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Виходить з 1939 року

Скорбота

Голова 
районної ради                    
В.ЗАЛІЩУК

Перший заступник голови 
райдержадміністрації   

Р.фІЛЯК

Інформація для мисливців
Заміна контрольної картки обліку добутої дичини на 

мисливський сезон 2014-2015 рр. проводитиметься у 
Тернопільському обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства за наявності старої карт-
ки й оплати за нову. З цією метою ДП «Чортківське 
лісове господарство» приймає від мисливців старі 
картки для заміни й оплату за нові до 15 липня ц. р.

ДП «Чортківське лісове господарство»

«Прости рядовому, Вітчизно кохана, –
З іменням твоїм я пішов на війну...»

Вони падали, зранені чи вбиті, на полях битв. І з тієї крові-роси, з кожної краплини, рясно 
проростали маки. Вони й стали цьогоріч в Україні символом пам’яті про трагічні події Другої світової 
війни. Спершу ця квітка в європейських країнах була символом пам’яті за жертвами Першої світової 

війни, тепер – за загиблими в усіх військових конфліктах. Новий символ, європейський і відтепер 
український, –  вияв нашої поваги до тих, хто знищив нацизм. Бо ж недарма в народних піснях 

споконвіку співається: маки зацвітають там, де пролилася козацька кров...
Читайте на 3-й стор.

Досягнення юних

18 травня – Міжнарордний день музеїв

Шановні хранителі муз!
Щиро вітаємо вас зі святом!

Завдяки вашій самовідданій творчій праці дбайливо 
зберігається й примножується спадщина, поєднується 
минуле, сьогодення й майбутнє, виховується почуття 
прекрасного, повага до народних традицій і любов до 
національного мистецтва.

Висловлюємо вам, шановні працівники музеїв і всім, хто 
займається музейною справою на громадських засадах, 
щиру вдячність за натхненну працю й вірність професії. 
Сердечно бажаємо вам творчої енергії, вдалих пошуків, 
цікавих знахідок, благополуччя і достатків, здоров’я, щас-
тя й непохитної віри в світле майбутнє України. 

20 травня – День банківських працівників

Шановні працівники банківської системи!
Прийміть найщиріші вітання 

з професійним святом!
Напередодні цього святкового дня висловлюємо 

впевненість у тому, що ваш професіоналізм і самовід-
дана наполеглива праця сприятимуть підвищенню до-
бробуту українського народу, зміцненню та розбудові 
фінансово-кредитної системи не лише району, а й всієї 
держави.

Ефективна робота банків сьогодні – це величезна 
праця, знання, досвід банківських працівників: еконо-
містів, менеджерів, адміністраторів, касирів і багатьох 
інших, неоціненний досвід ветеранів. Усі вони заслуго-
вують щирих слів подяки і найкращих побажань.

Вітаючи всіх працівників банківської системи, вете-
ранів праці з професійним святом, бажаємо міцного 
здоров’я, сімейного затишку, взаєморозуміння та злаго-
ди. Нехай кожен новий день дарує вам радість життя, 
втілює надії та сподівання на краще.

Дані змагання проходили 
2 – 4 травня в Києві. Серед 
учасників, зокрема, команда 
з Грузії, представники Фран-
ції та США. Хлопець мав змо-
гу не лише себе показати, а й 
за професіоналами з великої 
букви поспостерігати. Юний 
чортківчанин завдячує за 
надану можливість своєму 
наставникові, тренерові І – ІІ 
категорій з пауерліфтингу Ві-
талію Ситнику, начальникові 
відділу в справах молоді та 
спорту РДА Олегові Галуща-
ку, киянинові Олегу Гуменю-
кові, власнику спортивно-
оздоровчого комплексу 
«Формула краси» Петрові 
Лютому.

В аматорському дивізіоні 
без екіпірування у жимі ле-
жачи в категорії тинейджери, до 52 кг, Адріан Кальмук 
зумів показати найкращий результат – втримав штангу 
вагою 67,5 кг! Перемогу хлопець присвятив своєму улю-
бленому маленькому братикові Артемчику, який у цей 
час вболівав за нього вдома.

Адріан, ділячись планами на ближче майбутнє, каже, 
що тепер хоче досягти вищих показників й здобути зван-
ня кандидата в майстри спорту, щоб згодом перейти в 

професійну лігу. Що ж можна сказати на таке бажання 
молодої людини? Побажати успіхів та підкорення нових 
спортивних вершин! 

Замість післямови: коли вже публікація готувалася 
до друку, тренер Адріана Віталій Ситник повідомив, що 
хлопця запрошено на чемпіонат світу з пауерліфтингу.

Оксана СВиСтУН
Фото з архіву Адріана КАЛьмУКА

Чемпіон Європи – чортківчанин!
Зовсім недавно, лише місяць тому наша газета ділилася зі своїми читачами захопленням від досягнень юного 

чортківчанина Адріана Кальмука – хлопець, займаючись досить малий відрізок часу спортом, зумів досягнути в одному 
з його видів значних висот. Першими переможними сходинками стала перемога на обласних змаганнях із пауерліфтингу, 
згодом було перше місце на Чемпіонаті України від федерації UPA й от знову «золото» в руках нашого земляка. Доповнив 

Адріан свою скарбничку нагород медаллю з чемпіонату Європи OEAC за версією RPS.  

Оголошення
У четвер, 22 травня, біля пам’ятника Т.Шевченку 

на площі Героїв Євромайдану м. Чорткова відбу-
деться вшанування 153-ї річниці перепоховання 
Великого Кобзаря. Поч. о 15-й год. 

Наступної п’ятниці, 23 травня, біля пам’ятника Бор-
цям за волю України по вул. С.Бандери м. Чорткова 
відбудеться мітинг-реквієм з нагоди Дня Героїв.    

                                                    Поч. о 15-й год.
Оргкомітет
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На часі2

16 травня. Тривалість дня – 15.31. Схід – 05.09. Захід – 20.40. Іменини святкує Тимофій

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛяКУш

Кримінал

Відповідно до абзацу 1 частини 4 статті 41 Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, місцевих рад та сільських, селищних голів» Улашків-
ська сільська виборча комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Зареєструвати кандидатами на посаду Улашківського сіль-

ського голови по Улашківському одномандатному виборчому 
округу № 37:

1. АДАМЧУКА Йосипа Івановича, 9.09.1959 р. н., с. Улаш-
ківці Чортківського району Тернопільської області; громадя-
нин України, освіта – середня спеціальна; місце проживання 
– с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області; 
працює провідником пасажирських вагонів у вагонному депо 
станції м. Чернівці; позапартійний, самовисування, судимість 
відсутня.

2. ДЕРІЯ Володимира Васильовича, 9.04.1964 р. н., с. 
Улашківці Чортківського району Тернопільської області; гро-
мадянин України, освіта – середня спеціальна; місце про-
живання – с. Улашківці Чортківського району Тернопільської 
області; приватний підприємець, член політичної партії Все-
українське Об’єднання «Свобода», висунутий кандидатом на 

посаду Улашківського сільського голови Чортківською район-
ною організацією ВО «Свобода», судимість відсутня.

3. ЗАМКОВУ Марію Романівну, 1.09.1967 р. н., с. Заболо-
тівка Чортківського району Тернопільської області; громадян-
ка України, освіта – середня спеціальна; місце проживання 
– с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області; 
працює начальником поштового відділення села Улашківці 
ТД УДППЗ «Укрпошта», позапартійна, самовисування, суди-
мість відсутня.

4. ПУСТОВІТА Павла Петровича, 10.07.1961 р. н., с. Круті 
Горби Таращанського району Київської області; громадянин 
України, освіта – вища; місце проживання – с. Улашківці Чорт-
ківського району Тернопільської області; працює начальни-
ком відділу розвитку інфраструктури Чортківської районної 
державної адміністрації, позапартійний, самовисування, су-
димість відсутня.

2 травня 2014 р.                                                            № 4

Голова засідання Улашківської СВК          т.БАСюК 
Секретар                                                          І.БУРДиНСьКА 

Відповідно до абзацу 1 частини 4 статті 41 Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
Полівецька сільська виборча комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Зареєструвати кандидатами на посаду Полівецького сіль-

ського голови по Полівецькому одномандатному виборчому 
округу № 24:

1. ГОНЕСЕВИЧА Івана Едуардовича, 9 вересня 1967 р. н.; 
українець, освіта – середня спеціальна; місце проживання – 

с. Полівці Чортківського району Тернопільської області; тим-
часово не працює; самовисування.

2. СМЕРЕЧИНСЬКУ Лідію Ігорівну, 9 листопада 1980 р. н.; 
українка, освіта – вища; місце проживання – с. Полівці Чорт-
ківського району Тернопільської області; Банк «Русский стан-
дарт», провідний спеціаліст; самовисуванням.

4 травня 2014 р.                                                               № 8
Голова Полівецької СВК:                                                     Н.ПОтюК
Секретар ПолівецькоїСВ                                       Г.ПОГРІБНА

Наруга, диверсія чи...
Нещодавно Чортковом розповсюдилася чутка про те, що не-

відомі особи зняли з приміщення якоїсь установи Державний 
прапор України і намагалися почепити натомість «триколор» 
й т. п. Невже відбувалася якась диверсія?! Щоби розвіяти пе-
ресуди, ми, кореспонденти районки, звернулися за фактажем 
в райвідділ міліції, оскільки на місце події виїжджали право-
охоронці.

Позаминулого четверга, 8 травня, двоє мешканців Чорткова, 
за офіційною версією та власне за їхніми ж свідченнями, зна-
ходившись у приміщенні районної поліклініки, посперечалися з 
невідомим чолов’ягою, який підбурював до суперечки негатив-
ними висловлюваннями щодо Державного прапора України, 
який було вивішено при вході в медустанову. Опісля чого мо-
лодики зняли прапор із місця кріплення (до речі, це все дійство 
зафільмовано на камеру відеоспостереження) і, піднявши його 
гордо вверх, проходилися з символом держави кілька разів 
туди-сюди, майже, так би мовити, маршовим кроком, повз бу-
дівлю поліклініки з вигуками: «Слава Україні! Героям слава!». А 
відтак – всілися біля центрального входу приміщення, не опус-
каючи до долу знамено; потім «перебазувалися» поблизу на 
лавку, доводячи перехожим, що це прапор нашої (!) держави, 
якій вони віддані. За деякий час так звані «активісти» поверну-
ли знамено на попереднє місце його знаходження. 

Про таке «дійство» (за яким спостерігало чимало людей, але 
ніхто з них не вжив ніяких заходів для його припинення), були 
повідомлені працівники міліції. Взявши свідчення очевидців і 
переглянувши відеофакт, слідчі встановили, що в реалі будь-
якої наруги над державним символом не відбувалося. За сло-
вами виконавців даної акції, все було зроблено з патріотичних 
міркувань, щоби довести незнайомцю-підбурювачу українську 
гідність. 

Однак дані громадяни притягнені до адміністративної від-
повідальності за ст. 173 Кодексу України про адміністративні 
порушення (а саме – за дрібне хуліганство), оскільки «патріо-
ти» були в нетверезому стані, хоча наміри їхні – лише з гідних 
спонукань. 

Кому знадобилася свіжа риба?..
 У Білецькому лісництві знаходиться дві водойми – не-

величкі ставки, в яких водиться чимало риби. Нещодавно 
зафіксовано такий факт – вода зі ставка спущена, риба ви-
ловлена... 

Працівники міліції провели огляд місця події, дана спра-
ва внесена до Єдиного реєстру досудових розлідувань. На 
часі проводиться досудове розслідування; після чого буде 
дана юридична оцінка цій справі.

(За інформацією заступника начальника – начальника 
кримінальної міліції Чортківського РВ УМВС України 

в Тернопільській області Андрія Свинарчука)

Жахливе ДТП
Опівночі з 10 на 11 травня в с. Пробіжна сталася трагедія 

– несподівано на великій швидкості у натовп молоді в’їхав ав-
томобіль «MERCEDES-BENZ». Трапилося ДТП у самісінькому 
центрі села. Більшість людей встигла відскочити, а ось 17-
річний Василь, який стояв спиною до дороги, та ще один юнак 
травмовані. Василя вже транспортували в обласну дитячу 
лікарню; в нього – перелом черепа, забій головного мозку, 
переломи ключиці, стегна й інші ушкодження. Стан хлопця 
– стабільно важкий. Другий потерпілий, на щастя, зазнав не-
значних травм.

Водій іномарки, за свідченнями очевидців, заледве три-
мався на ногах, будучи в стані сп’яніння, проте експертизи 
на рівень алкогольного сп’яніння на місці ДТП не проводили. 
Пізніше стало відомо, від проходження судово-медичного об-
стеження винуватець відмовився, а відтак – у нього взято за-
бір крові на вміст алкоголю.

Прокуратура Чортківського району здійснює процесуальне 
керівництво в кримінальному провадженні за фактом скоєння 
ДТП за ч. 1 ст. 286 КК України. На часі проводяться експер-
тизи. 

Одинадцятикласники відмовляються від проведення ви-
пускного і навіть простих урочистостей, а кошти, зібрані на 
святкування, віддали на лікування однокласника. 

Ще доки автолюбителі дозволятимуть собі сідати за кермо 
в нетверезому стані, тим самим несучи загрозу пішоходам?! 
Невже порушники й надалі залишатимуться непокараними, 
бо вони, бачте (!), або займають чиновницькі посади, або ма-
ють «впливових друзів»?..

Інформацію збирала тетяна ЛЯКУШ 

У Білецькому лісництві знаходиться дві пожежних водойми – 
Дача Монастириська. У позаминулий вівторок, 6 травня, єгер Бі-
лецького лісництва помітив, що йде спад води в одній з водойм, 
про що й повідомив керівництво лісництва. Виявилося, що невідо-
мими особами пошкоджена дамба, тому прийняли рішення – не-
гайно відремонтувати, що й було зроблено протягом цього ж дня. 
Десь до 6-ї вечора ставок наповнювався водою, за цим процесом 
стежили працівники лісництва. Та близько 22-ї години на огоро-
джену територію, прилеглу до ставка, власними джипами заїхали 
п’ятеро рибінспекторів і двоє тернопільських автомайданівців, які 
повідомили, що протягом 3-х годин спостерігають за діями праців-
ників лісництва. Це надто неприємно вразило лісоохоронців, тому 
вони правомірно висунули вимогу представникам Тернопільрибо-
охорони, щоби ті пред’явили наказ про проведення даного рейду. 
Проте ніякого на те відповідного документа вони не показали... 
Натомість заявили, що працівники Білецького лісництва незакон-
но спускають воду зі ставу та виловлюють рибу, внаслідок чого-
безпідставно (!) викликали міліцію. Працівники лісової охорони 
намагалися пояснити, що рибу ніхто не виловлює і не збирається 
виловлювати, а проводили терміновий ремонт дамби. 

Опісля від’їзду представників міліції працівники рибоохорони 
заявили, що риба набрала у жабра намулу, її всю потрібно вило-
вити й облікувати, не дивлячись на те, що у водоймі було більш як 
на метр води і це аж ніяк і нічим не зашкоджувало рибі.

Слід зауважити, працівники рибоохорони (є підозра) навмисне 
привезли зі собою «свідка», так би мовити, – «підсадну утку», бо 
вочевидячки брали свідчення, як-то кажуть, під диктовку про те, 
що саме працівники лісництва спускали воду з водойми. За про-

диктовані свідчення на користь рибоохоронців, даруйте за повто-
рення (та це швидше за все – акцентування уваги саме на лже-
свідчення), вони розрахувалися виловленою ними ж рибою.

На прохання працівників лісництва, котрі пояснювали, що риба 
жива, загрози для неї немає і не слід спускати воду, представники 
рибоохорони самі  відкрили дамбу і спустили воду повністю. А далі 
– власноруч витягли на берег живу (!) рибу, наполягаючи, що її 
треба зважити, утилізувати (акцентуємо – ще живу рибу!) й оцінити 
збитки, нанесені рибному господарству… 

 П’ятеро рибінспекторів, двоє тернопільських автомайданівців 
у присутності представників правоохоронних органів необліко-
вану й незважену рибу завантажили у власні автомобілі та по-
везли в невідомому напрямку (без жодних документів й акту на 
вилучення)!.. 

Після даного факту працівники лісництва (вже зі свого боку) 
викликали правоохоронців, написали заяву в райвідділ міліції та 
прокуратуру. 

А відтак – ще «цікавіше»! 10 травня  проводився масовий вилов 
риби сітами та спад води на тій же Дачі Монастириській в другій 
водоймі. Про порушників-браконьєрів ми повідомили працівників 
рибоохорони за телефоном 067-161-58-78, та нам відповіли, що у 
них вихідний день… 11 травня – аналогічна ситуація. Знову ж таки 
повідомляли про браконьєрів, проте ніхто з Тернопільрибоохоро-
ни на виклик не відреагував. Чому?! Комусь, мабуть, це вигідно… 
Складається враження, що «рибоохоронцям» поки що достатньо 
наживи з попереднього вилову. Невже в обов’язки рибоохорони 
входить займатися рейдерськими методами вилову риби?.. 

ДП “Чортківське лісове господарство” 

Вибори-2014
УЛАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСтАНОВА

Відповідно до Постанови Чортківського районного суду Тер-
нопільської області № 608/1026/1, абзацу 1 частини 4 статті 
41 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів» Полівецька сільська виборча комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Зареєструвати кандидатом на посаду Полівецького сіль-

ського голови по Полівецькому одномандатному виборчому 

округу № 24:
ДМИТРОВСЬКУ Антоніну Несторівну, 7.11.1980 р. н., укра-

їнка, освіта – вища, місце проживання – м.Чортків, провулок 
Водний, 7 Тернопільської області, приватний підприємець, 
самовисування.
8 травня 2014 р.                                                            № 14
Голова Полівецької СВК                                        Н.ПОтюК
Секретар ПолівецькоїСВ                                    Г.ПОГРІБНА

Про реєстрацію кандидатів на посаду Улашківського сільського голови 
по Улашківському одномандатному виборчому округу № 37

ПОЛІВЕцЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОСтАНОВи

Про реєстрацію кандидатів на посаду Полівецького сільського голови 
по Полівецькому одномандатному виборчому округу № 24.

Про реєстрацію кандидатів на посаду Полівецького сільського голови 
по Полівецькому одномандатному виборчому округу № 24.

Конфлікт
Рейдерський метод вилову риби – 

обов’язки рибоохорони?.. 

 Всі на віче!
Шановні краяни!

У неділю, 18 травня, о 14-й год. на площі героїв Євромайдану м. 
Чорткова відбудеться Народне Віче з наступним порядком денним: 

– про ситуацію на сході країни та вимоги рішучих професійних дій 
керівників держави, генералів задля збереження життя солдатам;

– збереження підприємств, установ, збільшення зайнятості на-
селення в районі;

– ідентифікація громадянства України;

– різне.
Хіба за це гинули люди на Майдані?! 
Ніхто, окрім нас, простих людей, не змусить чиновників служи-

ти людям! Тільки своєю єдністю і наполегливістю ми можемо зму-
сити владу думати про нас і про Україну. Або ми разом творимо 
нову країну, або поодинці ми й наші діти будемо злидарювати.

Всі – на Віче для прийняття важливих народних рішень і дій! 
Слава Україні! Слава загиблим Героям!

ЧРГО «майдан»

Оголошення

У ЗмІ, особливо інтернет-виданнях, розповсюджується інформація про те, що працівники Білецького лісництва, не 
зважаючи на нерестову заборону, спускали воду з колишнього ставка УтмР і виловлювали рибу… ми, саме представники 

вказаного лісництва, аж ніяк не можемо знаходитися осторонь, коли відкрито зводять на нас наклепи, подаючи 
недостовірну інформацію, опираючись на сфабриковані (не відомо кому вигідні) факти. тому, з огляду на визрілу 

конфліктну ситуацію з невідомим, але підозрюваним фіналом, подаємо короткий опис того, як і що насправді відбувалося.



17 травня. Тривалість дня – 15.34. Схід – 05.08. Захід – 20.42. Іменини святкують Мирослава, Пелагія. День науки
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Скорбота

Суспільство

Присвята

До 200-річчя від дня народження Пророка

Власне і вшанування загиблих цього-
річ Україна розпочала разом із Європою 
та світом, з іншими країнами антигітле-
рівської коаліції 8 травня – в день підпи-
сання капітуляції нацистською Німеччи-
ною. Цей день – день пам`яті. Й символ 
окреслює не свято, яким війна, котра (ні-
коли знову!) не повинна повторитися, не 
може бути навіть за самим своїм визна-
ченням, а передовсім пам’ять і скорботу. 
Розширено й часові рамки – 1939-1945 рр. 
Бо Друга світова війна була довшою, ніж 
Велика Вітчизняна, зокрема для України,  
розпочавшись 1939 року, а не 1941-го. То 
неминаючі віхи нашої історії. Віхи пам`яті, 
котра знову й знову, врівень з травневою 
лічбою весен, будить серця.

Третя година пополудню. Вистояну 
цвинтарну тишу знов порушено чисель-
ною людністю. Знову озивається пам`ять 
– не лише жалобними рядками поезій, ви-
читаних тут, побіля мармурових плит із 
численними іменами тих, «що мир пода-
рували рідним хатам», а й нагадуванням-
засторогою: на території України в руїни 

й згарища у час воєнного лихоліття пере-
творено 714 міст, 28 тисяч (!) сіл... Намі-
рення присутніх – «помолимося, браття, 
за всіх полеглих героїв, за сотню Небесну, 
вшануємо їх пам`ять, нехай горить свіча... 
проводимо в дорогу справедливо-чесну – 
до Бога і до раю, їх ангели стріча...».

Вони обіцяли: «Ми повернемось!..». 
Й направду повертаються защораз – мов 
журавлі з далекого вирію, ячать-курличуть 
тугою над місцем вічного спочинку. То душі 
тих, кого скосила немилосердна війна. То 
душі Героїв України новітнього часу – Не-
бесної сотні, патріотів єдиної, а не пошма-
тованої сепаратистами держави. За упокій 
їх всіх й відправлено панахиду духовними 
отцями Михаїлом Левковичем, Андрієм 
Мельником, Павлом Вандяком, Андрієм 
Левковичем. Пам`ять, осяяна молитвою, 
підноситься зримо замість переможних па-
радів. Найбринкіша, найемоційніша мить: 
оголошується хвилина мовчання й скорбо-
ти, котра «більше нам розкаже, ніж тисячі 
й мільйони сліз». Лине a capрella «Степом, 
степом йшли у бій солдати...», стеляться до 

підніжжя бронзового солдата, на надгробні 
плити квіти поодинокі й оберемками...

А відтак відправлено поминальну па-
нахиду побіля могили Січових Стрільців 
та меморіалу жертв більшовицьких ре-
пресій. За душі всіх дітей України, котрі 
ціною власних життів наближали омріяну 
й вистраждану її волю. Квітами символіч-
но встелено їх тернистий шлях, запалено 
свічі пам`яті й скорботи. Єдиними в слові 
до громади були святі отці Михаїл Левко-
вич та Андрій Мельник, голосячи правду 
про братолюбіє й війну будь-якому ли-
ходійствові, уможливлення привернути 
Божу благодать на нашу українську зем-
лю, силою одностайної щирої молитви 
сотворити її захист від ворожих посягань 
омофором Пресвятої Богородиці. Вида-
валося, що єдиними в мислі були й усі 
присутні – адже многоголосо наживо ви-
співано Славень України, переконливо та 
з відчайдушним наміром «душу й тіло ми 
положим за нашу свободу!».

Анна БЛАЖЕНКО
фото Ореста ЛиЖЕЧКи

У ці травневі дні, коли Україна переживає складну політич-
ну й економічну кризи, ми, учні 6-Б класу, під керівництвом 
свого класного керівника Анастасії Миколаївни Дубини звер-
таємось до важливих подій нашої історії, які не маємо права 
забути.

По всій державі, а зокрема і в нашому Чорткові, залиша-
ється все менше і менше людей, які віддали своє життя 
та юність за мирне небо над нашими головами. Людська 
пам`ять творить неймовірне – піднімає з попелу, із забуття 
великий біль. І щоби хоч якось згладити ці страждання, що 
викарбувались у глибоких зморшках на зболених обличчях, 
ми низько вклоняємось кожному з вас, шановні ветерани та 
учасники бойових дій. Щиро дякуємо вам за спокій, який ви 
здобували своєю кров`ю. Дорогі наші, ваша мужність, життє-
ва мудрість – це приклад для наслідування. Наш обов`язок 
– бути гідними вашого подвигу. Спасибі вам за мир у наших 
серцях, світле сонце. Живіть довго і щасливо, нехай мирним 
буде наше небо, багатими ниви, повноводими ріки, нехай 
міцніє наша ненька Україна, за яку ви воювали.

Учні 6-Б класу Чортківської ЗОШ-інтернату І – ІІІ ступенів

Пригадаймо, скільки горя вони принесли і праг-
нуть далі вести брехливу пропаганду. На жаль, у 
нас були і ще є люди, готові хоч чорту служити, 
аби тільки платили гроші. Як говорив Тарас Шев-
ченко: «У вас хоч матір попроси, то віддасте». У 
тім-то й наша біда. Коли вже позбудемося опікуна, 
«старшого брата»? Маємо український уряд, хоча 
він, може, теж ще не такий, як би хотілось, та все 
ж може бути. Горе в тім, що «старші брати» ніяк 
не заспокояться, мовляв, і як то ж Україна буде 
без Москви? Ось і розпочали свою чорну справу. 
Скористалися тим, що Україна в такому стані піс-
ля Майдану ще не стала впевнено на ноги, а до 
того і диктатор Янукович занедбав армію, нама-
гаючись всіляко її розвалити. «Старші брати» від-
разу почали лізти у східні області нашої держави, 
засилаючи своїх добре вишколених, озброєних 
до зубів диверсантів. Почалося захоплення ад-
мінприміщень, державних установ. А оскільки мі-
ліція там ненадійна, та ще й за підтримки проро-
сійських елементів, їм це легко вдавалося. Біда в 
тім, що у нас до цих пір не проведено люстрації, 
тобто очищення, і старі кадри заважають в робо-
ті. Триває напружена боротьба, але декотрі наші 
озброєні сили почали відвойовувати захоплені 
території. Особливо напружена боротьба точить-
ся у Слов`янську, та місто вже майже очищене від 
тієї банди.

Все це робиться під команду Москви, а Путін 
каже, що там російських сил немає. Мені, мабуть, 
як і всім свідомо мислячим людям, не вкладаєть-
ся в голові: як може людина в президентському 
статусі, на такій високій державній посаді нагло 
перед всім світом брехати?!

У Женеві було підписано угоду про те, що Росія 
зобов`язується роззброїти своїх диверсантів, а 
Україна не повинна притягувати до відповідаль-
ності заколотників. Наша сторона погодилась, а 
Москва ще агресивніше пішла в наступ. Їй жодні 
угоди ні до чого. А ще міністр закордонних справ 
Росії набрався такої наглості, що заявив у Жене-
ві, мовляв, Україна своїх обіцянок не виконує.

У недавньому номері районки надрукована 
стаття Олега Барни, де він викладає судження од-
ного з депутатів районної ради, мовляв, ми проти 
вас нічого не маємо, але ви зарізко виступаєте. 

Ні, він правильно виступає, за що я його хвалю. 
Тільки він не має доброї підтримки, бо тих, проти 
кого виступає п. Барна, вже ніяка мораль не бере. 
До них треба бука, бо вони слів не розуміють. 
Пан Барна критикує «Удар» Кличка та фракцію 
Ю.Тимошенко, в тім числі й «Свободу» Тягнибо-
ка. Щодо «Свободи», то я з ним не погоджуюсь. 
«Свобода» велику роботу робить: і у Верховній 
Раді, й веде боротьбу проти антиукраїнських сил, 
вже кілька разів пропонувала прийняття закону 
про люстрацію. Але його чомусь не просувають у 
парламенті на обговорення. А як тієї люстрації не 
буде, то нічого й не зміниться, так і товктимемось 
на місці, а старі прокомуністичні кадри гальмува-
тимуть будь-які зміни.

Щодо районної організації ВО «Свобода», то я 
теж маю право їх покритикувати. Ще напередодні 
минулих виборів якось заходив до їх осідку, тоді 
він знаходився на вул. С.Бандери, на 4-му повер-
сі будинку відділення Ощадбанку. Пропонував 
зробити інформаційну дошку. В центрі міста, біля 
пам`ятника курінному Бистрому, є стара занедба-
на дошка – колись належала УРП. Окрім неї там 
була дошка НРУ і гарна дошка КУН, яку доглядав 
п. Ярослав Дзісяк, де завжди можна було прочита-
ти щось цікаве. А тепер залишилась та одна зане-
дбана, решту ліквідовано. Ось так йдемо вперед, 
обернувши дашки назад. Тоді мені в «Свободі» 
пообіцяли, що зроблять, але обіцяного, як кажуть, 
три роки ждуть. Я ще й пізніше заходив туди, а по-
тому той осідок кудись перебрався, а мене зака-
рало так, що не міг ходити, отож, все залишилось 
на рівні обіцянок. А діялось те ще до виборів і ба-
гато людей не знали або мало знали про «Свобо-
ду». Навіть якось один мій добрий знайомий зі с. 
Біла, розговорившись за кого голосувати і почув-
ши від мене, що добре б, мовляв, за «Свободу», за 
Тягнибока, запитував: «А хто такий Тягнибок?». З 
інформації на дошці люди знали б, що у нас є така 
організація, бо пропаганда багато важить. При-
кро, та з такою бездіяльністю й такими темпами 
ніколи й нічого не доб`ємося...

Євген фЕДОРЦІВ, 
член молодіжної сітки ОУН, учасник 

національно-визвольних змагань, політв̀ язень

«Прости рядовому, Вітчизно кохана, –
З іменням твоїм я пішов на війну...»

Йдемо вперед, обернувши дашки 
назад...

Позиція

Спасибі за мирне небо 
над головою!

Прочитав якось у районці публікацію про створення комісії до виборів Президента 
України і здивувався. До яких пір ми будемо такі безхребетні, перебуватимемо 
в безпам`ятстві, висунувши на президента представника Комуністичної партії? 

та їх давно треба судити, а саму ідеологію викинути на смітник історії! 
А ми ще й допускаємо їх лізти в президенти...

«Поставлю хату і кімнату, садок-райочок 
насаджу…», або з особистого життя 

Тараса Шевченка
(Продовження. Поч. у № 19 від 30.04.2014р.)
У 1858 році Т.Г.Шевченко познайомився з Ма-

рією Товбич, дружиною українського вченого-
природознавця, історика, фольклориста і 
мовознавця Михайла Олександровича Макси-
мовича. «Яка мила, прекрасна істота! – записав 
у своєму «Щоденнику» Шевченко. – Але що в 
ній найчарівніше – це чистий, не зіпсований тип 
моєї землячки…». Поет називав Марію Васи-
лівну золотом і захоплено говорив: «Якби така 
в мене була жінка, – повінчався б та й умер».

Нещасливе кохання поглибило самотність 
Шевченка. Після заслання в поета гостро по-
стало питання про одруження. У 1857 – 1858 
роках він перебував у Нижньому Новгороді, 
де познайомився з російською актрисою Кате-
риною Піуновою, яка працювала в місцевому 
театрі. Тарас захоплювався її грою. Про свої 
взаємини з актрисою Т.Шевченко зробив бага-
то записів у «Щоденнику». В листах до актора 
М.Щепкіна він клопотався про влаштування Пі-
унової в Харківський театр. А 30 січня 1858 року 
запропонував їй вийти за нього заміж, але вона 
відмовила.

Давній задум оселитися з сім`єю в Україні, у 
хатині з вишневим садочком, не давав спокою 
Шевченкові. У березні 1859 року поет виїхав із 
Петербурга в Україну, щоби відвідати родичів 
і зайнятися своїм одруженням. Гостюючи в м. 
Корсуні у родича Варфоломія Шевченка, трою-
рідного брата, Тарас Григорович познайомив-
ся з бідною наймичкою, красунею Харитиною 
Довгополенко. Повернувшись до Петербурга, 
Т.Шевченко пише до Варфоломія, що «ота бла-
годать над Дніпром» сниться йому «і вдень, і 
вночі», та просить у листі посватати йому Ха-
ритину за нього заміж, якщо вона ще ніким не 
засватана: «Харитина мені дуже сподобалася. 
Чи так, чи сяк, але я повинен оженитися, а то 
проклята нудьга зжене зі світа. А Харитина 
сама найшлась. Навчи ж її і врозуми, що вона 
безталанною зі мною не буде». У наступному 
листі уже 1860 р. є теж згадка про Харитину: «Ти 
напиши мені хоч півслова о Хариті, вона мені 
спать не дає». Але Харитина не дала згоди, не 
схотіла виходити заміж.

Мрія про сім`ю не полишала Т.Г.Шевченка ні 
на мить. Родичі, зокрема Варфоломій, радили 
Тарасові одружитися на будь-якій панянці. Та 
поет і слухати не хотів. У листі до В.Шевченка 

писав: «…Я по плоті й духу син і рідний брат на-
шого безталанного народу, та й як же себе поєд-
нати з собачою панською кров`ю? Та й що та пан-
ночка одукована робитиме у моїй мужицькій хаті? 
З нудьги пропаде та й мені укоротить віку…».

Змучений переслідуваннями, переживання-
ми і думами, самітністю Тарас Григорович хотів 
мати хоч який-небудь затишок. Він просить сво-
їх родичів, щоб вони купили йому ділянку зем-
лі над самісіньким Дніпром, де б можна було 
збудувати хатину і спокійно жити. У листі до 
свого брата Варфоломія Тарас знову пише: «… 
Підшукайте у с. Кирилівці чепурну дівчину або 
хоч і вдовицю, аби чесного роду та щоб долад-
на була. Без жінки і над самісіньким Дніпром, і 

в новій великій хаті… я буду на самоті, я буду 
одинокий…» (з листа від 15 травня 1860 року).

Але і в рідній стороні поетові не вдалося 
влаштувати своє подружнє життя. У 1860 р. 
Т.Шевченко зробив останню спробу одружитися. 
У червні того ж року на дачі в української поміщи-
ці Надії Забіли він зустрівся з Ликерією Полусма-
ковою. Колишня кріпачка з України припала до 
душі Шевченкові. Він запропонував одружитися 
і виїхати в Україну. Тоді поет з радістю писав до 
В.Шевченка: «Я оце заходився женитися… Буду-
щеє подружіє моє зоветься Ликеря, сирота, така 
сама наймичка, як і Харита… Вона землячка 
наша із-під Ніжина. Тутешні земляки наші, як по-
чули, що мені Бог добро посилає, то… ґвалтом 
голосять, що не до пари! Нехай їм здається, що 
не до пари, а я добре знаю, що до пари». Та коли 
все було готове до весілля, недоброзичливці 
розбили й цю мрію поета... 

                                        (Далі буде)
Петро ПАЛІй, 

вчитель-пенсіонер, с. Стара Ягільниця
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18 травня. Тривалість дня – 15.36. Схід – 5.07. Захід – 20.43.  Іменини святкує Ірина, Ігор. День пам`яті жертв політичних репресій. Міжнародний день музеїв

Витоки

ПрезентаціяЦінності

травень – місяць Пресвятої Діви марії. І ми знову 
й знову беремо в руки Святу Вервичку,  проказуючи 

найкращу молитву з усіх молитов, 
                       найсильнішу,  наймогутнішу.  
Учні 6 класу Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів вплели у ві-

ночок прослави Діви Марії свято «Вервичка слова», в якому 
поєднали свої знання про красу й багатство  української мови 
з духовністю, з бажанням шанувати рідне слово, рідний край, 
батьківські звичаї та традиції.

Чому саме Вервичка? Бо «слово до слова – плекається 
мова». Бо літери нагадують висушені зернятка ягід, що їх на-
низували на шнурочки і так молилися християни Сирії ще в 
ІІ столітті.

Чому Вервичка слова? Бо ми є свідками зміни поколінь. 
Старішає покоління, для якого основним засобом пізнання 
себе і Всесвіту було писане слово.

Чому Вервичка слова? Бо немає сильнішої молитви за  мо-
литву на Вервиці. Диявол стає безсилий перед силою молит-
ви, яка рятує світ від катастроф, війн, стихійних лих і хвороб.

Чому Вервичка слова? Бо молоде покоління формується 
на електронних засобах, комп’ютерних іграх, які створюють 
головні образи, роблячи дитину залежною. Як наслідок – 
вони не вміють слухати, не вміють вигадувати, фантазувати, 
а отже, – писати.

Забуте, зневажене, знецінене слово, а особливо україн-
ське, нині наново завойовує місце в просторі й часі.

Саме тому діти на святі говорили про рідну мову, про свя-
тих Кирила і Мефодія, про Нестора-літописця, про будителя 
нації Тараса Шевченка… Авторські та власні вірші читали 
Назар Дідик, Алла Свистун, Віра Якубів, Владислав Дрого-
мирецький. Пісні любові до Матері Божої, до України линули 
у виконанні Марії Самотяги й Алли Свистун…

                  Євгенія ПОБУРиННА,
   вчитель української мови та  літератури 

Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Фото Богдана ПОБУРиННОГО

Едельвейси, як відомо, квітнуть у горах. 
А «Закарпатський едельвейс» – то міжнародний 
конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та 

молодіжного мистецтва, котрий щороку стартує 
і фінішує в Ужгороді. Вже традиційно другий рік 

поспіль учасники танцювального колективу «Зорепад» 
Заводської школи мистецтв привозять звідтіля 
Диплом, що потверджує їх лауреатство І премії!

Цьогоріч, внаслідок участі в ІХ конкурсі «Закарпатський 
едельвейс-2014», знову власне так номіновано середню віко-
ву групу ансамблю. Аж 24 «зорепадівці» провели там, на За-
карпатті, кілька незабутніх днів – у часовому проміжку 26-29 
квітня. Станцювали направду по-галицьки, зі своїм власним 
«почерком», через що й авторитетне журі, очолюване Геро-
єм України, народним артистом Дмитром Гнатюком, вияви-
лось одностайним у своєму рішенні. Такий же Диплом – за 
високопрофесійну діяльність в галузі культури і мистецтва 
отримала від того ж вимогливого журі й керівник-хореограф, 
викладач Заводської школи мистецтв Ірина Гоменюк. 

Ось такою втішною новиною поділилася з районкою, по-
вернувшись з фестивалю в числі кількох батьків, що супрово-
джували «зорепадівців» до Ужгорода, одна з наших читачок й 
водночас мати двох діток-танцюристів «Зорепаду» Катерина 
Замкова. Її синочок Миколка – учасник тієї ж номінованої се-
редньої групи, а донечка Марійка танцює поки що в молодшій. 
Мати щиро тішиться за своїх дітей, котрі в такий спосіб палко 
долучаються до світу мистецтва й пізнають прекрасне.

Наш кор.

Там, у мальовничій місцині, помере-
жаній розлогістю зелених ланів і біло-
пінним шумовинням садків, і власне 
в притягуюче-манливій ошатністю та 
гостинністю шкільній домівці, де від-
бувалося дійство, й «висадився» наш 
журналістський «десант»: троє «пи-
шучих» та один «фотографуючий». Бо 
мали намір «накрити» своїм взором, із 
подальшим відображенням в районці, 
кількох цікавих тем із сусідніх сіл. Однак 
власне презентація, на котру директор 
Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів Богдан 
Скриник люб`язно запросив нас всіх, 
геть перевершила очікуване й направ-
ду зачарувала й уми, й мислі.

Ті враження одразу ж розчинилися 
в приємному сум`ятті достоту схожого 
сприйняття імпрези іншими гостями, 
котрих зібрався цілий гурт, сказати б 
– тернопільский «десант»: голова об-
ласного представництва товариства 
«Меморіал» Богдан Хаварівський, іс-
торик, голова Асоціації краєзнавців-
енциклопедистів Тернопільщини Віктор 
Уніат, головний редактор книжкового 
видавництва «Новий колір» Ярослав 
Буяк і власне автор презентованої 
книжки Іван Чепіга, колишній милівча-
нин – господарник, підприємець, ме-
ценат, публіцист, краєзнавець, а на до-
дачу ще й генерал-осавул Українського 
козацтва і член Національної спілки 
журналістів України. 

Достеменно знано, що потужне дере-
во неодмінно вражає розлогістю крони 
та пишнотою віт. Так і в Милівцях: що 
давня поросль (а в плині майстерної 
оповіді знай лучилися й лучилися до-
купи імена відомих уродженців міс-
цини, котрі прислужилися духовному 
розвою), то й нинішня – їй під стать! Як 
зачудовано-трепетно упродовж півтора 
годин сплітали перевесло синівсько-
дочірнього зізнання в любові вітців-
щині милівецькі школярі! Зізнавалися 
щиро: «Пісенний мій краю, любов моя 
вічна...», «Тут пам`ять козацька і слава 
батьків». Не стримували почувань: «З 

поклоном синівським тобі побажаю се-
лянського щастя не втратити суть!..». 
Нарекли рідні Милівці «криницею свого 
родоводу», «корінням і долею», «вели-
кою й дружною родиною». А чи знаєте 
ви, чому все ж Милівці? Ні? А легенд і 
переказів є кілька. Чи не найприйнят-
ніша – щодо назви, похідної від імені 
славного козака Мила, побратимами 
котрого були полковник Улашко, сотник 
Капуста, козаки Лис, Шип, Шершень, чиї 
імена згодом і «прописалися» в назвах 
місцини. Подейкують, монахи місцево-
го кляштора колись мовили захоплено: 
«Як тут мило!». А ще була, мовляв, ко-
лись фабрика з виробництва мила. І ще 
назву села виводять від слов`янського 
імені Милія (Міла, Міля). Та як би там не 
було направду, а цьогоріч минає 590 літ 
від першої писемної згадки про Милів-
ці.

Школярі так мистецьки-граційно про-
вели присутню громаду історичними 
стежками, здійнявши глибинні пласти 
товщі літ. Поставала з тих оповідей, 
помережаних пісенно й поетично, на-
ціональна патріотика краю, приречена 
на майбутність неміліючою спадкоєм-
ністю поколінь. Це й засвідчила жагуче-
неповторно (мабуть, як тільки й у Ми-
лівцях!) сокільська станиця ім. Марусі 
Чурай. Коли чота «відпрацювала» всі 
руханки, пісенно засвідчені викарбува-
ним рядком «Українське військо Степана 
Бандери – це наш український звичай!», 
мислилось в унісон:  вишколене в такий 
спосіб покоління нізащо не допустить в 
майбутності ні антимайданів, ні сепара-
тистів, берегтиме й леліятиме Україну 
мов ту квітку, що зрима, ось така уре-
чевлена, а не аморфна, бентежиться-
хилиться цвітом за шкільним вікном...

Читці недарма наголошували на 
лелеках, винесених у заголовок публі-
кації, – в шкільному приміщенні на 192 
учнівських місця нині навчається ...68 
юних милівчан. Що поробиш, поки що 
примхлива демографія не працює на 
Україну. Однак які потужні майбутні по-

статі нині «куються» в цих 
стінах, достеменно знає 
і з плином літ примножує 
зусилля в тій царині педа-
гог з великим серцем, три-
маючи, за словами його ж 
вихованців, «дитяче сер-
це в долонях», вже згада-
ний вище директор школи 
Богдан Скриник. Якраз 
цьогоріч набігло отих 40 
директорських літ і зим. 
«Вклонімося низько учи-
тельській долі!» – пісенно 
закликали громаду його 
вихованці, в любові до ко-
трих не міліє з роками, а 
лиш виповнюється по він-
ця душа Богдана Львови-
ча – навчителя вчителів, 
заслуженого працівника 
освіти України. Вітання 
від учнівської спільноти, 
а ще виготовлений нею 
власноруч символічний 
нагрудний знак стали для 

директора направду нежданим приєм-
ним сюрпризом у текстурі презентації 
оповіді про село.

Не квапили час, а направду втішали-
ся почутим і побаченим, «купаючись» в 
джерелиці одкровень отчині, й гості, й 
господарі шкільної домівки, що уособи-
ла всеньке село. Богдан Хаварівський 
уздрів у зізнанні «золотої молоді» «не-
перерваність нитки нашої державнос-
ті», а у виданні про малу батьківщину – 
любов до глибини кишені Івана Чепіги, 
котрий за нагоди й спрезентував своє 
авторство місцевій книгозбірні. Енци-
клопедією народознавства в унісон на-
рекли в слові видання про Милівці ре-
дактор районки Любомир Габруський та 
методист РМК районного відділу освіти 
Світлана Махно. До Божого благосло-
вення, як і годиться, взивав настоятель 
Улашківського монастиря Божої Матері 
ігумен Теодозій Крецул. 

Виспівано доморощений шкільний 
славень, многоліття рідному селу й 
милівчанам, нині сущим. Перегорнуто 
чисту сторінку новітньої історії – року 
591-го, на котру й буде вміщено спільну 
світлину учасників імпрези, на згадку.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Вервичка слова

Знай наших!

Едельвейс – квітка удачі

Хороших пісень і рясного врожаю,
Лелек ще побільше – хай діток несуть!

Ось таке римоване побажання було виокремлене за цілковито одностайним рішенням нашої журналістської 
братії в текстурі урочистої презентації на отчині книжки «милівці: маловідомі й забуті сторінки історії 

(1424-2014)». Бо воно воєдино сплело найпотужнішу на часі потребу-спромогу милівчан та їх вітцівщини.
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Цінності

Найщиріші слова вітань
з нагоди 60-річного ювілею 

шлемо дорогому колезі
михайлові Дмитровичу ВІтІВУ. 

Ці роки, наче птиці, летять, 
Їх ніколи не вернеш назад. 
Ніби вчора було 
                вісімнадцять, 
А сьогодні – уже шістдесят. 
Дарма, що рік за роком 
                              проліта, 
Що скроні Ваші вже сивіють, 
Нехай же молодою 
            залишається душа, 

І думи хай ніколи не старіють. 
Бажаємо Вам здоров’я міцного, 
Юнацької сили, як в добрі часи, 

Веселої пісні, дотепного жарту 
І щастя земного з води і роси. 

З повагою – колектив 
Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну 
людину – керівника Чортківського районного 

відділення НАСК «Оранта» 
Віктора михайловича ГУРиНА 

щиросердечно вітаємо зі 45-річчям!
Бажаємо й надалі залишатися таким енер-

гійним і невтомним, завзятим і неспокійним ду-
шею, щирим і турботливим, щедрим на добро. 

      Нехай Господь Бог дарує Вам щастя, 
        здоров`я, світлу радість 
                            і родинні гаразди.

З глибокою повагою – ввірений 
Вам колектив відділення.

Так писав Пророк нації Т.Шевченко, під-
креслюючи цими словами одвічну шану укра-
їнців до берегині роду – матері. У світі офі-
ційно було віддано один день в році – другу 
неділю травня – для достойного відзначення 
Свята Матері. Цю традицію перейняли і ми, 
українці. Минулої неділі, 11 травня, сини й 
доньки зі сіл Долина й Шульганівка теж віта-
ли своїх любих мамів зі святом – на організо-
ваному працівниками Шульганівського СБК 
та бібліотеки-філіалу с. Шульганівка тема-
тичному вечорі з нагоди Дня матері. Спонсо-
ром дійства виступив ПАП «Довіра», зокрема 
його директор Іван Войцишин і головний бух-
галтер Наталія Бойчук.  

У сільському будинку культури того неділь-
ного підвечір`я розливалися пахощі від пиш-
них букетів весняних квітів, які діти подарува-
ли своїм мамам – таку приємну несподіванку 
глядачкам підготували організатори свята. А 
ще для найкращих у світі мамів і бабусь зву-
чали віршовані привітання – їх недільного дня 
промовляли зі сцени всі діти, присутні у залі. 

Благословення для матерів та їхніх 
чемних дітей прозвучало з уст пароха 
церкви Архистратига Михаїла о. Рома-
на Гончарика. Поздоровив жителів сіл зі 
святом сільський голова Ігор Біловус.

Насиченою була концертна програ-
ма. Свої вміння й таланти демонструва-
ли зовсім юні й зрілі артисти. Місцевий 
аматорський жіночий вокальний ан-
самбль «Перевесло», який очолює ди-
ректор СБК Ганна Прондюк, вихованці 
місцевого ДНЗ (вихователь – Квітослава 
Горлій) та старші хлопчики й дівчатка – 
школярі (керівник – Ліля Охрімчук), тріо 
у складі Лілії Ільків, Марійки Кадацької 
та Надії Рудан, солісти-вокалісти Ма-
рійка Ільків, Наталя Бойчук, Таня Бабій, 
Михайло Пуляк, Василь Маковійчук да-
рували глядачам пісенні вітання.

Олександра КУЧЕР, 
провідний бібліотекар с. Шульганівка

Фото тараса ОСАДЦи

На честь великого свята українців – Дня матері – дитяча музична школа підготувала в дарунок матерям і бабусям 
в̀ язанку пісень та мелодій, виспіваних і виграних талановитими вихованцями й викладачами навчального закладу. 

У неділю вщерть заповнена зала районного комунального будинку культури ім. К.Рубчакової насолоджувалася 
репертуаром, представленим до уваги глядачів на звітному концерті музшколи. 

Мама, матуся, матінка, ненька… Скільки ще чарівних і ніжних слів 
лилося з уст дітей у звертанні до найріднішої людини! Під керівни-
цтвом педагога-організатора Оксани Павлини та вчителя музики 
Михайла Драбика учні зуміли передати свою щиру любов і безмеж-

ну повагу матерям, а також по-
дякувати їм за щоденну турбо-
ту, щире спілкування, недоспані 
ночі, добре та чуйне серце, вмін-
ня любити і прощати. Словами 
прохальної молитви діти про-
сили у Всевишнього здоров`я та 
довгих років життя для матусь:

Я благаю, Боже, 
                 Боже дорогий,
Дай здоров̀ я й щастя 
                      матінці моїй.
Щоб моя матуся, 
                    зіронька моя, 
Щоб завжди щаслива 
                     й радісна була…

Ганна мАЛАНЧУК, 
директор Скородинської ЗОШ І – ІІ ст. Серед багатьох свят, які святкуємо в нашій країні, 

День Матері займає особливе місце. Воно пробилося 
до нас із забуття, переживши нещадні заборони, й по-
вертає нас душею до давніх традицій, щоб ми вміли 
проносити крізь усе життя шану до матері.

Особливо красивими і незабутніми проходять вихов-
ні години та святкові заходи в нашій школі, присвячені 
цьому Дню, де діти дарують своїм матерям не тільки 
добрі слова та посмішки, а й багато подарунків, зро-
блених своїми руками.  

Та, на жаль, не кожна дитина має ту, кому кажуть 
слово «мама». Тому ми, вчителі школи-інтернату, на-
магаємось, щоб наші вихованці не відчували браку 
материнської любові, знаходимо індивідуальний підхід 
до кожної дитини, дізнаємось про проблеми та намага-
ємось їх усунути, щоб уберегти дитячу душу.

Кожна дитина шукає у своєму наставникові, класному 
керівникові, вчителі материнську підтримку та любов. 
З пошани до матері починається Людина. Пам’ятаймо 
це, якщо хочемо, щоби наш рід не перевівся, щоби діти 
виростали милосердними, чуйними людьми. Низько 
вклоняємось матерям. Згадуємо про них не один раз 
у році, а щодень.

У цей день засилаємо слова вдячності всім Мате-
рям, які дарують дітям любов, добро, ніжність і ласку. 
Спасибі вам, рідні!

 
Анастасія ДУБиНА, 

вчитель Чортківської загальноосвітньої 
школи-інтернату I – III ступенів 

У кожного дитяти найдорожче – мати

На свято були запрошені матері наших дітей, а також їхні ба-
бусі. Дійство відбувалося у просторому актовому залі, що був по 
вінця заповнений людьми; і це не дивно – інтерес до події – не-
абиякий. Та й очікування глядачів були немарними: концертна 
програма – яскрава, колоритна; щира атмосфера одразу запо-
лонила зал. Виступаючі та ведучі, всі як один – в українському 
національному вбранні: хлопці у вишиванках, а дівчата в оздо-
блених бісером сорочках – справжній витвір народного мисте-
цтва. У віршах, піснях, інсценівках діти сповна висловили свою 
щиру прихильність і любов до матерів і бабусь, а також прослав-
ляли й оспівували трьох берегинь, що є в кожного в житті у нас: 
рідну матір, неньку-Україну та Матір Божу, яка нас усіх оберігає 
від незгод.

Прийшли на свято навіть дошкільнята своїх мамів від серця 
привітати. І ось момент істини – діточки дарують своїм матерям 
квіти, сльози радості, безмежна вдячність – все це поєдналося 
в хвилюючо-щемливих миттєвостях нашого життя, яких бажано, 
щоби було у матерів побільше, тоді не будуть їхні голови посрі-
бленими. А на завершення я, на правах керівника закладу, по-
дякував дітям за теплі й хвилюючі слова, а також вчителям, котрі 

доклалися до підготовки святкової програми: класоводам Галині 
Бабій та Галині Кучер, особливо – музичному керівникові Михай-
лові Козловському та вчителю інформатики Василю Огоренку, 
який зафіксував цю подію на відеокамеру.

Від свого імені привітав усіх присутніх у залі матерів і бабусь: 
«Мама – це слово святе, найближче, найрідніше, з ним людина 
починає своє життя, і слово це – в людини на устах в її останню 
мить життя, як це було з Героями Майдану, що поклали голови за 
рідну матір і неньку-Україну. А яка участь самих матерів у рево-
люції – це не тільки самопожертва і самовідданість, але й чистої 
проби героїзм! І сьогодні нашу матір-Україну плюндрують, зра-
джують, намагаються на шматки розірвати за певну тимчасову 
винагороду. Україна стогне в ярмі й у вогні, ллється кров на її 
землі! Та з нами Бог, і справедливість неодмінно восторжествує, 
буде мир у нашім краї і достаток. Отож, молімося за долю нашої 
рідної України, щоби була вона для нас усіх єдиною, щоби жили 
ми у ній достойно, нехай вона процвітає так, як пишно сьогодні 
цвітуть сади».

Василь ПАЛАмАР, 
директор Чорнокінецьковолянської ЗОШ І – ІІ ст.

«Нічого кращого немає, як тая мати…»

«Материнська любов – найсвятіша»
такими словами розпочали учні Скородинської ЗОШ І – ІІ ступенів 

урочисту літературно-музичну композицію, присвячену Дню матері.

Мама – це слово святе
мабуть, не кожен житель Чортківщини знає про цей віддалений і живописний куточок району – село Чорнокінецька 

Воля. Але хто вже тут побував, то неодмінно спогади залишаться назавжди – настільки вражає центр села, окрасою 
та гордістю якого є ошатна і велична школа, що навпроти церкви красується своїми кошиками-квітниками. 
Хоч діточок у цій школі небагато, життя у ній від цього не менш повноцінне і дзвінке – скоріше навпаки – вирує. 

Яскравим доказом тому є Свято матері, яке ми нещодавно широко відзначали. 

 Низько вклоняюсь 
тобі, матусю…

У день, оповитий весняним розмаєм, 
від щирого серця з Днем народження 

отця Василя КОЛІСНиКА
ми вітаєм.
Сьогодні Вас, отче, 
                 ми щиро вітаєм, 
Здоров’я і щастя, 
              добра Вам бажаєм. 
Хай Господь щохвилі 
                       з Вами чуває
І радо в житті Вам завжди 
                               помагає.
А Мати Небесна візьме 
                              під опіку
Вас й Вашу родину віднині 
                                 й довіку.

Покликав Вас Господь на добру дорогу – 
Служити Христові й Господу Богу,
Щоб завжди могли Ви Творця прославляти 
І людськії душі від пекла спасати.
Хай Бог дасть наснаги і радості, й миру, 
Віддячить сторицею 
                          серденько щире. 
Нехай Вам Всевишній Творець 

                                 всього світу 
Шле ласки з неба та многії літа.

З повагою і шаною – 
церковний хор с. Палашівка.
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Юстиція роз`яснює Хліб душі

“Автомайдан” діє

Суб’єктом звернення зі скаргою до вибор-
чої комісії у випадках, передбачених  Законом 
України «Про вибори Президента України», 
може бути кандидат на пост Президента Укра-
їни, партія – суб’єкт виборчого процесу в осо-
бі її керівника чи іншої особи, уповноваженої 
рішенням центрального керівного органу пар-
тії, офіційний спостерігач – суб’єкт виборчого 
процесу, а також виборець, виборчі права або 
охоронювані законом інтереси якого щодо 
участі у виборчому процесі порушено рішен-
ням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскаржен-
ня. Від імені кандидата на пост Президента 
України суб’єктом звернення зі скаргою може 
бути також його уповноважений представник 
у Центральній виборчій комісії, довірена осо-
ба у відповідному виборчому окрузі.

Скарги, що стосуються підготовки і прове-
дення виборів Президента України, можуть 
бути подані на рішення, дії чи бездіяльність 
виборчих комісій та/або їх членів, дій канди-
датів на пост Президента України, їх дові-
рених осіб, партій – суб’єктів виборчого про-
цесу. Такі скарги розглядаються відповідною 
виборчою комісією і можуть бути подані про-
тягом п’яти днів після дня прийняття рішення, 
вчинення дії чи бездіяльності.

Бездіяльність, що може бути оскаржена, 
вважається вчиненою в останній день строку, 
в який мала бути, але не була вчинена відпо-

відна дія.
Скарга щодо порушення, яке мало місце до 

дня виборів, може бути подана протягом п’яти 
днів після дня прийняття рішення, вчинення 
дії чи бездіяльності, але не пізніше 22-ї годи-
ни дня, що передує дню виборів.

Скарга щодо порушення, яке мало місце під 
час голосування, може бути подана до відпо-
відної дільничної виборчої комісії не пізніше 
закінчення голосування. Скарга щодо рішень, 
дій чи бездіяльності дільничної виборчої комі-
сії, членів цих комісій, що мали місце у день го-
лосування, під час підрахунку голосів на діль-
ниці, може бути подана до окружної виборчої 
комісії у дводенний строк з дня прийняття рі-
шення, вчинення дії або бездіяльності.

Строк подання скарги продовженню або 
поновленню не підлягає, крім випадку по-
вторного подання скарги після усунення її не-
доліків не пізніше наступного дня після дня її 
повернення виборчою комісією без розгляду. 
Зміна або уточнення вимог скаржника під час 
розгляду скарги у виборчій комісії, виклика-
ні виявленням обставин, не відомих раніше 
суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається 
новою скаргою і не підлягає встановленим об-
меженням строків.

Ірина ЖиГУНОВА, 
начальник районного 

                                         управління юстиції 

Прочанам із перших хвилин паломництва 
довелося зіткнутися з вагомою перешкодою 
– дощовою й похмурою погодою, але після 
спільної молитви перед виїздом дощ повніс-
тю припинився. Божа присутність відчувала-
ся в кожній хвилині подорожі: прочани не на-
рікали на здоров’я, велосипеди не виходили 
з ладу. 

Ми дякуємо Господу та Пресвятій Богоро-
диці за Їхню опіку в цій дорозі. Також щира 
вдячність людям, які пожертвували свій час 
і працю й долучилися до приготування дуже 
смачної їжі для прочан.  Надзвичайно важ-
ливим був духовний супровід священиків о. 

Андрія Лемчука та о. Романа Гарасиміва, які 
не лише долали відстань до Зарваниці вело-
сипедами, а й настановляли, підтримували 
й благословляли учасників. Зокрема перед 
обідом відбулося читання та розважання над 
уривком Святого Письма.

Прибувши до Марійського центру, прочани 
зустрілися з митрополитом Василієм Семе-
нюком, який вділив усім своє благословення, 
а після того спільно відмолили акафіст до За-
рваницької Матері Божої.

Роксолана ПРОЦиК, Світлана БЛАЖКІВ
Фото Олексія ГУСКи

У сьогоденні ця категорія населення є най-
менш захищеною, тому найважливішим що-
денним завданням боротьби за права людей 
з обмеженими можливостями здоров’я – за-
безпечення умов для їх соціальної реалізації, 
надання можливості отримувати освіту, пра-
цювати й користуватись соціальними блага-
ми нарівні з іншими членами суспільства.

Відрадно, що милосердя та благочинність 
є акцентованою ознакою буднів викладачів і 
студентів Чортківського державного медично-
го коледжу. Саме п’ятого травня у нашому на-
вчальному закладі відбувся виховний захід, 
присвячений Міжнародному дню боротьби за 
права людей з обмеженими можливостями 
здоров’я, який проводили студенти 242 та 243 
груп, очолювані  кураторами Н.Данилишин та 
І.Фаїзовою, спеціальності «Фармація». 

Важливою гостею зустрічі була голова цен-
тру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Дорога в життя» Марія Анісенко, котра по-
ділилася з присутніми болями та сподівання-
ми центру; розповіла про проблеми дітвори, 
якими опікується, зазначивши, що для дітей 
з обмеженими можливостями здоров’я кожен 
прожитий день – це боротьба зі звичайними 
побутовими труднощами, непомітними для 

здорової людини. Марія Михайлівна запро-
шувала студентів коледжу якнайчастіше 
відвідувати діток соціального центру, спілку-
ватися, допомагати, адже вони потребують 
надзвичайної уваги. Наскільки показує люд-
ська практика, мовляла гостя, діти з обмеже-
ними можливостями здоров’я є набагато та-
лановитішими за звичайних здорових людей; 
вони, на відміну від будь-кого, цінують кожну 
прожиту мить свого життя.

Відрадно зазначити, небайдужі студенти 
нашого коледжу, долучившись до проведен-
ня благодійної акції, перевели на рахунок 
реабілітаційного центру «Дорога в життя» 
800 гривень. Розуміємо, що це лише мізерне 
вкраплення матеріальної допомоги дітям із 
обмеженими можливостями, а втім – нама-
гатимемося приділяти максимально вільного 
часу, щоби якомога більше спілкуватися з під-
опічними центру, вселяючи в них невичерпні 
віру, надію, впевненість у майбутнє, бо вони 
– Діти Бога.

Наталія КОПиЧиНСьКА, 
Ангеліна КУХАР, 

студенти спеціальності «Фармація»
Чортківського державного 

медичного коледжу 

Строки оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів виборчого процесу

Позачергові вибори Президента України 2014 року матимуть позитивні наслідки 
для врегулювання політичної кризи, якщо процес їх проведення відбуватиметься 

в межах оновленого законодавства та міжнародних стандартів. Втім, загрозу 
кампанії може становити ряд факторів, зокрема, присутність окупаційних військ Рф 
на окремих територіях, спроба делегітимізувати процес через політичні провокації, 

саботаж. тому вважаємо за необхідне роз’яснити деякі положення виборчого 
законодавства України, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів виборчого процесу.

Добра справа

Нехай не черствіють душі наші

Щорічно 5 травня світове співтовариство відзначає міжнародний день боротьби 
за права людей з обмеженими можливостями здоров’я.

«До Богородиці з запалом нині 
прибіжім, грішні і смиренні…»

3-4 травня відбулася ювілейна – п’ята – велопроща з Чорткова до Зарваниці. 
ми жертвували її за мир у нашій Батьківщині. Кількість учасників прощі 

становила 103 осіб, із них 16 велопрочан – молодь м. Бучач. Надзвичайно тішить 
те, що до прощі приєдналися люди різного віку, найстаршому учасникові  – 68 років, 

а наймолодшому велосипедистові виповнилося 13 років. Усіх об’єднала спільна 
молитва та жертва за мир в Україні.

Платники єдиного податку першої та дру-
гої груп сплачують єдиний податок шляхом 
здійснення авансового внеску не пізніше 
20 числа (включно) поточного місяця. Тобто 
граничний термін сплати авансових внесків 
з єдиного податку такими платниками за тра-
вень 2014 року закінчується 20 травня.

Слід нагадати, що нарахування авансових 
внесків для підприємців-платників єдиного 
податку першої та другої груп здійснюють 
територіальні органи Міндоходів на підставі 
заяви платника щодо розміру обраної ставки 

єдиного податку, заяви щодо періоду щоріч-
ної відпустки та/або заяви щодо терміну тим-
часової втрати працездатності.

Сплата єдиного податку здійснюється за 
місцем податкової адреси платника.

Водночас платники єдиного податку за-
значених груп можуть сплатити єдиний пода-
ток авансовим внеском за увесь податковий 
(звітний) період (квартал, рік), але не більш 
як до кінця поточного звітного року.

ОДПІ інформує
Єдиний податок платникам першої та другої 

груп треба заплатити не пізніше травня

7 травня за пропозицією активіста громад-
ської організації «Майдан» Петра Третяка та 
участю активістів «Автомайдану» в Чорткові 
відбулося повторне, більш тривале блоку-
вання всіх АЗС, так як не були виконані вимо-
ги попереджувальної акції від 4 травня: ціни 
на пальне не були знижені. На пояснення 
представників власників автозаправок про 
високу ціну на пальне, яка нібито прив’язана 
до курсу долара, представник ініціативної 
групи О.Барна пояснив: дана ціна є неви-
правдано високою та несумісною із виробни-
цтвом, виживанням і існуванням. Прив’язка 
вартості пального напряму до долара є не 
об’єктивною, так як: 

1. Зарплати, пенсії громадян не прив’язані 
до курсу долара, що говорить про невідпо-
відність і односторонність рішень нафтових 
магнатів. Якщо нафтові магнати в ціні паль-
ного прив’язуються до долара, то ми вимага-
ємо встановити ціну пального таку, як в США 
– по 7 грн. за літр (3,3 дол. за галон (З,8 л.)). 

2. Нафтові магнати перетворилися у зви-
чайних спекулянтів, які тупо закуповують 
пальне за кордоном, а в Україні лише пере-
продують, що пояснює їх звичайні базарні 

тлумачення з приводу встановлення ціни на 
пальне.

3. Вкладання коштів у відновлення роботи 
вітчизняних нафтопереробних заводів, їх мо-
дернізацію дасть змогу не тільки здешевити 
вартість пального, а й забезпечить громадян 
України десятками тисяч робочих місць, ба-
гатомільярдними поповненнями бюджету. 

          На превеликий жаль, існуючі нафтові 
магнати не мають нічого спільного із цивілі-
зованим бізнесом, патріотизмом, економіч-
ним розвитком, так як отримавши за безцінь 
нафтопереробну галузь України, вони ви-
жимали з неї багатомільярдні прибутки, не 
вкладаючи кошти у її розвиток, що і призвело 
до зупинки заводів та закупівлю пального за 
кордоном. Настав час їм повертати борги на-
роду і Україні. 

Накінець представники акції знову попере-
дили власників заправок, щоб опустили ціну, 
бо перестануть купляти пальне. А якщо і бу-
дуть – то тільки для «коктейлів Молотова».

Громадські активісти 
та активісти «Автомайдану» 

Якщо пальне прив’язане до долара, то й 
ціни на нього мають бути американські
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УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00 Державна пiдсумкова 
атестацiя. Переказ 
09.05, 21.00 Пiдсумки дня 
10.55, 16.50 Громадське 
телебачення 
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 
13.40 Вiра. Надiя. Любов 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.45 Д/ф “Василь Стус. 
Феномен суток” 
19.00 Нацiональнi дебати 
20.30, 21.25 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 
 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 03.00 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
11.00 “Сiмейнi мелодрами-3” 
12.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25 Х/ф “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати-6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Вечiрнiй Київ-2014” 
22.25 “Свiтське життя” 
23.25 “В мережi” 
00.30 Х/ф “Хибна спокуса” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
“Дурна кров” 
14.55 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
16.50 “Сценарiї кохання” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “В очiкуваннi 
весни”

УТ-1
09.10 Шеф-кухар країни 
10.25, 18.15 Громадське 
телебачення 
11.35 Крок до зiрок 
13.35 Як Ваше здоров’я? 
14.40 Рояль в кущах 
15.20 Дорослi iгри 
16.35 В гостях у Д. Гордона 
17.30 Дiловий свiт. Тиждень 
19.30, 21.30 Шустер LIVE. 
Нiч виборiв 
21.00 Пiдсумки дня 

1+1
09.00 “Лото-Забава” 
10.00 “Українськi сенсацiї. 
Де грошi Януковича” 
11.10 “Свiт навиворiт-5. 
Iндонезiя” 
12.20 “Машинi казки. 
Маша i ведмiдь” (1) 
13.25 “Зiркова хронiка” 
14.30 “Телевiзiйна 
служба новин” 
15.00 “Чотири весiлля-3” 
16.30 “Розсмiши комiка-5” 
17.30 Х/ф “Кур’єр з раю” 
19.30 “Тсн.Вибори-2014” 
00.00 “Що? Де? Коли?” 

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
На краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00, 17.45 “Новини” 
12.15 Х/ф “Рiдна людина” 
14.05, 16.10 Т/с 
“Я все подолаю” 
16.00 Новини 
18.00 Х/ф “Прикмета 
на щастя” 
20.00 “Подробицi 
тижня” 
21.00 “Вибори-2014” 

УТ-1
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00 Котрольна робота 
15.00, 18.20, 02.20, 03.35 
Новини 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Вiкно в Америку 
16.20, 19.55 Громадське 
телебачення
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00, 01.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.40 ТСН
10.00 “В мережi “ 
11.05 Х/ф “Раз на раз не 
випадає” (1) 
12.45 Х/ф “Трава пiд 
снiгом” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
20.55 “Чистоnews” 
21.10 Х/ф “Кураж” 
22.20 “Грошi” 
 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с “Ти 
заплатиш за все” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.20 “Чекай мене” 
18.05, 04.40 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “1001” 
21.25 Т/с “Дурна кров” 

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.55, 16.25, 19.55 
Громадське телебачення 
12.30 Нацiональнi дебати 
14.10 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
15.50 Хто в домi хазяїн? 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.50 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
11.00 “Сiмейнi мелодрами-3” 
12.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25, 21.10 Х/ф “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати-6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1)
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.20 “Чотири весiлля-3” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 21.25 Т/с “Дурна кров” 
13.30, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.55 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “1001” 
00.30 Х/ф “Iгри розуму” 
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Програма телепередач 7
19 травня

ПОНЕДІЛОК
20 травня

ВІВтОРОК
21 травня
СЕРЕДА

22 травня
ЧЕтВЕР

23 травня
П`ЯтНиЦЯ

24 травня
СУБОтА

25 травня
НЕДІЛЯ

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.00 Українського роду 
10.30 Не вiр худому кухарю 
11.00, 16.25, 19.55 
Громадське телебачення
12.30 Нацiональнi дебати 
14.10 Книга.ua 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Як це? 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.50 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
11.00 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25, 21.10 Х/ф “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати-6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1)
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.20 “Мiняю жiнку-9” 

ІНТЕР
08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 
17.45 Новини 
08.35, 09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 21.25 Т/с 
“Дурна кров” 
13.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.55 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “1001” 
00.30 Х/ф “Привид 
будинку на пагорбi” (2)

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
11.00, 16.25 Громадське 
телебачення 
12.30 Нацiональнi дебати 
15.50 До Дня перепоховання 
на Чернечiй горi праху 
Т.Г.Шевченка. Д/ф “Ген свободи” 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
20.00 Мистецька акцiя 
“Шевченко про ROCK”. 
Презентацiя 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.40 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
11.00 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25, 21.10 Х/ф “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати-6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1)
20.40 “Секретнi матерiали”  
22.20 “Українськi сенсацiї. 
День виборiв” 

ІНТЕР
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 21.25 Т/с 
“Дурна кров” 
13.30, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.55 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “1001” 
00.30 Х/ф “Той, що худне” (3) 

УТ-1
09.00 Х/ф “Дiти капiтана Гранта” 
11.15, 19.25 Громадське 
телебачення 
12.30 Театральнi сезони 
13.40 Моменти життя 
14.35 Д/ф “Свiтова марка 
патонiвцiв” 
15.20 Музична академiя. 
Євробачення 
16.50 В гостях у Д.Гордона 
17.55 Фольк-music 
20.40 Український акцент 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Головний аргумент 
21.50 Українська пiсня 

1+1
08.05, 08.30 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.10, 10.20, 11.25, 12.45 Т/с 
“Свати-6” (1) 
13.55 “Вечiрнiй Київ-2014” 
15.55 “Вечiрнiй квартал-2014” 
18.30 “Розсмiши комiка-5” 
19.30 ТСН 
20.15 “Українськi сенсацiї. 
Де грошi Януковича” 
21.20 “Вечiрнiй квартал 
у Грецiї” 
23.30 Х/ф “Ларi Краун” (2) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.35 Д/с “Ризиковане 
життя. Морозиво” 
09.30 “Новини” 
10.00 Д/ф “Константин 
Меладзе. Сiрий кардинал” 
11.00 “Обережно:) Дiти!” 
12.05 Х/ф “Джентльмени удачi” 
13.55 Т/с “В очiкуваннi весни” 
15.50 Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала-2013” 
18.05, 20.35 Т/с “Я все 
подолаю” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Т/с “Таїланд” 

земельні ділянки

будинки
ПРОДАюТЬСЯ

квартири

інше

Вважати недійсними:

Cвидівська сільська територіальна   
виборча комісія повідомляє про 
призначення проміжних виборів 
депутатів Свидівської сільської ради 
по Свидівському одномандатному 
виборчому округу № 2, № 4, № 6 та № 7.

Дата проведення – 6 липня 2014 р. 
Територіальна виборча комісія зна-

ходиться в приміщенні Свидівського 
СБК за адресою: с. Свидова.

земельна ділянка під забудову 0,08 га в м. 
Чортків, рівна, в обжитому мікрорайоні, 10 хв. –  
ходьби до центру міста. Вартість – 6 тис. у.о.

тел. 067-352-04-55.

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

тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.

приватизована земельна ділянка по вул. 
Тихій (дачний кооператив «Вишенька», Бер-
до), площею 10 сотих. Може бути використана 
під забудову або дачу. В гарній, живописній 
місцині, біля річки. Ціна договірна. 

тел. 099-451-48-51,
066-283-94-01.

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає високоякісну 
ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

корейські травоїдні поросята.
тел. 097-892-15-25.

житловивий будинок зі сутеринами по вул. 
Граничній, загальна площа – 115 кв. м. У будинку 
– 4 кімнати, кухня, санвузол. Земельна ділянка – 7 
сотих, є гараж. Все приватизоване. 
Стіл до кімнати –120\80, бідон алюмінієвий – 40 л. 

тел. 095-931-44-39. 

будинок у с. Горішня Вигнанка. Загальна 
площа – 33,5 кв. м, 18 сотих городу, підведено 
газ, воду. Ціна договірна.

тел.: 066-925-19-50, 063-823-16-71.

будинок по вул. Кобилянської, 40, загальна 
площа – 154 кв. м, житлова – 84 кв. м. Євроре-
монт, сарай, гараж, сад, город, два підвали, 
своя свердловина, стаціонарний телефон, ін-
тернет. Все приватизовано. Можливий обмін 
на одно-, двокімнатну квартири з доплатою. 
Ціна договірна.

тел.: 2-27-18, 097-144-60-82. 

будинок у с. Ягільниця (біля школи) пло-
щею 80 кв. м, з індивідуальним опаленням, з 
господарськими спорудами. Загальна площа 
– 0,15 га. Ціна договірна.

тел.: 050-745-70-90, 068-396-64-24.

новий будинок по вул. Заводській, житлова 
площа – 215 кв. м, у завершеному стані. Зе-
мельна ділянка – 8,5 сотих.

тел. 068-006-33-96.

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

тел.: 3-17-90, 066-983-55-28.

2-кімнатна квартира по вул. Подільській, 
31 А, над магазином “Спортсвіт”, площею 56 
кв. м., на 3-му поверсі; постійна вода. Ціна – 
23 500 у. о. Можливо з гаражем.

тел. 095-081-08-42. 

2-кімнатна квартира по вул. Д. Січин-
ського, 1, п`ятий поверх, загальна площа – 
51,6 кв. м. Ціна договірна.

тел. 097-458-75-71.

4-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Галицькій, 4, кв. 21, на 3-му поверсі, за-
гальною площею 77,1 кв. м. Ціна договірна.

тел. 096-491-79-70.

Колектив Улашківської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього вчителя РиЗАКА 
Тараса Івановича.

атестат про середню освіту серії Л за № 
082689, виданий 1979 р. Гермаківською серед-
ньою школою Борщівського району на ім`я: 
ПАНЧУК Ганна Михайлівна.

свідоцтво про базову загальну середню 
освіту за № 16182532, видане 27 червня 2001 
р. Полівецькою ЗОШ І – ІІ ступенів на ім`я: ЛЯх 
Вікторія Євгенівна.

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) 1,06 га, серії ТР за № 0240115, виданий 
24 жовтня 1997 р. Чортківською РДА на ім`я: 
ГОВІЙКО Петро Антонович.

Перша група
Ягільниця – Шманьківчики – 2:2; Звиняч 

– Біла – 0:1; «Динамо» Заводське – Улаш-
ківці – 3:0; Росохач – Поділля – 1:1; Косів 
– «Калічівка» Чортків – 1:3; Шманьківці – 
Гор. Вигнанка – 2:2.

Друга група
Зона «А». Ридодуби – Білобожниця 

– 7:1; Ромашівка – Джурин – 3:4; Базар 
– Сосулівка – 2:0; «Максимум» Чортків 
– Милівці – 1:2; Скородинці – Свидова – 
4:0; Палашівка – Бичківці – 0:6.

Зона «Б». В.Чорнокінці – «Зоря» Тов-
стеньке – 3:3; «Кристал» Заводське 
– Коцюбинчики – 3:0; Пробіжна – Заліс-
ся – 2:0; Угринь – Колиндяни – 5:0; Тов-
стеньке – Тарнавка – за рахунку 1:2 матч 
було зупинено через неспортивну пове-
дінку гравців і вболівальників й рішення 
щодо його результату ухвалюватиме 
контрольно-дисциплінарний комітет ра-
йонної федерації футболу; Гадинківці – 
вихідний. 

Футбол

Чемпіонат 
району. 3-й тур
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У ці весняні дні щиро вітаємо 
отця Андрія ЛЕВКОВиЧА

з Днем народження.
Прийміть, отче Ан-

дрію, низький уклін і 
щиру подяку за те, що 
своєю наукою, милосер-
дям пригортаєте нас до 
Бога, закликаєте люби-
ти одне одного і викону-
вати заповіді Божі.

Ви, отче, є прикла-
дом нам, пастир стада 
свого, 

Бо приходите у храм прославляти Бога. 
Бог давно Вас полюбив, 
                                 голос дав чудовий
І благословив за престіл Христовий.
Шлем молитву Богу й просимо Месію,
Щоб 100 років отець 
                       правив святу літургію. 
Хай здоров’я Бог дає, миру та любові,
Будьте все таким, як є, 
                          на радість Христові. 
Щастя, успіхів, добра зичим 
                                       Вам щоднини, 
Щоби Дух Святий бував з Вами 
                                            щохвилини. 
Ми віночок молитов шлем 
                                  за Вас до Бога, 
Щоб щаслива у Вас була 
                              в цім світі життєва до-

рога. 
Ми просимо в Матінки Божої 
                            для Вас наснаги й сили, 

Щоб все життя Ви в нашому 
                     храмі служили.

З повагою і християнською 
любов̀ ю – сестриці 

та парафіяни церкви 
Святої Покрови.

Щиро вітаємо з 70-річчям 
дорогу матусю, 

наймилішу бабусю та прабабусю
Олену Іванівну БЛАЖЕНКО

зі с. Семаківці.
Злетіли птицями літа
І скроні сивина покрила.
Сімдесята вже зима
Сьогодні на поріг ступила.
Хай зачекає зима сумовита
І не вплітає в волосся сивину.
Живіть любов`ю нашою зігріті,
Хай кожен день дарує Вам весну.
Міцного здоров`я ми Вам бажаємо,
Хай роки щасливо пливуть,
Уклін посилаєм і Бога благаєм
Про ласки Господні для Вас повсякчас.
Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос 
             здоров`я посилає
На многії та благії літа!

З любов̀ ю, повагою 
і вдячністю – діти, онуки 

і правнуки.

У ці чудові весняні дні 
святкує свій ювілей – 60-річчя –

директор Нагірянської ЗОШ І – ІІ ступенів
Степан миколайович ГРиНьКІВ.

Ювілей у Вас
         щасливий нині,
Добрий, мудрий, 
        щедрий ювілей.
В ньому все – 
  робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих 
                Вам людей.
Прийміть найкращі 
       наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Нехай Господь благословляє

Вас кожен день 
                      і щогодини,
Здоров`я, ласку посилає
для Вас і Вашої родини.

З повагою – 
педагогічний колектив 

і працівники школи.

Добірний, повнозерний 60-літній 
ювілей загостив на поріг господи 

директора ПАП «Січ» 
миколи федоровича АНДРУСиКА.

У вінок пошанувань 
з цієї нагоди вплітаємо 
перевесло найщиріших 
побажань.

Хай рушниками до-
бра і любові щедро 
стелить Вам дорогу 
Ваша доля, нехай ра-
дість, як весняне сон-
це, буде осявати кожен 
Ваш крок.

Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров`ям наповнила рідна земля.
А Ваші енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша – чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте, розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай Ісус Христос здоров`я посилає,

А Матір Божа завжди 
                                 охороняє!

З найщирішими 
побажаннями – колектив 

господарства «Січ».

Щиро вітаємо з 65-річчям 
дорогу матусю, люблячу бабусю
Євгенію Романівну БОГУЦьКУ.

Вас вітаєм з 65-річчям,
Радості бажаємо, 
                добра, 
Сонячної днини, 
             довголіття,
Доброго здоров`я 
           Вам сповна.
Щоб теплом 
наповнилась оселя,
Шанували діти, 
    онуки та рідня.

Будьте життєрадісні, веселі,
Хай Бог оберігає Вас щодня.
Спасибі, рідненька, за ніжне тепло,
За щире серце, за Ваше добро.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,

Хай силу й здоров`я 
             Господь Вам дає.
З любов̀ ю та повагою – 
син Роман із дружиною 

Світланою, онуки 
Назарчик і Софійка.

Дорогу доньку, дружину, маму, 
сестру, невістку

тетяну Іванівну ГРЕЧКІВСьКУ 
від щирого серця вітаємо з 40-річчям, 
яке вона святкуватиме 19 травня.
Вітаємо всі Тебе щиро,
Бажаємо добра і миру,
Світанків сонячних привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих,
Ночей спокійних – не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш.
Хай чоловік Тебе кохає,
Хай син і донька будуть здорові та слухняні.
Здоров`я удосталь без ліку,
Любові щирої до віку.
Хай Ісус Христос Тебе береже,
Ангел-Хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою ласку зсилає

І ангельський хор 
            “Многа літ” заспіває.

З повагою і любов̀ ю – 
вся велика родина.

Благодатної пори, коли зеленокосий 
травень замалював цвітом усе навкруги, 

рівно 20 літ назад
Надія та микола СІДЛЯКи

зі с. Палашівка 
стали на рушничок щастя, 

злучивши почуття трепетних сердець 
у містке слово – родина.

Сьогодні усі вас спішать привітати,
Бо ви дочекались знаменної дати.
І прагнемо нині у день цей чудовий
Вас разом із іншими теж поздоровить.
І щирі вітання на честь цього свята
Ми від душі вам шлемо, “молодята”.
І тішимось справді ми тим, наші любі,
Що ваші серця поєднались у шлюбі.
І нині удвох на своїм ювілеї
Ви квітнете пишно, немов дві лілеї.
Вам зичимо й далі в добрі проживати
І внуків від своїх дітей дочекатись.
Хай Бог вам сотворить Свою щедру ласку,

Життя ваше спільне 
                    оберне на казку.
І вірим, що в чарах 
                      любовного зілля
Діждетеся ще золотого весілля.

З найщирішими побажаннями – 
колектив дошкільного закладу.

Щиросердечно вітаємо з 70-річчям 
найдорожчу в світі людину – маму, 

бабусю, прабабусю
Стефанію Степанівну РимАРЧУК

зі с. Колиндяни.
Летять роки, 
       мов бистрі води, 
Спинити 
       їх не в змозі час, 
На Вашій
      сонячній дорозі
З’явилось мудрих 70.
Хоч як прожитих 
               років шкода, 
Та не вернути 

                                                    їх назад.
Бажаєм довго Вам прожити, 
Здоров’я міцного на довгий вік, 
Щоб онуків встигли одружити, 
Благословити правнуків у світ. 

Хай Вас оберігає 
                молитва свята,
А Господь дарує многії 
                    та благії літа.

З повагою – діти, 
онуки, правнучка.

Щиросердечно вітаємо з 70-річчям,
яке 15 травня відсвяткувала

 дорога наша матуся та бабуся
Ольга михайлівна СОйКА.

Спасибі Вам, мамо, 
  за те, що зростили,
Що нам помагали, 
      усіх нас любили.
Спасибі за ласку, 
       за вічну турботу,
За Вашу щоденну 
        нелегку роботу.
Ми щиро Вас любим, 
        шануєм і дбаєм,
Здоров`я міцного 
                Вам, мамо, бажаєм.
Хай Господь пошле наснаги і сили,
Щоб Ви до ста років щасливо прожили.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає

На многії та благії літа.
З повагою і любов̀ ю – 

доньки, зяті, 
онуки Катруся й Олюся.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
дорогого нам

юрія Арсеновича ДОСКОЧА.
Цей ювілей – не тільки 
              Твоє свято,
Радіють всі: і рідні, 
                й друзі теж.
Хай Бог пошле 
       іще років багато,
Здоров`я, щастя, 
       радості без меж.
50 –  не привід 
                для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, й далі
Йдуть не озираючись літа.
Хай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай діти, внуки поважають
І Бог життя благословить.

З любов̀ ю та повагою – мама, 
тато, дружина, син Сергій з 

дружиною Світланою, донька 
Галя з чоловіком Анатолієм, 
внуки мар̀ янка та Степанко, 

Віра з сім`єю.

17 травня святкуватиме 
свій 50-річний ювілей

юрій Арсенович ДОСКОЧ 
зі с. Шманьківці.

Спинити час ніхто 
                   не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад...
На Твоїм сонячнім 
                        порозі
З`явилось мудрих
                п`ятдесят.
Твій ювілей – 
 не тільки Твоє свято,
Радіють всі – і друзі, 
                                 й рідні теж.
Хай Бог пошле ще років багато,
Здоров`я, щастя, радості без меж.
Нехай добром наповниться хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів у ній багато,
Щастя доля огорта крилом,
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Нехай Тебе охороняє Мати Божа
Від злих людей і різних бід,

Хай Господь Бог здоров`я 
                                    посилає
І прожити в щасті многа літ.

З великою повагою – 
твої друзі.

18 травня виповнюється 80 років 
Петру Володимировичу ДЗиНДРІ

з Чорткова.
Сидить на лаві сивий 
  батько біля хати 
І дивиться в небесну 
                  далечінь. 
Задумався, 
бо є про що згадати, 
Немало пережив 
        і знає що по чім. 
Усе кругом: і хата, 
                і господа – 

То праця рук невтомних золотих.
Трудились Ви і в полі, й на городі, 
Все – для дружини і дітей своїх. 
Чому так зажурились, любий батьку, 
Чому в очах незвідана печаль? 
Душею молоді, хоч прожито багато, 
Та в праці пройдених років не жаль. 
В саду, що посадили Ваші руки, 
Так пахнуть яблуні і бджоли в них гудуть,
Сюди приходим ми: і діти, і онуки. 
Дасть Бог і правнуки 
                            в Ваш сад прийдуть.
Нехай Господь благословить 
                                 Вас, любий тату,
На многії та благії літа. 
Нехай зігріє долю Божа ласка, 
Бо справдились усі щасливі сни. 
Зустріли старість, як зимову казку, 

Тож рідних лагідно 
          до серця пригорніть.

З повагою і любов̀ ю – 
дружина, діти й онуки.

Віктору михайловичу ГУРиНУ – 45!
Шановний голово 

окружної виборчої 
комісії! Прийміть най-
щиріші вітання з Днем 
народження! 

Від усього серця 
бажаємо Вам міцного 
здоров`я та життєвої 
наснаги, професійних 
успіхів і особистих твор-

чих досягнень, сімейного щастя, злагоди та 
добробуту у Вашій оселі! Нехай здійсняться 
усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі за-

вжди відкривають лише нові обрії 
майбутніх перспектив! Щастя Вам, 
радості, добра і благополуччя! 

Окружна виборча комісія 
тВО № 169

Прогноз 
Погоди 

на тиждень


