміч,
А Мати Божа охороняє 

          від усяких негараздів.
З повагою – діти, внуки 

та правнучка.

14 травня відсвяткував 
свій День народження люблячий, 

найдорожчий тато
Василь Богданович ПАРАСИМЧУК

зі с. Росохач.
Наш славний і рідний, 
            найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
             затишно й світло.
Ти – гарний господар 
             і батько чудовий,
Даруєш турботу 
               та море любові.
Спасибі за ласку, 
                    за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою і любов̀ ю – 
донька Галина, син Богдан, 

зять Олександр.

17 травня святкує свій ювілей
Леонтій Ігнатович ШАБеЛьСьКИЙ.

Прийміть низький уклін 
                     від нас за те,
Що втоми Ви не знаєте,
Що душу нам віддаєте,
За руки Ваші роботящі,
За те, що Ви для нас 
                      найкращий!
Всією ріднею 
                 ми Вас вітаємо
І дуже сердечно бажаємо:

Ну хоч до ста років прожити зумійте.
Ви нам так потрібні усім, зрозумійте,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Він Вам подає.

З повагою – тато, дружина, син, 
невістка, донька, зять, 

внуки Михайлик, Тарасик, 
Андрійко, Дмитрик.

Вітаємо із 50-річчям
Мирославу Володимирівну ГИКАВУ.

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

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

З повагою і любов̀ ю – колеги 
по роботі.


