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Виходить з 1939 року

Мітинг-реквієм

Стихія
Перший сніг  …у травні!

Ніколи б у таке не повірили, якби самі не 
переконалися на власні очі, побувавши минулої 

п’ятниці, 4 травня, у Капустинцях. Після 
сильного градобою минуло 18 годин, а ще й 

досі, незважаючи на майже тридцятиградусну 
спеку, під стріхами господарських приміщень 

місцевого ПАП «Березина» й подекуди у 
видолинках лежали блідо-сірі кучугури льоду.

(Читайте на 3-й стор.)

Прийміть найщиріші слова любові, подяки, 
шани.

День матері – це одне з найзворушливіших 
свят, тому що кожен з нас з дитинства і до 
останніх днів несе в душі єдиний і неповторний 
образ – образ своєї мами, яка все зрозуміє, 
простить, завжди пожаліє і буде самовіддано 
любити, не зважаючи ні на що.

Схиляємо низенько свої голови і вислов-
люємо щире синівське «спасибі» перед об-
разом вашим, біловолосі наші бабусі і мате-
рі, перед терпінням та печаллю за синами і 
чоловіками, братами і сестрами.

Дай вам, Боже, діждатись ще тієї пори, 
коли чисте синє небо зігріє ваші страждаль-
ні душі і теплом своїм зменшить болі ваших 
сердець. Хай перед вашим поглядом зацві-
туть сади, заколосяться ниви добірним зер-
ном і в чистому мирному небі розіллється 
нескінченна соловейкова пісня.

Щастя й краса материнства в усі століття 
оспівувалися кращими художниками і поета-
ми. І невипадково – від того, наскільки ша-
нована в державі жінка, яка виховує дітей, 
можна визначити ступінь культури й благо-
получчя суспільства. Щасливі діти ростуть в 
дружній родині й під опікою щасливої мате-
рі.

В цей день ми від усієї душі вітаємо доро-
гих мам із їхнім святом. Хай світлом і добром 
відгукуються в душах дітей ваші нескінченні 
турботи, терпіння, любов і відданість.

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

За цвіт життя завдячує народ
полеглим і живим солдатам

Ще задовго до того, як на вулиці С.Бандери у Чорткові формувалася колона з усіх небайдужих до Дня 
9 Травня, на кладовищі, побіля братської могили воїнів, загиблих у радянсько-німецькій війні 1941-1945 рр., 

застигли в почесній варті молоденькі солдати, зодягнені у фронтові військові однострої – плащ-накидки 
та каски, з автоматами в руках. Задивилися такими ж застиглими поглядами вдалину, немов виглядаючи 

з вирію журавлів, що заячать-закурличуть тугою над місцем вічного спочинку. То душі 
їх однолітків, котрі скосила немилосердна війна. Та ціною власних життів вони врятували світ.

Власне у переддень цього великого і світлого Дня знана 
на Чортківщині поетка-піснярка Раїса Обшарська прине-
сла до редакції вірша, котрий одразу налаштував на від-
повідний лад.

Мені снилася нині війна –
Канонади, заграви, гармати.
Зрозуміла я серцем сповна:
Мирний день – найвеличніше свято.
У завісі страшній димовій,
В шквалі куль, у дощі вогневому
Біг дідусь молодий іще мій,
Що з війни не вернувся додому.
На обличчі відваги печать,
А в очах – віра в день переможний.
Рани втрат гіркотою ячать,
Біль нічим заглушити не можна.
Сон розвіявся. Ранок воскрес.

Я звернулась в молитві до Бога,
Щоби Він освятив із небес
Світлий, сонячний День Перемоги!
Сонця, щоправда, 9 травня так і не було. Небо немов 

тяжіло зажурою, спинаючись сумовито погруддям випо-
внених слізьми хмар, що цілком виправдовувало настрої 
присутніх. Адже ми тепер, услід за державами Європи, 9 
травня водночас із Днем Перемоги відзначаємо й День 
пам`яті та примирення. Пам`ять за жертвами Другої світо-
вої підноситься зримо замість переможних парадів. Така 
домінанта й вчувалася у всіх мовлених словах. Нею – ві-
рністю пам`яті загиблих, померлих від фронтових ран, а 
ще запевненням синівської вірності й відданості живим 
ветеранам, турботи про них та подяки за те, що вони є, 
був просякнутий виступ голови райдержадміністрації 
Ярослава Стеця.

(Закінчення на 2-й стор.)



N 20 (8356), 11 травня 2012 року

На часі2

11 травня. Тривалість дня – 15.18. Схід – 5.16. Захід – 20.34. Іменини святкує Максим

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

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

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Мітинг-реквієм

Пам`ять

 Голова РДА Я.Стець поспілкувався з ветеранами не 
просто словами, а частинками душі – перейнявся нео-
ціненним досвідом сивочолих, їх непохитним духом і 
високими моральними цінностями, загартованими в 
жорстоких боях, які повинні стати надійним фунда-
ментом для виховання підростаючого покоління. Віра 
Тимофеєва пройшлася сторінками своєї біографії – на-
прочуд красива та міцна жінка, як на свої майже 90, 
пригадала життєві стежини: роки праці в галузі меди-
цини, сімейне життя, воєнні події, прочитані книги та 
переглянуті фільми. Жінка до цих пір турбується про 
свою фігуру, багато читає та мріє вкотре подивитись 
стрічку «Сімнадцать миттєвостей весни». Я.Стець дав 
слово допомогти у проведенні водопостачання до по-
мешкання п. Тимофеєвої, оскільки на даний момент 
соціальні працівники приносять воду з чужих криниць. 
Віра Мартинівна пишається своїми дітьми, онуками та 
правнуками, підтримує зв’язки зі ще живими фронто-
вими друзями і... не здається під мірилом літ – вигля-
дає вишукано та чарівно.

Федір Стрельніков зустрів високопоставлених гостей 
теплою посмішкою, поділився власними переконаннями 
з приводу фактів історії, з щемом в душі пригадав війну 
та свою роль у ній. Просторе помешкання, розкішні кар-
тини, в кутку, немов з гірського водоспаду, виспівують 
дивні мелодії краплі води, що несуть життя авкаріум-
ним рибкам – сивочолий господар показує чорно-білі 
фотографії своєї, нині вже покійної красуні-дружини, 
знімки доньки та онуки. Заблищали старечі очі, коли 
ділився намірами зустрічати онучку влітку, розцвітала 
усмішка на вустах ветерана, коли згадував свій перший 
поцілунок. Не жалівся на життя – ще вправно володіє 
автомобілем, рибалить, доглядає вазони – як пам’ять 
про свою другу половинку, котра надзвичайно любила 
кімнатні рослини. Голова РДА побажав ветерану міцно-
го здоров’я, довгих років життя, міцно, по-чоловічому 
потиснув руку...

Радісно і прикро водночас, що ми – саме те поколін-
ня, що може бачити ветеранів ще живими, тому повинні 
принести їм низький уклін за мирне небо над нами, за 
спокійні ночі та погідні ранки...

Ірина ГУЛЬКА, 
завідуюча сектором з питань внутрішньої політики 

і зв̀ язків з громадськими організаціями 
та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Фото автора

Поруч з нами

Заряд Перемоги 
пройшов через час

У переддень 9 Травня голова 
райдержадміністрації Я.Стець, директор 

територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

району Л.Дамарацька привітали ветеранів війни, 
мешканців Чорткова Ф.Стрельнікова (1927 р. н.) 
та В.Тимофеєву (1923 р. н.) з Днем Перемоги. 
Букети квітів, щирі слова вітань, продуктові 

набори, постільні приналежності – як вияв шани 
та уваги до людей, котрі стояли на сторожі миру, 

віддали свої молоді літа заради спокійного 
життя майбутніх поколінь.

«Це сталося 25 квітня 1944-го на 
межі Тернопільської та Рівненської 
областей. У нерівній битві озброє-
не до зубів 35-тисячне військо НКВС 
звалилося на голови всемеро мен-
шим за чисельністю та набагато гір-
ше озброєним загонам повстанців…», 
– тихо лилася мова екскурсовода, 
до якого були у зацікавленні повер-
нуті обличчя всіх присутніх того дня 
у фойє районного будинку культури. 
8 травня опівдні тут розпочала діяти 
пересувна виставка «Історія неско-
рених», сформована за матеріалами 
Тернопільського краєзнавчого музею 

та музею політичних в`язнів. Стенди, 
на яких – безліч фотокопій документів, 
зображень людей, місцевостей, речей 
вжитку й ін.; на манекені в кутку висить 
куфайка із великими білими латками-
номерами – справжня, яка пройшла із 
своєю власницею – нашою землячкою 
Марією Потикевич-Заболотною – усі 
кола тюремно-поселенського пекла 
і ще зберігає ауру духу політв`язня; 
на столі, застеленому скатертиною, 
під скляним ковпаком – дорогоцін-
ний експонат – копія посмертної мас-
ки С.Бандери. Оригінал зберігається 
в музеї С.Бандери у Лондоні, а для 

Тернопільщини даний експонат було 
люб`язно передано ще у 2009-му році. 
Вважається, що після смерті облич-
чя людини набуває саме того виразу, 
який притаманний їй насправді. Тому 
у багатьох народностей було прийнято 
робити посмертні маски з людей, чиї 
постаті немало значили за життя. Даю-
чи характеристику особистості Банде-
ри за посмертною маскою, російський 
провидець Павло Глоба розгледів у 
ньому послідовника славетного філо-
софа Нікколо Макіавеллі, а ще вказав, 
що це був гордий, одержимий, хариз-
матичний політик. Ось так, як кажуть: 
згадуй про смерть, аби колись постати 
перед нею з достойним обличчям.

Під час відкриття виставки директор 
РБК Йосипа Овод у вступному слові 
коротко розповіла про історію ство-
рення Тернопільського музею політич-
них в`язнів та представила основного 
ініціатора привезення музейних експо-
натів у наш край – Юрія Чижмаря, нині 
– депутата обласної ради, а у минуло-
му, протягом 2007-2010 рр., – голову 
Тернопільської облдержадміністрації. 
Відкриваючи виставку, Юрій Чижмарь 

Степан Бандера у Чорткові, або 
У нашому місті протягом тижня, з 8-го по 15-е травня, діятиме пересувна 

виставка «Історія нескорених». Експонати виставлено в оглядовій залі 
РБК ім. К.Рубчакової. Відвідувачі матимуть змогу оглянути експозиції 

у вказані вище дні щоденно до сьомої години вечора.

За цвіт життя завдячує народ
полеглим і живим солдатам

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Не без відчутного хвилювання й 
тремтіння в голосі мовив про Голго-
фу України у Другій світовій заступник 
голови районної організації ветеранів 
України, учасник бойових дій Микола 
Стефанишин. «Дякую вам за Перемо-
гу!» – злинуло палко з вуст районно-
го військового комісара, колишнього 
воїна-«афганця» полковника Леоніда 
Підручного. Ветеран праці, учасниця 
війни Алла Головатюк прочитала тре-
петного вірша Б.Олійника «Останній» – 
про відхід у засвіти останнього на землі 
Воїна Великої Священної війни, котрий 
одразу ж втрапить до раю, бо, за слова-
ми самого Господа, «він на землі зазнав 
такого пекла, що Я його простив на всі 
часи». Духовні отці Михаїл Левкович, 
Володимир Заболотний та Володимир 
Логуш відправили панахиду за душа-
ми схоронених у братській могилі, усіх 
жертв війни. Сили мужності, стійкості 
й терпіння живим ветеранам щиро за-
зичив у слові о. Михаїл. Найбринкіша, 
найемоційніша мить: хвилину мовчання 
й скорботи, котра «більше нам розкаже, 
ніж тисячі й мільйони сліз», оголошує 
ведуча Галина Корецька. Під традицій-
не a cappella «Степом, степом йшли 
у бій солдати...» лягають до підніжжя 
бронзового солдата, на мармурові пли-
ти з численними іменами тих, «що мир 

подарували рідним хатам», вінки, кор-
зини, оберемки живих квітів.

А відтак відправлено молебень по-
біля могили Січових Стрільців та мемо-
ріалу жертв більшовицьких репресій. 
Отець Володимир Заболотний закликав 
ветеранів Другої світової, котрі воюва-
ли, поборюючи ненависний фашизм і в 
лавах Радянської армії, і в національно-

патріотичних формуваннях, доти не йти 
з життя, доки не станеться очікуваного 
примирення між ними – тими, хто іноді 
й дивився одне на одного крізь приціл 
автомата. Примирення потрібне Украї-

ні, майбутньому нації. Голова районної 
організації Всеукраїнського об`єднання 
ветеранів Степан Шевчук зауважив, що 
для тих, чиї імена виписані на плитах 
меморіалу, війна не закінчилася у трав-
ні 1945-го, а тривала і в 50-х, і в 60-х рр. 
Вони, діти України, полягли й на полях 
битв, і в тюрмах, таборах, за колючим 
дротом, так і не дочекавшись омріяної 
волі. Найкраща пам`ять про них – єд-
ність і спільна побудова незалежної 
держави. Ведуча Олександра Кашуба 
закликала квітами встелити їх тернис-
тий шлях та запалити біля підніжжя 
Хреста свічки. Під тужливе «Коли ви 
вмирали, вам дзвони не грали» перши-
ми особами району, очільниками оби-
двох ветеранських організацій, пред-
ставниками громадськості покладено 
символи пам`яті.

На мітингу-реквіємі було багато ді-
тей, яких привели сюди батьки – щоб 
пам`ятали. Й, на жаль, мало батьків, 
яких привели діти, – щоб не забули. Все 
менше поміж нас тих, для кого Друга 
світова є частиною біографії. Цьогоріч 

до мітингу-реквієму, до живого вогнику 
історії долучилося людності численні-
ше, ніж раніше.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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12 травня. Тривалість дня – 12.21.  Схід – 5.14. Захід – 20.35. Всесвітній день медсестер. Іменини святкують Артем, Богдан

Всеукраїнський місячникСтихія

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Ще від ранку наступного дня піс-
ля стихії на місці працювала комісія 
у складі представників районних 
управлінь агропромислового розви-
тку, статистики, Держказначейства, 
райвідділу МНС, власне агропідпри-
ємства, яка встановлювала збитки, 
завдані стихією. Разом з членами 
комісії ми об`їхали поля. Дорогою 
директор «Березини» Володимир 
Заболотний нам розказує, що злива 
з градобоєм тривала орієнтовно го-
дину, десь з пів сьомої до пів вось-
мої вечора. Спочатку хмара пішла в 
один бік, а потім повернула назад. 
Очевидно, основний «удар» прий-
шовся по самому селу і трохи на схід 
від нього, зачепивши три «березин-
ських» поля. Приміром, у Лисівцях, 
що через річку, град не випав, а у 
Заболотівці навіть не крапнуло. Коли 
усе скінчилося, він виїхав у поле – 
подивитися, що наробила стихія. 

«Складалося враження, – каже він, – 
наче випав перший сніг. Все навколо 
стало білим-білим…». Усе це «диво 
природи» він став знимкувати на 
свій мобільний (див. на 1-й стор.). 
Дорогу, що височіє над селом, ви-
мило аж до каменю (навіть ніколи не 
думав, – дивується керівник, – що у 
неї кам`яна основа). На полях і у ви-
долинках після сильного дощу утво-
рилися цілі ріки і озера – земля не 
встигала прийняти в себе таку вели-
чезну кількість води. Ще наступного 
дня ми на власні очі побачили вже 

висохлі гирла цих нерукотворних 
«озер», які вже більше нагадували 
пустелю. Об`їхали площі, засаджені 
картоплею, – між рядками повністю 
вимито культурний шар на сантиме-
трів 20-30, а в окремих місцях гола 
земля – потоки води повністю змили 
картоплю. На місці ячменю – сухий 
степ. Те ж саме на місці цукрових 
буряків. «Ще вчора зранку був тут,  
– розводить руками Володимир Єв-
генович, – рослини вже викинули по 
два-три листочки...». Перед нашими 
очима постала чорно-сіра площа, 
всіяна дрібним камінням, нанесе-
ним зі схилів. Родючий шар грунту 
теж повністю змито до цільця. «Так 
засклепило, що культиватор тут не 
піде, доведеться пускати плуг», – 
мовить директор. 

Загалом комісією заактовано по-
вністю знищених 40 га цукрових 
буряків, 15 га картоплі, 8 га ярого 
ячменю, 5 га капусти і стільки ж сто-
лових буряків. Загалом збитки оці-

нені майже у 450 тис. грн…
Шкода хліборобської праці. «По-

сіви застраховані?» – цікавимось 
у керівника господарства. «Ні. Хто 
таке страхує? Це вже он, – киває на 
озимину, – то будь-ласка». Не дуже 
вірить і в те, що хтось йому компен-
сує понесені збитки. Завжди звик 
покладатися тільки на себе. Що далі 
робитиме? На календарі – тільки по-
чаток травня. Капусту не пізно сіяти, 
є й культури, для яких ще не насту-
пили агротехнічні терміни. Розпачу в 
очах керівника ми не побачили, по-

обіцявши приїхати восени. Віриться, 
що господарство справиться із за-
вданими збитками і ми з радістю по-
відаємо читачам про щедрі врожаї, 
зібрані капустинськими хлібороба-
ми. Адже важко уявити наш стіл без 
цибулі, моркви, столових буряків, 
помідорів, капусти за доступними 
цінами, якими вже не перший рік 
радує мешканців району ПАП «Бе-
резина».

P.S. У своїй публікації ми акцен-
тували увагу тільки на агропромис-
ловому підприємстві, де, власне, 
побували, однак дамоклів меч стихії 
пронісся і над оселями та господар-
ствами селян. Не цвітуть нині сади 
у Капустинцях: град пооббивав не 
тільки білопінний цвіт, а й подекуди 
яскраво-зелене листя, тож годі спо-
діватися на фруктові врожаї. Зато-
пило і повимивало городи й людям, 
у когось зірвало шифер, замокла 
стеля… Ось і не вір, що не варто 
чекати милостей у природи, більше 
того – слід остерігатися і її гніву.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

З 2 квітня по 2 травня згідно з розпорядженням голови 
райдержадміністрації за № 195-ОД в районі проводився 
Всеукраїнський місячник Червоного Хреста під гаслом 
«Милосердя не має віку й статі». Червонохрестівці звер-
нулися із закликом до населення, керівників підприємств, 
приватних структур про збір коштів, одягу, взуття, про-
дуктів харчування для поліпшення умов вразливих верств 
населення шляхом надання адресної матеріальної та на-
туральної допомоги.

Приємно відзначити, що в рамках місячника на цей за-
клик активно відгукнулися наші земляки, люди щирого і до-
брого серця, які зробили свій благодійний внесок у скарб-
ничку добрих справ: Н.Боднар, Л.Музика, А.Прислопський, 
Н.Липка, Л.Костельна, О.Прийма, О.Книш, О.Шептицька, 
П.Марчак, Л.Махомет, М.Ґадз, М.Шимків, О.Звір, С.Бандер, 
В.Гребенюк, В.Ленів, С.Кардинал, 3.Шевчук. На отримані 
кошти було закуплено продуктові набори під акцію «Ве-
ликодній кошик», які отримали одинокі, інваліди та мало-
забезпечені, що знаходяться на обслуговуванні медичних 
сестер, за що висловлюємо щиру подяку. Також ми щиро 
вдячні директору ПП «Паляниця плюс» В.Хом’яку за без-
коштовно виділені паски, магазинам «Рідний край» та «Єв-
ропа плюс», які надали продуктову допомогу.

Особлива подяка райвідділу освіти, особисто Т.Яремко 
та всім директорам шкіл за активну участь в реалізації 
марок Червоного Хреста. Кошти будуть використані для 
надання допомоги.

Значну роботу провели учнівський та педагогічний ко-
лективи гімназії ім. М.Шашкевича (організатор – заступ-
ник директора з виховної роботи Н.Горяча), ЗОШ № 5 І – ІІІ 
ст. (заступник директора з виховної роботи М.Ябчанка), 
педагогічного училища (заступник директора з виховної 
роботи О.Степанюк), які зібрали багато одягу та взуття, 
м’яких іграшок. Багато вживаного добротного одягу при-
несли і мешканці нашого міста. Від районної лікарні отри-
мали дитячі та інвалідні візки, ходунки, вживаний одяг. На 
даний час все це є в наявності: призначено для видачі 
малозабезпеченим сім’ям у міру звертання.

Участь в ході місячника взяли і працівники територіаль-
ного центру, які надали своїм 195 підопічним допомогу у 
вигляді продуктових наборів до «Великоднього кошика».

Сердечна подяка за чуйні серця від усіх тих, хто отри-
мав і отримає допомогу, та щедрої благодаті від Бога тим, 
хто надав допомогу.

Ірина СОЛЯНИК, 
голова районної організації 

Товариства Червоного Хреста України

Конкурс
Проведено І тур Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець». Його переможцем у номіна-
ції «Кращий керівник» стала ГУЛЬКА Ірина Михайлівна 
– завідуюча сектором з питань внутрішньої політики і 
зв’язків з громадськими організаціями та засобами ма-
сової інформації апарату райдержадміністрації.

У номінації «Кращий спеціаліст» перемогу здобув 
БАЮК Руслан Ігорович – головний спеціаліст – експерт 
з умов праці управління праці та соціального захисту 
населення РДА. Кращі держслужбовці Чортківщини ві-
зьмуть участь у ІІ етапі конкурсу, в якому їм побажаємо 
також перемогти.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

«Милосердя не має 
віку й статі»

Так вже за традицією склалося, що весна 
надто багата на свята і урочистості, а травень – 
особливо. І багато з них пов’язано з Червоним 

Хрестом. Так, 18 квітня 1918 року – день 
народження Українського Червоного Хреста, 

а 8 травня – Всесвітній день Червоного Хреста. 
9 травня – День Перемоги – найсокровенніше 

свято нашого народу, а особливо тих, хто 
захищав його майбутнє від фашизму і ким тепер 
напряму піклується Червоний Хрест. 12 травня – 
Міжнародний день медичної сестри. В цей день 
народилася Флоренс Найтінгейл, яка створила 

першу школу медсестер у Лондоні і вперше 
застосувала наукові методи у вирішенні проблем 

сестринської справи.

Постановою Центральної виборчої комісії від 28 квіт-
ня ц. р. за № 82 утворено одномандатні виборчі окру-
ги на постійній основі у межах Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Відповід-
но до неї Чортківський район разом з Борщівським і 
Заліщицьким потрапив до Одномандатного виборчого 
округу за № 167 з центром у Чорткові. Слід сказати, 
що наш округ – єдиний на теренах області, який не 
зазнав територіальних змін порівняно з попередніми 
виборами.  Він і найменший з п`яти інших округів Тер-
нопілля за кількістю виборців – 154725. Інші округи за 
цим показником переважають 167-й більш як на 20 тис. 
електорату. 

Вибори-2012

Перший сніг  …у травні!

сказав:
– Мені приємно відкривати цю ви-

ставку, бо свого часу я долучився до 
відновлення музею політв`язнів, його 
становлення. Зараз він діє у м. Тер-
нополі, в колишніх камерах слідчо-
го ізолятора КДБ, через які пройшли 
десятки тисяч патріотів України. Це 
найбільш повноціний музей в нашій 
області, який відображає саме історію 
визвольного руху на Західній Україні. 
Багато людей відвідують цей осередок 
людської пам`яті. І, до речі, більшість з 
відвідувачів згодом приносить наявні в 
них матеріали, докази визвольної бо-
ротьби, які стають експонатами музею. 
Майже все, що сьогодні представлено 
на виставці, – нові надбання, доробок 
за останні кілька років, які принесли 
наші жителі. Тому принагідно звертаю-
ся до присутніх: якщо у вас є відповідні 
матеріали, які ви вважаєте за потріб-
не принести музейним спеціалістам, 
не пошкодуйте, віддайте хоча б копію, 
щоб у майбутньому воно послужило 
добрим уроком нашим прийдешнім 
поколінням.

У свій час, у 2007-2009 рр., ми ба-
гато зробили не тільки для цього му-
зею, а й для багатьох інших подібних 
закладів в області. Ми також встано-
вили пам`ятник Степану Бандері у м. 
Тернополі, меморіал пам`яті жертв 
Голодомору на річці Збруч, відновили 
меморіальний комплекс штабу УПА-
Південь на Шумщині. На жаль, сьогод-
нішня влада мало уваги приділяє цим 
сторінкам історії нашої країни. Мало 
того, мені, як колишньому керівникові, 
боляче з того, що Міністерство освіти, 
навпаки, хоче переписати нашу істо-
рію. Ми бачимо: зараз ці факти хочуть 

нівелювати. Тільки такі заходи, як сьо-
годні, тілька ваша щира підтримка да-
дуть можливість зберегти нашу прав-
диву історію, передати правдиві факти 
нашим майбутнім поколінням. Тому 
приводьте своїх дітей, молоде поко-
ління у цей музей, представлений тут, 
у будинку культури. Наші діти повинні 
знати нашу історію, тому що народ без 
історії – це народ без майбутнього. 

Працівник тернопільського музею 
Володимир Пукач зауважив, що дана 
виставка створена Центром дослі-
джень визвольного руху, який містить-
ся у Львові, на основі матеріалів з Тер-
нопільського обласного краєзнавчого 
музею і музею політв`язнів за сприяння 
СБУ та Інституту національної пам`яті. 
Власне, як зауважив музейник, вона 
створювалася ще у 2009 р., у часи, 
коли СБУ очолювали правдиві україн-

ці, в часи, поки до влади не прийшла 
псевдоукраїнська еліта.

За словами Ю.Чижмаря, музейні 
експонати відвідають райони області, 
починаючи з нашого міста, тим біль-
ше, що політика в галузі виховання, 
яку проводять міністерства культури і 
освіти, аж ніяк не сприяє патріотично-
му вихованню молоді. Тільки такі музеї 
покликані зберегти в наших душах, в 
нашій пам’яті нашу історію. Музейну 
експозицію зможе відвідати безко-
штовно кожен бажаючий. Принагідно 
звертаємося до вчителів історії – не 
втратьте можливості провести живий 
урок пам`яті для ваших учнів у музеї  
політв’язнів і репресованих. У цьому 
вам допоможе гід, котрий проводити-
ме безкоштовні екскурсії

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Відкритий урок історії для чортківчан
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13 травня. Тривалість дня – 15.24. Схід – 5.13. Захід – 20.37. День Матері. Іменини святкують Микита, Яків

Знай наших!

День Матері відзначається у другу неділю травня (у цьому році святкування припадає на 13 травня), 
бо це місяць Пречистої Діви Марії, яка благословила у хресну путь Свого єдиного Сина – 

Спасителя людства. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва і допомоги. 
Кажуть, великі люди не народжуються – їх вирощують матері.

Вітаємо зі святом Матері!
Задум і так званий сценарій га-

зетної сторінки для жінок і про жінок 
виник у мене тоді, коли побувала у 
Чортківському державному медично-
му коледжі на надзвичайно цікавому 
ток-шоу «Жінка – сім’я чи кар’єра?», 
яке проводив викладач даного за-

кладу Василь Панасюк. Оскільки усіх 
присутніх переповнювали найкращі 
враження від почутого й побачено-
го, то мені як журналісту неодмінно 
захотілося поспілкуватися, як-то ка-
жуть, ближче з головними героїня-
ми зустрічі та познайомити й читачів 

нашої газети із цими чарівними жін-
ками. Завдяки Василю Богдановичу, 
котрий люб’язно погодився співпра-
цювати у творчому тандемі, сьогодні 
ці героїні є гостями «Берегині». 

Знайомтесь!  

Людмила СеркІзеВич – багато-
дітна мати, чортківчанка, на часі – у 
відпустці по догляду за дитиною. 
Щира, мила жінка, від якої просто 
віє добротою та ніжністю. Мати де-
сятьох дітей, котрих виховує разом з 
чоловіком на міцній любові та повазі. 
Найстарша донечка – вісімнадцяти-
річна Ліда – студентка Чортківсько-
го державного медичного коледжу, 
пише вірші, навчалася грі на флей-
ті, самотужки – на фортепіано; На-
зар (17 років) здобуває професію 
кухаря-кондитера (готувати усяку 
смакоту – це його улюблена спра-
ва); Павло (15 років) – любить спорт, 
грає на гітарі, захоплюється май-
струванням електроприладів; Ніна 
(14 років) – передалася материнська 
любов до дітей, мріє пов’язати своє 
майбутнє з педагогічною діяльністю; 
Ліля (12 років) – відмінниця навчан-
ня, мріє стати лікарем; десятирічна 
Іринка має талант до співу, захоплю-
ється читанням книг; Ерик (7 років) 
– віддає перевагу спорту, особливо 
любить грати у футбол; шестирічна 
Юлечка росте цікавою та допитли-
вою дівчинкою; Давид (3 рочки) – 
ім’я вибирала сама старша дітвора; 
у л ю б л е н е ц ь 
сім`ї – півтора-
річний Марко.

– Усі дітки, 
– розповідає 
пані Людми-
ла, – жадані 
й у сім’ї при-
ймаються як 
Боже благо-
словення. Усіх 
виховуємо на 
основі Слова 
Божого. Адже 

ми – християни віри Євангелістської, 
тому повністю життя довіряємо Все-
вишньому. Усі домашні клопоти ви-
рішуємо разом. Допомагають діти 
в усьому, а на город навіть мене не 
пускають. Кажуть: «Відпочинь тріш-
ки, ми самі з городовиною впора-
ємося». Неправда, що жінка, котра 
«прив’язана» до сім’ї, дітей, від-
далена від суспільства. Обов’язок 

матері – мені в насолоду, із задово-
ленням віддаю увесь свій час дітям. 
Ми повинні чимось жертвувати за-
ради сім’ї. 20 років спільного життя 
з чоловіком не перейшло, як-то ка-
жуть, у звичку; навпаки – міцнішає 
повага, взаєморозуміння, завжди 
панують підтримка й любов. Ми по-
винні донести до кожної дитини ро-
зуміння того, для чого людина живе 
на цьому світі. Щохвилинно дбаємо 
про душі дітей і свої – це, мабуть, і є 
наше життєве кредо. Десять дітей – 
усі вони різні по-своєму, кожен має 
свій характер, є своєрідним індиві-
дуумом, та й збиткують, як зазвичай 
усі діти, тому до кожного слід під-
бирати особливий підхід. Але кожне 
дитятко потребує батьківської лас-
ки, любові, тепла, і ми стараємося 
наділити їх цим сповна. З Божою 
поміччю все у нас ладиться, та й оту 
життєву енергію Бог дає, із кожним 
новонародженим малям приходять 
нові сили і молодість. Неодноразо-
во чую: співчуваємо вам… У чому?! 
Я щаслива жінка! Бо бути матір’ю 
– найбільше щастя (і ніяка кар’єра 
цього не замінить); бути потрібному 
комусь – це примноження щастя.

Наша розмо-
ва відбувалася 
8 травня, а 9-го 
– у пані Люд-
мили – 40-річ-
ний ювілей. 
Щиросердечно 
вітаємо з Днем 
народження та 
бажаємо всьо-
го найкращого!

У пишній ошатній залі ресторану «Асторія», яка у ди-
вовижній атмосфері перетворилася на знімальний май-
данчик, зібралися знані та шановані особистості нашого 

краю: митці слова та пісні, фольклористики, представ-
ники влади району та освітяни, учасники студії «Сонячне 
гроно» (яка працює при центральній районній бібліотеці), 
жінки – сільські голови. Представила всіх учасників, від-
кривши вечір, присвячений Дню матері, Оксана Колівош-
ко – директор центральної бібліотечної системи району. 

А далі майстерно творилися телесюжети: Раїса Об-
шарська, Тетяна Яблонь, Галина Грицьків, Ярослав Дзісяк, 
о. Мирон Заяць (с. Скородинці) читали власні вірші; Іван 
Стечишин, заступник голови райдержадміністрації, із най-
щирішими словами шани та любові звернувся до рідної 
неньки, привітавши її та усіх матерів зі святом; присутні 
пригадували приємні моменти життя, пов’язані з матір’ю. 

На галявині побіля районного будинку культури ім. 
К.Рубчакової відбулося знайомство знімальної групи з 
народним аматорським жіночим ансамблем «Оксамит» 
(кер. І.Желіховська). Слід відзначити, що даний колектив 
удостоєний поїздки до Києва на знімальний процес про-
грами «Надвечір’я» у студії Першого телеканалу.

Не обминули телевізійники с. Скородинці, де свою 
творчу мистецьку працю показав народний аматорський 
фольклорно-обрядовий ансамбль, який несе давні тради-
ції в сьогодення ось уже 40 років (кер. Л.Чайка). Побували 
і в Семаківцях, де творився відеосюжет про знаний у на-
шому краї «Бабограй» (кер. М.Деркач). А під завісу плідної 
праці «Надвечір’я» завітало до чудової жінки, майстрині-
вишивальниці села Долина Ольги Басістої, котра пригос-
тила шанованих гостей свіжоспеченим власноруч хлібом 
і подарувала розмаїтий вишиваний рушник.

У червні цього року ми матимемо змогу переглянути 
на телеканалі УТ-1 програму «Надвечір’я» за участю чорт-
ківчан.

 Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Надвечір’я» 
у Чорткові

За ініціативою та сприянням нашого земляка 
Володимира Бедриківського телеканал УТ-1, 

а саме – знімальна група «Надвечір’я», 
очолювана автором і ведучою даної програми 

Тамарою Щербатюк – заслуженим діячем 
культури України, кавалером ордена княгині 

Ольги, проводила запис телепрограми 
на Чортківщині, знайомлячись із цікавими 

та неординарними особистостями нашого краю. 
Пані Тамара була приємно вражена щирою 

гостинністю чортківчан, красою нашого краю.

Серце матері – це безодня, 
в глибині якої завжди знайдеться прощення 

 О. Бальзак

Мама – найдорожча у світі,
У неї руки теплом зігріті.
А коли до нас біль приступає,
Мама одразу ж допомагає.
Віддасть нам, дітям, тепло і ласку,
Навчить молитись, розкаже казку.
З нею ми завжди дуже щасливі,
За це ми вдячні матері нині.

Христинка БІЛА,
с. Росохач

Присвята

Мама
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Гаслом своєї сповіді перед глядачем вона, виконави-
ця пісенної лірики, що не підноситься перед чи над за-
лою, а всіма порухами душі мов би розчиняється в ній, 
обрала означення «моя лелеча доля». І є у тому якась 
вже наперед закодована жура. Однак наперекір всім 
життєвим тяготам, котрими зазвичай вистелений шлях 
чи й не кожної галичанки-страдниці, Оксана Морозюк 
витьохкує соловейком. Це й виокремила насамперед, 
й поцінувала співавторка багатьох пісень, створених їх 

творчим тандемом, 
чортківська поетеса 
Раїса Обшарська. 
Бо й у канві вечо-
ра лунало стільки 
її прекрасної ліри-
ки, майстерно об-
рамленої в музичне 
осердя. Упродовж 
двох годин за-
чаровані не лише 
співом, а й незбаг-
ненною енерге-
тикою доброти та 
витонченості намі-
рів, перебували всі 
присутні в якомусь 
особливому тонусі.

Цей вечір можна 
безпомильно на-
ректи «На гостини 

до Оксани». Хоча... Тоді б неодмінно виникла тавто-
логія, тобто повторення, бо саме ім`я Оксана «роз-
шифровується» як «гостинна». Корінна чортківчанка, 
упродовж півсотні прожитих літ вона всотує з отчого 
джерела усю палітру любові як до краю, так і до людей, 
до вічної супутниці життя пісні. Тому й линули-злітали 
такі близькі одкровення з присвятою краянам літньо-
го віку, котрим непроста українська доля помережала 
борозенками лице й посріблила скроні; заробітчанам, 
котрі день у день торують стежку у чужих підступних 
світах; своїй родині й наставникам, синам – кровному 
та похреснику; загалом усім краянам, від котрих всяк-
час вчувала підтримку й спиналась, мов та журавка, на 
крило. В унісон почуванням сповіді ювілянтки вторили 
майстерно нею ж навчені й сповиті отчою піснею її ви-
хованці – учасниці дитячого фольклорного ансамблю, 
а також дитячого зразкового хору під її орудою; со-
лістки, що, попри юний вік, вже спромоглися виробити 
своє творче «я», – Анастасія Зінюк, Анна Росляк, Зо-
ряна Запухляк, Ангеліна Грицей, Надія Війтюк, Наталія 
Сенишин. Своїми крильми в часі тривання вечора ви-
нуватиця імпрези вдячно нарекла народний аматор-
ський анасмбль народних інструментів, очолюваний 
Олександрою Чепигою. А який іскрометний дух, як за-
вжди, привнесли в залу аматори зразкового дитячого 
ансамблю танцю «Джерельце» під майстерною орудою 
Марини Євсюкової, представивши супроводжувані ви-
гуками «браво!» танці «Полька в капелюсі» та «Не да-
вайте суму жити». 

До слів поцінувань щедро засіяної ювілянткою та-
лантами ниви долучила начальник відділу культури і 
туризму РДА Галина Чайківська Грамоту ОДА. Окса-
митовий голос Чортківщини – соліст РБК Віталій При-
ємський змусив п. Оксану ностальгувати за юністю 
виконаною ним піснею «Стежина в ріднім краї», що є 
знаковою в її долі. Якраз припасував до того спомин-
вітання з вуст довголітнього викладача Чортківського 
педагогічного Дарії Савчук, наставниці-порадниці п. 
Оксани в її юності. «Все буде добре в Україні, коли ма-
ємо таких співаків» – переконував спільноту директор 
Чортківського медколеджу Любомир Білик. Острівцем 
любові до української пісні нарекла територію творчос-
ті п. Морозюк начальник відділу з гуманітарних питань 
виконавчого апарату районної ради Тетяна Яблонь, а 
директор гімназії ім. М.Шашкевича Михайло Каськів 
до щирих зичень легкої лелечої долі долучив книжку 
про alma-mater її і сина, нині студента-другокурсника 
Донецької консерваторії. Грамоту обласної «Просвіти» 
вдаровано просвітянкою Анною Савкою, щирі зичення 
творчої наснаги на літа – від краянина-генерала Во-
лодимира Бедриківського завідувачем громадської 
приймальні Тернопільського земляцтва на Чортківщині 
Степаном Шевчуком. Чи не найтеплішими виявились 
палкі слова вітань від колег по творчому цеху – дирек-
торів Чортківської музичної школи Ярослава Дрогомо-
рецького та РБК Йосипи Овод. І зовсім несподівани-
ми, та теплими й щирими – від колег-однокласників. А 
відтак дяку-пошанівок непідробно щиро складали від 
імені всіх її випускників та нинішніх учнів хористи, ко-
трі в промовистій пісні «Українська родина» заповнили 
авансцену та виспівали многоліття всім присутнім.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Òàì, äå º æ³íêà-ìàòè, – 
º ñ³ì’ÿ, º ä³òè, º ìàéáóòíº

Тетяна АнДруХІВ – заступник го-
ловного лікаря Чортківської центральної 
комунальної районної лікарні з медсе-
стринства. У 1992 р. на відмінно закін-
чила Чортківський державний медичний 
коледж, плекала мрію стати хірургом. 
Та мрія не реалізувалася. На останньо-
му курсі навчання зустріла своє перше 
і єдине кохання – майбутнього чоловіка 
Руслана. Почуття зародилися настільки 
міцні й справжні (до речі, вони й досі такі 
ж), що й дня не могла уявити собі без ко-
ханого, тому подальше здобуття освіти у 
виші та кар’єра відійшли на задній план. 
Перш за все – сім’я. 

Жінка, на думку нашої героїні, – бере-
гиня домашнього затишку, вона послана 
Богом, щоби народжувати дітей, продо-
вжувати рід людський. Поєднати про-
фесію лікаря (та ще й хірурга) з сім’єю 
– нереально, бо і те, й інше потребує по-
вної віддачі, тому надала перевагу сім’ї, 
материнству. У пані Тетяни троє синів: 
старший Тарас (18 років) закінчує 11-й 
клас; Петро (16 років) навчається у Чорт-
ківському державному медичному коле-
джі; молодший – десятирічний Павлик. І 
сини – дарунок долі. 

 – А якщо Бог дасть ще донечку? – за-
питую у пані Тетяни.

 – На все воля Божа… Але прошу Все-

вишнього, – відповідає вона, – щоби 
дав діток тим, у кого їх іще немає. Бо, 
як говорила моя бабуся, дітей виховува-
ти – камінь ковтати. З кожним роком я це 
розумію і завше ду-
маю, чи все щонай-
краще вкладаю у ви-
ховання своїх синів.

Пані Тетяна усюди 
встигає – і займані 
посадові обов’язки 
сумлінно виконує, і 
є учасницею народ-
ного аматорсько-
го хору «Галичина» 
Чортківської ЦКРЛ, і 
удома – все як слід 
(ще й 25 сотих горо-
ду),  і сини – як соко-
лята; й усім, хто по-
требує її допомоги, 
приділяє увагу. Жвава, енергійна, напо-
леглива, щира і добродушна, вона влас-
ним прикладом привчає своїх хлопців 
до відповідальності, прививаючи любов 
до всього, що приносить доля. Домашні 
обов’язки розподіляють на всіх порівну, 
проблеми вирішують разом і відпочи-
вають завжди разом. Навіть достигли-
ми ягодами у власному саду (проживає 
сім’я у с. Біла) ласують разом, загалом 

обговорюючи назрілі питання. 
Ще дитиною часто їздила Тетяна у 

Зарваницю, пам’ятає повчання тамтеш-
нього священика, отця Василя: не дай, 

щоби зло тебе перебороло, перемагай 
його добром. Це повчання і взяла собі за 
життєве кредо. 

 – Якщо я з Богом, то хто мені ворог – 
ніхто! – говорить наша героїня. – З цим і 
йду по життю. Це дає мені сили. Віддати 
перевагу кар’єрі – недобре. Відчути те-
пло материнства, відчути, як рухається 
дитя під серцем, – це найбільше щастя 
для жінки. Я справді щаслива! 

Лілія ТеСЛюк – викладач Чорт-
ківського педагогічного училища ім. 
О.Барвінського. Виховуючи двох синів, 
мріяла ще про донечку. Сини (Рома-
ну вже 26 років, Миколі – 25) дорос-
лішали, мріяли 
про самостійне 
майбутнє, здо-
буваючи освіту, 
а мати розуміла, 
що ось-ось роз-
летяться її хлопці 
хто куди… А роки 
летять… Гадала, 
що після сорока 
років уже й запіз-
но народжувати. 
Але мрія про до-
нечку виявилася 
сильнішою по-
над усе. Після 
великої перерви 
від народження синів трішки важко було 
повернутися до пелюшок і підгузків. На-
лаштовувала себе до нових випробу-
вань, турбота про немовля перекрила 
всі страхи перед забутим і таким доволі 
знайомим. Протягом дев’яти місяців ва-
гітності не відчувала жодних ускладнень 
щодо фізичного стану, здоров’я примно-
жувалося, радості – чути іще одне биття 

серця – не було меж. Коли пані Лілії ви-
повнилося 44, Господь подарував їй таку 
бажану дівчинку-перлинку – Юлечку. Ска-
жете, подвиг? Ні! Справді – дар Божий. У 
старших синів, котрі були і здивовані, й 

водночас збентежені появою сестрички, 
зародилися нові дивні (досі не знані), але 
щирі  почуття. Зараз Юлечці вже 9 років, і 
вона найбільша улюблениця родини Тес-
люків. Дівчинка, як каже матуся, додала 
юності своїм рідним. Любов перемогла 
звичку, яка так часто приходить у сім’ю 
з роками. Так склалося, що чоловік пані 
Лілії та син Роман працюють у Тернополі, 

Микола здобуває другу вищу освіту. Тому 
мама з донею поки що – удвох.  Викла-
дацька діяльність займає доволі багато 
часу, але перш за все – діти. 

 – Вибір між сім’єю та кар’єрою, ма-
буть, мож-
на зробити, 
– говорить 
пані Лілія, – 
та для мене 
перш за 
все – діти. 
З в и ч а й н о 
ж, можна 
й поєдну-
вати, адже 
обов’язково 
п о в и н н а 
бути улю-
блена про-
фесія, та 
діти – най-

цінніше. І я ж не одна, за першої же мож-
ливості мої хлопці з’їжджаються додому, 
виховуємо та дбаємо про Юлечку разом 
(у тюльпановому букеті вона як рома-
шечка). Вихідні проводимо теж завжди 
разом, відпочиваючи на природі. Дивля-
чись на своїх дорослих синів, мріємо з 
чоловіком уже й про внуків. Діти, внуки 
– це найбільше щастя в житті.

Повертаючись до ток-шоу в ме-
дичному коледжі, пригадується 
досить влучна цитата про жінку, 
озвучена В.Б.Панасюком (даруйте, 
мовою оригіналу):

… Столетия промчались. И снова, 
        как в  тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит, 

             в горящую избу войдет...
Ей жить бы хотелось иначе, 
         носить драгоценный наряд,
Но кони все скачут и скачут, 
                 а избы горят и горят… 

І після цього хочеться зупинитися 
на думці священика, отця Володи-

мира Заболотного, котрий висловив 
своє бачення щодо даного вибору: 
Жінка – сім’я чи кар’єра?

 – Час не стоїть на місці. Все тече, 
все змінюється. І сучасна жінка за 
волею Господньою може вміло по-
єднати і сім’ю, й кар’єру. Така вже 
жіноча доля…

Стара хатина біля річки,
Там виграє бистра вода.
Ночами часто мені сниться
Моя матуся молода…

Стежина заросла травою,
Немає вже до кого йти,
Душа матусі відлетіла
У білі хмари навіки.

Верби низенько похилились,
Немов задумались вони,
Що опадуть із них листочки
І попливуть хтозна-куди…

Прийде весна, ви знов, вербиці,
Одягнете зелений лист,
Моя матуся лиш приходить
До мене ангелом з небес.

І я шукаю ті стежини,
Де часто там ходили ми,
Тепер стежина є до тебе
В небесні зоряні світи.

Ці рядки Романа ЛЕВЧАКА 
(с. Нагірянка) покладені на музику 

Василем Сорокою – викладачем 
Теребовлянського вищого 

училища культури 

Ведуча сторінки Тетяна ЛЯКУШ

Журавка з треллю 
солов`я

Дзвінким соловейком, що бринить-виспівує 
почування рідного краю, вже давно нарекли 

Оксану Морозюк всі залюблені у щиру ліричну 
пісню. Її творчий вечір-пошанування з нагоди 

життєвого ювілею ліг тужавим перевеслом 
щедрого ужинку мистецьких здобутків перед 

взір та на душу тих, що виповнили залу 
РБК ім. К.Рубчакової минулої неділі.

Стежина до мами

Перший подарунок, який дає нам мати, – 
це життя, другий – любов, і третій – розуміння

Д. Брауер

Серце матері – невичерпне джерело чудес 

П. Беранже
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Засторога

Засторога

Консультації

11 квітня цього року від смертельно-
го ураження електричним струмом на 
полі, біля дороги Підгайці – Монасти-
риська, між населеними пунктами х. 
Кадуби і с. Доброводи загинув чоло-
вік. Нещасний випадок трапився через 
необережність і нехтування правилами 
техніки безпеки поводження в охорон-
ній зоні повітряних ліній електропере-
дач.

Обставини нещасного випадку: водій 
вантажного автомобіля марки “БАР” 
(самоскид) і потерпілий проводили 
роботи з розвантаження мішків із селі-
трою. Після закінчення розвантаження 
водій з потерпілим вирішили почисти-
ти кузов, для цього його потрібно було 
підняти. Під час підняття кузова потер-
пілий, пришвидшивши роботу, почав 
відкривати борт кузова, саме в той час 
верхня частина металевого кузова до-
торкнулася до лінії електропередач 10 
кВ, що й призвело до короткого зами-
кання – чоловік потрапив під небезпеч-
ну дію електричного струму. 

Про доторкання кузова до нижньо-
го, а потім до верхнього проводу лінії 
електропередач 10 кВ № 7 свідчать 
сліди на кузові та на проводі, які зали-
шилися внаслідок короткого замикан-
ня. Під час контакту кузова з проводом 
чоловік тримався за металеву частину 
кузова і саме тому був смертельно 
уражений струмом, адже метал є про-
відником. Смерть констатували медич-
ні працівники, які прибули на місце не-
щасного випадку.

Щоби проводити роботи в охорон-
них зонах електромереж, працівники 
повинні обов’язково повідомляти ра-
йон електричних мереж і представник 
енергокомпанії повинен бути присут-

нім при виконанні робіт. Роботи праців-
никами даного підприємства проводи-
лися в охоронній зоні ПЛ 10 кВ Ф-7 без 
дозволу та погодження з керівництвом 
Підгаєцького РЕМ.

Забороняється (!) в охоронних зонах 
повітряних і кабельних ліній, транс-
форматорних підстанцій, розподільчих 
пунктів і пристроїв виконувати будь-які 
дії, що можуть порушити нормальну 
роботу електричних мереж, спричини-
ти їх пошкодження або нещасні випад-
ки, а саме:

– перебувати стороннім особам на 
території та в приміщеннях трансфор-
маторних підстанцій, розподільчих 
пунктів і пристроїв, відчиняти двері 
та люки цих споруд, здійснювати са-
мовільне переключення електричних 
апаратів та підмикання до електричних 
мереж;

– будувати житлові, громадські та 
дачні будинки;

– влаштовувати будь-які звалища;
– складати добрива, корми, торф, 

солому, дрова, інші матеріали;
– розпалювати вогнища;
– розташовувати автозаправні стан-

ції або інші сховища пально-мастильних 
матеріалів;

– накидати на струмопровідні час-
тини об’єктів електричних мереж і на-
ближати до них сторонні предмети, 
підніматися на опори повітряних ліній 
електропередачі, електро-обладнання 
трансформаторних підстанцій, розпо-
дільчих пунктів і пристроїв, демонтува-
ти їх елементи;

– саджати дерева та інші багаторічні 
насадження, крім випадків створення 
плантацій новорічних ялинок;

– влаштовувати спортивні майдан-

чики для ігор, стадіони, ринки, зупинки 
громадського транспорту, проводити 
будь-які заходи, пов’язані з великим 
скупченням людей, не зайнятих вико-
нанням дозволених у встановленому 
порядку робіт;

– запускати спортивні моделі літаль-
них апаратів, повітряних зміїв;

– виконувати роботи із застосу-
ванням ударних механізмів, скидати 
вантажі масою понад 5 тонн, скида-
ти і зливати їдкі й ті, що спричиняють 
корозію, речовини,  пально-мастильні 
матеріали (в охоронних зонах підзем-
них кабельних ліній електропередач).

Також забороняється виконання сіль-
ськогосподарських робіт:

– на відстані 1 м по колу від одно-
стоякових опор ПЛ 0,4-10 кВ;

– на земельній ділянці розміром 2 x 
5,5 м від анкерних опор ПЛ 0,4-10 кВ;

– на відстані 2 м по колу від одно-
стоякових опор ПЛ 35-110 кВ;

– на земельній ділянці розміром 6 x 6 
м від анкерних опор ПЛ 35-110 кВ.

При виявленні обірваного проводу 
на повітряних лініях усіх класів напруг 
0,4-10-35-110 кВ забороняється набли-
жатися до нього на відстань менше 8 
метрів і негайно повідомляти чергово-
го диспетчера РЕМ за телефонними 
номерами: 2-61-88, 2-61-90.

Адміністрація району електромереж 
нагадує, що багато електроопор роз-
міщено на територіях полів і чимало 
електроліній проходить територією 
сільськогосподарських угідь, тому, 
виконуючи будь-які роботи поблизу 
них, потрібно бути дуже обережним. У 
жодному випадку не можна нехтувати 
правилами безпеки в охоронних зонах 
електромереж, адже вони розроблені 
для того, щоби вберегти здоров’я та 
життя людей.

Сергій ПРОТОКОВИЛО,
головний інженер 

Чортківського РЕМ

Струм “вбиває” необережних
Смертельне ураження електричним струмом через 

необережність трапилося в Підгаєцькому районі нашої області.

Футбол
Матчем другого туру першості Тернопільщини-2012 

(«Південна зона») обласний футбол повернувся минулої 
неділі після «зимової сплячки» до нашого міста. Пиш-
ним чортківським короваєм вітали гостей і господарів 
змагань дівчата у національних костюмах. Вітальне 
слово до гравців і уболівальників, яких зібралося на по-
чатку матчу не надто густо, мав голова районної ради 
Володимир Заліщук. Капітани команд підняли Держав-
ний прапор України і – футбольний сезон стартував.

Слід сказати, що до цієї гри чортківчани підійшли у 
піднесеному настрої, адже, не зважаючи на прикру по-
разку у І турі від заліщицького «Дністра» з рахунком 1:4, 
нашим гравцям зараховано технічну перемогу, оскільки 
наддністрянці порушили регламент: замість одночас-
ного перебування двох гравців 1994 р. н. на футболь-
ному полі був тільки один. Однак як не старались вони 
розпечатати ворота своїх суперників з Монастирись-
кої, м’яч вперто не йшов у ворота: то воротар ставав на 
заваді, то бракувало виконавської майстерності. Мож-
ливо, далася взнаки відсутність травмованих лідерів 
нашої команди – Корнелія Трояна і Сергія Скалія. У під-
сумку фінальний свисток судді зафіксував безгольову 
нічию: ФК «Чортків» – «Галичина» Монастириська – 0:0. 
У наступному турі чортківчан очікує непросте виїзне 
протистояння у Теребовлі з місцевою «Нивою».

Між тим, минулої неділі були зіграні і чергові матчі 
розіграшу кубка району-2012 (стадія 1/4 фіналу). Ось їх 
результати: Звиняч – Росохач – 6:0; Заводське-1 – Біла 
– 2:0; Давидківці – Дж. Слобідка – 4:1; Шманьківчики 
– Калічівка – 2:1. У півфінальних зустрічах, які відбу-
дуться на Спаса, 19 серпня, на центральному міському 
стадіоні поміряються силами пари Шманьківчики – За-
водське-1 і Давидківці – Звиняч.  

Що таке оренда землі?
Оренда землі – це засноване на 

договорі строкове платне володіння 
і користування земельною ділянкою, 
необхідне орендареві для проведен-
ня підприємницької та інших видів ді-
яльності. Укладення договору оренди 
земельної ділянки із земель приват-
ної власності здійснюється за згодою 
орендодавця та особи, яка згідно із 
законом вправі набувати право орен-
ди на таку земельну ділянку.

Що є об’єктами оренди землі?
Об’єктами оренди є земельні ділян-

ки, що перебувають у власності гро-
мадян, юридичних осіб, комунальній 
або державній власності. Земельна 
ділянка може передаватися в оренду 
разом з насадженнями, будівлями, 
спорудами, водоймами, які знахо-
дяться на ній, або без них.

Як передаються земельні ділянки 
в оренду та як укласти договір?

Передача в оренду земельних діля-
нок здійснюється за договором орен-
ди між власником земельної ділянки 
і орендарем. Договір оренди землі 
укладається у письмовій формі та на-
бирає чинності після його державної 
реєстрації, яка здійснюється на да-
ний час територіальними органами 
Держкомзему. Типова форма догово-
ру оренди землі затверджена поста-
новою Кабінету Міністрів України від 3 
березня 2004 р. за № 220.

Чи може переходити право на 
оренду земельної ділянки?

Право на оренду земельної ділян-
ки переходить після смерті фізичної 
особи-орендаря, якщо інше не перед-
бачено договором оренди, до спад-
коємців, а в разі їх відмови чи відсут-
ності таких спадкоємців – до осіб, які 
використовували цю земельну ділянку 
разом з орендарем і виявили бажання 
стати орендарями в разі, якщо це не 
суперечить вимогам Земельного ко-
дексу України.

На що варто звернути увагу при 
укладанні договору оренди землі?

Істотними умовами договору оренди 
землі є: об’єкт оренди (місце розта-
шування та розмір земельної ділянки);  
строк дії договору оренди; орендна 
плата із зазначенням її розміру, індек-
сації, форм платежу, років, порядку її 
внесення і перегляду та відповідаль-
ності за її несплату; умови викорис-
тання та цільове призначення земель-
ної ділянки, яка передається в оренду; 
умови збереження стану об’єкта орен-
ди; умови і строки передачі земельної 
ділянки орендарю; умови повернення 
земельної ділянки орендодавцеві; іс-
нуючі обмеження (обтяження) щодо 
використання земельної ділянки; ви-
значення сторони, яка несе ризик   ви-
падкового пошкодження або знищен-
ня об’єкта оренди чи його частини; 
відповідальність сторін. 

Відсутність у договорі оренди землі 
однієї з цих умов є підставою для від-
мови в державній реєстрації договору 
оренди, а також для визнання дого-
вору недійсним відповідно до закону. 
За згодою сторін у договорі оренди 

землі можуть зазначатися інші умови, 
зокрема якісний стан земельних угідь, 
порядок виконання зобов’язань сторін 
тощо.

Чи можуть змінюватись умови 
договору оренди землі?

Зміна умов договору оренди зем-
лі здійснюється за взаємною згодою 
сторін. У разі недосягнення згоди 
щодо зміни умов договору оренди 
землі спір вирішується в судовому по-
рядку.

Як поновлюється договір оренди 
землі?

По закінченні строку, на який було 
укладено договір оренди землі, 
орендар, котрий належно виконував 
обов’язки за умовами договору, має 
переважне право перед іншими осо-
бами на укладення договору оренди 
землі на новий строк (поновлення до-
говору оренди землі).

Орендар, який має намір скориста-
тися переважним правом на укладен-
ня договору оренди землі на новий 
строк, зобов’язаний повідомити про це 
орендодавця до спливу строку дого-
вору у строк, встановлений цим дого-
вором, але не пізніше ніж за місяць до 
спливу строку договору оренди землі. 
До листа-повідомлення про понов-
лення договору оренди землі орендар 
додає проект додаткової угоди. При 
поновленні договору його умови мо-
жуть бути змінені за згодою сторін. У 
разі недосягнення домовленості щодо 
орендної плати та інших істотних умов 
договору переважне право орендаря 
на укладення договору оренди землі 
припиняється.

На численні запитання наших читачів щодо укладення договору 
оренди землі дає відповіді управління Держкомзему 

у Чортківському районі.

Звісно, першою умовою відпочинку на воді є вмін-
ня плавати. Людина, яка добре плаває, почуває себе 
на воді спокійно й упевнено, а у випадку необхідності 
може надати допомогу товаришу, який потрапив у біду. 
Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути 
обережним і суворо дотримуватись правил поведінки 
на воді. Отож, влаштовувати відпочинок на воді можна 
лише у спеціально відведених місцевими органами ви-
конавчої влади та обладнаних для цього місцях. 

Не зайве застерегти, що відпочивати на воді слід 
світлої частини доби за спокійної безвітряної погоди й 
температури води не нижче 18 градусів за Цельсієм, 
повітря – 24 градуси. Не рекомендується купатися від-
разу після прийняття їжі. Заходити у воду слід повільно, 
дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури 
повітря та води. Перебувати у воді варто не довше як 
15 хвилин, а після купання відпочити в тіні. Не реко-
мендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих 
та зарослих густою рослинністю берегів. Пірнати мож-
на лише там, де для цього є достатня глибина, прозо-
ра вода та чисте дно. Забороняється використовувати 
для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, 
камери від автомобільних шин, надувні матраци тощо. 
Категорично забороняється перед купанням вживати 
спиртні напої – адже якраз саме цей фактор зазвичай 
сприяє розвитку отих злощасних трагедій. Водночас 
забороняється забруднювати воду та берег, кидати 
пляшки, банки, побутове сміття. Не допускайте у воді 
грубих ігор, пов`язаних з обмеженням руху рук та ніг, 
не давайте дітям заходити у воду глибше ніж до пояса. 
Суворо забороняється допускати купатися дітям без 
супроводу дорослих.

Якщо все ж трапився прикрий випадок, необхідно як-
найшвидше витягти потерпілого з води. Коли це стало-
ся близько берега, можна кинути предмет, щоби той, 
хто перебуває у воді, міг схопитися за нього, – рятівне 
коло, дошку, мотузку. Витягнувши потерпілого з води, 
потрібно зняти з нього мокрий одяг і витерти тіло, за-
спокоїти й зігріти. Не можна давати алкоголю, оскіль-
ки він підвищує потребу людини в кисні і може спро-
вокувати появу судом. За відсутності свідомості треба 
дати вдихнути пари нашатирного спирту, якщо легкі 
постукування по щоках не допомагають. За відсутності 
пульсації на сонних артеріях та дихання приступають до 
реанімації. Слід видалити воду з дихальних шляхів та 
очистити ротову порожнину від інородних тіл, так як піс-
ля 4-5 хвилин після утоплення відбуваються незворотні 
зміни в організмі. Масаж серця та штучну вентиляцію 
легень необхідно проводити до відновлення дихання, 
пульсу, звуження зіниць, покращення кольору шкіри.

Усе перелічене – те, що повинен знати кожен з нас. 
Будьте обережні, завжди пам`ятайте основні правила 
поведінки на воді.

Богдана ОПИХАНА, 
медсестра Чортківської рятувальної станції

Вода, з водою, на воді...
Таке жадане та спрагло очікуване і дорослими, 

й особливо малечею літо-літечко цьогоріч 
прийшло значно раніше сподіваного – наприкінці 
квітня. Якось зненацька впало на землю гарячою 
спекою й спонтанно повело нас до води. Однак 

вода не терпить байдужості і з доброї ласки 
може враз обернутися на вражаючу загрозу. 

Про це промовисто свідчать сумні факти: 
з початком відпочивального сезону вже маємо 

в районі один випадок трагедії на воді.

ДПІ інформує

За січень-квітень поточного року 
інспекцією забезпечено надходження 
платежів до загального фонду Зве-
деного бюджету у сумі 19,8 млн. грн., 
виконання прогнозних показників ста-
новить 101 відсоток.

До загального фонду Державного 
бюджету за платежами, що контро-

люються податковими органами, з 
початку року надійшло 5,3 млн. грн., 
прогнозні показники виконано на 101,2 
відсотка (при завданні 5249,8 тис. грн. 
фактично надійшло 5314,2 тис. грн.).

До загального фонду Місцевого 
бюджету за платежами, що контро-
люються податковими органами, за 

чотири місяці ц. р. мобілізовано 14,4 
млн. грн., прогнозні показники вико-
нано на 101,1 відсотка, додатково на-
дійшло 138 тис. грн.

Марія ТИМЧИШИН, 
заступник начальника ДПІ 

у Чортківському районі

Про виконання прогнозних показників за січень-квітень ц. р.



07.10 7 чудес 
України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі 
хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Кумири та 
кумирчики
10.55 Як це?
11.35 Ближче до 
народу
12.25 Караоке для
 дорослих
13.15 Атака магії
14.00 В.Гришко. 
“Коханим жінкам”
15.20 Бокс. Турнір 
“Київські рукавиці”
17.00 Шеф-кухар 
країни
17.50 Золотий гусак
18.15 Маю честь 
запросити
19.05 Діловий світ
19.45 Зірки гумору
20.40 Головний 
аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський 
виклик
23.50 Свої

07.25 Х/ф “Прокажена”
09.05 Х/ф “Абонент 
тимчасово недосяжний”
Х/ф “Компенсація”
14.40 Х/ф “Було це на 
Кубані”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф “Було це на 
Кубані”
23.15 ТСН-Тиждень
00.00 Х/ф “Дядечко Бунмі, 
який пам`ятає свої минулі 
життя”

08.25 М/ф “Маша і Вед-
мідь”
08.55 М/с «Машині 
казки»
09.30 Школа лікаря 
Комаровського
10.05 Т/с “Тільки ти”
17.55 Х/ф “Дім, милий 
дім”
20.00 Подробиці 
тижня
21.00 Х/ф “Дім на 
краю”
22.55 Що? Де? 
Коли?

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський ви-
клик
08.00 Шустер-Live
11.45 After Live
12.05 Таємниця успіху
12.50 Щоденник 
ПКЄ-2012
13.00 Х/ф “Дев`ять днів 
одного року”
15.10 Зелений коридор
15.25 В гостях у 
Д.Гордона
17.10 Золотий гусак
17.35 10+10. Україна – 
Грузія
18.50, 21.35 Вболівай з 
найкращими
20.55 Зворотний 
зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.25 Кабмін: подія 
тижня
23.50 Експерт на 
зв`язку

06.25 М/ф «Смурфи»
07.20 Справжні лікарі 2
08.10 Світське життя
09.05 Хто там?
10.05 М/с «Русалонька»
10.30 М/с «Тімон і 
Пумба»
10.55 Світ навиворіт
12.00 Х/ф «Роман з 
каменем»
13.55 Х/ф «Перлина 
Нілу»
15.45 Х/ф «Ельдорадо – 
храм Сонця»
17.40 Х/ф «Ельдорадо – 
місто золота»
19.30 ТСН
20.00 Операція Краса
21.40 Футбол. Ліга чем-
піонів. Фінал. “Баварія” 
(Німеччина) – “Челсі” 
(Англія)
23.30 Х/ф “Перевізник”

08.20 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.45 Вирваний з 
натовпу
11.20 Найрозумніший
13.15 Х/ф «Блакитна 
лагуна»
15.45 Велика різниця по-
українському
17.45 Юрмала-2010
18.50 Розсмішити 
коміка
20.00 Подробиці
20.25 Вечірній 
квартал
22.25 Х/ф “Коріолан”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20, 20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.30 Д/ф “Тополь-1”
10.10 Легко бути жінкою
10.55 Віра. Надія. Любов
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 21.20 Діловий світ
12.25 Надвечір`я 
12.55 Околиця
13.10 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
14.25 Ближче до народу
15.55 Літній жарт
16.30 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
17.35 Наша пісня 
18.45 Шляхами України
19.10 Літній жарт
19.45 Жарт
20.35 After Live
21.15 Плюс-мінус
21.25, 22.50 Шустер-Live 

06.45. 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55  Т/с «Клон 2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.20 Цілковите пере-
втілення
14.15 Т/с “Історія зечки”
16.15 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
20.15 Х/ф «Перевізник»
22.10 Х/ф «Дипломат»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10 З новим 
ранком
09.10 Т/с “Єдиний мій гріх”
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить 
поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці 
20.30 Велика різниця по-
українськи
22.30 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25, 20.45 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.35 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
10.55 Здоров`я
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Аудієнція
13.10 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
16.05 Літній жарт
16.40 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
18.00 Про головне
18.55 Зірки гумору
20.50 Плюс-мінус
21.35 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.20 Цілковите пере-
втілення
14.15 Т/с “Історія зечки”
16.15 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 Я люблю Україну
21.35 Х/ф “Мексиканський 
вояж Степанича” 
23.20 Вечірній Ургант

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Єдиний мій гріх”
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить 
поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Єдиний мій гріх”
22.40 Т/с “Кулінар”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20 Уряд на зв`язку з 
громадянинами
09.50 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона 
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.00 Т/с «Чотири танкіс-
ти і собака»
16.20 Доки батьки сплять
16.45 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
18.00 Про головне
18.55 Зірки гумору
19.50 Весняний жарт
21.25 Плюс-мінус
21.40 З посмішкою про 
головне
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 Шість кадрів
12.25 Зніміть це негайно
13.20 Цілковите пере-
втілення
14.15 Т/с “Історія зечки”
16.15 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 Х/ф “Пірати Кариб-
ського моря: прокляття 
Чорної перлини” 
23.10 Гроші

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Єдиний мій гріх”
11.05 Т/с “Маршрут Мило-
сердя”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить 
поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Єдиний мій гріх”
22.40 Т/с “Кулінар”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
09.55 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона 
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Крок до зірок
13.10 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
16.05 Бокс. Турнір “Київ-
ські рукавиці”
16.50 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
18.00 Про головне
18.55 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.50 Весняний жарт
20.15 Афтершок
20.50 Плюс-мінус
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 Шість кадрів
12.45 Зніміть це негайно
13.40 Цілковите пере-
втілення
14.35 Давай одружимось
16.15 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 «Міняю жінку – 5»
21.30 «Моя сповідь. Яна 
Рудковська»
22.30 І прийде кохання
23.35 Вечірній Ургант

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Єдиний мій гріх”
11.05 Т/с “Маршрут мило-
сердя”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить 
поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Єдиний мій гріх”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Державна підсумко-
ва атестація. Українська 
мова. Диктант. 9-й клас.
09.05 Підсумки тижня
09.45 Точка зору
10.10 Легко бути жінкою
10.55 Шеф-кухар країни
11.45 Контрольна робота
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Право на захист
13.00 Т/с «Чотири танкіс-
ти і собака»
15.15 Euronews
16.05 Вікно до Америки
16.25 Олімпійським курсом
16.40 Т/с “17 миттєвостей 
весни”         17.50 Смішний 
та ще смішніший
18.50 Сільрада
19.05 До 15-річчя програ-
ми “Крок до зірок”
21.00 Підсумки дня
21.20 Плюс-мінус
21.40 Жарт
22.25 Наше Євро
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с «Клон-2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 «Шість кадрів»
12.40 Зніміть це негайно
13.35 «Цілковите пере-
втілення – 3»
14.30 Давай одружимось
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
17.55, 19.25 ТСН
18.30 Не бреши мені 3
20.10 «Принци бажають 
познайомитися»
22.35 Велика різниця 
23.35 Вечірній Ургант

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 12.15 Т/с “Янголи 
війни”
13.35 «Слідство вели»
14.30 Сімейний суд
15.25 Судові справи
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 «Серце підкаже»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Єдиний мій гріх»
22.40 Т/с “Кулінар”
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16 травня. Тривалість дня – 15.32. Схід – 5.09. Захід – 20.41. Іменини святкує Тимофій

ПОНЕДІЛОК
15 травня
ВІВТОРОК

16 травня
СЕРЕДА

17 травня
ЧЕТВЕР

18 травня
П`ЯТНИЦЯ

19 травня
СУБОТА

20 травня
НЕДІЛЯ

14 травня

ГуСятиНСький коледЖ 
тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя

запрошує на державну, заочну, екстернатну 
форми навчання за спеціальностями

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

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

Вважати недійсними

Подяка

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї 
серії ВО за № 006461, видане відділом 
у справах молоді та спорту Чортківської 
РДА 26 листопада 2010 р. на ім`я: МАР-
МУРАШ Антон Русланович.

свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно серії САС за № 788764, вида-
не виконкомом Чортківської міської ради 
30 червня 2010 р. на ім`я: БАЮК Дарія-
Зофія Павлівна.

Адміністрація, профспілковий комітет та ко-
лектив працівників Чортківського державного 
медичного коледжу висловлюють щирі співчут-

тя викладачу коледжу Світлані Василівні Паньків з 
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Адміністрація, профспілковий комітет та колек-
тив працівників Чортківського державного медично-
го коледжу висловлюють щирі співчуття працівниці 
бібліотеки коледжу Валентині Володимирівні Ло-
ренсон з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив працівників бібліотеки Чортківського 
державного медичного коледжу висловлює щире 
співчуття бібліотекарю Валентині Володимирівні 
Лоренсон з приводу тяжкої і непоправної втрати – 
смерті її чоловіка.

Нещодавно у нашій сім`ї сталося велике 
горе – помер чоловік, батько Лоренсон В.М. Як 
кажуть, люди пізнаються у біді. Сердечну під-
тримку й фінансову допомогу отримали від щи-
рої, доброї людини – директора Чортківського 
державного медичного коледжу, заслуженого 
лікаря України, к. м. н. Любомира Степановича 
Білика. Висловлюємо глибоку вдячність пану 
Білику та усьому ввіреному йому колективу 
за їхню доброту й чуйність. Хай Господь від-
дячить їм за їхні діла.

З повагою – опечалена родина.

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

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.

“еліт”-3-кімнатна квартира у 7-квартирному 
котеджі у Чорткові (біля ЗОШ № 5). Площа – 100 
кв. м. З меблями, суперремонт.

Тел. 066-204-76-12.

1-кімнатна квартира, 30/16/7, третій поверх 
5-поверхового будинку по вул. Шевченка (біля парку). 
Косметичний ремонт.

Тел. 066-650-13-55. 

2-кімнатна квартира в центрі міста. Є інди-
відуальне опалення, м/п вікна, ремонт.

Тел. 067-905-22-44.

півбудинку в м. Чортків, загальна площа – 52,4 
кв. м, вхід окремий, дві кімнати, кухня, коридор, 
газове опалення до грубок. 2 підвали, сарай, 
город 7 сотих.

Тел.: 2-37-84; 097-370-17-00.

2-кімнатна квартира у новозбудованому бу-
динку, площею 62 кв. м, євроремонт, тепла підлога, 
частково меблі, гараж, підвал. Ціна договірна.

Тел.: 097-787-71-46; 099-331-33-85.

Чортківське райСТ здає в оренду: складські 
приміщення в м. Чортків, вул. 3алізнична, 85 та в 
с. Білобожниця; приміщення бару в м. Чортків, вул. 
3алізнична, 87; частину приміщення будинку торгів-
лі в с. Базар, Ридодуби, Джурин,Великі Чорнокінці, 
Чорнокінецька Воля, Залісся.

Продає: складські будівлі в с. Білобожниця, ава-
рійні магазини в с. Черкавщина та Ромашівка; дві 
відкриті холодильні вітрини «Бонета» довжиною 1,5 
м та шириною 1,1 м, ціна помірна.

За довідками звертатися за тел.: 2-13-64; 
067-354-10-11.

ПРОДАюТЬСЯ
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Вітання8

17 травня. Тривалість дня – 15.35. Схід – 5.07. Захід – 20.42. Іменини святкує Мирослав

Вітання

+10 ... +28

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
12 травня

+5 ... +15

неДілЯ
13 травня

+6 ... +17

ПОнеДілОк
14 травня

+4 ... +19

вівТОРОк
15 травня

+12 ... +16

СеРеДА
16 травня

+6 ... +18

чеТвеР
17 травня

+8 ... +23

П`ЯТницЯ
18 травня

9 травня відсвяткував золотий ювілей
Василь Дмитрович КОРНАК. 

Хай ладиться скрізь: 
            на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій 
                    у серці не згас,
Все світле, гарне, 
              що треба людині, 
Нехай неодмінно 
              приходить до Вас! 
Хай щастя приходить 

                                              і ллється рікою, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
Хай доля дарує Вам довгі літа,                            
А в серці завжди хай живе доброта.

Колектив служби у справах дітей 
Чортківської райдержадміністрації.

Найтепліші привітання, найщиріші 
побажання у день вагомого 90-літнього 

життєвого ювілею засилаємо 
дорогому нашому 

Миколі Сергійовичу ЧАЙЦІ.
Журавлиним ключем 
                    відлітають літа,
Сивина полонила вже скроні.
Тільки в Вашому серці – 
              та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме 
                             в долонях.
Хай калиновий кущ 
                   розцвіте у дворі,

Солов’ї защебечуть грайливо...
Хай ще довго Вам сонце сяє вгорі,
А життя буде мирне й щасливе.
З любов’ю та повагою – син, невістка, 

внучка, правнуки та племінники.

Дорогесеньку матусю, люблячу дружину
Орисю Орестівну ГОРОЩУК

з м. Чортків
поздоровляємо з Днем народження.

У цю травневу неповторну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров`я, 
                            море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веселково-іскристим розмаєм.
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров`я міцне посилає!
Хай пісня з уст Ваших часто лунає,
Хай Бог у житті Вам завжди помагає.

З найщирішими побажаннями – 
чоловік Ігор, донечка Надійка 

і синочок Назарчик.

Щиро вітаємо із 70-річчям 
дорогого свата і дідуся

Михайла Миколайовича РОМАНА
зі с. Свидова.
Зичимо багатства 
                  від землі святої,
Неба голубого, 
                  хліба запашного,
Шани і поваги 
               від онуків та дітей,
Радості, бадьорості – без ліку
І довгого-довгого віку.
Здоров`я і щастя зичимо 
                                  на віки,

На все життя бажаємо ми щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов`ю, спокоєм і миром.

З повагою – сваха Ярослава Стадник 
із сім`єю, сім`я Петра Стадника, 

внуки Андрійко, Володя і Віка.

Сердечно вітаємо з Днем народження 
щирого мецената, добродія, директора 

медичного коледжу, заслуженого 
лікаря України, к. м. н. 

Любомира Степановича БІЛИКА.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою – Чортківська районна 
спілка воїнів-«афганців», 

голова – Михайло Заблоцький.

Засилаємо найщиріші зичення всіх 
земних благ нашому керівникові, доброму 

господареві, шанованій людині 
Роману Михайловичу КУЗЮ 

з нагоди Дня народження.
На струнах травень 
                     пісню підбира,
А ми сьогодні 
          з щирістю й любов’ю
Бажаєм довгих років і добра,
Багато радості 
          та доброго здоров’я.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, 

                                              тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Всіх благ земних ми Вам бажаєм
За вдачу людяну й просту,
Всі квіти світу ми даруєм
За серце щире й теплоту.
Хай праця радість лиш приносить,
А в дім – достаток і тепло,
Хай доля високо підносить
Надії світлої крило.
Хай лік рокам ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі,
Нехай же Вас всі біди обминають,
Щоб хліб святий був завше на столі.
Нехай Господь Вас охороняє,
А Матір Божа здоров’я посилає.

З повагою – колективи ТОВ 
«Чортківська племптахофабрика», ТОВ 

«Агропродукт-2» і ПАП «Добробут».

Вітаємо з 40-річним ювілеєм 
директора Свидівської ЗОШ І – ІІ ст.
Валентина Васильовича ЛУНИКА.

Нехай життя квітує гарно 
                               й пишно,
І День народження 
        приходить знов і знов.
Нехай ніколи Вас 
                      не покидають
Надія, віра, щастя і любов.
Не полишає 
             хай міцне здоров`я,
Благополуччя, радість 

                                                  разом з ним.
Хай горнеться до Вас все світле й добре,
А все лихе хай тане, наче дим.

З повагою – вчителі, 
батьки та учні.

Щиросердечно вітаємо з ювілейним 
Днем народження економіста 

ПСК “Маркет-ТЕКО”
Надію Миколаївну КІРІЧЕНКО,

яке вона святкуватиме 15 травня.
Від щирого серця Вас 
                             ми вітаєм,
Усіх благ земних 
              і небесних бажаєм.
Бажаємо щастя, 
                здоров`я міцного,
Наснаги і сили 
                 від Господа Бога.
Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Нехай Всевишній Вас оберігає,
Від бід боронить Мати Пресвята
І щедрою рукою посилає
Всіх благ на многії літа.

З повагою – колектив ПСК 
“Маркет-ТЕКО” Чортківського райСТ.

Коханого чоловіка, люблячого батька
Руслана ДАНЧИШИНА

зі с. Шманьківці 
вітають з Днем народження 

діти і дружина.
Тебе, рідненький, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо Ти для нас – єдиний
І кращого немає на землі.
Тож нехай міцніше здоров`я 
                                             Твоє буде
І в радості минають дні,
Достатку, щастя, спокою
Від щирого серця бажаєм Тобі.

Романа БАРДЕЦЬКОГО
зі с. Шманьківці 

щиро вітають з 10-річчям 
мама, тато, бабуся, 

сестри і брати.
Неповторних десять років
Виповнилося Тобі
Як великих десять кроків
У прекрасному житті.
Щастя, радість хай дарує
Сонечко із неба,
Перший успіх хай крокує
Поряд біля Тебе.

Цими розквітлими, замаяними зеленню 
травневими днями до оселі наших дорогих 

та шанованих
Петра та Марії ДАНЬО

зі с. Семаківці загостили два ювілеї – 30 років 
їх спільного шлюбу та ваговитий піввіковий 

берегині нашого роду, мами й бабусі
Марії Миколаївни ДАНЬО.

Не зогледілись – виросли вже діти,
“Бабусю” – внуки вам услід кричать.
Чого ще треба? Жити і радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать.
Простіть, як ми робили щось погане,
Хай доля щастя вам у дім несе,
Здорові будьте, дужі та багаті,
Радійте, що у вас ми є.
Живіть ще довго і у рідній хаті
Хай Бог надію вам в житті дає,
Що неодмінно прилетить той час
І знову у хаті щастя запалає,
Коли ви, мамо, вернетесь до нас.

Донька Ірина і зять Анатолій, 
донька Оксана і зять Сергій, 

син Павло, онук Петро.

Найтепліші вітання, найщиріші побажання 
шлемо люблячому чоловікові, турботливому 

татові і дідусеві, дорогому зятеві і свату
Богдану Володимировичу РОМАНІВУ

зі с. Бичківці, який 12 травня святкуватиме 
55-й День народження.

Зичимо своєму дорогому 
ювілярові многая літ і даруємо 
у цей весняний день жменьку 
теплих привітань.

Хай мудрість літ 
                не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне 
                                зірниця,
Хай повниться 
         до краю день за днем

Добра і щастя золота криниця.
Хай буде світлим Ваш життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і напасті
І журавлі на крилах хай несуть
Все те, що називаємо ми щастям.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай, Боже, Вам здоров`я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

З любов`ю і повагою – дружина Іванка, 
діти Марійка і Володя, Андрій і Таня, 

онуки Юля, Вікуся і Олежик, 
теща Михайлина, свати Марцініви, 

свати Слюсарчини.

Щиро вітаємо з 65-річним ювілеєм 
дорогу маму, бабусю, тещу

Марію Григорівну БЛОНСЬКУ
зі с. Горішня Вигнанка.

На килимі життя, немов чарівна м`ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Ми від душі Вас всі вітаєм
І щастя, й радості бажаєм.
Не журіться, наша рідна, мила мамо,
Що роки проходять,
І не виливайте в сльози почуття.
Бо така є правда, що літа минають,
А за ними – все наше життя.
Отож, ми просим: не сумуйте, 
                                  журбі не здавайтесь,
А просто радійте і всім усміхайтесь.
Спасибі Вам, мамо, за те, що зростили,
За хліб на столі, за щедрість душі,
За те, що Ви вчили нас працю любити,
Трудитись весь час і в злагоді жити.
Уклін Вам до землі за Ваші працьовиті руки,
Хай серце не знає печалі й розлуки.
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай смуток до Вас дороги не знає,
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
Господь хай Вам многая літ посилає!

З повагою і любов`ю – донька Іванна, 
зять Роман, внучка Настя, донька Оля, 

зять Василь, внучки Світлана і Марійка, 
внук Владислав, правнук Артур, донька 
Надя, зять Сергій, внуки Міша і Володя 

та вся родина.

Колектив Чортківської музичної школи 
вітає з ювілеєм викладача школи

Оксану Григорівну МОРОЗЮК.
В цей дорогий для 
                         серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – 
                 щирих привітань,
Від зірок – 
             здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

Щиро вітаємо рідного й люблячого 
чоловіка, батька і дідуся

Тараса Павловича ВІТІВА.
Ваговитий, ужинковий юві-

лей заколосився добірно 
травневої пори на Твоєму 
життєвому небосхилі. Засяяв 
золотом високої проби – люд-
ською шаною та вдячністю, 
душевним умиротворенням та 
задоволенням від зробленого, 
збудованого. Сьогодні загос-
тила до Тебе ця помітна дата 
у розмаїтому намисті літ.

У Божий день пречистий, у весняне свято 
Журавлі принесли Тобі весну шістдесяту.
Як летіли – спішили, натомили крилята,
Та хорошу людину не гріх привітати.
Прилетіли додому, заглядали в віконце,
А господар, як пісня, а господар, як сонце.
Працьовитий і мудрий, душею багатий,
Він глава у сім`ї і турботливий тато.
І без нього ніяк, золоті має руки.
Колосяться літа, підростають вже внуки...
Тож хай Матінка Божа Тобі повсякчас 
                                                         помагає,
А незгоди й невдачі Твою хату минають.
Хай здоров`я і щастя будуть 
                                            з Тобою у змові.
Сонця, неба, достатку і, звичайно, любові!

З повагою і любов`ю – дружина 
Володимира, син Борис, донька Оля,  
зять Роман, внуки Оленка та Іринка 

і вся родина.

13 травня завітає 18-й День народження 
до люблячої донечки, дорогої сестрички

Марійки МАРЦІНІВ
зі с. Бичківці.

В цей день, рідненька, спішимо привітати 
Тебе зі святом і побажати всього найкращого 
у Твоєму квітучому житті.

Твій День народження 
                           прийшов,
А це таке прекрасне свято.
Хай несе радість і любов
І щирих привітань багато.
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест, й пісню ночі.
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш.
Нехай весна Тобі дарує
Прекрасний настрій, 
                    ніжність квітів,

Нехай сьогодні не бракує
Ні компліментів, ні привітів.
Бо Ти така тендітна й мила –
Повір, нема де діти правди!
В цей день чудовий будь щаслива,
А краще – хай так буде завжди!

З любов`ю – мама Галя, тато Стах, 
сестра Таня з чоловіком Андрієм, 

сестра Надя з чоловіком Іваном, 
племіннички Вікуся, Катя і Юля.

У весняний день, коли природа уповні 
заквітчалася чарівним розмаїттям, 

зустріла свій прекрасний 25-річний ювілей 
улюблена донечка, внучка, мамуся, дружина

Анастасія СТЕЛЬМАХ.
Вплітаючи найкращі поба-

жання у веселкове суцвіття 
своєї молодості,  прийми від 
нас щирі вітання.

Нехай міріади зірок нічного 
неба, відтворюючись у пер-
лах світанкової роси, реалі-
зовують усі Твої мрії та споді-
вання. Нехай сонячне гроно 

дня прийдешнього наповнюється любов’ю і 
ніжністю, вірністю і коханням. 

Нехай життєдайна енергія землі святої на-
діляє Тебе наснагою творити добро.

Нехай Ангел-Хоронитель завше опікується 
Тобою, Господь зсилає Свою ласку і дарує 
здоров’я, а Матінка Божа прикриває Тебе Свя-
тим Омофором від усіх негараздів.

Ми любимо Тебе і дякуєм Богу, 
що Ти у нас є, – мама, тато, 

бабуся, дідусь, донечка, чоловік.


