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Виходить з 1939 року

Номінація

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Вітання

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

Завтра – Свято останнього дзвоника
Шановні вчителі, любі учні, дорогі випускники!
Сердечно вітаємо вас зі святом, що ознаменовує 

веселу пору канікул і відкриває дорогу в незвіданий 
світ самостійності та зрілості. Школярам бажаємо 
продуктивно відпочити, набратися яскравих неза-
бутніх вражень, духовних та фізичних сил перед по-
чатком нового етапу навчання. Для випускників цей 
шкільний дзвоник справді останній. Його малиновий 
передзвін виряджає вас у самостійну життєву доро-
гу. Твердо віримо, що вам, випускники, не забракне 
сміливості та наполегливості, ви твердо крокувати-
мете до обраної цілі й зможете взяти на себе відпові-
дальність за власну долю та долю країни. Повсякчас 
пам’ятайте: і ваші батьки, й наставники, і Вітчизна 
покладають на вас великі сподівання. Ваші успіхи 
стануть найвищою винагородою вашим учителям та 
рідним людям, які вкладали у вас усю свою любов, 
доброту, щедрість гарячих сердець.

Висловлюємо глибоку вдячність усім педагогам 
району. Силою вашої думки та теплом душі творить-
ся майбутнє країни. Щиро бажаємо випускникам 
загальноосвітніх навчальних закладів знайти свою 
життєву стежину, а головне – стати гідними грома-
дянами нашої держави. Адже саме від ваших ідей, 
творчості думки, працьовитості залежить майбутнє 
України, рідного краю. Щасливої життєвої долі вам 
та вагомих успіхів!

Зі святом вас, дорогі друзі!

Дорогі юнаки і дівчата та ваші наставники!
Напередодні хвилюючого Свята останнього дзвоника шлю 

вам найщиріші свої вітання і побажання.
Шановна українська юнь! Через декілька днів потяг долі 

привезе вас до станції, яка називається – доросле життя, а 
воно є складним своїми вимірами, критеріями, незвіданістю.

Оманливий дитячий міраж волі від учнівських обов’язків, 
вчительських настанов розвіється і ви постанете перед ви-
бором – куди іти і що робити.

На щастя, ви виростали та вчилися у вільній, незалежній 
українській державі, то ж основною заповіддю життя маєте: 
Бог і Україна понад усе!

За вами лише вірний вибір дороги, професії, духовних, мо-

ральних і фізичних орієнтирів, самовіддана праця на славу 
Господню, благо української держави, народу, сім’ї.

То ж зичу вам мудрості, розважливості, впевненості і напо-
легливості на життєвих дорогах. А ще – здоров’я, віри, надії, 
любові і Божого благословення у добрих намірах і вчинках.

Принагідно передаю найщиріші слова вдяки вчителям, 
батькам, бабусям і дідусям за їх невтомну, жертовну працю, 
недоспані ночі. 

Молю Бога за вас, дорогі мої краяни. Хай збудуться ваші 
надії, сподівання на дітей та внуків. Хай щасливою буде їхня 
доля!

З повагою – народний депутат України 
Іван СТОЙКО

Надії Василівні КНОБеЛь –
начальнику відділу бухгалтерського 

обліку та звітності-головному 
бухгалтеру фінансового управління 

райдержадміністрації – з нагоди 55-річчя
Дорога Надіє Василівно!

У квітучу травневу пору ступив на Ваш жит-
тєвий поріг ювілей. Скільки було їх, тих весен, 
у Вашому житті? Не хочеться вірити, що жит-
тя так стрімко збігає, як весняні потоки з даху. 

Минуло 36 літ, як Вас, ще зовсім юною після закінчення Чер-
нівецького фінансового технікуму прийняли працювати у Чорт-
ківський фінансовий відділ. Спочатку економістом, а з 1996 
року – начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головним бухгалтером вже фінансового управління. Ми цінимо 
і завжди цінили Вас за високий професіоналізм, доброту і чуйне 
ставлення до людей. Ви залюбки ділитеся своїми знаннями і 
досвідом з молодим поколінням, завжди тримаєте руку на пуль-
сі часу. А для цього детально і ретельно опрацьовуєте інструк-
тивний матеріал, слідкуєте за новинами у фаховій періодиці. 

Професіонал з великої літери, і тому фаховість та надійність 
є невід’ємними складовими Вашої сутності. А ще – безмежна 
людяність, бо не пропускали повз серце колишні масові забор-
гованості держави перед бюджетниками, боліли душею за ко-
пійчині допомоги матерям.

Ви неодноразово нагороджувались грамотами, але найбіль-
шою для Вас нагородою завжди були повага і вдячність людей.

Бажаємо Вам найціннішого земного скарбу – міцного 
здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму та здійснення всіх Ва-
ших задумів!

З повагою – колектив працівників фінансового 
управління Чортківської райдержадміністрації 

1 червня – Міжнародний день 
захисту дітей

У п`ятницю, 31 травня ц. р., на центральній 
площі Чорткова відбудуться святкові заходи 
з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

У програмі: концерт; конкурс малюнків; 
змагання сімей «Тато, мама і я – весела 
сім`я»; спортивні розваги.

Переможці нагороджуватимуться призами.
Поч. о 9-й год. 30 хв.

Грандіозне дійство під такою назвою відбулося уперше на Чортківщині вчора, 
коли верстався номер, у рамках відзначення Всеукраїнського дня працівників культури 

та аматорів народного мистецтва в РКБК ім. К.Рубчакової. Ось вони на знімку – 
кращі виконавці, колективи, танцюристи, митці, майстри народної творчості, 

що примножують сьогодні мистецьку славу Чортківського краю. 
Про те, як проходила церемонія нагородження переможців районного конкурсу 

«Людина року в галузі культури» у різних номінаціях, – 
читайте у наступному номері нашої газети.

Фото Ореста ЛИЖеЧКИ  

«Людина року в галузі культури»
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На часі2

24 травня. Тривалість дня – 15.52. Схід – 4.59. Захід – 20.51. День слов`янської писемності і культури. Іменини святкують Кирило, Ростислав

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

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

Минулого тижня заступник голови районної ради 
Л.Хруставка взяв участь у відкритті спортивно-військових 
змагань школярів району «Сокіл – Джура», які стали уже 
традиційними. У перший день змагань у майстерності 
вправлялися школярі ЗОШ І – ІІІ ступенів, а наступного дня 
– вихованці дев`ятирічок.

*   *   *
18 травня – Міжнародний день музеїв. Цього дня голо-

ва районної ради В.Заліщук, голова райдержадміністра-
ції С.Кобіс та їхні заступники відвідали народний музей 
історії села Ягільниця, в якому екскурсію для них провів 
директор музею, заслужений працівник культури України 
С.Бубернак. Керівники краю привітали його зі святом та 
позитивно відзначили систематичне поповнення музейних 
експонатів і цікавих матеріалів. Це – один з найкращих му-
зеїв Чортківщини.

*   *   *
Минулого понеділка голова райдержадміністрації С.Кобіс 

провів нараду за участі голови районної ради В.Заліщука, 
міського голови М.Вербіцького, заступників голови райдер-
жадміністрації, районної ради, керівників управлінь, відді-
лів РДА та інших служб. Першочергово розглянуто питання 
проведення в районі нормативно-грошової оцінки земель, 
а також укладення аграріями форвардних контрактів на 
кукурудзу та фінансування по доплатах за вирощену і ре-
алізовану високовагову худобу. Також в ході наради йшло-
ся про проведення проплат казначейством, піднімалися 
питання ремонту доріг в місті, водопостачання, облашту-
вання в закладах медицини та освіти котелень на альтер-
нативне паливо, розвитку футболу та ряд інших важливих 
питань життєдіяльності району. За підсумками наради 
дано ряд доручень до виконання.

*   *   *
Того ж дня перший заступник голови райдержадміні-

страції Р.Філяк обговорив з координатором проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
І.Стефанівим хід реалізації цього Проекту в Чортківському 
районі.

*   *   *
21 травня  заступник голови райдержадміністрації 

І.Стечишин провів засідання оргкомітету з відзначення в 
районі Дня захисту дітей, в ході якого обговорено план за-
ходів, що проводитимуться до цього свята.

*   *   *
Позавчора голова райдержадміністрації С.Кобіс провів 

нараду з питання погашення заборгованості зі сплати вне-
сків до Пенсійного фонду України. За підсумками наради 
дано доручення першому заступнику голови РДА Р.Філяку 
тримати на контролі питання погашення заборгованості по 
сплаті внесків до Пенсійного фонду в районі та надалі всі-
ляко сприяти недопущенню зростання цієї заборгованості 
з боку платників.

(За інф. веб-сайтів райдержадміністрації 
та районної ради)

25 травня — День працівників видавництв, 
поліграфії і книгорозповсюдження 

Щиро вітаємо з професійним святом всіх, хто причет-
ний до важливої, суспільно необхідної справи – видання 
та розповсюдження книг, газет, журналів та найрізноманіт-
нішої друкованої продукції. На всіх етапах свого розвитку 
друкарська справа завжди служила інтересам людини. 
Відтворена думка, слово на папері, як засіб спілкування з 
читачем, набуває небувалої ваги в нинішніх умовах. Праця 
поліграфіста, видавця, книгорозповсюджувача дозволяє 
реалізувати творчий потенціал вчених, письменників, жур-
налістів, задовольнити духовні потреби читача. У час роз-
витку інформаційних технологій книга залишається одним 
із найважливіших джерел інформації.

Бажаємо працівникам галузі успіхів у реалізації всіх заду-
мів, міцного здоров’я, творчого завзяття, миру та злагоди!

30 травня ц. р. в актовому залі районної поліклініки 
відбудуться збори членів діабетичної асоціації з пи-
тання забезпечення інсуліном.

Початок о 12-й год.
Правління асоціації

Це потверджували насамперед слова, 
проголошені на зачин ведучими: «Разом 
з Кобзаревою домовиною, оповитою ви-
шневого кольору козацькою китайкою, 
повернувся в Україну дух Шевченково-
го непереборного серця та його високої 
віри у свій український народ». В унісон 
скорботно-поминальним заходам – пана-
хиді біля пам`ятника молодому бронзово-
му Тарасові на центральній площі міста, 
котру відправили всечесні отці, ронило 
сльози й небо, тож мітингове дійство пе-
ремістилося до зали засідань адмінбу-
динку районної ради. Вже там, мовлячи 
слово, митрофорний протоієрей Михаїл 
Левкович та отець-доктор Мирослав Ду-
мич проводили паралель між сумісністю 
в часі цих двох хронологічних віх в історії 
українства, виокремлювали: відданість 
християнським звичаям провадить до іс-
тинного патріотизму й героїзму «к Отчиз-
ні». Тож недарма в національному панте-

оні Пам`яті Шевченко й борці за вимріяну 
віками волю ясніють дороговказом для 
сущого й наступних поколінь українства.

Заступник голови РДА з гуманітарних 
питань Іван Стечишин подав як гасло сло-
ва, мовлені свого часу впливовим політи-
ком і визнані в світі: «Український народ 
є щасливий, бо він має Шевченка, є без-
смерний, бо він має Шевченка». Й, немов 
кришталь, ронив між люди такі вартісні 
слова: Чернеча гора, місце, де 152 роки 
назад цього дня спочив Кобзар, – направ-
ду святе для кожного українця.

«Ми ще повністю не усвідомили й не 
визначили основоположну, державниць-
ку роль Шевченка в боротьбі народу за 
волю, –  стривожено мовила членкиня 
районної ради товариства «Просвіта» 
ім. Т.Шевченка Христина Яремчук (див. 
на знімку). Переконувала: – Шевченко 
завжди сучасний, він вчить нас усвідом-
лювати персональну відповідальність 

кожного за державу». Пророком, Генієм, 
Апостолом нації нарекла Великого Тараса 
у власних поетичних рядках, винесених 
на загал, заступник керуючого справами 
– начальник відділу з гуманітарних питань 
районної ради Тетяна Яблонь:

На Україну через стільки літ
Вернувсь Тарас, збулись слова останні
І сповнився пророчий заповіт...
І вона, й наступний виступаючий – го-

лова районної організації КУН Іван Ві-
ват потверджували: вшанування пам`яті 
Шевченка і пам`яті Героїв, борців за волю 
України не просто так сусідять духом та 
силою почувань. Адже то – наші витоки, 
наш літопис: минуле, сучасне й прийдеш-
нє. З уст головного націоналіста району 
злинув множинний мартиролог імен Героїв 
– відомих та маловідомих, без державних 
нагород і визнання, котрі склали свої жит-
тя на вівтар змаг за волю й незалежність 
України.

«Реве та стогне Дніпр широкий...» лину-
ло під дзвін бандур і було йому тісно в сті-
нах від надміру почувань, що сповнювали 
серця. Так само віддано й переконливо в 
Шевченковому «Заповіті» виповнювалась 
зала многоголоссям учасників народної 
аматорської капели бандуристів «Мрія». 
Хвилина пам`яті-мовчання – і ось він ві-
чний, неминаючий шлях-устремління до 
Тараса, виспіваний солістом Віталієм 
Приємським. «А ми тую червону калину 
підіймемо!..» – потвердилося численно у 
спільному виконанні Гімну січового стрі-
лецтва, котрий направду став національ-
ним.

Анна БЛАЖеНКО
Фото Ореста ЛИЖеЧКИ

Голова районної ради Володимир 
Заліщук, його заступник Любомир 
Хруставка, заступники голови райдер-
жадміністрації Ростислав Філяк та Іван 
Стечишин, міський голова Михайло Вер-
біцький, небайдужі чортківчани зібра-
лися на вшанування пам`яті знищених 
тоталітарним режимом.  

Ми, українці, від політичного гноблен-
ня зазнали стількох втрат, людських 
жертв, що кількісно сягають більшого 
числа, ніж полеглих у часи ІІ світової. 
Тому не віддати шану тим, кого скосила 
немилосердна рука репресій, не помо-
литись за їхні душі ми, нині сущі, просто 
не маємо права – не забуваймо те, що 
діялося в Україні лишень вчора. Щоб не 
допустити реваншу політичних репре-
сій у майбутньому, щоб ствердитися як 
народ, щоб дух українства вільно роз-
правив крила в українському суспільстві 
– ось чому для нас відновлення правди 
про політичні репресії і гідне вшануван-
ня їхніх жертв має стати першочерговим 
обов`язком.

Заступник голови райради Любомир 

Хруставка, виступаючи перед грома-
дою, закликав позбутися генетично за-
лишеного в наших жилах страху перед 
окупантами, які гнобили нас століттями, 
хотіли завоювати, принизити, заволоді-
ти людськими й природними ресурса-
ми. «Але найбільше лиха нам завдали 
червоні: вони зрубали під корінь дере-

во України, знищивши цвіт нації, – ви-
клав перед присутніми свої роздуми 
виступаючий. – А якщо хтось вважає, 
що такі жахливі речі уже в минулому, 
то він помиляється, бо вони продовжу-
ються. Сьогодні ми є свідками репресій 
по відношенню до лідерів опозиції, нас 
хочуть залякати, щоб ми не піднімали 
український дух. На цьому місці, поряд 
з Чортківською тюрмою, в якій загинули 
тисячі невинних, прошу: шануймо укра-
їнських героїв, людей, які віддали життя 
за нас з вами. «Ми можемо бути творця-
ми історії або стати її жертвами» – казав 
Є.Коновалець. Робімо ж усе для того, 
щоб писати своїми ділами сторінки іс-
торії України».

Голова спілки політв’язнів та репресо-
ваних Софія Гунько теж окреслила мету 
зібрання як вшанування пам`яті жертв 
політичних репресій, привернення ува-
ги суспільства до трагічних подій в іс-
торії України, відродження національної 
пам`яті та нетерпимості до будь-яких 
проявів насильства проти людства.

Духовні отці відправили поминальну 
панахиду. Пошанували сучасники своїх 

полеглих предків хвилиною мовчання, 
до підніжжя монумента сумовито при-
тулили свої голівки квіти та заплакали 
восковими слізьми запалені свічки...

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖеЧКИ

Дослухаймось до порад минулого
У неділю, 19 травня, біля пам’ятника у сквері Скорботи і Надії відбувся 
мітинг-реквієм, присвячений Дню пам`яті жертв політичних репресій. 

Дух шанобливий, дух урочий –
Тарасові й Героям всім!

Таку квінтесенцію викристалізувало зібрання громади небайдужих краян 
позавчора, 22 травня, у День перепоховання в Україні Генія української 

мислі безсмертного Кобзаря й напередодні Дня Героїв, розпочате 
покладанням квітів.



(Закінчення. 
Поч. у № 20 від 17 травня ц. р.)

У той же час галичани розуміли, що іс-
нує серйозний ризик подальшої долі дивізії. 
Проте основною мотивацією було творен-
ня добре навченої групи воїнів, які стануть 
основою майбутнього національного вій-
ська, без якого немає держави. У дещо ін-
шій формі це сподівання стало реальністю. 
В час боїв під Бродами та прориву з радян-
ського оточення понад 2 тисячі дивізійників 
перейшли в УПА, згодом вони стали коман-
дирами повстанських загонів та проводили 
вишкіл вояків. Старшина дивізії артилерій-
ського дивізіону С.Левицький, котрий про-
вів 16 місяців в УПА, в 1947 р. писав, що не 
зустрічав жодного повстанського відділу, 
де б не було хоча кількох вояків з дивізії. 

Умови зі сторони УЦК були наступні: диві-
зія буде включена тільки в боротьбу з біль-
шовиками на Східному фронті (дотримано); 
старшинський (офіцерський) склад має 
бути український (частково виконано); назва 
і відзнаки мають бути українські (частково); 
дивізійники мають мати релігійно-духовну 
опіку (виконано); українські політв’язні ма-
ють бути звільнені (частково); поширення 
української преси (виконано); родини во-
яків мають отримати матеріальне забез-
печення (виконано), забезпечення дивізії 
моторизованою технікою (значною мірою 
виконано). Яка громадська чи військова ор-
ганізація в час війни ставила аналогічну су-
купність вимог перед маршалами Жуковим, 
Тимошенко, Хрущовим чи кимось іншим з 

радянського військового командування? 
Чи хоча би одну з таких умов (окрім бороть-
би з більшовизмом)? Питання з потойбічної 
реальності, правда ж? 

Першочергово в дивізію вступили вете-
рани УСС, УГА, армії УНР, недавно розфор-
мованих легіонів Дружин українських наці-
оналістів та десятки тисяч інших галичан. 
Станом на 2 червня 1943 р., причому це вже 
було після поразки під Сталінградом, коли 
похитнулась міць Рейху, у дистриктах «Га-
личина» і «Краків» (українська Лемківщина) 
сукупна кількість тих, хто зголосився, скла-
ла близько 82 тисяч. Так, добровольців по 
окрузі Тернопіль було 3118, Чортків – 7343, 
Бережани – 3567. Чортківський і Станіслав-
ський (Івано-Франківський) округи мали 
вище середньої кількості добровольців. 
А скільки десятків тисяч добровольців 
вступило у лави Червоної армії? Жодного 
десятка тисяч, жодної тисячі, жодної чоти 
(роти). Набір у ЧА був примусовим, часто 
він нагадував полювання на чоловіків, на 
ще живих. 

З усієї кількості добровольців з огляду на 
вік, стан здоров’я, фізичні дані тощо при-
зовними комісіями було зараховано дещо 
більше 13 тисяч. Чи можна навести хоча б 
один приклад, коли фронтові військкомати 
ЧА відраховували таку велику кількість «до-
бровольців» у 1943-1945  рр., в час насту-
пу? Жодного! Призивали всіх, хто мав ноги і 
руки, без огляду на хвороби, зір і слух.

Духовну опіку здійснювали 12 священи-
ків УГКЦ на чолі з отцем Василем Лабою, 
колишнім головним капеланом УГА, із 

включенням у дивізію Волинського легіону 
у лютому 1945 р. долучилось 2 православ-
них священики. А скільки було священиків в 
дивізіях, полках ЧА, укомплектованих гали-
чанами? Чимало. …Лише в тюрмах НКВС і 
МДБ та в засланні у Сибіру. 

Німецьке командування проводило ви-
шкіл дивізійників 4 місяці, після нього бага-
тьох направили на підстаршинський вишкіл 
з різних родів військ. Старшин не вистача-
ло і Військова Управа домоглася, щоб на 
старшинський вишкіл направили солдат із 
середньою освітою, хоча вони ще не мали 
фронтового досвіду, який був обов’язковим 
у німецьких військах. У час формування 
якої дивізії чи полку ЧА призваних україн-
ців, в т. ч. і зі східної України (чи солдат ін-
ших націй), вишколювали хоча б 4 місяці? 
З початком відвоювання України восени 
1943 р. так званий червоноармійський ви-
шкіл не тривав і 4 тижнів. За 15 днів, а то і 
за тиждень, чоловіки у селянських кожухах 
мали навчитися володіти зброєю, яку не-
рідко доводилося здобувати в бою. 

Що ж, бій за правду про дивізію «Гали-
чина» триває і через 70 років. Гострі кути 
української історії відчутно колють очі оку-
пантів наших земель та їх нащадків: окре-
мих громадян Росії, України, комуністів і 
тих, що змінили партійний квиток. У Латвії 
стоїть пам’ятник їхнім дивізійникам – сол-
дат із гвером в руках, направленим на схід. 
Прибалти вміють захистити свою історію. 
Вчімось і ми, адже це наша держава, наша 
історія і наша правда. Слава Україні!

Ярослав ДЗІСЯК, 
кандидат історичних наук,

ВО “Свобода” 

25 травня. Тривалість дня – 15.54.  Схід – 4.58. Захід – 20.52. День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Іменини святкують Денис, Герман
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Соціум 3
Постаті

Все пізнається у порівнянні…

Народився він 20 жовтня 1835 року в 
селі Казаринці Київського повіту Київської 
губернії. Після закінчення Житомирської 
гімназії навчався в Київському університе-
ті. У 1855 році був мобілізований на фронт 
у Севастополь. У 1862 році в чині поручика 
виходить у відставку і повністю присвячує 
себе пошуко-
вій діяльнос-
ті. Спочатку 
Г.О с о в с ь к и й 
працює у Во-
л и н с ь к о м у 
статистично -
му комітеті. 
Там проводи-
лись геологіч-
ні обстежен-
ня Волині та 
археолог ічн і 
дослідження. 
Р е з у л ь т а т и 
досліджень друкує в наукових виданнях, 
виступає на археологічних з`їздах. Части-
ну праць видає в Парижі.

У 1874 році Г.Осовського запрошують 
працювати у Наукове Товариство в Тору-
ню, що у Помор`ї на півночі Польщі. Про-
тягом чотирьох років дослідник вивчає і 
проводить розкопки скринькових поховань 
і відкриває нову, на той час невідому гру-
пу пам`яток. Там же дослідник організовує 
музей.

У 1878 році Академія Наук у Кракові при-
ймає Г.Осовського в члени Антропологіч-
ної Комісії. Його як досвідченого фахівця в 
галузі археології та геології запрошували 
зайнятися вивченням печер Галичини та 
дослідженням старожитностей. На на-
ступний, 1879 рік дослідник переїжджає 
до Кракова і з притаманною йому творчою 
енергією поринає у наукову діяльність. Він 
наполегливо проводить археологічні роз-
копки в Галичині. У багатьох випадках че-
рез відсутність фінансової підтримки здій-
снює дослідження власним коштом. У 1891 
році як сумлінного і старанного дослідника 
Академія Наук призначає Г.Осовського на 
посаду керівника археологічного музею. 
Він береться за упорядкування та катало-
гізацію музейних фондів.

Галицький період наукової діяльнос-
ті Г.Осовського нерозривно пов`язаний з 
Тернопільським воєводством. Він перший, 
хто професійно займався комплексним 
вивченням археологічних пам`яток цього 
краю. Ним досліджувалися і розкопува-
лися старожитності на теренах Борщів-
ського, Заліщицького, Гусятинського та 
Чортківського повітів. На території Чорт-
ківщини Г.Осовський відкрив кілька старо-

житностей біля села Сокиринці, що дату-
ються першими століттями нової ери.

При обстеженні кургану Розбита могила 
поблизу с. Коцюбинчики Г.Осовський ви-
значив, що його конструкція типова для 
побудови курганів степової України. Ана-
логічні почали зводитися в скіфський час 
(VII-II ст. до н. е.). 

Він є єдиний на території Західної Укра-
їни, який вражає свою величністю – його 
ширина становить понад 100 метрів, а ви-
сота – більше 10 метрів. Поблизу Розбитої 
могили Г.Осовський  обстежив ще два кур-
гани висотою 3 м, шириною 20-25 м. По-
дає відомості про третій, але він був роз-
копаний невідомо ким. Також досліджений 
курган в с. Кривеньке, який мав висоту 3 м 
та ширину 25 м, та поблизу фільварка Бе-
рестки, що біля Чорнокінецької Волі.

Автором цієї статті неподалік Розбитої 
могили в 1990-х роках виявлено і дослі-
джено ще п`ять курганів поблизу сіл Чор-
нокінецька  Воля та Великі Чорнокінці, що 
досі були невідомі в науковій літературі.

Щодо кургану Розбита могила – 
Г.Осовський простежив на ньому “шанці’’ 
та прослідкував у східній частині насипа-
ні вали (на сьогоднішній час вони повніс-
тю розорані). Розбита могила є царським 
курганом, довкола якого в інших курганах 
були поховані племінні вожді та знать. Такі 
захоронення мали  культове та ритуально-
магічне значення. Розбита могила викону-
вала функцію язичницького святилища.
Наявні тут «шанці» та вали, очевидно, в 

часи середньовіччя могли використовува-
тися як фортифікаційні споруди.

Старожитності ранньозалізного часу, 
що датуються VII-IV ст. до н. е. та перших 
століть нової ери, Г.Осовським відкриті та 
досліджені в кількох місцевостях у с. Ва-
сильків. 

Зі шкільних підручників історії України 
досі доводиться, що трипільська культура 
(IV-III тис. до н. е.) – одна із найяскравіших і 
самобутніх культур мідно-кам`яного віку, а 
точніше доби енеоліту – відкрита Київським 
археологом Вікентієм Хвойкою поблизу с. 
Трипілля на Київщині. Але досі мало по-
пуляризується той факт, що першими до-
слідниками цієї культури з 70-х років XIX 
ст. спочатку були австрієць А.Шнайдер, по-
ляки А.Кіркор та Г.Осовський, проводивши 
дослідження саме на Західній Україні. На 
той час вона мала назву “культура мальо-
ваної кераміки неолітичного часу”. Одним 
із регіонів, в якому вперше досліджувала-
ся ця культура, була Чортківщина. В 1890 
році Г.Осовський у с. Горішня Вигнанка 
проводив розкопки на трипільському по-
селенні. В ході досліджень ним розкопане 
глинобитне житло, знайдено вціліле хатнє 
начиння та знаряддя праці (див. знімок).

Прикро, але така негативна риса, як 
людська заздрість, є притаманна для всіх 
часів. Немало заздрісників було в стінах 
Академії Наук у Кракові. Постійні інтриги 
та чвари чимало завдавали прикрощів 
Г.Осовському у пошуковій роботі. Його зви-
нувачували навіть у шпигунстві – адже він, 
підданий Російської імперії вільно мандру-
вав у наукових відрядженнях в прикордон-
них територіях Австро-Угорщини.

В одному з листів з Кракова у 1893 
році до свого знайомого, антрополо-
га Ю.Талько-Грунцевіча писав про своє 
важке матеріальне становище, так як 
археологічна праця поглинула всі його 
заощадження, та просив допомогти про 
нове працевлаштування. У тому ж році 
Ю.Талько-Грунцевіч, маючи добрі стосунки 
з губернатором Томська, допоміг влашту-
ватися Г.Осовському дорожнім майстром 
на будівництві Сибірської магістралі.

Полишивши працю в стінах Акаде-
мії Наук у Кракові, у суворому Алтаї 
Г.Осовський не покидав улюбленого за-
няття археологією. Досліджуючи прилеглі 
до залізниці території, дослідник об`їздив 
понад півтори тисячі верств цього краю. 
Але сибірська погода далася взнаки – 
Г.Осовський захворів і 16 квітня 1897 р. по-
мер від запалення легенів.

Ось така неординарна і талановита 
особистість – член 12 Академій Наук Ро-
сії, Польщі, Чехії, Франції зробила вагомий 
внесок в розвиток археології України.

Було б доречно в честь видатного ар-
хеолога назвати одну з вулиць Чорткова 
його іменем на знак пошани за те, що за-
початкував дослідження нашого краю.

Володимир ДОБРЯНСьКИЙ, 
археолог

В актовій залі ЗОШ № 2 
зацікавлена публіка, – а це 
були здебільшого місцеві 
краєзнавці, учителі історії 
і просто люди небайду-
жі до минувшини рідного 
краю, – упродовж більше 
двох годин зацікавлено 
слухала розповідь, як ви-
явилося, нашого земляка 
(родом з Хмельниччини), 
візит котрого до Чортко-
ва став можливим завдя-
ки колегам-журналістам 
із газети «Вільне життя 
плюс». 

«Російська історія сто-
відсотково побудована 
на міфах», – розпочав 

свою зустріч із чортківчанами Володимир Броніславович. 
Власне, ця теза стала її лейтмотивом. У першій частині 
його книги «Країна Моксель…» спростовується москов-
ський міф про слов’янське походження великоросів. Ав-
тор вказує, що цьому свідчать давні історичні документи, 
топо- і гідроніміка Ростовсько-Суздальської та Рязанської 
земель, археологія і антропологія. Практично всі топоні-
мічні поняття, що зустрічаються у вказаному регіоні – фін-
ські («Москва» – гнила вода; «Ока» («йокі» фін.) – ріка. Він 
наводить документальні підтвердження того, що навіть 
на початку ХVІІ ст. три четвертих населення тодішньої 
Москви розмовляло фінською мовою. Друга частина при-
свячена головному міфу імперії – про належність тієї ж 
Ростовсько-Суздальської та Рязанської земель упродовж 
IX-XII століть Великому Київському князівству. Автор запе-
речує: до хана Батия цього ніколи не було! У середині ХІХ 
ст. російські археологічні експедиції провели розкопки на 
означеній території майже 8 тис. курганів і в жодному (за ві-
сім століть!) не знайдено слов`янських поховань. Тоді один 
із відомих російських істориків пояснив це великим пара-
доксом (і без жодних на те доведень назвав ці поховання 
слов`янськими).

В.Білінський на підставі доведених фактів твердить, що 
Московія і Московське царство сформувалися за ініціативи 
золотоординської татарської еліти (тодішня монгольська 
держава – не дикуни, як нам казали, а найсучасніша на той 
час цивілізація) на територіях корінного угро-фінського на-
селення. А росіяни – це ті самі фіни чи татари, що прийняли 
християнство. За хана Батия вся писемність на території 
сучасної Росії велася на уйгурській мові. «Русский язык по-
явился в Русском государстве с приходом православной 
церкви и от церковников»,  – процитував письменник одно-
го з провідних російських істориків того часу.

Він розвінчував один за одним міфи російської історії: 
про Олександра Невського, якому на час битви зі шведа-
ми на Чудському озері могло бути від сили тільки… 5-6 
років. Про вирішальне значення для звільнення Москов-
ської держави від Золотої Орди Куликовської битви 1380 
р. (та й чи була ця битва взагалі – от іще питання), коли 
вона ще довго залишалася ординським васалом і навіть 
за Петра І московити платили данину Кримському ханству. 
Випереджаючи назріле запитання із залу – а для чого це 
все нашим сусідам потрібно було – відповів: без великого 
минулого не можна творити велику імперію. Це російська 
еліта чудово розуміла. Тож нашу історію нам перебреха-
ли. Щоб привласнити історію Київської землі, — а це було 
першочерговим завданням, – великоросам знадобилося 
придушити український народ, загнати його в рабство, по-
збавити власного імені. Так з’явилася версія про «велико-
росів» і «малоросів».

Історія України століттями подавалася як «п’яте колесо» 
до російського воза. Наші сусіди (не тільки Росія, а й та ж 
Польща) усе зробили, аби ми залишилися без спадку. На 
превеликий жаль, фальсифікації творяться й досі…

 Та зустріч із чортківчанами після відповідей на чисельні 
їхні запитання письменник завершив на оптимістичній ноті: 
«Ми мусимо дивитися вперед і йти з високо піднятою голо-
вою. Ніхто у світі слабких не любить. Маємо поважати себе 
і гордо заявляти усім: «Я – українець, і цим дорожу!».

Для ДовіДки
Білінський Володимир Броніславович, український 

письменник, дослідник історії. Народився 18 травня 1936 
р. у м. Дунаївці Хмельницької області. У 1959 році закінчив 
факультет «Мости і тунелі» Дніпропетровського інсти-
туту інженерів залізничного транспорту. З 1959 до 1996 
року жив і працював у Караганді, де пройшов шлях від май-
стра до заступника начальника Главку. Будував мости на 
Казахстанській магнітці, на каналі Іртиш-Караганда, на 
шахтах Карагандинського вугільного басейну, на всіх ав-
томагістралях і залізницях Центрального Казахстану. 
Був членом Колегії Держбуду Казахстану. У 1999 році по-
вернувся в Україну. Проживає в Києві. У 2011 році за книгу 
«Країна Моксель, або Московія» Володимира Білінського 
було визначено лауреатом премії ім. Івана Франка у номі-
нації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері». 

Любомир ГАБРУСьКИЙ
Фото Ореста ЛИЖеЧКИ

70 років дивізії “Галичина”

Зустрічі
Людина, що перевернула 

історію з ніг на голову
Мова – про Володимира Білінського – українського 

письменника, дослідника історії, автора двох 
бестселерів – «Країна Моксель, або Московія» 

і «Москва Ординська», у яких він заперечує усталене 
твердження про те, що Київська Русь – це колиска 
трьох братніх народів – українського, російського 

й білоруського, і що росіяни мають слов̀ янське 
походження, та ряд інших. З цією непересічною 
особистістю минулого тижня мала за честь 

зустрітися інтелігенція Чортківщини у нашому місті.

Життя во ім`я науки
Серед плеяди видатних особистостей, дослідження яких є актуальним 
на сьогоднішній час і на які посилається не одне покоління археологів 

України та Польщі, особливе місце відведено талановитому польському 
археологу Готфриду Осовському (на знімку). Нам, чортківчанам, ця 

постать цікава ще й тим, що саме завдяки цьому науковцю було 
відкрито багато невідомих сторінок з історії нашого краю.
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26 травня. Тривалість дня – 15.57. Схід – 4.575. Захід – 20.54. Іменини святкують Олександр, Макар, Ярина

Скарби поряд Приймаємо гостей

Того дня такими туристами-щасливчиками стали учні 5, 6 і 8 
класів (усього 24 осіб) Джуринської ЗОШ І – ІІІ ст. разом з вчите-
лем Надією Дроздою, мамою учня й одночасно заступником ди-
ректора школи з виховної роботи Іриною Паньків та просто мамою 
Марією Яворською. Так як маршрут мав назву Чортків- Угринь, то 
розпочали подорож зі старовинного Чорткова. Учні та їх стар-
ші наставники відвідали одну із найстаріших дерев’яних церков 
хатнього типу ХVІ століття – Успенську. Дуже цікаву й повчальну 
розповідь повідав їм настоятель церкви о. Мирон Карач. Відтак 
на маршруті були наш старовинний замок, змістовну екскурсію 
яким провели заслужений працівник культури України, дирек-
тор районного краєзнавчого музею Яромир Чорпіта та старший 
науковий співробітник музею Ольга Чорпіта, і – перлина скарбів 
народної творчості етномайстерня «Куферок». Усі були захопле-
ні і виставковим залом, і кімнатою, що відтворює життя наших 
предтеч ХVІІІ, ХІХ, початку ХХ століть (екскурсію провів художник 
Володимир Шерстій). Здавалося, добрі враження, здобуті за цей 
день у школярів, зашкалювали, думалося: раз на екскурсії діти із 
сільської місцевості – то фактично приміський Угринь уже нічим їх 
не здивує... Однак така думка виявилась хибною.

Село Угринь, що сусідить із вулицею Граничною, мікрорайоном 
Чорткова Синякове та смт Заводське, одразу зачарувало неймо-
вірною красою природи. Наш екскурсійний кортеж зупинився на 
великій галявині неподалік річки, де угриняни святкують День 
села та приходять до каплички помолитися й набрати цілющої 
водички з джерельця. Тож і перші хвилини перебування на угрин-
ській землі розпочалися зі спільної молитви та причащання дже-
рельною водою. Ця капличка кілька літ тому постала з ініціативи 
сільського голови. Місцина просто заворожуюча – поряд невели-
ке озерце, у якому повагом купаються качки, а на оксамитовову 
килимі розлогої галявини пасуться неймовірно красиві коні... Це 
видиво спонукає замислитися: чи в реальному світі я зараз?.

Вздовж берега річки з невеликим інтервалом – упорядковані 
джерела. Погода була сонячною, і діти хлюпали пригорщі води 
один на одного та щиро раділи... Але тут на пагорбі з`явилися 
брички з народними музиками та продуктами харчування. Це 
сільчани на чолі зі своїм війтом приїхали зустрічати гостей. Му-
зика, вітання, поцілунки, обійми, танці під українські мелодії, ка-
тання на бричці насіяли додаткову жменю радості, що й головний 
бухгалтер відділу культури і туризму РДА Володимир Гой та водій 
відділу Ігор Бабин заграли романтичну мелодію... 

Частували юних гостей смачним угринським борщем та пам-
пушками, фруктами, випічкою... Далі поїхали до угринської ста-
ровинної церкви, де гостей радо зустрів її багатолітній настоя-
тель о. Микола Ференц, депутат районної ради кількох скликань. 
Угринська церква (перша назва св. Варвари, а пізніше – Успіння 
Пресвятої Богородиці) збудована на кошти сільчан та місцевого 
пана римо-католика Ієроніма Потоцького, своєю будовою нагадує 
Ноїв Ковчег (себто – у формі однощоглового корабля). Славить-
ся угринська церква чудотворною іконою Матері Божої, яка має 
велику схожість з Улашківською Богородицею та знаменитою на 
цілий світ Ченстоховською. Не так давно в угринській церкві за за-
гадкових обставин появився й образ Матері Божої Неустанної По-
мочі, який, за переказами, малював сам апостол Лука. Родзинка 
цієї православної церкви Київського патріархату в Угрині в тому, 
що на її подвір’ї є гробівці, в яких знайшли умиротворення і вічний 
спокій римо-католик Потоцький та греко-католики – будівничий 
нинішньої церкви о. Ємельян Брилінський з дружиною Анною та 
мученик за віру о. Антін Ричаківський.

Помолившись і поринувши в світ високого духовного змісту, юні 
туристи отримали майстер-клас у відомого майстра з різьби по 
дереву Василя Баса у нього вдома.

Отож, сезон зеленого туризму відкрито. Найближчим часом 
очікуються такі маршрути: відпочинково-розважальний тур 
Чортків-Ягільниця-Улашківці-«Дача Галлілея»; паломницький – 
Чортків-Монастирок та Чортків-Зарваниця. Тож приєднуйтесь! 
Вас цікавить зелений туризм? Телефонуйте у відділ культури і 
туризму РДА за тел.: 2-13-98; 2-16-05. До зустрічі! Вивчайте свою 
культуру і довколишнє, щоб ваше коріння проростало добром.

Олександра ІВАНЦІВ, 
зберігач фондів районного краєзнавчого музею

Польська делегація на запрошення 
районної ради перебувала на чортків-
ській землі протягом однієї доби – 15-
16 травня. Заступник голови райради 
Любомир Хруставка та заступник керу-
ючого справами – начальник відділу з 
гуманітарних питань виконавчого апа-
рату райради Тетяна Яблонь продума-
ли й організували насичену програму 
перебування західних сусідів у нашому 
краї. Керівництво району й міста – голо-
ва райради Володимир Заліщук, голо-
ва райдержадміністрації Степан Кобіс, 
міський голова Михайло Вербіцький – 
вітали шанованих гостей у Чортківсько-
му державному медичному коледжі. 
Колектив кращого навчального закла-
ду Чортківщини на чолі із директором 
Любомиром Біликом тепло зустрічали 
наших західних сусідів. Пан Білик осо-
бисто здійснив для них невеличку екс-
курсію приміщенням коледжу, повіда-
вши при цьому дещо з історії закладу.

Опісля польська делегація завітала 
до нашої райлікарні. Головний лікар 
ЦКРЛ Роман Чортківський продемон-
стрував прибулим матеріально-технічну 
базу медичного закладу, пояснив устрій, 
структуру медицини в краї, познайомив 
із колективом. У розмові звучало спіль-
не рішення – беззаперечного сприяння 
у налагодженні партнерських відносин 
в галузі медицини.

Оскільки гості виявили зацікавлення 
побачити діюче сільське господарство 
краю, а одним із найпотужніших на Чорт-
ківщині агропідприємств є ПАП «Дзвін», 
то приїжджі з-за кордону побували і в с. 
Звиняч, де господиня села – сільський 
голова Надія Безушко запропонувала 
оглянути лікарську амбулаторію сімей-
ної практики, дошкільний навчальний 

заклад «Дзвіночок», а господар – керів-
ник приватного аграрного підприємства 
Василь Градовий показав роботу сіль-
госппідприємства зсередини, провівши 
гостей територією ПАП. У ході огляду 
відвідувачі спілкувалися з господарями 
на тему розвитку сільського господар-
ства в Україні, обговорювали відміннос-
ті законодавчих основ щодо реформ у 
сільськогосподарській галузі, сприяння 
з боку держави  у роботі для тих, хто за-
ймається обробітком землі.

Програму другого дня перебуван-
ня західних сусідів у нашому краї не 
вдалося виконати повністю через її 
насиченість. Та польська сторона із за-
цікавленням поставилася до відвідин 
гімназії ім. М. Шашкевича. Гості уважно 
слухали розповідь заступника дирек-
тора закладу Наталії Горячої з історії 
побудови й відкриття школи, побували 
в класних кімнатах, гімназійному музеї, 
подивувалися якістю учнівських робіт, 

що демонструвалися у коридорах на 
діючих фото- та виставках вишивки, 
ляльок-мотанок й ін. Спортивні зма-
гання із волейболу в залі «Економіст», 
що на території ЧІПБ, теж не залишили 
байдужими жодного відвідувача: дівча-
та грали так старанно й запально, що 
гості відзначили це у розмові із їхніми 
тренерами та директором РКДЮСШ 
Василем Градовим.

Гості із Польщі взяли безпосередню 
участь у відзначенні обдарованої моло-
ді Чортківщини, свято яких відбувалося 
у районному комунальному будинку 
культури ім. К.Рубчакової. Вони побажа-
ли молодим українцям розвивати дані 
їм таланти у кращих вузах Європи, але 

не забувати, що безперечною переду-
мовою досягнення успіху в суспільстві є 
любов до землі, на якій народився.

Того ж дня, 16 травня, відбулася зу-
стріч польської делегації із представни-
ками районної ради та райдержадміні-
страції у адмінприміщенні райради, на 
якій власне й було підписано Угоду про 
співпрацю. Староста Тарнобжезького 
повіту Кріштоф Пітра висловив надію, 
що дана співпраця буде тривалою, на 
роки, й посприяє кращому порозумін-
ню наших народів, налагодженню спів-
праці у туристичній, культурній, освітній 
та соціально-економічній сферах між 
Чортківською і Тарнобжезькою земля-
ми.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖеЧКИ

Зелений туризм – 
сезон відкрито

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, 
віднедавна ще й відділ у справах національностей 

та релігії, на початку ц. р. провів семінар та круглий 
стіл щодо розвитку зеленого туризму на теренах 

краю. А як тільки сонце пригріло нашу квітучу 
землю, з доброї руки начальника відділу Галини 

Чайківської, Угринського сільського голови Василя 
Мельника та вчителя Джуринської загальноосвітньої 

школи, депутата районної ради п’ятого скликання 
Надії Дрозди, які брали участь у круглому столі, за 
участі нашої землячки, а нині експерта-дорадника 
з міжнародно-економічної діяльності та зеленого 

туризму в Україні Ольги Кравченко (Чикалюк),  
відкрито сезон зеленого туризму на Чортківщині. 

Дружба із західними сусідами міцніє
А розпочалася вона із взаємовідносин між двома сусідами у галузі 

культури. Власне, завдяки керівникові чортківського танцювального 
колективу Володимирові Гудову та голові ради Тарнобжезького повіту 

Даріушу Буковському. У минулому році візитом офіційної польської 
делегації, очолюваної заступником повітового старости Єжи Судолом, 
співпраця між двома народами перейшла на вищий щабель, адже зустріч 

української та польської сторони відбулася з метою налагодження 
співпраці у туристичній, культурній, освітній та соціально-економічній 
сферах між Чортківським районом і Тарнобжезьким повітом. Тоді ж у часі 
першого ділового візиту було озвучено двостороннє бажання закріпити 

напрацювання у налагодженні добросусідських відносин підписанням 
угоди про співпрацю. Українська делегація побувала у відповідь в гостях 

у польської сторони, в ході зустрічі чортківчан було ознайомлено 
із інфраструктурою Тарнобжезького краю, українці побували в 

освітніх, медичних, культурних закладах Тарнобжегу. Той візит ще 
більше окреслив потребу в співпраці. Тому цьогорічне відвідування 

Чортківщини старостою Тарнобжезького повіту Кріштофом Пітрою, 
віце-старостою Єжи Судолом та головою ради Даріушом Буковським 

ознаменувалося підписанням двосторонньої Угоди про співпрацю. Дане 
рішення високопосадовців ще мають ухвалити депутати місцевих 
рад Чортківського району й Тарнобжезького повіту, та голови рад 

Володимир Заліщук й Даріуш Буковський мають сподівання, що народні 
обранці приймуть позитивне рішення з даного питання.
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27 травня. Тривалість дня – 15.59. Схід – 4.56. Захід – 20.55. Іменини святкують Максим, Микита, Сидір

Відлуння свята

Традиції

Відкрив концертну програму дует у складі учнів училища 
Оксани Кулик та Тетяни Букалюк піснею «Мої батьки». У ви-
конанні Іллі Процківа прозвучали пісні «Чуєш, мамо» та «Ма-
мина криниця». Продемонстрував своє вміння і танцювальний 
колектив під керівництвом Ірини Гоменюк. «Пісню для мами» 
виконала учениця ЗОШ № 4 Христина Гермак, подарували 
всім присутнім в залі свої пісні й учні Андрій Душков та Тетяна 
Малиновська. Соло на фортепіано в чотири руки виконали ке-
рівник гуртка Ольга Карпик та учениця Марійка Томик.

Учень музичної школи Дмитро Семчишин виконав музичний 
твір «Ніч яка місячна». Пісню «Весна» у супроводі зразкового 
ансамблю танцю (керівник Ольга Дембіцька) заспівала Ольга 
Карпик. Учасники артстудії «Зорепад» під керівництвом Олега 
Шути піснею «Ніби вчора, рідна мамо» фінальним акордом за-
вершили святковий концерт.

Присутні в залі батьки, вчителі, майстри виробничого на-
вчання та учні гаряче аплодували кожному виступу аматорів 
сцени. На завершення свята взяв слово директор училища 
Олег Іванілов. Він адресував усім учасникам концерту щиру 
вдячність, долучивши до неї ще й виданий ним наказ про від-
значення їх грамотами і преміями за збереження народних 
традицій та розвиток художньої самодіяльності.

Яків ЛОЗЮК, 
працівник Чортківського ВПУ

Ми, батьки учнів 4-го класу гімназії ім. 
М.Шашкевича, хочемо щиро подякувати 
директору гімназії М.В.Каськіву, його за-
ступникам та першій вчительці наших дітей 
Н.В.Петраш і вчителям англійської мови.

Наталія Вікторівна – це вчитель не тіль-
ки за професією, це вчитель від Бога. Вона 
зуміла віддати свою любов кожному з 32-х 
учнів, докласти максимум зусиль, щоб не 
згубилося у дітей бажання навчатися. Го-
ловне для Наталії Вікторівни – не загубити 
в учневі учня, а кожна дитина для неї – не 
рядок чи прізвище у класному журналі, а 
неповторна людська особистість. 

Наші діти отримали у гімназії міцні зна-
ння з усіх предметів, оволоділи англійською 
мовою, брали участь в обласних семіна-
рах. Діти з радістю ходили до гімназії, де 
панує дисципліна та порядок. А ми, батьки, 
з приємністю відвідували батьківські збо-
ри, бо відчували тут невичерпну атмосфе-
ру добра, щирості і мудрості талановитої 
вчительки та директора і його заступників.

Дорога Наталіє вікторівно!

Нелегка вчителя дорога – 
Праця й турбота кожного дня.
Але хай травень несе до порога
Усе найкраще для Вашого життя.

Ми щиро Вам зичимо щастя без ліку,
Міцного здоров̀ я і довгого віку.
Нехай обминають Вас біль і тривога,
Хай довгою буде життєва дорога.

З повагою та любов̀ ю: 
Ваш 4-й клас – учні і батьки.

Село Джурин завжди відзначалося 
людьми праці, справжніми трудівниками, 
закоханими у свій край. Джуриняни не тіль-
ки вміють добре працювати, а й завжди 
знаходять час для відпочинку. Святковий 
концерт для односельчан організувала 
місцева музична школа за ініціативою її ба-
гатолітнього керівника Мирона Шеремета. 
Цей музичний заклад понад 30 років є гор-
дістю нашого села. Тут досвідчені педагоги 
навчають дітей селян музичної грамоти. 
А вихованці музичної школи завжди раду-
ють односельчан цікавими концертами. 

Святковий концерт під бурхливі оплески 
розпочався піснею «Марія», яку майстер-
но виконала учениця музичної школи Іра 
Голодрига. А потім на сцену вийшли ви-

хованці дитячого садка «Сонечко». Вони 
подарували глядачам запальні танці, пісні, 
вірші про маму – до виступів на сцені їх до-
бре підготували вихователі Ольга Мала та 
Антоніна Колівошко.

Музичні дарунки та гарний настрій при-
сутнім забезпечили виконавці-дуети у 
складі Світлани Ковцун і Марії Мацьків, 
Христини Фігурко та Рози Брийовської, 
Наталії Вонсяк й Ілони Сякалюк, Ілони 
Нагаєвської та Люби Гавриляк. Юна вока-
лістка Таїсія Стадник гарно виконала пісню 
«Мамина хатина», а Марія Мацьків – «Квіти 
для мами». Бурхливі оплески лунали на 
адресу ансамблю баяністів, духовиків, які 
виконали в`язанки українських народних 
пісень. Настя Цепенда прочитала вірша. 

Ансамблі бандуристів під керівництвом 
Тетяни Шеремет майстерно представив 
українські народні пісні, юні танцюристи – 
танці. На завершення святкового концерту 
ансамбль викладачів музичної школи при-
підніс пісні «Осіннє золото» та «Ой піду я 
до млина».

Ведучими святкового концерту були На-
стя Цепенда та Світлана Волкова, які щиро 
вітали матерів, всіх присутніх, бажаючи їм 
здоров`я, радості, доброї долі та надії на 
краще життя. Загалом у концертній програ-
мі взяло участь понад 70 учасників.

Сільський голова Ореста Блаженко по-
бажала всім односельчанам, у першу чер-
гу матерям, міцного здоров`я, оптимізму та 
впевненості у завтрашньому дні. Незважа-
ючи на всілякі негаразди, село живе, люди 
працюють, виховують дітей, злагоджено 
функціонує соціально-культурна сфера.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Цьогоріч жителі села мали змогу по-
дивитись різдвяний концерт і виставу «На 
перші гулі» завдяки нашому сільському бі-
бліотекарю Ользі Міх, яка залучила моло-
дих акторів-аматорів. Відбувся й великий 
святковий концерт, присвячений Міжна-
родному жіночому дню та Шевченківським 
дням під керівництвом директора СБК 
Оксани Строцень і художнього керівника 
Петра Гаврилюка. У нашому парку, де висо-
чить пам`ятник воїнам-односельчанам, за-
гиблим у роки Другої світової війни, 9 трав-
ня ц. р. панахидою і святковим концертом 
вшановували жителі села їх пам`ять.

А як радісно було дивитись, коли на Ве-
ликдень надовкола старої й нової церкви 
св. Парасковеї водили гаївки разом з ма-
терями й бабусями діти та наша молодь! 
І яких-то лишень давніх гаївок не знають 
наші мухавчани...

Першої ж неділі по Великодню, в неділю 
Томину або, як її ще називають, Провідну, 
зійшлись селяни до будинку культури на 
святковий концерт, присвячений Дню Ма-

тері. І діти, й молодь вітали зі сцени своїх 
матерів та бабусь піснями й віршами. Ну, 
а потім жителі села мали змогу подиви-
тись виставу «Сватання на Гончарівці», 
яку організувала знову ж таки незамінний 
режисер-постановник – сільський бібліо-
текар Ольга Міх. Це вона зібрала таку ко-
горту мухавських акторів і навчила їх уміло 
відтворювати ролі на сцені. Передавши 
їм своє завзяття, разом з ними та дирек-
тором СБК Оксаною Строцень відтворили 
декорацію сцени в стилі селянської хати і 
подвір`я. Юнаки-актори власноруч змай-
стрували колодязь-журавель і старовинну 
піч, яку майстерно розмалювала господи-
ня бібліотеки. Від душі насміялися глядачі 
зі Стецька, якого вправно і комедійно зіграв 
Тарас Владика. Ну, а Уляну, його наречену, 
вдало зіграла Оксана Строцень. У ролях 
були задіяні наші молоді мухавські таланти 
Володимир Церковний, Павло Строцень, 
Тарас Кучерявий, Олег Строцень, Галина 
Строцень.

Наприкінці концерту під керівництвом 

вчителя-еколога нашої школи Олени Си-
нільник було продемонстровано відео-
фільм «Повір у себе», де учні місцевої 
школи своїм виступом показали, як треба 
берегти природу, довкілля.

Живе й радіє наше село. Твориться в 
ньому майбутнє, бо народжуються тут діти, 
бо працюють дитячий садок, школа, амбу-
латорія. І живуть тут хороші люди, сповне-
ні патріотизмом, духовністю й хорошими 
традиціями, що передаються із покоління 
в покоління.

Ірина ХВАЛИБОГА, 
від імені вдячних мухавчан

Фото о. Дмитра НеНЧИНА

Наша служба, попри своє основне при-
значення – соціальне обслуговування 
та надання соціальних послуг одиноким 
людям похилого віку – ще й організовує 
акції в часі найбільш помітних державних 
та християнських свят, мета яких – зігріти 
серця потребуючих ласки й турботи наших 
підопічних, подарувати їм хвилини радості 
та втіхи.

Напередодні Дня Перемоги працівни-
ками територіального центру соціального 
обслуговування та надання соціальних 
послуг було проведено акцію за підтримки 
приватних підприємців Т.З.Яхницького та 
О.В.Лисака, які надали продуктові пода-

рунки та доставили їх до осель семи інва-
лідів війни і тринадцяти учасників бойових 
дій. У такий спосіб того незабутнього трав-
невого дня ми побували у 20-ти домівках 
стареньких людей, котрі своїм здоров`ям та 
власною молодістю відвертали загрозу по-
неволення нашого народу фашизмом, – у 
Чорткові та Горішній Вигнанці, Базарі й Па-
лашівці, Полівцях, Джуринській Слобідці, 
Колиндянах, Ягільниці, Свидові, Коцюбин-
чиках. І чули від них, зворушених увагою, 
слова щирої вдячності. 

Роман ДАНИЛьЧАК, 
директор територіального центру 

соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг

Після відправи Служби Божої у відремонтованому храмі 
(селяни перекрили церкву єврочерепицею, спорудили нові 
купола, оббили дерев`яною вагонкою. Усе – стараннями 
старшого брата Станіслава Лисиці та його дружини Галини, 
старшої сестриці Ярослави Когут, а також Романа Папінка, 
Богдана Яворського, Ганни Боднарук і усієї швайківської 
громади на пожертви директора СФГ «Андрій» Івана Муд-
рого та його синів Андрія і Євгена, прихожан) швайківчани 
під супровід мелодії дзвонів та церковних пісень урочис-

тою ходою підійшли до стели «Ніхто не забутий – ніщо не 
забуто». Місцевий парох, настоятель церкви Воздвиження 
Чесного Хреста УГКЦ о. Василь Квік відслужив поминаль-
ну панахиду та виступив перед парафіянами із повчанням 
щодо зростання духовності в нашому щоденному житті, 
зважаючи на приклади, якими повниться наша історія. 
Водночас духівник села привітав жителів із Днем Матері, 
який традиційно святкують в Україні другої неділі травня. 
Виступив перед односельчанами з промовою і сільський 
голова Микола Антохів. Він подякував за жертовність в ім`я 
подальшого процвітання нашої країни учасникам війни Ган-
ні Кренцік, Володимирі Вівчарук, Ганні Тисаровській, Григо-
рію Домбровському, Кароліні Іванців, Марії Процьків, Марії 
Антохів.

  Доповіді дорослих перепліталися пісенними й поетич-
ними художніми номерами, представленими молодшим 
поколінням жителів с. Швайківці, а саме: Вікою, Еммою та 
Артемом Арутюнянами, Тарасиком Кренціком, Софійкою та 
Андріаною Гапиними, Тетяною та Наталею Сороками, Пав-
ликом та Олесею Чудиками. 

Галина ШЛАПАК,
 завклубом с. Швайківці

Найріднішій, 
наймилішій, найлюбішій

Таку присвяту мав святковий концерт, 
приурочений Дню Матері, що відбувся в актовому 
залі Чортківського вищого професійного училища.

Пам`ятаємо
Ніхто не забутий…

Панахиду за упокій тих односельчан, хто загинув в 
часи ІІ світової війни, було відправлено у с. Швайківці 

у неділю, 12 травня біля сільського пам`ятника 
воїнам-землякам. 

Вісті з сіл
Музичні дарунки односельчанам
В урочистій обстановці було відзначено День Матері у Джурині. Того 

теплого травневого дня сільський будинок культури переповнили 
глядачі. На свято прийшли жителі села – колишні й нинішні працелюби, 

матері, бабусі, молодь.

В одній родині – до джерел прадавніх
З давніх-давен славне своїми незабутніми традиціями наше село 

Мухавка. Вміють мухавчани і славно трудитися, й відпочивати. А 
відпочивати є де, бо маємо гарний будинок культури на 300 глядацьких 

місць, збудований наприкінці 80-х рр. минулого століття.

Вдячність

Гімназія – це дійсно «Рідна школа»

Благодійність
І розчахнулось серце ветерана...
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28 травня. Тривалість дня – 16.01. Схід – 4.55. Захід – 20.56. День прикордонника. Іменини святкують Дмитро, Анастасія, Макар

Футбол

Оголошення

Трагедія

Служба газу інформує

ДАІ інформує

Управління соціального захисту населення 
Чортківської райдержадміністрації оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади державного 
службовця – спеціаліста І категорії, діловода.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; знання держав-
ної мови; освіта вища відповідного професійного спрямування; 
досконале знання комп’ютерної техніки;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника із встановленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття на державну службу та проходження 
державної служби; заповнену особову картку (форма П2-ДС) з від-
повідними додатками; дві фотокартки розміром 4 x 6 см; копії до-
кументів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого 
звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи 
в іншому встановленому законом порядку; декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запо-
бігання і протидії корупції”; копію документа, який посвідчує особу; 
копію військового квитка (для військовозобов’язаних); письмову 
згоду на обробку персональних даних. 

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за 
адресою: 48500 м. Чортків, вул. Шевченка, 34, II поверх, каб. № 5.

Додаткові відомості про умови конкурсу, з питань основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна 
отримати за телефоном 2-12-82.

Відділ Держземагентства у Чортківському районі 
Тернопільської області оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади завідувача сектора 
землеустрою, моніторингу, охорони та ринку земель.

Основні вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища; 
вміння працювати з комп`ютером; вільне володіння україн-
ською мовою; стаж роботи на державній службі не менше 3 
років, в інших сферах управління не менш 5 років.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення.

Додаткова інформація з питань основних функціональ-
них обов`язків, розміру та умов оплати праці за телефоном  
3-21-64.

Відділ Держземагентства у Чортківському районі Терно-
пільської області розташований за адресою: м. Чортків, вул.
Князя Володимира Великого, 31 а.

1. Стандартне приєднання
Потужність об`єкта газоспоживання до 16 

метрів кубічних на годину та відстань від точки 
забезпечення потужності до точки приєднання 
не більше 10 (25) метрів у міській (сільській) міс-
цевості

1.1. Подання замовником до газорозподільно-
го підприємства документів для здійснення при-
єднання до газових мереж:

– заява (видає газорозподільне підприємство);
– опитувальний лист (видає газорозподільне 

підприємство);
– копії документів про визначення права влас-

ності (користування) об`єкта газоспоживання 
(приміщення, земельної ділянки).

1.2. Підписання договору на приєднання до 
газових мереж.

Протягом 15 днів від дня подання замовни-
ком документів для здійснення приєднання до 
газових мереж газорозподільне підприємство 
надає замовнику для розгляду проект договору 
на приєднання до газових мереж, до якого додає 
схему зовнішнього газопостачання стандартного 
приєднання об`єкта замовника. Виданий договір 
повинен відповідати типовому договору на при-
єднання до газових мереж, затвердженого по-
становою НКРЕ від 31.01.2013 за № 76.

Технічні умови на внутрішнє газопостачання 
– перелік вихідних даних для проектування вну-
трішніх систем газоспоживання об`єкта замов-
ника від точки приєднання до газоспоживного 
обладнання.

1.3. Підписання замовником договору на при-
єднання до газових мереж та оплата вартості 
приєднання згідно зі ставкою, встановленою в 
НКРЕ.

1.4. Будівництво газорозподільним підприєм-
ством зовнішніх газових мереж (не більше трьох 
місяців дати оплати замовником вартості приєд-
нання).

1.5. Підписання договору про надання насе-
ленню послуг із газопостачання для фізичних 
осіб (населення) або договору на постачання 
природного газу за регульованим тарифом (для 
фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб).

1.6. Підключення об`єкта замовника до газо-
вих мереж та пуск газу здійснюється не пізніше 5 
робочих днів (якщо підключення потребує припи-
нення газопостачання іншим споживачам) після 
введення в експлуатацію газових мереж зовніш-

нього та внутрішнього газоспоживання об`єкта 
замовника.

2. Нестандартне приєднання
Потужність об`єкта газоспоживання більше 16 

метрів кубічних на годину або відстань від точки 
забезпечення потужності до точки приєднання 
більше 10 (25) метрів у міській (сільській) місце-
вості

2.1. Подання замовником до газорозподільно-
го (газотранспортного) підприємства документів 
для видачі технічних умов на зовнішнє газопос-
тачання та технічних умов на внутрішнє газопос-
тачання:

– заява (видає газорозподільне (газотран-
спортне) підприємство);

– опитувальний лист (видає газорозподільне 
(газотранспортне) підприємство);

– копії документів про визначення права влас-
ності (користування) об`єкта газоспоживання 
(приміщення, земельної ділянки).

2.2. Видача газорозподільним (газотранспорт-
ним) підприємством замовнику технічних умов 
на зовнішнє газопостачання та технічних умов на 
внутрішнє газопостачання (протягом 15 робочих 
днів з дня подання заяви).

2.3. Розроблення замовником проектно-
кошторисної документації на зовнішнє газопос-
тачання на підставі отриманих технічних умов на 
зовнішнє газопостачання. При цьому замовник 
самостійно обирає проектну організацію для ви-
готовлення проекту.

2.4. Узгодження проектної документації на зо-
внішнє газопостачання з газорозподільним (газо-
транспортним) підприємством. Газорозподільне 
(газотранспортне) підприємство зобов`язане 
протягом 15 днів після подання на погодження 
проектів погодити їх або повернути замовнику на 
доопрацювання (із обґрунтованими зауваження-
ми) у разі відхилення від вимог технічних умов.

Після узгодження замовник передає проектно-
кошторисну документацію на зовнішнє газопос-
тачання газорозподільному (газотранспортному) 
підприємству за актом приймання-передачі.

Вартість проектно-кошторисної документації 
на зовнішнє газопостачання є складовою части-
ною плати за приєднання.

2.5. Підписання договору на приєднання до 
газових мереж. Після передання замовником 
погодженої проектно-кошторисної документації 
ГП (ГТП) протягом 10 робочих днів надає замов-

нику договір на приєднання до газових мереж, у 
якому визначає вартість, порядок, умови оплати 
та строк забезпечення приєднання, виходячи зі 
строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і 
послуг, обсягу виконання робіт та необхідних по-
годжень, передбачених проектно-кошторисною 
документацією на зовнішнє газопостачання.

2.6. Оплата замовником вартості приєднання 
згідно з проектно-кошторисною документацією. 
Замовник оплачує вартість приєднання, змен-
шену на вартість проектно-кошторисної доку-
ментації.

2.7. Будівництво газорозподільним (газотран-
спортним) підприємством зовнішніх газових ме-
реж у строки, передбачені договором.

2.8. Підписання договору на постачання при-
родного газу (для фізичних осіб-підприємців та 
юридичних осіб) або договору про надання на-
селенню послуг із газопостачання (для фізичних 
осіб (населення)).

Підключення об`єкта замовника до газових 
мереж та пуск газу здійснюється не пізніше 5 
робочих днів (якщо підключення не потребує 
припинення газопостачання іншим споживачам) 
або 15 робочих днів (якщо підключення потребує 
припинення газопостачання іншим споживачам) 
після введення в експлуатацію газових мереж 
зовнішнього та внутрішнього газоспоживання 
об`єкта замовника.

Примітка. Для здійснення підключення до 
газових мереж замовнику необхідно підготувати 
свій об`єкт, а саме: здійснити розробку проекту 
на внутрішні системи газопостачання; погодити 
проект із газорозподільним підприємством; ви-
конати будівництво (монтаж) внутрішніх газових 
мереж та провести введення в експлуатацію. 
При цьому замовник самостійно обирає організа-
ції для здійснення проектування та будівництва 
внутрішніх газових мереж.

Відповідно до частини четвертої статті 30 За-
кону України “Про регулювання містобудівної ді-
яльності ” у певних умовах враховується, що міс-
це приєднання інженерних мереж замовника до 
магістральних чи інших інженерних мереж розта-
шовується на межі земельної ділянки замовника 
або за його згодою на території такої земельної 
ділянки. Будівництво газових мереж здійснюєть-
ся газорозподільним (газотранспортним) підпри-
ємством до точки приєднання.

Адміністрація Чортківського УеГГ

Пам`ятка про порядок приєднання замовників до газових мереж
(для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група райвід-
ділу внутрішніх справ, мобільно-оперативна група РВ Управління 
Державної служби надзвичайних ситуацій, експерти-вибухотехніки 
з обласного центру, котрі провели огляд місця події. 

Як нам повідомив заступник начальника – начальник криміналь-
ної міліції РВ УМВСУ в Тернопільській області Андрій Свинарчук, 
під час огляду житлового будинку, де стався вибух, було виявлено 
і вилучено цілий арсенал зброї та боєприпасів: карабін, пістолет, 
вісім мінометних мін, гранати РГД-33 і Ф-1, два артилерійські сна-
ряди, протипіхотну міну, підривачі авіабомб, електродетонатори, 
дистанційні шнури, патрони у великій кількості, вибухові речовини 
– тротил, тол, порох та ін. (в загальній кількості 33 найменування). 
В ході попередньої перевірки з`ясовано, що чоловік належав до так 
званих «чорних археологів», з допомогою металошукача у навко-
лишніх лісах на місцях боїв Другої світової вишукував боєприпаси. 

Зі слів рідних, вони про небезпечні знахідки нічого не відали: ходив 
десь до лісу, щось там шукав… З якою метою він це робив – на 
даний час встановлюється.

Дані боєприпаси вилучені експертами-вибухотехніками і на-
правлені у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
при УМВСУ в Тернопільській області. Проводиться досудове роз-
слідування за фактом смерті і виявлених знахідок. 

– З початку року це вже другий випадок у цьому селі, пов’язаний 
з виявленням боєприпасів, – каже Андрій Степанович. – У березні 
місяці ц. р. після отримання відповідної інформації під час обшуку 
за місцем проживання у мешканця Росохача виявлено 6 міномет-
них мін та 72 патрони до нарізної зброї. Матеріали внесено до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального 
кодексу України, за даним фактом проводиться розслідування, піс-
ля чого справу буде скеровано в суд.

Шановні громадяни! Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій вкотре звертається до вас: у разі виявлення 
предметів, схожих на вибухонебезпечні, не чіпайте, не пере-
кочуйте і не намагайтеся розбирати їх. Це може призвести до 
непоправних наслідків!

(Знімок надано РВ УДСНС у Тернопільській області)

Міна вибухнула у руках
Подія мала місце у с. Росохач нашого району. Близько 12-ї 
год. дня 20 травня ц. р. 66-річний мешканець цього села 
розбирав мінометну міну часів Другої світової війни, під 
час чого вона вибухнула, що призвело до важких травм 

черевної порожнини, несумісних з життям.

З 20 травня по 15 червня ц. р. проводити-
меться комплекс профілактичних заходів на 
пасажирському автотранспорті під умовною 
назвою «Автобус-2013». З числа працівників 
ДАІ та представників територіального підроз-
ділу Укртрансінспекції, ДСБЕЗ буде сформо-
вано мобільні групи та організовано роботу з 
вжиттям жорстких заходів реагування на фак-
ти допущених порушень, вимог безпеки паса-
жирськими перевізниками й водіями автобусів 
під час перевезення пасажирів, у першу чергу 
на здійснення нерегулярних перевезень.

Крім цього, проводитимуться перевір-
ки суб’єктів господарювання, які за даними 
Укртрансінспекції мають ліцензії на право 

надання послуг з перевезення пасажирів 
автобусами, щодо виконання ними вимог за-
конодавства про автомобільний транспорт, 
а також базових підприємств стосовно вико-
нання ними договірних умов з пасажиропере-
візниками.

Під час перевірок пасажироперевізників 
особлива увага приділятиметься питанням ді-
яльності фахівця з безпеки дорожнього руху, 
зберігання транспортних засобів за місцем 
стоянки, організації передрейсового контро-
лю технічного стану автобусів та проведення 
щозмінного медичного огляду водіїв.

Наряди ДПС ДАІ документуватимуть до-
пущені водіями автобусів грубі порушення 

Правил дорожнього руху, у тому числі пере-
вищення обмежень швидкості руху автобусів, 
перевезення пасажирів понад встановлену 
кількість, порушення вимог дорожніх знаків 
та розмітки проїжджої частини доріг біля ав-
товокзалів, порушень правил зупинки і стоян-
ки в місцях масових відправлень пасажирів, 
керування водієм автобусом без ліцензійної 
картки, перевезення пасажирів на маршру-
ті протяжністю понад 500 км одним водієм, 
відхилення від визначеного маршруту руху, 
зберігання автобусів поза встановленими 
місцями стоянки.

Олег МАКСИМЧУК, 
командир взводу роти ДПС ДАІ УМВС 

України в Тернопільській області, 
майор міліції

У якому стані пасажирські перевезення

Мабуть, автор цих рядків у публікації в ми-
нулому номері дещо поспішив, висловивши 
сподівання, що цьогоріч буде кому відстоюва-
ти честь чортківського футболу на обласному 
рівні. На жаль, як і минулоріч, чимало наших 
досвідчених майстрів шкіряного м’яча, які б 
могли повести за собою молодших партнерів 
по команді, спокусилися на вигідніші умови 
деяких сільських команд, що беруть участь у 
чемпіонаті району (ігри в обласній і районній 
першостях проходять в один день), тож трене-
ру чортківчан В.Данилишину довелося мину-
лої суботи брати на зональний турнір у Залі-
щики фактично учорашніх вихованців ДЮСШ. 
Проте на очах у місцевої публіки, перед керів-
никами Чортківського району (на матчах осо-
бисто побували голови райдержадміністрації 
і райради С.Кобіс та В.Заліщук) вони «втерли 
носа» маститим суперникам. Спочатку, посту-

паючись по ходу зустрічі – 0:2, зуміли звести 
до нічиєї гру з борщів`янами, а у серії після-
матчевих одинадцятиметрових дива у воро-
тах демонстрував чи не єдиний досвідчений 
гравець у складі чортківчан – Ярослав Савіць-
кий, парирувавши три пенальті з трьох (ми ж 
реалізували усі свої спроби). А у вирішально-
му двобої з мінімальною перевагою – 2:1 були 
биті господарі змагань (хоча по ходу зустрічі 
ми поступалися). Отож, на фінал ігор у Скалат 
поїдуть саме чортківчани. 

А позавчора після піврічної перерви по-
вернувся великий футбол до нашого міста. 
Волею жереба нам довелося знову екзаме-
нувати заліщицький «Дністер» в рамках 2-го 
туру першості області. Організатори зробили 
все для того, щоб створити свято для гравців 
і уболівальників, яких того дня зібралося чи-
мало на стадіоні: урочисте відкриття, вихід 

команд на поле, відповідне озвучення, працю-
вали торгові точки тощо. Знову на трибунах 
були помітні керівники району, яким, з усього 
видно, не байдужа доля чортківського футбо-
лу. Прибули до Чорткова на матч і очільники 
Наддністрянського краю. І знову наша моло-
да команда виявилася сильнішою у протисто-
янні з досвідченим суперником, перемігши з 
мінімальним рахунком 1:0 (на 36 хв. зустрічі 
відзначився Микола Левчук).

Тим часом стартувала й районна першість 
зі шкіряного м`яча. Наводимо результати 1-го 
туру у всіх її дивізіонах:

Перша група. Ягільниця – Поділля – 7:0; 
Біла – Заводське – 0:1; Давидківці – Звиняч – 
4:1; Шманьківці – Гор. Вигнанка – 3:0; Росохач 
– «Калічівка» (Чортків) – 1:4; Косів – Улашківці 
– 0:2.

Друга група
Зона «Захід». Базар – Скородинці – 4:1; 

Бичківці – Палашівка – 0:0; Полівці – Ридоду-
би – 1:3; Ромашівка – Джурин – 2:0.

Зона «Схід». Залісся – Кривеньке – 3:0; Га-
динківці – Товстеньке – 3:0; Вел. Чорнокінці 
– Колиндяни – 0:1; Товстеньке 2 – Пробіжна – 
1:4; Шманьківчики – вихідний.

Зона «Центр». Капустинці – Угринь – 1:2; 
«Ветеран» Чортків – Свидова – 0:5; Нагірянка 
– Біла 2 – 0:3; зустріч Білобожниця – Милівці 
рішенням федерації буде переграно.

На минулому тижні відбулися також матчі 
1/16 фіналу розіграшу кубка району, які завер-
шилися з такими рахунками: Ягільниця – Да-
видківці – 0:4; Заводське – Шманьківці – 4:1; 
Шманьківчики – Бичківці – 3:4. Учора, коли га-
зета уже була здана до друку, відбулися матчі 
1/8 розіграшу кубка району, результати яких 
повідомимо наступному номері.

Любомир ГАБРУСьКИЙ
Фото Ореста ЛИЖеЧКИ

Чортків – у фіналі сільських спортивних ігор області!
Ще кілька років тому заголовок цієї публікації було б подано без знаку 

оклику. Однак ціна перемоги виявилася надто великою, адже свято для 
чортківських уболівальників футболу подарували учорашні дублери, в 

успіх яких мало хто вірив. А вони – взяли і зробили це!



09.05 Околиця
09.25 Подорожуй світом
09.55 Рояль в кущах
10.20 Як це?
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.05 Ближче до народу
11.35 Золотий гусак
12.05 Маю честь запросити
12.50 Крок до зірок
13.40 Кумири і кумирчики
14.05 Світ навколо нас
14.30 Шеф-кухар країни
15.20 Караоке для дорослих
16.10 Музична академія. 
Євробачення
17.05 Не вір худому кухарю
17.35 Діловий світ
18.05 Королева України-2013
19.45, 22.05 Слов`янський 
базар у Вітебську
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.45 Точка зору
23.00 Ера бізнесу

07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.15 М/с “Людина-павук”
11.00 Неділя з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.45 Красуня за дванад-
цять годин
13.40 Сімейні мелодрами
17.40 Х/ф “Довбень”
19.30 ТСН
20.15 Голос країни 3
23.25 Світське життя

05.50 Т/с “Ластівчине гніздо”
09.25 Школа доктора 
Комаровського
10.00 Орел і решка
11.00 Смачне побачення
12.00 Т/с “Сімейний детектив”
14.00 Т/с “Ластівчине гніздо”
18.00 Х/ф “Нічна фіалка”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Футбол. Збірна Укра-
їни - Збірна Камеруна

06.20 Фільм-концерт 
“А.Малінін. Голос душі”
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
10.05 Х/ф «Сніданок на траві»
12.30 В гостях у Д.Гордона
13.25 Театральні сезони
14.15 Золотий гусак
14.45 Концертна програма 
В.Павліка “Освідчення”
17.00 Концертна програма 
“Мамо, вічна і кохана”
18.45 Концерт О.Пєскова
20.40 Слово регіонам
21.00 Підсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Кабмін: подія тижня
22.05 Українська пісня
23.10 Концерт “Б.Кіркоров. 
Від серця до серця”

06.25 Х/ф “Програма за-
хисту принцес”
08.15 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.20 М/с «Людина-павук»
11.05 Світ навиворіт 4
12.05 “Тачки”
12.40 Пекельна кухня 3
14.50 Шість кадрів
16.35 Вечірній Київ 2013
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Великі перегони
22.00 Х/ф «Орел дев`ятого 
легіону»

06.10 Шустер-Live
10.05 Городок
10.30 Т/с “Сімейний детектив”
13.35 Т/с “Ластівчине гніздо”
18.00, 20.30 Т/с “Любов як 
нещасний випадок”
20.00 Подробиці
22.35 Х/ф “Служу Радян-
ському Союзу”

08.00 Новини
08.15 Д/ф «Є.Білоусов. Все 
на світі за кохання»
08.45 Корисні поради
09.00 ДПА. Диктант з україн-
ської мови 9 клас
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25, 11.10 Д/ф “Контингент”
11.35 Віра. Надія. Любов
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.55 Останнє попередження
13.15 Книга.ua
13.35 Спецпроект до Дня 
захисту дітей
15.15 Euronews
15.30 Т/с “Чотири танкісти 
і собака”
19.05 Дорослі ігри
20.00 221. Екстрений виклик
21.40 Фольк-music
23.00 Підсумки

06.45, 08.00, 09.00 ТСН
07.30 Сніданок з 1+1
10.00 М/ф “Бернард”
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.40 Ілюзія безпеки
13.50 Зніміть це негайно
14.55 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 Вечірній Київ 2013
22.05 Х/ф “Довбень”

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
11.10, 12.20 “Слідство вели”
12.00, 18.00 Новини 
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

08.00 Новини
08.15 Д/ф «Три життя 
В.Сухорукова»
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Українська пісня
10.15 Т/с «Маруся. Випро-
бування»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
13.00 Д/ф “Велика гра”
13.45 Служба розшуку дітей
14.00, 19.45 Про життя
15.15 Euronews
15.45 Т/с “Чотири танкісти 
і собака”
19.00 Про головне
19.25 Останнє попередження
21.25 Концертна програма 
“Українська пісня року”
23.00 Підсумки

06.45, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 “Сніданок з 1+1”
10.00 М/ф “Бернард”
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.40 Ілюзія безпеки
13.50 Зніміть це негайно
14.55 Красуня за дванад-
цять годин
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
17.10, 20.15 Т/с “Величне 
століття. Роксолана 3”
22.30 Пекельна кухня 3

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
11.10, 12.20 “Слідство вели”
12.00, 18.00 Новини
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 “Колишня дружина”
23.45 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

08.00 Новини
08.15 Д/ф «А.Самохіна. 
Самотність королеви»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся. Випробування»
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.50 Крок до зірок
13.35 Контрольна робота
14.00, 19.45 Про життя
15.15 Euronews
15.30 Т/с “Чотири танкісти 
і собака”
19.00 Концерт до Дня при-
кордонника “Нас єднають 
зелені погони”
21.30 Надвечір`я
22.25 Світло

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.30 Сніданок з 1+1
10.00 М/ф “Бернард”
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.40 Ілюзія безпеки
13.50 Зніміть це негайно
14.55 Красуня за дванад-
цять годин
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.10, 20.15 Т/с “Величне 
століття. Роксолана 3”
22.15 Територія обману

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
11.15, 12.20 “Слідство вели”
12.00, 18.00 Новини
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 “Колишня дружина”
23.45 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

08.00 Новини
08.15 Д/ф “А.Панін. Верш-
ник на ім`я Життя”
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Шеф-кухар країни
10.15 Т/с “Маруся. Випро-
бування”
12.35, 15.00, 18.20 Новини
12.50 Останнє поперед-
ження
13.05 Кордон держави
13.25 Таємниці успіху
14.00, 19.45 “Про життя”
15.15 Euronews
15.45 Т/с “Клеймо”
17.20 Т/с “Чотири танкісти 
і собака”
19.10 Про головне
21.15 “Адреналін”
23.00 Підсумки

06.45, 08.00, 09.00 “ТСН”
07.30 “Сніданок з 1+1”
10.00 М/ф “Бернард”
10.25 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.40 Ілюзія безпеки
13.50 Зніміть це негайно
14.55 “Красуня за дванад-
цять годин”
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.30 “Міняю жінку 7”

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
11.10, 12.20 “Слідство вели”
12.00, 18.00 Новини
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 “Колишня дружина”
23.45 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.00 Аудієнція
10.30 Другий півфінал 
Міжнародного пісенного 
конкурсу Євробачення 
2013
13.00, 19.45 Про життя
14.00 Темний силует
14.10 Енергоблок
14.20 Право на захист
14.40 Вікно до Америки
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35 Життя на рівних
15.55 Т/с “Клеймо”
18.55 Агро-News
19.05 Сільрада
19.25 Останнє поперед-
ження
21.00 Підсумки дня
21.35 Слов`янський базар 
у Вітебську
23.00 Підсумки

07.00 “ТСН”
07.50 Х/ф “Старий новий 
рік”
10.10 Секретні матеріали 
шоу-бізнесу
12.00 Ілюзія безпеки
13.50 Зніміть це негайно
14.55 “Красуня за дванад-
цять годин”
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.25 Х/ф “Моя старша 
сестра”
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.30 “Гроші”
   

14.00 “Судові справи”
14.45 “Сімейний суд”
15.45 “Чекай на мене”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Жіночий лікар 
2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Колишня дру-
жина”
23.45 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”

№ 21 (8411), 24 травня 2013 року

Програма телепередач 7

ПОНеДІЛОК
28 травня
ВІВТОРОК

29 травня
СеРеДА

30 травня
ЧеТВеР

31 травня
П`ЯТНИЦЯ

1 червня
СУБОТА

2 червня
НеДІЛЯ

27 травня

29 травня. Тривалість дня – 16.03. Схід – 4.54. Захід – 20.57. Іменини святкують Олександр, Лаврентій

У магазин побутової техніки 
потрібен 

продавець-консультант 
з вищою освітою та довідом 

роботи в торгівлі

Тел. 097-793-01-89

Мережа магазинів 
“ШАРА” 

візьме в оренду магазин 
у м. Чортків 

Тільки в людному місці
Тел. 068-848-53-66

ЗАПРОШУЄМО 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

в ТзОВ “Ваврик і Компанія”
працівників на посаду – 

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

ПАП “ПОЛІВЦІ” має намір одер-
жати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами госпо-
дарського двору, який розміщений 
за адресою: Чортківський р-н, с. 
Полівці.

Валовий викид забруднюючих ре-
човин в атмосферу від виробничої 
діяльності становить – 10 т/рік (в т. 
ч. метан  – 2,1 т/рік, аміак – 1,6 т/рік).

Перевищень санітарно-гігієнічних 
та технологічних нормативів у про-
цесі виробництва немає.

Зауваження приймаються протя-
гом 30 календарних днів з дня опу-
блікування інформації за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, рай-
держадміністрація.

Потрібен на роботу 
торговий представник 

по Чортківському району 
з власним авто. Висока з/п.

Тел. 097-952-23-10

оголошення про здачу в оренду приміщень
Орендодавець: Чортківська центральна комунальна район-

на лікарня.
Об’єкти оренди: 1) приміщення 2-го поверху поліклінічного 

відділу Чортківської ЦКРЛ, кабінет № 215, площею 13,3 кв. м; 
2) приміщення 1-го поверху поліклінічного відділу Чортківської 
ЦКРЛ, кабінет № 109, площею 25,2 кв. м.

Адреси об’єктів: 1) м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 1; 2) м. Чорт-
ків, вул. Й.Сліпого, 1.

Стартові розміри місячної орендної плати (за умови вико-
ристання 2 годин оренди на добу): 1) 38,40 грн.; 2) 62,70 грн.

Дата і місце розгляду заяв: 11 червня 2013 р., о 15-й год.; 
м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера. 

Кінцевий термін прийняття заяв: 11 червня ц. р. до 13-ї 
год. За наявності 2-х і більше заяв на один об`єкт буде про-
ведено конкурс.

Довідки за тел.: 2-37-62, 2-37-43 (про перелік документів за-
явників).

ПоМ`яНіМо
Річниця світлої пам`яті

КИРИЛИШИНА Василя Володимировича
(12.12.1975 – 22.05.2012 рр.).

Вже рік, як ти у небутті,
Важка для всіх твоя могила.
Живим ти будеш 
                       в нашому житті,
За тебе молимося щиро
І пам`ятати будемо завжди.
Нехай легким буде 
                       твій вічний сон,
Свята земля буде 
                   лебединим пухом.
Молимось за упокій твоєї 

душі – нехай вона замешкає в Раю, а Господь 
винагородить радістю вічного спочинку в Його 
Царстві.

Хто забув – згадайте і пом`яніть.
Хто пам`ятає – щиро помоліться.

Вічно сумуючі – мама, брат, сестра, 
їхні сім`ї, племінники, 

цьоці Надя та Іванна і їхні сім`ї.

25 травня минає 10 років, як відійшов 
за межу вічності світлої пам`яті наш 

дорогий батько, дідусь
КУРІЙ Володимир Семенович
(13.11.1922 – 25.05.2003 рр.).

Минуло 10 років, а нам так 
не вистачає тебе, твоїх мудрих 
порад, доброго слова. Біль 
втрати залишиться в наших 
серцях назавжди. Поки ми жи-
тимемо, ти завжди з нами, у на-
ших серцях, думках, спогадах, 
у наших молитвах до Бога.

Хто забув – згадайте,
А хто пам`ятає – помоліться за його душу.

У вічній скорботі – донька, внучка 
та вся родина.

Хто пам`ятає – помоліться
24 травня минає 5-та річниця світлої пам`яті

ЯНІЦьКОГО Степана Петровича.
Немає сліз... Ні смутку... 
                              Ні печалі...
Нема нічого і більше ти 
       до нас вже не прийдеш.
Усе позаду, 
           лиш ми крокуєм далі.
В життя, яке, на жаль,
               не вказує нам меж.
Ти пішов – і сонце вже 
                              не світить,

Ти пішов – і літа вже нема.
Ти пішов назавжди з цього світу,
Ти пішов – і в серці вже зима.
Скільки не мине часу, ти завжди будеш по-

ряд з нами. Хай над твоєю могилою світить 
сонце, жалібно співають пташки, а на квітах 
буде роса – пам`ять про тебе.

Сумуючі – дружина, діти, онуки.

Вважати недійсним
посвідчення учасника війни серії Д-І за 

№ 486623, видане УПСЗН Чортківської 
РДА 15 листопада 2002 р. на ім`я: коТик 
Марія Миколаївна.

Колектив Чортківського педагогічного 
училища ім. О.Барвінського висловлює 
щире співчуття викладачу училища Окса-
ні Євгенівні Колубаєвій з приводу смерті 

матері. Розділяємо біль непоправної втрати і 
співчуваємо Вам у великому горі. Нехай Божа 
благодать огорне душу покійної.

Приватне підприємство “Натал-
ка” має намір одержати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарним 
джерелом паливної кафе, яке розта-
шоване за адресою: м. Чортків, вул. 
Б.Хмельницького, 31 а.

Валовий викид забруднюючих ре-
човин в атмосферу від процесу ви-
робництва тепла для власних потреб 
становить – 0,142 т/рік.

Перевищень технологічних та 
санітарно-гігієнічних нормативів в 
процесі виробничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протя-
гом 30 календарних днів з дня опу-
блікування інформації за адресою: м. 
Чортків, вул. Шевченка, 23, райдер-
жадміністрація.

ПРОПАВ СОБАКА 
породи сибірський самоїд 

(лайка), чисто білого окрасу, 
відкликається на кличку Теді.

За повернення або правдиву 
інформацію про місцезнахо-
дження – винагорода 2000 грн.

Тел. 067-354-58-72
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+6 ... +25

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУБОТА
25 травня

+7 ... +23

НедІля
26 травня

+7 ... +19

ПОНедІлОК
27 травня

+7 ... +19

ВІВТОРОК
28 травня

+13 ... +21

СеРедА
29 травня

+14 ... +21

ЧеТВеР
30 травня

+14 ... +21

П`яТНиця
31 травня

30 травня. Тривалість дня – 16.05. Схід – 4.53. Захід – 20.58. Іменини святкують Степан, Євдокія

З конверта

Подяка

Вітаємо з красивим ювілеєм милу, 
чарівну, добру, красиву, щедру та розумну 

невісточку-доньку 
Тетяну Володимирівну ЗАБІЯКУ 

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

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

З повагою та любов̀ ю – 
свекруха Людмила, дідо Франко, 

бабуся Володимира.

Вітаємо з Днем народження кохану, 
вірну, єдину дружину 

та милу матусю 
Тетяну Володимирівну ЗАБІЯКУ.

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

Живи для нас ще сотню літ.
Посилаємо всі ми вдячні слова, 
А Бог хай дарує здоров`я 
                           на многії літа
З любов̀ ю й ніжністю – 

чоловік Андрій та доньки 
Єлизавета і Вероніка.

24 травня святкує свій День народження 
отець Віталій ПАЛАМАР

зі с. Малі Чорнокінці.
Господь покликав Вас, 
    щоб були як Предтеча,
Щоб наставляли Ви 
    серця людські до Бога,
Щоб помагали вірним 
    нести хрест на плечах,
Нам шлях вказали 
      до Небесного порога.
Родину Вашу хай ангели 
                          бережуть,

Здоров`я й щастя Бог Вам посилає,
Хай радість і добро Ваш осявають путь,
Вам “Многа літа” нині 
                              ми співаєм!

З повагою – 
“Матері в молитві”.

30 травня святкуватиме свій 
День народження заступник директора 

ПАП “Фортуна”
Василь Ігорович ФРИЧ.

Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Хай Бог стереже від болю й тривоги,
Щоб світлі завжди стелились дороги.

З повагою та масою 
щонайкращих побажань 

на довгії та многії літа – 
Свидівський сільський голова 

Богдан Сорока.

Від щирого серця вітаємо дорогого 
тата, чоловіка, дідуся

Володимира Йосиповича БеГМАНА
зі с. Ягільниця.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Отож, не сумуйте, журбі не здавайтеся,
А просто радійте і всім посміхайтеся.
Бажаєм довго Вам прожити,
Здоров`я міцного на довгий вік,
Щоб онуків встигли одружити.
Отож, сьогодні ми низенько 
                                      вклоняємось Богу,
Щоб здоров`ям і щастям стелив Вам дорогу,
Бо ми, Ваші діти і внучата,
Хочемо сотий Ваш рік зустрічати.
Не журіться, тату, що роки проходять,
А за ними – все наше життя.
Спасибі Вам, тату, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,
За те, що зростили, за те, що навчили,
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа
І Мати Пречиста 
                         завжди береже.
З повагою – дружина, діти, 

внуки Мар̀ яна, Оксана, 
Денис, Владик.

ПРОдАюТЬСя
квартирибудинки

земельні ділянки

інше
стінка, гарнітури до коридору та спальні, 

трильяж, ліжко, тумба, стіл письмовий, 
етажерка, машина пральна, пилосос, машинка 
в`язальна, холодильник, посуд, книги.

Тел. 067-892-53-41.

коляска фірми “ADBOR” для двійнят і 
крісло для годування дитини (американського 
виробництва). Дешево.

Тел.: 2-11-88; 098-451-25-46.

спортивний комплекс з басейном в центрі міста 
зі всім обладнанням. Загальна площа – 250 кв. м.

Тел.: 093-266-08-56; 067-704-75-50.

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 договірна.

Тел. 097-911-48-38.
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.
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 у м. Чортків по вул. Шухевича, 
2 а в новозбудованому сучасному 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 по вул. Незалежності, 68 

В, загальна площа – 58,6 кв. м, перший поверх, без 
ремонту. Можна використовувати під житло, офіс. Ціна 
договірна. Терміново.

Тел.: 050-072-95-94; 063-411-26-10 (Володимир).
3-кімнатна квартира у м. Чорткові по вул. Шухеви-

ча, 2 а в новозбудованому сучасному будинку. Площа 
– 95,3 кв. м. Є 2 балкони, лоджія, підвал, пластикові 
вікна. Квартира у 5-поверховому будинку на 3-му по-
версі. Ціна договірна.

Тел. 095-779-60-77.
3-кімнатна квартира в центрі м. Чортків, площа 

– 98 кв. м, євроремонт, 3 кондиціонери, кухня, шафа-
купе, телефон, Інтернет, супутникове ТБ, усі комунікації. 
Готова для проживання. Ціна 765 дол./м кв.

Тел.: 095-043-78-58; 067-673-66-67 (Ірина).
3-кімнатна квартира у м. Чортків (район Кадуб), 

2-й поверх, площа – 70 кв. м, новобудова, євроремонт. 
Ціна договірна.

Тел. 099-190-85-17.
реконструйовані квартири в центрі міста на 3-му 

поверсі. 1-кімнатні (студії) – 33 кв. м, 2-кімнатні – 50 кв. 
м. Можливо з гаражами.

Тел. 093-266-08-56.

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04. 

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.

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.

будинок у с. Горішня Вигнанка. Є газ, світло, вода, 
сарай, два гаражі для бусів, 18 сотих землі.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

будинок у с. Горішня Вигнанка. Є вода, опалення, 
сад, город, частково зроблений ремонт.

Тел. 097-872-37-98.

земельна ділянка зі старим будинком по вул. 
Граничній, 56, площа – 0,12 га. Ціна договірна.

Тел. 050-377-59-77.

земельна ділянка 27 сотих у с. Горішня Вигнанка; 
земельна ділянка 17 сотих у с. Переходи.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

В світі немало людей життєрадісних, 
Завше готових на поміч прийти. 
Ви їх побачите в горі і в радості, 
Тих, що клялись нам життя берегти.

Приспів:
Зорі величні, як медсестрички, 
В небі нічному мирно пливуть. 
Коси русяві і біле личко 
Своїх коханих в обійми зовуть.  
Це медсестрички у працю погружені. 
Люди здоров’я від них часто ждуть. 
Пальчики вправні, а очі напружені –
Нашу сестричку Зоряною звуть.
Приспів. 

Посмішка щира прикрашує личенько, 
Губки-коралі, мов парус човна. 
Всіх зачаровує – справжня калинонька, 
В голосі ніжнім лунає весна.
Приспів.

Михайло КІТ, 
м. Чортків

Медсестричка 
Зоряна
Їй присвячую

Щиро вітаємо з 20-річчям, 
яке він святкуватиме 27 травня, 

дорогого сина, брата, внука
Михайла Богдановича БІЛИКА

з м. Чортків.
Бажаєм здоров`я, 
             добра, довголіття,
Щоб доля цвіла, 
            як калини суцвіття,
Щоб лихо й хвороби 
                 Тебе обминали,
Зозуля сто років 
                життя накувала.
Нехай в Тебе будуть 
                      друзі хороші,

Завжди у кишенях водяться гроші.
Хай Тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають.
А Сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ щасливу світлу путь.
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі сьогодні 20 років,
Тож з Днем народження Тебе!

Мама, тато, сестра з чоловіком 
та племінницями Наталею і Марічкою, 

бабуся Марія та дідусь Степан 
і вся родина.

Щиросердечно вітаємо з 20-річчям
Михайла Богдановича БІЛИКА

з м. Чортків.
Чудова дата, 
                 вік прекрасний,
Щоб відчувати 
                       смак життя.
Нехай пахучим цвітом 
     стеляться дороги Тобі,
Нехай же буде щастя 
               і міцне здоров`я.
Бажаємо Тобі, 
     щоб кожне починання

Було успішно втілене в життя,
А доля успіх безцінний несе.
Хай обминають горе і біда,
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка, ласка – від Господа Бога
На многії літа.
З любов̀ ю – цьоця Слава, вуйцьо 
Славик, бабця Оля, 

Андрій з сім`єю, Олег з 
сім`єю, Беттіна з сім`єю, 
Андрійко, Оля, Наталя.

Дорога, любима донечко, щиро 
вітаємо Тебе з Твоїм ювілеєм!

Усе найкраще, що є в світі,
Належить, доню, хай Тобі:
Пісні, усмішки, сонце, квіти
Й безмежна радість у житті!
У всьому – успіхів багато,
Безцінних почуттів, тепла!
Хай кожен день буде, як свято,
Й чарує всіх Твоя краса!
Хай квітне молодість Твоя,
А почуття вирують синім морем.
Хай щиро й весело співа душа,
А серце радістю й коханням буде повне!
Хай сонце світить у господі,
А дім повниться у достатку, 
Щоб злагода і любов були 
В родині завжди й до останку.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,

Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне, 
                                      як граніт,
На многая, многая, многая літ.

Мама, тато, син, 
чоловік і бабуся.

Дорогий, любимий онучку 
Денисику!

Дитинко, сонце променисте!
Життя Твоє хай буде чисте,
Уквітчане щастям і добром,
Любов’ю, ніжністю, теплом.
Рости, ангелочку, на щастя матусі,
На радість дідусям і своїм бабусям.
Хай Тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає маленьке серденько.

Бабуся, дідусь, мама, 
тато і прабабуся.

Наша праця сезонна, тож по завершенні 
сезону ми, як правило, залишаємось без ро-
боти. І тоді потрапляємо до Чортківського ра-
йонного центру зайнятості, де, відповідно до 
діючого законодавства, нас ставлять на облік 
і допомагають. Та допомога включає цілий 
спектр послуг, у тім числі матеріальну, психо-
логічну. Вдячні працівникам РЦЗ  – найперше 
його директору Надії Михайлівні Шкабар, а 
також всім спеціалістам, за людське, глибо-
ко гуманне ставлення, за глибоке розуміння 
нашого становища і суму всіх тих зусиль, які 
вони спрямовують на нас. Нехай Господь ви-
нагородить їх за це Своїми Ласками.

Працівники Скородинського 
цегельного заводу ТзОВ «Серет-Інвест»

21 травня відсвяткував свій 
День народження дорогий наш

Володя ЧеРНІХОВСьКИЙ.
В цей святковий день 
                            весняний
Хочеться Тобі сказати
Слів багато теплих, ніж-

них
І зі святом привітати!
Набажати стільки щастя,
Щоб навік не залишало!

І щодня ранкове небо
Теплим сонечком стрічало!
Щоб доля Твоя була щедра і ясна,
Щоб у серці Твоєму жила доброта.
Щоб світила в житті Тобі мудрість свята!
Сьогодні все кругом Тобі, Володику, радіє
І рідні всі приєднують привіти ось такі:
Хай здійснюються батьківські надії
І щедрі злети материнських мрій.
Хай Матір Господня зі Своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.
Пам`ятай: ми любимо Тебе.

З любов̀ ю – мама, тато, 
бабусі, дідусі, родина, друзі.

Цього тижня у нашій родині дві приємні дати: нашій донечці 
Олесі САВКІВ-ЦИМБАЛІ виповнюється 25 років 

і ї ї синочку, нашому онучку Денисику – 4 рочки, тож щиро їх вітаємо.


