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Виходить з 1939 року

Святково

Сонячні промені пестять землю з неосяжної блакиті, а 
весняний вітерець розносить довкіллям радість неповторної 
миті, світлий і водночас бентежний сум, який несе із собою 
останній бал випускний.

Іще у повному травневому розцвіті каштани, а вже остан-
нім акордом шкільної симфонії відлунали іспити і дзвінкого-
лосий спів дзвінка. Традиційною феєричною ходою крокують 
випускники (а їх цьогоріч – 199) центральною вулицею рід-
ного Чорткова. Ось вони – збентежені та зашарілі, горді та 

схвильовані, сором’язливі та впевнені – юнаки та юнки…
Мабуть, найхвилюючою була мить нагородження золотими 

та срібними медалями (усього – 18 у випускників нашого міс-
та), грамотами і дипломами за відмінне навчання та активну 
участь у шкільному процесі кращих із кращих. Урочисто за-
служені нагороди вручили очільники нашого району – голова 
райдержадміністрації Ярослав Стець і голова райради Воло-
димир Заліщук, – побажавши подальших успіхів. Приєдную-

чись до привітань, Божим словом благословили, окропивши 
святою водою, винуватців урочистостей святі отці Михаїл 
Левкович і Андрій Левчук.

І злетіли ввись різнобарвні повітряні кульки, наче світлі мрії 
юні у незбагненний світ життя… Отож, дорогі випускники, 
незважаючи на непередбачувані перепони (які, до речі, вже 
при першій же святковій ході трапилися – міські господарни-
ки не подбали про охайність ні центральної вулиці, ні площі 
міста), упевнено торуйте свій шлях до поставленої мети.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Володимира ТИХОВИЧА

«Хай же буде вам небо високим,
Ясне сонце і світла путь…»

Під таким гаслом 12 травня виряджала 
Чортківщина у незвідане доросле 

самостійне життя своїх 410 випускників.

До відома жителів 
Чортківського району!
У місті Чортків по вул. Шевченка, 32 А 

працює приймальня 
народного депутата України 

Михайла ПОЛЯНЧИЧА
Розпорядок роботи приймальні – з 9-ї до 

17-ї год. Вихідні дні – субота, неділя

Сьогодні – Міжнародний день музеїв

Шановні хранителі скарбів!
Маємо за честь привітати з цим святом всіх 

працівників музеїв, які функціонують у нашому 
районі і виконують дуже важливу в державі мі-
сію – зберігають та популяризують скарби укра-
їнського народу.

Бажаємо, щоб не меншало тих, хто відвідує 
музеї і бере участь в науково-просвітницьких 
заходах, поповнює фонди новими експонатами, 
дбає, щоб у музеї було чисто, тепло і затишно, 
пропагує його діяльність у пресі та телебаченні. 
Щоб у ваших музеях відвідувачі завжди пережи-
вали неповторний естетичний досвід, здобували 
натхнення, пізнавали нове.

Нехай не відступає від нас традиція вміти до-
лати усіляки перешкоди, матеріальні нестатки, 
радіти творчим здобуткам і моральним перемо-
гам.

20 травня – День банківських 
працівників

Шановні працівники банківської сфери!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом! 
У цей день прийміть наші щирі побажання по-

дальших успіхів, розвитку і процвітання вашої 
справи, творчих сил та наснаги. Нехай ваша ро-
бота і надалі буде ясним променем, що освітлює 
будні й свята нашого суспільства. Бажаємо вам 
міцного здоров’я, великого людського щастя, 
миру, злагоди та втілення всіх ваших намірів у 
життя.

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Оголошення
«Майбутні нащадки завжди будуть вдячні

Усім, в кого серце палало вогнем…» 
М.Кіт

22 травня в м. Чортків 
відбудуться наступні заходи:

об 11-й год. – вшанування Т.Г.Шевченка з нагоди 
151-ї річниці перепоховання (біля пам`ятника Коб-
зарю);

о 12-й год. – мітинг-реквієм, приурочений Дню 
Героїв (біля погруддя П.Хамчука).

ПРийДіть і ВіДДайте шану!

Оргкомітет

25 травня у РБК ім. К.Рубчакової
вистава 

“Сльози Божої Матері” 
Тернопільського драмтеатру 
за підтримки Юрія ЧИжМАрЯ

Ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèì 
ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â

Вартість квитка символічна – 1 грн. 
Квитки – у касі РБК 
або за тел. 096-486-86-68

Кількість квитків обмежена 
кількістю місць у залі
Довідки за тел. 2-19-20

Наші Діти повиННі зНати Нашу історію!
НароД без історії –  

НароД без майбутНього!
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На часі2

18 травня. Тривалість дня – 15.38. Схід – 5.06. Захід – 20.44. Міжнародний день музею. Іменини святкують Ірина, Ігор.

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

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

Екологічне лихо

Санстанція застерігає

Управління Пенсійного фонду України в Чортківсько-
му районі оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста – програміста відділу з 
контрольно-перевірочної роботи за нарахуванням та 
сплатою платежів на період соціальної відпустки основ-
ного працівника.

До участі в конкурсі допускаються особи непенсійного 
віку, які мають громадянство України, досконало володі-
ють державною мовою, мають повну вищу технічну осві-
ту, навики роботи на персональному комп’ютері.

Довідкова інформація за тел. 2-12-52.
Прийом документів – протягом місяця з дня оголошен-

ня конкурсу.

О 17-й  год. того ж дня було не-
гайно проведено спільне засідан-
ня районних комісій – з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій і надзвичай-
ної протиепідемічної – за участю 
голів райдержадміністрації Я.Стеця 
і райради В.Заліщука. Офіційної ін-
формації про факт і масштаби за-
бруднення на той час ще не було. 
Однак кожна причетна до цього 
служба по своїй лінії отримала пові-
домлення про лихо. Для Чорткова ця 
звістка викликала особливу тривогу, 
адже йдеться про здоров`я і життя 
людей, оскільки наше місто – єдине 
в області, що забезпечує водопоста-
чання населення (близько половини 

абонентів) з р. Серет.
Завідувач санітарно-гігієнічного 

відділу райСЕС М.Михайлюк зазна-
чив, що санстанцією взято проби з 
інфільтраційних водозаборів на вході 
і виході, а також у самій річці – вода 
перебуває у нормі. Тобто до Чорт-
кова на той момент шкідливі стоки 
ще не дійшли. Потрібно було діяти 
на випередження, тож комісією дано 
доручення призупинити Чортківсько-
му ВУВКГ забір поверхневих вод 
з річки Серет, районній СЕС – дві-
чі на день проводити забір води на 
лабораторне дослідження, що, зре-
штою, уже було зроблено. Началь-
ник водоканалу В.Вівчар зазначив, 
що водойми підприємства повністю 
наповнені водою й припинено її за-
бір з Серету з 16-ї год. Цих запасів 
повинно вистачити на кілька днів. 
Поповнюватимуться запаси з гли-
бинних джерел. У зв’язку з цим до-
ведеться скоригувати графік подачі 
води. Органам місцевого самовря-
дування населених пунктів району, 
що розташовані вздовж течії Серету, 
наступного дня було направлено те-
лефонограми і відповідні листи про 

заборону купання, вилов риби у річці 
і випас худоби зі встановленням від-
повідних табличок.

У понеділок, 14 травня, на апарат-
ній нараді в голови райдержадміні-
страції першим слухалося питання 
про врегулювання ситуації в зв’язку 
з погіршенням якості води у р. Серет. 
День перед тим проведеними дослі-
дженнями райСЕС виявлено пере-
вищення норми показників окисню-
ваності та концентрації нітритів, а 
також ріст коліформ та наявність у 
великій кількості кишкової палички, 
що свідчило про значне свіже фе-
кальне забруднення річки. 

15 травня проведено позачергове 
спільне засідання районної комісії з 

питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій і над-
звичайної протиепідемічної комісії. 
Як стало відомо зі слів представника 
райСЕС пана Михайлюка, за хіміч-
ними і бактеорологічними показ-
никами вже у понеділок вода дещо 
покращилася. Однак, зазначив го-
лова райдержадміністрації Я.Стець, 
Чортків мінімум два тижні мусить 
протриматися у надзвичайному ре-
жимі, поки не внормалізується вода 
у річці. Правоохоронні органи та 
контролюючі служби ведуть роботу 
зі встановлення винуватця забруд-
нення річки. Коло підозрюваних по-
ступово звужується. 

На засіданні комісій прийнято низ-
ку інших важливих рішень, зокрема 
міському голові, начальнику ВУВКГ, 
начальнику відділу з питань над-
звичайних ситуацій райдержадміні-
страції  спільно зі службою цивіль-
ного захисту району дано доручення 
розробити схему забезпечення на-
селення міста питною водою до 
моменту відновлення нормального 
водопостачання; районному управ-
лінню держветмедицини – провести 

дослідження виловленої риби у р. 
Серет. Працівникам міліції та МНС 
– здійснювати патрулювання прибе-
режної зони річки в місцях масового 
скупчення людей з метою недопу-
щення купання та вилову риби, адже 
не на всіх діють попереджувальні 
таблички. 

Коли верстався номер, учора 
зранку відбулося позачергове за-
сідання комісій з ТЕБ і НС та над-
звичайної протиепідемічної під 
головуванням заступника голови 
райдержадміністрації І.Стечишина. 
Ситуація в річці у вівторок і середу, 
як свідчать результати аналізів, 
дещо погіршилася, повідомив завід-
увач санітарно-гігієнічного відділу 
райСЕС М.Михайлюк. За хімічними 
показниками зникли нітрити, однак 
високою залишається окиснюва-
ність; за бактеорологічними – у дуже 
великій кількості наявна кишкова 
паличка.  Тобто воду з Серету зака-
чувати в інфільтраційний водозабір 
не можна! У той же час поступово 
зменшуються запаси води у басей-
нах, незважаючи на те, що вона по-
дається тільки годину-півтора зран-
ку і ввечері. На засіданні комісій 
прийнято рішення відмовитися від 
попередньої ідеї поставляти воду 
населенню автоцистернами, коли 
вичерпаються басейни, а регулярно 
перевозити воду в інфільтраційний 
водозабір зі ставків, після відповід-
них проведених аналізів (для цього 
буде досить дві автоцистерни, які 
готові надати еменесники).  Це до-
зволить удвічі скоротити витрати 
на транспортування і підримувати 
рівень води у басейнах. На щастя, 
поки що не зареєстровано жодного 
випадку інфекційного захворювання 
на Чортківщині внаслідок екологіч-
ного лиха на Сереті, однак медицина 
району готова до цього, ліжкомісця, 
необхідні медикаменти є в наявнос-
ті, – зазначив начальник відділу охо-
рони здоров`я райдержадміністрації 
Я.Ратушняк. 

Як бачимо, ситуація наразі знахо-
диться під контролем. Влада і відпо-
відні служби роблять все можливе, 
аби забезпечити безперебійне во-
допостачання міста у цій важкій си-
туації. Панікувати не потрібно: вода, 
яка сьогодні є у ваших кранах, як за-
певнили нас у санстанції, повністю 
відповідає Держстандарту і абсо-
лютно придатна до споживання. Од-
нак не варто й самим забувати про 
власну безпеку. У зв’язку з обмеже-
ною подачею води прохання до на-
селення міста, водопостачання яко-
го здійснюється з інфільтраційних 
водозаборів і не тільки, раціонально 
використовувати воду, кип’ятити її 
перед споживанням. Категорично 
заборонено ловити рибу в Сереті 
і купатися, а також випасати ху-
добу вздовж берегів та її водо-
пій з річки аж до настання благо-
приємних обставин! (Про що буде 
повідомлено пізніше.) І якщо у вас 
з`явилися якісь підозри на харчове 
отруєння – негайно звертайтеся до 
лікаря!

Любомир ГАБрУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Ні купатися, ні ловити рибу 
в сереті не можна!

Минулої п’ятниці світову інформаційну павутину облетіла звістка про 
забруднення  у ніч з 10 на 11 травня річки Серет стоками невідомого 
походження через очисні споруди «Тернопільводоканалу». Біологічна 

очистка «активним мулом» не змогла справитися з великою 
кількістю агресивної речовини – сталося вимирання очисних 

мікроорганізмів. Внаслідок втрати очисної можливості зі споруд 
в річку за деякою інформацією потрапило близько 40 тис. куб. м  
недоочищених міських стічних вод. Зафіксована масова загибель 
риби та інших живих водних ресурсів у р. Серет нижче по течії від 

обласного центру, сильно забруднено мул тощо.

10 травня ц. р. на Тернопільських очисних спору-
дах відбувся скид в р. Серет господарсько-побутових 
стічних вод. У результаті цього забруднилася вода на 
всьому протязі річки. Враховуючи те, що м. Чортків 
частково забезпечується питною водою з р. Серет, 
вживаються необхідні санітарно-гігієнічні та протиепі-
демічні заходи. Зокрема з 11 травня припинений забір 
води з річки та на інфільтраційному водозаборі, і тому 
змінено графік подачі води для населення. Лаборато-
ріями водопровідно-каналізаційного господарства та 
райсанепідстанції проводиться постійний щоденний 
контроль якості питної води та води з річки. Вода для 
населення в даний час подається з інших водозабо-
рів («Рудькова балка», «Гнила балка», «Камінна балка», 
водозабору військової частини). Дана вода відповідає 
вимогам Держстандарту. На період проведення профі-
лактичних заходів на Тернопільських очисних спорудах 
не рекомендується використовувати воду з річки для 
господарських потреб, купання, вилову риби.

Леонід ПАНЬКІВ, 
в. о. головного державного санітарного лікаря 

Чортківського району

11 травня ц. р.  Державною екологічною інспекцією 
у Тернопільській області зафіксовано факт скиду за-
бруднюючих стічних вод із очисних споруд комуналь-
ного підприємства  «Тернопільводоканал», що, ймо-
вірно, призвело до забруднення річки Серет в районі 
сіл Велика Березовиця, Острів, Буцнів та далі по течії 
включно до міста Чорткова. На даний час відповідними 
службами проводяться лабораторні дослідження зраз-
ків води.

З метою попередження негативного впливу забруд-
нених вод на життєдіяльність населення Чортківський 
районний відділ Державної інспекції техногенної без-
пеки звертається до мешканців м. Чортків та прилеглих 
до річки Серет населених пунктів утриматися від ку-
пання, вилову риби та подальшого її вживання, забору 
води для пиття, приготування їжі та миття посуду.

Чортківський районний відділ 
Державної інспекції техногенної безпеки

Екоінспекція: SOS!

За даними Державної служби статистики України ве-
личина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у квітні 
цього року становила 100 відсотків по відношенню до 
березня поточного року і 100,7 відсотка – до грудня 
2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у квітні 
ц. р. становив 100 відсотків по відношенню до березня 
поточного року та 100,2 відсотка – до грудня 2011 року.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Статистика інформує
індекси споживчих цін 

у квітні ц. р.

Державна податкова інспекція у 
Чортківському районі звертає увагу, 
що згідно з підпунктом “а” пункту 5 
розділу II “Прикінцевих та перехід-
них положень” Закону України від 
4 листопада 2011 р. за № 4014-VІ 
“Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності” свідоцтва про 
сплату єдиного податку і патенти 

про сплату фіксованого податку, ви-
дані на 2011 рік, є дійсними до отри-
мання нового свідоцтва, передба-
ченого цим Законом, але не пізніше 
ніж до 1 червня ц. р.

Суб`єктам господарювання, які 
подали заяву щодо обрання або пе-
реходу на спрощену систему опо-
даткування за формою, передбаче-
ною наказом Міністерства фінансів 
України від 20 грудня 2011 року за 
№ 1675, забезпечується видача сві-

доцтва.
Нагадуємо, що свідоцтво видаєть-

ся безстроково, виключно суб`єкту 
господарювання або уповноваженій 
ним особі та не може передаватися 
для провадження господарської ді-
яльності іншим особам.

Олег КОЗЮК,
начальник відділу оподаткування 

фізичних осіб ДПІ 
у Чортківському районі       

ДПІ інформує
До уваги платників спрощеної системи оподаткування

у річці – отрута!



N 21 (8357), 18 травня 2012 року

Соціум 3

19 травня. Тривалість дня – 15.40.  Схід – 5.05. Захід – 20.45.

Виборцю на заміткуКритично

Хочу розповісти, що нового буде для виборця на цих 
виборах і які права у нього є. Ну, перш за все, у нас, 
традиційно, під нові вибори набрав чинності новий за-
кон про ці вибори. Знову маємо нову систему виборів 
– змішану, точніше – пропорційно-мажоритарну, та нову 
дату виборів – останню неділю жовтня. Обирати будемо 
за двома виборчими бюлетенями, з яких один – пропор-
ційний, тобто партійний, інший – мажоритарний, тобто 
персональний. У першому бюлетені буде список політич-
них партій, а в другому – список громадян, які виявили 
бажання служити вам в якості народного депутата.

Як зробити свій вибір – вам розкажуть кандидати й 
агітатори, що робити з бюлетенями – навчать члени ви-
борчої комісії. Я, натомість, розповім про ваше майбутнє 
перед виборами.

Отже, днів за п’ятнадцять до дня голосування вам при-
несуть іменне запрошення на вибори. У цьому запрошен-
ні вам повідомлять про включення вас до попереднього 
списку виборців вашої виборчої дільниці, адресу діль-
ничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок 
роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, 
щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну не-
здатність пересуватися самостійно (НСП), одночасно по-
відомлять, що їм буде надана можливість проголосувати 
за місцем перебування (вдома). Якщо вас запросили і 
ваші прізвище, ім’я, по батькові вказані правильно, зна-
чить, все у вас добре! А якщо вас не запросили, то це 
привід прийти самому або до вашої дільничної комісії, 
або до нас, у відділ ведення Державного реєстру вибор-
ців. Ми знаходимося у приміщенні районної ради (вхід з 
двору). Приходити потрібно з паспортом. За телефоном 
2-39-95 ви можете перевірити себе у Державному реє-
стрі виборців або отримати консультацію.

На виборчій дільниці з 8 жовтня будуть знаходити-
ся попередні списки виборців, з якими ви маєте право 
ознайомитися і перевірити правильність внесених до 
них відомостей. Ви, як виборець, можете звернутися до 
дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу 
ведення Державного реєстру виборців (до нас) із заявою 
про уточнення попереднього списку виборців, а також 
про включення або виключення зі списку себе або інших 
осіб. Але не поспішайте викреслити будь-кого просто 
так. До вашої заяви необхідно додати документи (копії 
документів), які підтверджують зазначені в заяві відо-
мості. Таку заяву можна подати не пізніше, ніж за п’ять 
днів до голосування, а саме до 23 жовтня. Подані пізніше 
заяви не розглядатимуться.

Тим виборцям, які не здатні пересуватися самостійно, 
але в списках у них немає відмітки «НСП», рішенням діль-
ничної комісії на підставі їх заяви та довідки медичної 
установи про стан здоров’я надається можливість про-
голосувати за місцем перебування (вдома). Така заява 
разом з довідкою повинна бути надіслана поштою або 
передана іншими особами до дільничної комісії до 20-ї 
год. останньої п’ятниці перед днем голосування.

Також закон дозволяє щодо уточнення списку виборців 
звернутися в суд. Але у будь-якому випадку рішення суду 
надійде до нас – відділу ведення Державного реєстру 
виборців. Тому вам, як виборцю, простіше і легше звер-
татися безпосередньо в наш відділ. До речі, звертатися 
можна вже сьогодні, не чекаючи виборів.

Усі члени дільничних та окружної виборчих комісій не 
пізніше, ніж за ті ж п’ять днів, тобто до 23 жовтня, пода-
ють заяви в наш відділ про тимчасову зміну місця голо-
сування для включення їх до списку виборців на тій діль-
ниці, де вони будуть працювати в день голосування. Таке 
ж право є й у інших громадян, які в день голосування 
перебуватимуть далеко від свого місця проживання (від-
рядження, лікування тощо). Для цього необхідно звер-
нутися у відділ ведення Державного реєстру виборців в 
місці свого тимчасового перебування з відповідною зая-
вою. Цим виборцям буде змінено на час виборів місце їх 
голосування, а саме виборчу дільницю. У списках нової 
дільниці з’являться їхні прізвища із зазначенням номе-
ра посвідчення, виданого відділом ведення державного 
реєстру виборців. Важливий момент: якщо приїжджий 
виборець змінить своє місце голосування, але потім все-
таки з якоїсь причини вирішить голосувати вдома, то ні-
чого у нього не вийде, поки він не здасть видане йому 
посвідчення в той відділ, який його видав. Але знову ж 
таки все це можливо тільки до 23 жовтня, оскільки в цей 
день реєстр виборців починає формування уточнених 
списків, за якими і буде проводитися голосування. Вже 
за два дні до виборів вони повинні опинитися на вибор-
чих дільницях.

Щоб не залишитися осторонь від виборів і щоб ваше 
ім’я було вписане гордим рядком у списки виборців, по-
трібно зовсім небагато – перевірити себе і своїх близь-
ких у цих списках. Як було вже зазначено вище, у реєстрі 
виборців це можна зробити вже сьогодні. Тим самим ви 
зробите свій вклад у належне проведення виборів. Ну і 
не забудьте, звичайно, прийти проголосувати. І якщо ре-
зультат Євро-2012 залежить від багатьох факторів: рівня 
команд, суддів, стадіонів, полів, уболівальників, м’ячів, 
погоди і т. д., то результат виборів-2012 залежить лише 
від вас, шановні виборці.

Борис ШУЛЬСЬКИЙ, 
начальник відділу ведення Державного реєстру 

виборців райдержадміністрації

2012 – це не тільки Євро…
Словосполучення «двадцять дванадцять» 

залишиться в історії і запам’ятається не тільки 
завдяки футбольному Євро, а й не менш 

важливій події – виборам до Верховної ради 
України, які відбудуться 28 жовтня ц. р. Можна 

багато говорити про особливості даного дійства, 
але я докладно зупинюся лише на двох найбільш 

важливих, на мій погляд, аспектах цієї події.

Керівник Чортківського відділення 
Ощадбанку – Дарія Юліанівна Нога, а 
завідувач операційного відділення – 
Богдана Ільківна Кульчицька, яка уміло 
організовує колектив, бо сама від 1977 
року працює у банку. Це вже 35 років, 
а завідує відділом з 1986 року, тобто 
26 літ. Скільки перевірок-перемін було 
в банку за ці роки! У тому ж будинку, 
де далеко не просторо, «прижилася» 
нова лічильна техніка, а разом з тим 
завдяки нововстановленій перего-
родці створено відповідні умови для 
роботи та зручності для клієнтів бан-
ку. Завжди не перестаю захоплюва-
тися уважним, ретельним ставленням 
Богдани Ільківни до клієнтів.

Надійною працівницею у відділі 
є Марія Павлівна Фундитус – пра-
ва рука завідувачки. Вона від 1979 
року працює на посаді старшого 
контролера-касира, охоче допомагає 
молодшим колегам, оперативно вирі-
шує завдання з обслуговування клієн-
тів та вкладників банку – і так упро-
довж 33 літ. Варто наголосити, що 
професіоналізм та взаємозамінність 
на робочих місцях відповідно високо-
го рівня й характерні для відмінного 
обслуговування людей працівниками 
Ощадбанку. Півтора десятка літ тру-
диться тут Людмила Володимирівна 
Рогатинська, понад два десятки – 
Уляна Іванівна Криса та Галина Пав-

лівна Сандлак. А дуже жвава в праці 
молода банківська працівниця Тетяна 
Володмирівна Отрезна – два роки 
тому вона влилася у банківський ко-
лектив. Спостережливі клієнти бачать 
і чують розмову з нею у відділі. Часто 
й зі щирою усмішкою – як з нею, так і 
з завідувачкою відділу. 

ЦІлісінький день клієнти підходять і 
підходять, однак все відбувається від-
повідно до чітко спланованого графі-
ка щодо повернення знецінених вкла-
дів до Сбербанку колишнього СРСР. Є 
надія й упевненість на чіткість роботи 
банківських працівників у літні місяці – 
період сплати грошей, на котрі довго 
очікують люди. Напередодні вашого 
професійного свята бажаю вам успі-
хів, шановні працівники Ощадбанку!

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Поруч з нами
Наснага банківських буднів

У ці травневі дні в операційному відділі Чортківського центрального 
відділення відкритого акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» кипить напружена робота. Адже на часі – 
актуалізація вкладників Сбербанку колишнього СрСр.

Спровокувала дану «атаку» скарга, 
написана, як зазначено перевіряючи-
ми, від імені батьків учнів. У ній було 
сказано, зокрема, таке: «Прошу пере-
вірити їдальню школи № 7, що по вул. 
Шевченка, 24 м. Чортків. Їдальню об-
слуговує чернівецька фірма ТОВ «Галс 
ЛТД». З бюджету виділяються кошти 
на харчування, а їсти практично не-
має що. Надходять продукти невідо-
мо звідки, без документів, не придатні 
для приготування. Страви подаються 
із недоважуванням, по меню одне, а 
фактично – зовсім інші страви, в їдаль-
ні кухарі без санітарних книжок, примі-
щення в антисанітарному стані». 

Лист зі скаргою на роботу шкільних 
їдалень у нашому місті надійшов в ін-
спекцію ще 17 квітня ц. р., а оскільки 
процедура початку перевірки досить 
затяжна, то й до Чорткова працівники 
ІПЗПС прибули через три тижні. Од-
ночасно перевіряли харчоблоки трьох 
загальноосвітніх закладів міста. І в усіх 
виявили порушення у наданні послуг з 
харчування. До вашої уваги – конкрет-
ні зауваги, записані інспекторами. 

У їдальні ЗОШ № 7 (старший кухар 
– Галина Чубата) головними спеціаліс-
тами ІПЗПС у Тернопільській області 
Євгенією Багрій та Оленою Куриляк 
виявлено наступне: недоважування 
страв, які, згідно з меню, відпускалися 
дітям. На обід видавали учням суп го-
роховий, картопляне пюре, рибу туш-
ковану, капусту тушковану, хліб, чай 
з цукром. При переважуванні страв 
на електронній вазі (для зважування 
брали 10 порцій та вираховували їх 
середню вагу) встановлено, що не-
доважування першого становило 71 г 
на порцію (при медичній нормі 200 г 
фактично було 129 г), картоплі замість 
110 г на тарілці було лише 67 г, риби 
(норма – 50 г) – 37 г, капусти (норма – 
75 г) – 46 г, поливи (норма – 30 г) – 7 г, 
хліба (норма – 45 г) – 37,5 г; навіть чаю 
налито на 50 г менше норми. На мо-
мент перевірки харчувалися 88 учнів. 
Тобто, усі ці недоважування розповсю-
джуються на 88 порцій, які було відпу-
щено на момент перевірки. Окрім того, 
у холодильній камері зберігалося 3 
упаковки замороженого молока в роз-
фасовці по 1 л, яке уже не можна вико-
ристати в подальшому. У холодильнику 
виявлено сметану, термін придатності 
до споживання якої уже минув; варе-
ну ковбасу «Гримайлівські ковбаси», на 
якій не вказано дату виготовлення; на 
хлібі пшеничному відсутня інформація 
про виробника та дату виготовлення, у 
цеху, де зберігається печиво та сипучі 
продукти, лазять мурахи.

У їдальні ЗОШ № 6 (завїдальнею – 
Надія Сиротюк) в. о. завідувача сектора 
ринкового нагляду Дмитро Чорномудз 
та в. о. завідувача юридичного сектора 
Інспекції з питань захисту прав спожи-

вачів у Тернопільській області Людми-
ла Крічфалушій зафіксували такі по-
рушення: без маркування – макаронні 
вироби, а також цукор-пісок, крупи 
пшенична та гречана, горох, сухофрук-
ти вагові; відсутня етикетка із зазна-
ченням інформації про виробника та 
не представлено сертифікатів відпо-
відності на мед натуральний; яйця ку-
рячі забруднені, із залишком курячого 
посліду, відсутній ярлик транспортної 
тари із зазначенням виробника, його 
місцезнаходження, калорійності, по-
живної цінності, дати виготовлення, 
терміну реалізації та умов зберігання; 
на скляній банці з томатною пастою 
відсутня доступна достовірна інфор-
мація із зазначенням про наявність або 
відсутність ГМО; термін реалізації на-
явної в холодильнику сметани 15-від-
соткової жирності в 450-грамовій упа-
ковці минув ще 22 квітня (перевірка, 
нагадаємо, проводилася 4 травня); 
відсутній ярлик із зазначенням дати 
виготовлення на двох батонах вареної 
шинкової ковбаси.

Із їдальні ЗОШ № 5 (завїдальнею – 
Галина Романюк) теж надійшли три-
вожні сигнали щодо недоважування 
страв для дітей. Головний спеціаліст 
ІПЗПС Олена Чайка та провідний спе-
ціаліст інспекції Володимир Рак у ре-
зультаті перевірки встановили недо-
важування відпущених учням страв в 
середньому на 50 відсотків від норми. 
Також кухарями порушено техноло-
гію приготування риби тушкованої: 
окремо стушкували овочі і посмажили 
рибу. У харчоблоках є сипучі продук-
ти, борошно, крупи, на які на момент 
перевірки не було документів, що б 
посвідчували їх якість. Неможливо ви-
яснити правильність проведення на-
цінок і перерахунку через відсутність 
прихідних документів на товар. У нашій 
області, як пояснила Олена Чайка, діє 
обмежений відсоток націнок на такий 
вид товарів, як крупи, борошно, хлібо-
булочні вироби, чи дотримуються при-
писів кухарі – встановити наразі немає 
змоги. Інспектори зафіксували також, 
що їдальня ЗОШ № 5 отримала то-
вари, які завідомо не відповідали ви-
могам нормативних документів, навіть 
ті продукти і товари, які виготовлені 
власне фірмою ТОВ «Галс ЛТД», в тому 
числі мед натуральний.

Представник ТОВ «Галс ЛТД», котрий 
назвався Віталієм Миколайовичем, що 
у ході перевірки прибув до ЗОШ № 7, 
дав такий коментар з даного приводу:

– Нашим підприємством надаються 
послуги з організації харчування для 
учнів, потерпілих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. З перших днів орга-
нізації харчування наше товариство 
зіткнулося з великими проблемами: 
попередник, тобто ДП «Чортківський 

комбінат шкільних їдалень» (з його 
слів, саме дане підприємство, мовляв, 
«замовило» перевірку – авт.), всіма си-
лами намагався зашкодити організації 
харчування в районі, відмовляючись 
залишити харчоблоки навчальних за-
кладів. Після того, як завдяки зусиллю 
місцевої влади та директорів шкіл КШЇ 
залишив приміщення, нам дісталися 
пошкоджені майже у всіх школах елек-
троприлади, у кожній школі в електро-
плитах були відсутні деки для запікан-
ня продуктів… І ще було багато інших 
проблем, пов`язаних з вищезгаданими 
попередниками. Так, через амбіції ке-
рівника КШЇ було оскаржено прове-
дення торгів з Держзакупівель у 2011 
р., в результаті чого ні в чому не винні 
діти не харчувалися три (!) місяці. На 
сьогоднішній день в Антимонопольно-
му Комітеті України знаходиться лист 
від КШЇ, розгляд якого відбудеться 11 
травня ц. р. Яке рішення винесе АМК 
– ніхто не знає: чи знову будуть заруч-
никами цих перипетій діти, чи, може, 
хтось одумається і не буде змушувати 
наше майбутнє покоління харчуватися 
сухим пайком (тому що хтось з батьків 
має кошти на бутерброд, а хтось – ні).

Товариство у всі школи завозить 
свіжі якісні сертифіковані продукти, 
високої якості двічі на тиждень, у по-
вному обсязі, згідно з двотижневим 
меню, затвердженим райСЕС. Те, що 
було виявлено недостачу в деяких по-
рціях обіду під час перевірки інспек-
цією з захисту справ споживачів, то 
це питання спірне, тому що під час 
контрольного зважування не було ви-
кликано представника підприємства. 
Наше підприємство проводить пере-
вірки, контрольні зважування один раз 
в тиждень, є всі акти перевірок. Але 
якщо виявиться, що дійсно є недолі-
ки в роботі харчоблоків, підприємство 
обов`язково постарається вжити усіх 
заходів для їх усунення. 

Те, що виявлено продукти, в яких 
закінчився термін придатності, вони 
всі знаходилися в окремих холодиль-
никах, де зберігаються продукти на 
повернення. Зрештою, за якість та різ-
номанітність харчування можемо за-
питати у самих дітей. Коли до 2011 р. 
їм давалось молоко, апельсини, мед, 
коли діти їли справжнє м`ясо?

А всі приписи підприємство справ-
ляло якнайшвидше, прислуховуючись 
до порад і директорів шкіл, і самих 
дітей. На мою думку, основним контр-
олером за якістю є народ, а не замов-
лені перевірки...

Ми подали фактаж здійснених Ін-
спекцією із захисту прав споживачів 
у Тернопільській області перевірок 
шкільних їдалень у нашому місті. Це 
є певна інформація для роздумів для 
усіх нас, чи й справді актуальне гасло: 
усе найкраще – дітям. Зрештою, пора 
нам самим навчитися захищати свої 
права на якість як споживачів та пра-
ва своїх дітей повсюдно, адже ми того 
варті, чи не так? 

Оксана СВИСТУН

слідами перевірки шкільних їдалень, 
або Чи усе найкраще – дітям?

Нещодавно, 4 травня, їдальні нашого міста піддалися справжній 
«атаці» інспектуючих груп Інспекції з питань захисту прав 

споживачів у Тернопільській області, які одночасно завітали 
з перевіркою якості наданих послуг у ЗОШ №№ 5, 6 та 7. 

На запрошення представників інспекції під час перевірки була 
присутня і наш кореспондент.
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20 травня. Тривалість дня – 15.43. Схід – 5.03. Захід – 20.46. День банківських працівників.

Абітурієнт-2012

Перша сесія, яка тривала 150 хвилин, відбулася з 
хімії. У Чорткові працювали два пункти тестування на 
базі загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 4 та школи-
інтернату. В останній у якості спостерігачів побували й 
наші кореспонденти. 

Уповноваженою особою Українського центру оціню-
вання якості освіти в школі-інтернат працював Олег 
Тернопільський (м. Тернопіль); відповідальною – Надія 
Бондарчук; за процесом першої сесії ЗНО стежила дер-
жавний інспектор Світлана Бородіца (Тернопільський 
національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка),      
загалом – 34 інструктори; учасниками тестування тут 
стали 172 особи (із 187 зареєстрованих).

На доволі спокійних і водночас зосереджених на за-
вданнях тестування обличчях учасників усе ж спогля-
далося хвилювання. І хоча схожі випробування знань 
для отримання атестатів учорашні випускники прохо-
дили нещодавно зі своїми однокласниками, та все ж 
ЗНО для них – уперше. А все, що вперше, яке суму-
ється з невідомим, сприймається з іще невідчуваною 
боязкістю. 

За інформацією відповідального за проведення ЗНО 
у нашому районі Валентини Мачишиної (методиста ра-
йонного методкабінету), 15 травня у сесії з хімії взяли 
участь 369 абітурієнтів (із 397 – зареєстрованих) Гуся-
тинського, Борщівського, Заліщицького та Чортківсько-
го районів; залучено 71 інспектора. Завтра, 19 трав-
ня, на 574 абітурієнти очікує випробування з географії; 
пункти тестування – чортківські ЗОШ І – ІІІ ступенів № 
5 і школа-інтернат; залучено інструкторами 97 педаго-
гічних працівників.

Ну що ж, першого дня зовнішнього незалежного оці-
нювання серйозних позаштатних ситуацій не зафіксо-
вано; упевненості юнакам і юнкам у власних силах не 
позичати; отож, бажаємо усім абітурієнтам успіхів на 
старті та найвищих балів на фініші!

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

«Наповнюй змістом кожну мить жит-
тя…», – писав у «Заповіті» своєму си-
нові Р.Кіплінг ще сто років тому. Герої 
цієї публікації та свята, що відбувало-
ся позаминулого вівторка у районно-
му будинку культури ім. К.Рубчакової, 
впевнена, дотримуються заповітів ві-
домого письменника й сьогодні. Адже 
без наполегливості, допитливості, 
працьовитості вони – наші талановиті, 
обдаровані переможці олімпіад, кон-
курсів різних рівнів – не подолали б 
тих сходинок на шляху до успіху. Гідно 
пошанувати, віддячити дітям за їхню 
школярську працю, тим самим спону-
кавши до підкорення нових вершин, у 
залі РБК зібралися керівники району – 
голова райдержадміністрації Я.Стець, 
його заступник І.Стечишин, заступ-
ник голови райради Л.Хруставка, на-
чальник відділу освіти РДА Т.Яремко, 
методисти райметодкабінету, дирек-
тори навчальних закладів, приватні 
підприємці – члени районної асоціації 

підприємців, а також їхні однолітки, 
друзі.

Того незвичного дня головними на 
сцені РБК були юнаки та юнки загаль-
ноосвітніх закладів району. Знайом-
тесь з кращими із кращих:

Діана Сухінська –  учениця 9-го кл. 
ЗОШ  І – ІІІ ст. № 7, переможець Все-
української олімпіади з української 
мови і літератури серед учнів 9-х кла-
сів (вчитель – Г.Гуменюк); призер об-
ласної олімпіади з географії, диплом 
ІІІ ст. (вчитель – Л.Присунько);

Андрій Барна – учень 10-го кл. Біло-
божницької ЗОШ  І – ІІІ ст.,  призер Все-
української олімпіади з фізики серед 
учнів 10-х класів (вчитель – О.Барна), 
призер Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
малої Академії наук, секція «Інфор-
матика» (вчитель – О.Барна); перемо-
жець обласної олімпіади з астрономії, 
призер обласної олімпіади з інформа-
ційних технологій;

Вікторія Мармураш – учениця 11-го 
кл. гімназії ім. М.Шашкевича, призер 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт ма-
лої Академії наук, секція «Англійська 
мова» (вчитель – Н.Великоборець);

Олег Недокус – учень 9-го класу 
гімназії ім. М.Шашкевича, учасник 
Всеукраїнської олімпіади з хімії (вчи-
тель – М.Каськів);

Віктор Міщанчук – учень 9-го кл. 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 2, учасник Всеукра-
їнської олімпіади з біології (вчитель – 
Н.Нечунаєва), призер обласної олімпі-
ади з фізики (вчитель – Т.Москвіна);

Катерина Хорощак – учениця 10-го 
кл. ЗОШ  І – ІІІ ст. № 4, учасник Все-
української олімпіади з хімії (вчитель 
– М.Хорощак), переможець облас-
ної олімпіади з християнської етики 
(вчитель – Г.Самолюк), призер об-
ласної олімпіади з біології (вчитель – 

Б.Каськів);
Василь Коваль – учень 11-го кл. гім-

назії ім. М.Шашкевича, учасник Всеу-
країнської олімпіади з німецької мови, 
призер обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт, секція 
«Німецька мова» (вчитель – Н.Коваль);

Сергій Ковтун – учень 11-го кл. ЗОШ  
І – ІІІ ст. № 2, учасник Всеукраїнсько-
го етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт малої Академії 
наук, (секція технологічних процесів 
та перспективних технологій), призер 
конкурсу «INTEL ТЕХNO Україна 2012» 
(категорія «Енергетика»), ІІ місце; 

Ростислав Жебрацький – учень 11-
го кл. гімназії ім. М. Шашкевича, при-
зер обласної олімпіади з хімії (вчитель 
– М.Каськів);

Кароліна Плішка – учениця 11-го кл. 
гімназії ім. М.Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з англійської мови 
(вчитель – М.Плішко);

Інна Дзиндра – учениця 10-го кл. 

гімназії ім. М.Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з англійської мови 
(вчитель – С.Жук);

Діана Дунда – учениця 9-го кл. гім-
назії ім. М.Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з англійської мови 
(С.Дерманська);

Ольга Гонтар – учениця 11-го кл. 
гімназії ім. М.Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з української мови і 
літератури (вчитель – Н.Весновська);

Маркіян Скрипник – учень 7-го кл. 
гімназії ім. М. Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з математики (вчи-
тель – Я.Дригуш);

Олександр Богуцький  – учень 10-го 
кл. ЗОШ  І – ІІІ ст. № 7, призер об-
ласної олімпіади з математики, при-
зер обласного етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт малої 
Академії наук, секція «Математика», 
призер обласного етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
малої Академії наук, секція «Економі-
ка» (вчителі – Г.Мацевко, С.Бачок);

Олеся Дума – учениця 11-го кл. 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 4, призер обласної 
олімпіади з педагогіки та психології 
(вчитель – Н.Шевчук);

Тетяна Шуригайло – учениця 9-го 

кл. гімназії ім. М.Шашкевича, призер 
обласної олімпіади з німецької мови 
(вчитель – Н.Коваль);

Інна Волоська – учениця 8-го кл. 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 7, призер облас-
ної олімпіади з історії (вчитель – 
С.Сторожук);

Лілія Слободян – учениця 11-го кл. 
гімназії ім. М.Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з англійської мови 
(вчитель – І.Чепига);

Гегіне Антонян – учениця 11-го кл. 
ЗОШ  І – ІІІ ст. № 2, призер обласної 
олімпіади з правознавства (вчитель – 
О.Захарчук);

Ангеліна Ковач – учениця 11-го кл. 
гімназії ім. М.Шашкевича, призер об-
ласної олімпіади з образотворчого 
мистецтва (вчитель – Н.Горяча);

Петро Гупайло – учень 11-го кл. 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 4, переможець облас-
ного етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт малої Академії 
наук, секція «Електроніка та приладо-
будування»  (вчитель – Б.Хаба);

Максим Варянко – учень 11-го кл. 
ЗОШ І – ІІІ ст. №  4, призер облас-
ного етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт малої Академії 
наук, секція «Машинобудування та ро-
бототехніки» (вчитель – Б.Хаба);

Владислав Юрчак – учень 9-го 
кл. ЗОШ І – ІІІ ст. № 5, призер об-
ласного конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт малої Академії 
наук, секція «Біологія» (вчитель – 
Т.Садовська);

Олена Лучко – учениця 11-го кл. 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 7, переможець облас-
ної олімпіади з християнської етики 
(вчитель – Г.Романець);

Віктор Тупісь – учень 9-го кл. На-
гірянської ЗОШ І – ІІ ст., призер об-
ласної олімпіади з французької мови 
(вчитель – Г.Легка);

Богдана Романів – учениця 11-го кл. 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст., призер об-
ласної олімпіади з французької мови 
(вчитель – О.Прокопик).

Високошановані керівні особи під-

німалися на сцену лише для того, 
щоб висловити своє пошанування та 
вручити нагороди найталановитішим 
представникам молодого покоління 
Чортківщини. Дипломами, почесни-
ми грамотами обласних державної 
адміністрації та ради, грамотами 
управління освіти і науки ОДА, а та-
кож грошовими преміями нагороджу-
вали переможців ІІІ та ІV етапів все-
українських предметних олімпіад, ІІ і 
ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт малої академії 
наук, призерів спортивних змагань, 
переможців всеукраїнських мистець-
ких і технічних конкурсів та педагогів, 
які їх підготували. Пісенні та хореогра-
фічні дарунки – усе для обдарованих 
школярів і їхніх наставників-вчителів.

Таким правильним й потрібним на 
сьогодні є це свято – пошанування 
обдарованої дитини. Чомусь у даний 
час люди зневірилися у силі знань й 
їх потрібності у подальшому житті, та 
пам`ятаймо вислів давньоримсько-
го філософа: «Ми навчаємося не для 
школи, а для життя».

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Пошанування

розум не має ціни, 
а виховання – кордонів
8 травня у рБК ім. К.рубчакової відбулося свято обдарованих дітей 

«Обдарована юнь – гордість Чортківщини».

стартувало зНо
Уже 15 травня цьогоріч, раніш тогорічного 

(майже на три тижні), розпочалося в Україні 
зовнішнє незалежне оцінювання.
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21 травня. Тривалість дня – 15.46. Схід – 5.02. Захід – 20.48. Іменини святкують Арсеній, Іван.

Пригорща новин

Якраз сьогодні, рівно 35 років по-
спіль, відзначається Міжнародний день 
музеїв. Цей день немов стримує нас у 
невпинній ході, спонукаючи відхилити 
завісу часу й озирнути історичну, куль-
турну спадщину. А колективові район-
ного краєзнавчого музею напередодні 
свята музейництва ще й як поталанило 
– на подальший розвій того спадку діс-
тався щедрий благодійний дар сумою 
мало що не в 600 тис. грн.! 

То передовсім неабияка заслуга дов-
голітнього директора музею Яромира 
Чорпіти (із 34 музейних літ очолює його 
21-й рік). Він і сам не приховує, що таке 
везіння – явище справді унікальне на 
стезі функціонування музеїв загалом. А 

послужили всьому тісні контакти з укра-
їнською діаспорою в різних частинах 
світу – у США, Канаді, Австралії, держа-
вах Європи: Франції, Німеччині, Іспанії, 
Голландії тощо. Пригадує: все започат-
ковувалося ще 1992 року, в часі Злету 
гімназистів Чортківської «Рідної школи» 
ім. М.Шашкевича, коли чимало його 
учасників тепло й приязно зустрілися 
з ним – сином їх посестри, колишньої 
гімназистки Юлії Головінської. Виокрем-
лює найбільш колоритні постаті тих, з 
ким згодом зав`язалися дружні й при-
хильні стосунки: Степана Вороха, Рома-
на Дражньовського, Дмитра Штогрина, 
Богдана Гаврилишина, Богдана Мака, 
Романа Василишина, Ірини Носик та ін. 
Поміж друзів та прихильників Я.Чорпіти 
віднайшовся й уродженець Чортківщини 
Данило Горожанський, колишній шахтар, 

відомий в діаспорних колах Австралії 
палкий і щирий патріот своєї вітцівщи-
ни. З ініціативи й за власним бажанням 
якось прислужитися заробленим упро-
довж життя коштом на благо рідного й 
такого далекого від нього краю згада-
ний добродій склав пожертву-заповіт на 
чверть свого майна як благодійний дар 
на розвій краєзнавчого музею у Чортко-
ві. Ще $ 10 тисяч він заповів на облашту-
вання собору Верховних Апостолів Пе-
тра і Павла – теж з ініціативи п. Чорпіти.

Поступово очільник музею у неквап-
ній бесіді окреслює майбутні перспек-
тиви подальшого розвитку свого «ди-
тяти»: завдяки отому ще й як помітному 
фінансовому дару-вливанню «машина 

часу» має запрацювати наповну. Вже 
давно визріла потреба в капітальному 
ремонті приміщення музею й добудові 
фондової кімнати. На часі – осучаснен-
ня й модернізація всіх вітрин та стендів, 
придбання відповідної техніки. Дочіку-
ється свого реклама – музейники хо-
чуть замовити й виготовити біг-борди 
з наступним їх встановленням у центрі 
міста, на залізничному та автовокзалах. 
Певна сума передбачається на видав-
ничу справу – адже музей установа на-
укова і має відповідні напрацювання. Тут 
п. Яромир привідкриває «карти» й по-
відомляє, що до близького вже 490-літ-
тя Чорткова планується перевидання 
у його авторстві доповненого нарису 
«Чортків»; до 70-ї річниці УПА, коли ра-
йон представлятиме мистецький звіт у 
Тернополі, видання чотирма мовами вже 

підготовленого краєзнавчого нарису в 
пізнавально-туристичному варіанті. Є 
ще й ряд інших проектів, проте, зазна-
чає, про них – згодом.

Відтак наша бесіда знову громадить-
ся надовкіл тісних контактів чортківсько-
го осердя історії краю з паломниками з 
місцин близьких та далеких, котрих лу-
чать славетні імена. До прикладу, ім`я 
Карла Еміля Францоза стелить нитки 
єднання з науковцями та літературоз-
навцями Франції, Фінляндії, Австрії – не 
так давно з таким наміром відвідала 
наше місто над Серетом письменниця 
з Відня Клаудія Едхайм; Давида Мойше 
Фрідмана – з Інститутом україністики та 
Інститутом з вивчення і дослідження го-
локосту Єрусалима, Галицького єврей-
ського історико-культурного товариства 
у Львові, яке очолює Мейліх Шейхет. 
Знаний наш музей і консулом Республі-
ки Польща у Львові Войцехом Біліньскі. 

– Нещодавно, у травні, оглядаючи 
міста Західної України, побувала в музеї 
науковий працівник одного з москов-
ських НДІ фізики та, що надто втішно, 
особливо зацікавилася боротьбою ОУН-
УПА, – не приховує задоволення дирек-
тор музею.

А ось і той запис у книзі відгуків, зро-
блений 4 травня за підписом: Тетяна 
Вишенська, Москва. Книга густо рясніє 
згустками душевної дяки за побачене й 
відчуте у цих стінах. Осердям інтелекту-
ального потенціалу міста на Сереті нарік 
музей науковий співробітник Національ-
ного наукового центру «Інститут аграр-
ної економіки НААН» Йосип Децовський. 
«Музей – це важкий скарб, ґратулюю, 
що ви змогли утримати його», – пише п. 
Іванка Олесницька зі штату Нью-Джерсі 
у США. Краще зрозуміти історію краю, 
який подарував їй кілька років дитинства, 
допомогло відвідання музею й онучці ко-
лишнього вчителя ЗОШ № 1 Аркадія Ба-
клицького Катерині Олександрівні, пере-
кладачу, котра навідала Чортків із Сеула 
у Південній Кореї. Вдячні за тотожний 
доторк до свого минулого й колишня 
студентка у 1973-1975 рр. Чортківського 
медичного тоді ще училища Олена Ба-
лаба з м. Маріуполь; випускник ЗОШ № 
2 1974 р. С.Марчук – житель Іркутська. 
Ці записи – лиш маленька дещиця упро-
довж останнього часу. Їх неодмінно біль-
шатиме, коли музей з подальшим роз-
воєм запрацює наповну.

Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

(Закінчення. Поч у № 19 (8355) 
від 4 травня ц. р.)

Нашому землякові пощастило брати 
участь в проектуванні сакральних спо-
руд тепер вже духовного комплексу 

в одному з найвідоміших відпустових 
місць Поділля – Зарваниці, а також 
проектувати на Теребовлянщині хра-
ми у с. Дружба, Гайворонка, Буданів. 
Можливо, це й не точний перелік, адже 
майстер не вів точного обліку всіх збу-
дованих за його участю церков. Однак 
і так список справді вражаючий. 

Жителі с. Калинівщина побудували 

храм у наймальовничішому куточку. 
Він чарує своєю простотою та скром-
ністю. Церква в Косові стоїть на ви-
сокому пагорбі, тож проглядається з 
усіх куточків села. Вона більша за роз-
міром від Калинівщицької, оздобле-
на колонами. Про великий авторитет 
майстра-зодчого свідчить і те, що, як 
вже згадувалося, його було запрошено 
до участі в проектуванні Зарваницької 
церкви, відомої тепер всій Україні. 

Ще однією віхою в житті Йосипа 
Івановича стала робота над собором 
Верховних Апостолів Петра й Павла 
у Чорткові (на знімку зліва). Коли 
виникли прорахунки в проектуван-
ні і справи з будівництвом зайшли в 
глухий кут, було запрошено Й.Кулика 
виправити помилки. Під його керівни-
цтвом спорудження храму завершено 
у 2001 році, за що єпископ Іриней на-
городив майстра Грамотою та вручив 
папську медаль. Мабуть, символічно, 
що останньою церквою, яку він проек-
тував, була в рідному селі Ридодуби. 
Часто Йосипа Івановича запрошували 
на відкриття спроектованих ним хра-
мів.

Все життя майстер-зодчий прожив 
у Ридодубах, подружжя Куликів ви-
ховало чесних та працьовитих дітей. 
У травні 2006 року Йосип Іванович ві-
дійшов у вічність. Такого велелюдного 
похорону маленьке село ще не бачило. 
Багато священиків та мешканців навко-
лишніх сіл прийшли провести майстра 
в останню путь. (на знімку справа – 
брат зодчого Петро біля власноруч 
виготовленого ним пам`ятника).

Кожна доба, кожне покоління по-
своєму оцінює архітектурну спадщину, 
віднаходячи відповіді саме на ті за-
питання, які постають перед суспіль-
ством, відкриваючи в ньому нові грані, 
ще не пізнані та належно не оцінені. 
Храми, зведені за участю Йосипа Ку-
лика, не належать до архітектурних 
пам`яток, але пройдуть десятиліття, 
а вони так само радуватимуть зір но-
вих поколінь – як справжнє рукотворне 
диво.

Учасники історико-краєзнавчого 
гуртка Ридодубівської ЗОШ І – ІІ ст. під 
кер. вчителя історії Надії ДЕрЕНЮК

сакральних справ майстер
Наші земляки

Проща до Праведника україни
Тиждень тому у м. Перемишляни на Львівщині від-

булася Всеукраїнська проща духовенства, присвячена 
вшануванню пам’яті 
Блаженного священ-
номученика Омеляна 
(Ковча), що загинув 
мученицькою смертю 
1944 р. в концтаборі 
Майданек у Польщі. 
Очолив прощу Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав (Шевчук) у 
співслужінні 11 єпис-
копів, поміж яких 
був і владика Дми-
тро (Григорак), єпарх 
Бучацький, а серед 
численного душ-
пастирського згро-
мадження – кілька 
десятків священиків 
нашої єпархії. Освя-
чено новопоставле-
ний пам`ятник отцю-
священномученику. 
На прощу, окрім по-
важаних українських 
гостей, прибули 

представники посольств Ізраїлю та Польщі, оскільки 
о. Ковч вважається духовним батьком трьох народів. 
Поміж паломників складав шану пам`яті і наш земляк, 
відомий меценат генерал Володимир Бедриківський, 
котрий уможливив поїздку туди фотокора районки. 
До слова, корені священичого роду Ковчів пов`язані з 
Чортківщиною: о. Григорій, батько о. Омеляна, 1889-
1892 рр. служив у с. Давидківці, а дядько, о. Василь 
Ковч, був парохом с. Капустинці, де й похований. У со-
борі Верховних Апостолів Петра і Павла в Чорткові пе-
ребувають мощі о. Омеляна Ковча.

Сонце у спицях, 
молитва на устах

Велопроща до Зарваниці напередодні Марійського 
травня злучила близько півсотні учасників, котрі ви-
рушили від собору Верховних Апостолів Петра і Пав-
ла у Чорт-
кові опісля 
Служби Бо-
жої та бла-
гословення 
о. Євгена 
– він теж до-
лучився до 
юнацького 
гурту. За 
с л о в а м и 
а н і м а т о р а 
Чортківської 
молодіжної 
х р и с т и я н -
ської організації «Українська молодь Христові» Олек-
сія Гуски, велопрощу до Зарваниці було організовано 
представниками молодіжної громадської організації 
ТУСК «Обнова» за сприяння Молодіжної комісії Бучаць-
кої єпархії УГКЦ. Упродовж двох днів, прибігаючи під 
заступництво Матінки Божої, молодь складала щиру 
молитву за очищення від шкідливих звичок своїх ро-
весників, спілкувалася з учасниками діючого молодіж-
ного християнського табору «Оаза». 

Мечі дзвеніли, щити гриміли
Коли квітень неохоче здавав свої «позиції», а травень 

уперто перебирав їх, члени Чортківського осередку На-
ціональної спілки фотохудожників України, фотографи-

л ю б и т е л і , 
«озброївшись» 
ооб`єктивами, 
д о л у ч и л и с я 
до спогля-
дання дійств 
міжнародного 
і с т ор ично го 
ф е с т и в а л ю 
« С е р е д н ь о -
вічний Хотин» 
на терито-
рії  історико-
а р х і т е к т у р -
н о г о 

заповідника «Хотинська фортеця». Чого там тільки вони 
не угледіли! Кінні сутички змінювалися повноконтак-
тними та маневровими середньовічними боями, турні-
рами лучників. У повному спорядженні та обладунках 
поставали то європейські воїни, то часів Київської Русі 
та Золотої Орди. А історичний табір на території фор-
теці просто шокував своїм побутом, відтвореним до-
стеменно, як у наших предків. Виступали й менестрелі, 
фолкові, етно-рокові музичні колективи з України та за-
рубіжжя. До видовищних дійств історичної феєрії до-
лучилися етнотворіннями й народні умільці, зокрема 
наша землячка з с. Біла художниця Ірина Вербіцька.

Ведуча рубрики Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Календар

«машина часу» запрацює наповну
Ось таке, на перший погляд трішки банальне наймення дістали 

музеї в одній з інтернетівських «розшифровок». Проте, здається, 
цілком виправдане, бо ця «машина часу» спроможна перенести 

нас у світ прадавніх історій та легенд. 
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ДАІ інформує

Пенсійне забезпечення

Атлетична гімнастика

*    *    *
Як і наші юні спортсменки, представники чортківського, 

але вже дорослого волейболу теж вибороли срібні наго-
роди обласної першості під час фінального турніру, який 
відбувся минулих вихідних у Чортківському спорткомп-
лексі “Економіст” за участю п`яти команд: м. Тернопіль, 
Борщівського, Бережанського, Підволочиського районів і 
господарів майданчика. Хоча початок змагань не віщував 
нічого доброго для чортківчан. Лише в упертій боротьбі 
поступившись у принциповому двобої одвічному супер-
нику – сусідам із Борщева (рахунок за партіями – 1:2), 
наші спортсмени нічого не змогли протиставити бере-
жанцям (0:2), які у підсумку стали чемпіонами області, 
не зазнавши жодної поразки. Зате наступний змагаль-
ний день приніс Чорткову дві перемоги – над Тернополем 
(2:1) і Підволочиськом (2:0), і срібні нагороди першості. 
Третє місце – за волейболістами з обласного центру. 

Згідно із чинним законодавством, 
розмір трудової пенсії кожного 
пенсіонера залежить не тільки від 
трудового стажу, за який сплачено 
внески до Пенсійного фонду, та ве-
личини заробітку, а й року виходу на 
пенсію. Тому призначені в різні роки 
пенсії для людей, які перебували на 
одних і тих самих посадах, істотно 
відрізняються.

У зв’язку з цим, відповідно до 
соціальних ініціатив Президента 
України, з 1 травня п. р. проведено 
«осучаснення» заробітної плати для 
обчислення пенсій для тих пенсіо-
нерів, яким пенсія призначена до 
2008 року.

Відповідно до п. 1 Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 23 квітня 
ц. р. за № 327 «Про підвищення рів-
ня соціального захисту населення» 
проведено осучаснення заробітної 
плати по тих особових рахунках, 
розмір пенсії по яких визначений 
відповідно до законів України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших 
осіб», «Про наукову та науково-
технічну діяльність».

До рівня 2007 року проведено 
осучаснення заробітної плати, із якої 
обчислено пенсію на час перерахун-
ку по тих особових рахунках, по яких 
пенсія обчислена із застосуванням 
показника середньої заробітної пла-
ти за 2006 рік – 928,81 грн. Для пен-
сій, призначених згідно із Законом 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 
застосовано показник середньої 
зарплати по Україні 1197,91 грн.; 

для пенсій, призначених відповід-
но до Закону України «Про наукову 
та науково-технічну діяльність», – 
1351,12 грн.

Відповідно до п. 2 постанови 
Кабінету Міністрів України пен-
сії, призначені до 1 травня ц. р. 
згідно із Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», підвищуються 
таким чином, щоб розмір підвищен-
ня з урахуванням осучаснення за-
робітної плати становив не менше 
100 грн. для жінок, страховий стаж 
яких 20 років і більше, та чоловіків зі 
страховим стажем 25 років і більше; 
та не менше 50 грн. для жінок, які 
мають страховий стаж менше 20 ро-
ків, та чоловіків зі страховим стажем 
менше 25 років.

Для осіб, які одержують соціальні 
пенсії, розмір пенсії підвищується 
на 30 грн.

Підвищення встановлюється до 
розміру пенсії, що склався станом 
на 30 квітня ц. р. (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, цільової грошової допомоги 
та пенсій за особливі заслуги перед 
Україною, інших доплат до пенсій, 
встановлених законодавством, та 
сум індексації).

У нашому районі цей перерахунок 
проведено 23050 пенсіонерам, а 
додаткові видатки склали 2,75 млн. 
грн. в місяць.

Зокрема, доплату в розмірі 30 
грн. отримали 196 пенсіонерів або 
0,85 відсотка від загальної кількос-
ті перерахованих, доплату в розмі-
рі 50 грн. отримали 1032 особи або 
4,48 відсотка від загальної кількості 
перерахованих. 21822 пенсіонери 

отримали доплату в сумі 100 грн. та 
більше.

Соціально несправедливим було і 
те, що члени сімей померлих інвалі-
дів війни з 1 січня ц. р. отримували 
доплату до пенсії в розмірі 28 від-
сотків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність. 
У той же час члени сімей загиблих 
інвалідів війни отримували доплату 
до пенсії 42 відсотки. Соціальні іні-
ціативи Президента України Віктора 
Януковича передбачають відновлен-
ня справедливості стосовно членів 
сімей померлих інвалідів війни. З 1 
травня доплати до пенсій їм підви-
щено до 42 відсотків прожиткового 
мінімуму для непрацездатних осіб.

Сьогодні в районі проживає біль-
ше 4 тис. учасників війни, які отри-
мували підвищення до пенсії в 
розмірі 10 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність. Відповідно до соціаль-
них ініціатив Президента України з 
1 травня розмір підвищення збіль-
шився на 5 відсотків як для учасни-
ків війни, нагороджених медалями, 
так і для учасників війни, які не ма-
ють нагород.

Учасники війни, нагороджені ме-
далями, у 2012 році додатково отри-
мають у травні-червні 41,90 грн. Таке 
саме підвищення отримають і учас-
ники війни, які не мають нагород. З 
1 травня перераховано 4014 таких 
пенсій, а додаткові видатки у травні 
склали більше 168 тис. грн.

Усі заходи в галузі пенсійного за-
безпечення, передбачені новими со-
ціальними ініціативами Президента 
України Віктора Януковича, управ-
ління Пенсійного фонду України в 
Чортківському районі реалізовує у 
чітко визначені строки.

Богдан СИТНИК, 
начальник УПФУ 

у Чортківському районі

відповідно до соціальних ініціатив 
президента україни

Нова соціальна політика, яка передбачає глибоку модернізацію 
сфери соціального забезпечення, є одним із напрямків 

стратегічних соціальних реформ Президента України Віктора 
Януковича. У першу чергу це стосується покращення 

рівня пенсійного забезпечення наших громадян.

Під час перевірки автобусів пере-
вірятиметься виконання вимог За-
кону України «Про дорожній рух», 
звертатиметься особлива увага на 
зберігання транспортних засобів 
за місцем стоянки, організацію пе-
редрейсового контролю за техніч-
ним станом транспортних засобів, 
обов’язкового медичного огляду 
водіїв і дотримання режиму праці та 
відпочинку.

У ході контролю за технічним ста-
ном автобусів під час їх експлуатації 
особлива увага зверта-
тиметься на справність 
аварійних виходів, пра-
вомірність встановлен-
ня газового обладнання 
та додаткових місць для 
сидіння, зчіпних при-
строїв для буксирування 
причепів будь-якого типу 
і багажників, неперед-
бачених технічною доку-
ментацією.

Під час нагляду за до-
рожнім рухом докумен-
туватимуться переви-
щення водіями автобусів 
установлених обмежень 
швидкості, порушень руху 
через залізничні переїзди, 
а також керування авто-
бусами в стані сп’яніння, 
відсутність дозвільних 
документів на перевезен-
ня пасажирів, відхилення 
від визначеного маршру-
ту руху автобуса.

У ДАІ УМВС України в 
Тернопільській області 
проаналізовано причини 

скоєння ДТП та їх кількість на авто-
дорогах області за чотири місяці по-
точного року.

Так, протягом цього року на ав-
тошляхах Тернопілля спостеріга-
ється значне зростання аварійності 
й тяжкості її наслідків, що складає 
ріст по кількості ДТП з потерпілими 
44,1 відсотка, по кількості осіб, які 
загинули у даних пригодах, на 63,6 
та по кількості травмованих на 40,3 
відсотка.

Основними причинами росту 

дорожньо-транспортних пригод на 
автошляхах області є порушення во-
діями транспортних засобів вимог 
правил обгону, перевищення швид-
кості, недотримання правил пішохо-
дами. Наслідками отримання тяжких 
тілесних ушкоджень під час ДТП є 
елементарне нехтування засобами 
пасивної безпеки, тобто некорис-
тування водіями автомобілів реме-
нями безпеки, а мотоциклістами, у 
свою чергу, мотошоломами.

З метою припинення зростання 
аварійності й тяжкості її наслідків у 
період з 14 по 24 травня цього року 
проводяться цільові оперативно-
профілактичні заходи під умовною 
назвою «Дотримання правил – запо-
рука життя».

 Володимир ЗИГрІЙ, 
начальник ВДАІ МГБ 

Чортківського РВ УМВСУ 
в Тернопільській області

«автобус 2012»
З метою попередження аварійності на пасажирському 

автотранспорті, посилення роботи щодо зміцнення транспортної 
дисципліни водіїв, підвищення технічної готовності автобусів, 

які залучаються до перевезень людей, з 14 травня 
по 5 червня ц. р. в Чортківському районі проводиться 
комплекс цільових заходів з профілактики аварійності 

на пасажирському транспорті «Автобус 2012».

посмакували, але не наїлись... 
Вдало виступивши на обласній першості, наймолодша 

команда волейболісток Чортківської РКДЮСШ (1999-2000 
р. н.) вирушила за трофеями у м. Чернівці, де проходив 
міжобласний турнір з волейболу серед дівчат ДЮСШ. І не 
марно – знову срібло. Програвши першу гру господарям, 
можливо, через втому з дороги, юні “зірочки” знайшли в 
собі сили і на другому диханні переграли суперників, од-
них за одними, ціною травм, наполегливості та нестрим-
ного бажання до перемоги. 

Рік занять, а тричі в призерах за останні чотири місяці. 
“Розігрався апетит”, – так можна говорити про бажання, з 
яким тренуються та змагаються наші спортсменки. 

Саме через літо перед ними постане основне завдання 
– участь у відкритому чемпіонаті України, де юні талан-
ти зможуть повністю відчути та вдосталь насолодитись 
грою, а крім цього – на славу позмагатись вже на всеукра-
їнському рівні, який стане першою сходинкою до здобуття 
вершин, адже “команда, самі ці дівчатка є дуже перспек-
тивними” – слова тренера В.Шевчука. 

руслана БАТрИН 

Цей турнір, що був приурочений Дню Перемоги, ор-
ганізували РКФСТ «Колос» та місцевий спортивний клуб 
«МВМ». У ньому взяло участь 5 команд Тернопільщини. 
Всього у різних вагових категоріях змагалося 50 атлетів. 
Не зважаючи на запеклу боротьбу, наша команда, якою 
опікується досвідчений тренер Віталій Ситник, посіла по-

чесне друге місце, по-дружньому пропустивши вперед ат-
летів клубу «Олімп» (смт Товсте). Від Чортківщини в турнірі 
взяли участь молоді і перспективні спортсмени, середній 
вік яких становить 21 рік. Наші хлопці боролися як в ко-
мандних, так і індивідуальних змаганнях. Всі вони стали 
переможцями і призерами турніру у своїх вагових і вікових 
категоріях. Зокрема, перші місця здобули Михайло Стад-
ник, Роман Карвацький, Андрій Павлюк, Віталій Захар-
чук і Василь Галат. Ігор Тимофтей посів срібну сходинку 
п`єдесталу пошани, а Іван Сьомко у нелегкому силовому 
змаганні виборов третє призове місце.

В.Бедриківський, зустрівшись з нашими призерами, по-
бажав їм майбутніх гучних перемог і запевнив, що і нада-
лі буде допомагати молодим талановитим спортсменам 
Чортківщини. І він тримає слово. Так, за ініціативи та до-
помоги нашого краянина-генерала молодий, проте пер-
спективний 17-річний студент ЧІПБ Андрій Павлюк візьме 
участь у Відкритому кубку України з бодібилдингу, фітнесу 
та бодіфітнесу, що відбудеться незабаром  у Львові. Буде-
мо чекати на нові перемоги наших «чортківських вікінгів».

«Чортківські вікінги» – 
срібні призери

За підтримки нашого земляка Володимира 
Бедриківського команда Чортківського 

спортивного клубу «Вікінг» взяла участь 9 травня 
у відкритій першості міста Заліщики з атлетичної 

гімнастики і стала призером.



07.10 7 чудес України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.40 Доки батьки сплять
11.05 Кумири та кумир-
чики
11.30 Як це?
11.55 Атака магії
12.20 Ближче до народу
13.05 Караоке для
 дорослих
13.50 Шеф-кухар країни
14.40 Золотий гусак
15.05 Маю честь 
запросити
16.15 Пісенний конкурс 
Євробаченння-2012. 
Фінал
19.55 Діловий світ
20.40 Головний 
аргумент
20.50 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський 
виклик
23.50 Д/ф “Футбольна 
легенда”

06.00 Х/ф “Легенда про 
Телля”
07.50 Ремонт+
08.40 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Велика різниця по-
українському
13.00 Я люблю Україну
14.20 Міняю жінку 5
15.35 Операція Краса
17.30 Х/ф “Викрутаси”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Побий 
ведучого
22.15 Світське життя
23.15 ТСН-Тиждень

06.25 Х/ф “Поліцейський 
з Беверлі Хіллз”
08.25 М/ф “Маша і Ведмідь”
09.30 Школа лікаря 
Комаровського
10.05 Неділя з Кваталом
11.05 Свати біля плити
11.35 Х/ф “Королева 
бензоколонки 2”
13.30 Вечірній квартал
17.50, 21.00 Х/ф “Кремінь”
20.00 Подробиці тижня
22.55 Що? Де? Коли?

06.10 Мультфільм
06.30 Світ 
православ`я
07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00 Шустер-Live
09.00 Школа юного 
суперагента
09.15 Шустер-Live
12.15 After Live
12.45 Зелений 
коридор
13.05 Х/ф “Танк КВ-2”
14.40 Х/ф “Фанат”
16.05 Х/ф “Фанат-2”
17.30 Золотий гусак
18.00 Пісенний конкурс 
Євробаченння-2012. 
2-й півфінал
20.55 Зворотний 
зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.20 Кабмін: подія 
тижня
21.35 Пісенний конкурс 
Євробаченння-2012. 
Фінал
01.35 Підсумки дня

06.20 М/ф «Смурфи»
07.15 Справжні лікарі 2
08.05 Евро на нервах?
09.05 Хто там?
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.10 Велика різниця по-
українському
12.20 Х/ф «Слід панди»
14.05 Х/ф «Суперпес»
15.40 Х/ф «Тернер і Гуч»
17.40 Х/ф “Мармадюк”
19.30 ТСН
20.00 Операція 
Краса
21.40 Х/ф “Обітниця 
мовчання”
23.35 Х/ф “Перевізник 2”

08.20 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.45 Вирваний з 
натовпу
11.20 Найрозумніший
13.15 Х/ф «Поліцейський 
з Беверлі Хіллз»
15.25 Велика різниця по-
українському
17.25 Юрмала-2010
18.55 Вечірній 
квартал
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній 
квартал
23.15 Х/ф “Фантом”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.20 Д/ф “Київська Русь. 
Розпал чи розквіт?”
09.50 Театральні сезони
10.45 Щоденник ПКЄ-2012
10.55 Віра. Надія. Любов
11.45, 15.15 Euronews
11.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Надвечір`я 
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «П`ять хвилин 
страху»
16.15 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
17.35 Наша пісня 
18.40 Шляхами України
19.00 Зірки гумору
19.45 М.Задорнов “Ми 
чиє?..”
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.25, 22.50 Шустер-Live
00.00 Підсумки 

06.45. 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55  Т/с «Клон 2»
10.45 Шість кадрів
11.20 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите пере-
втілення
14.05 Т/с “Історія зечки”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами
18.00 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Перевізник 2»
22.05 Х/ф «Законослух-
няний громадян»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.05 Т/с “Хрещений син”
12.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.25 «Слідство вели»
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Велика різниця по-
українськи
22.30 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30, 20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.40 Книга.ua
10.00 Легко бути жінкою
11.05 Здоров`я
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.40 Х/ф «Дожити до 
світанку»
15.55 Жарт
16.35 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
17.55 Про головне
18.50 Українська пісня 
року
21.25 Україна з Гайтаною
22.00 Пісенний конкурс 
Євробачення-2012. 2-й 
півфінал
00.00 Підсумки

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Шість кадрів
11.20 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите перевті-
лення
14.05 Т/с “Історія зечки”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 Я люблю Україну
21.35 Х/ф “Олімпійське 
селище” 
23.25 Вечірній Ургант

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.05 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.25 «Слідство вели»
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Підземний перехід”
22.40 Т/с “Кулінар”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25, 20.45 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР 
09.30 Уряд на зв`язку
10.45 Щоденник ПКЄ-2012
10.55 В гостях у Д.Гордона 
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Кордон держави
13.00 Пісенний конкурс 
Євробачення-2012. 
1-й півфінал
16.00 Наша пісня
16.50 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
17.55 Про головне
18.50 Концертна програ-
ма “Мамо, вічна і кохана”
21.45 Зірки гумору
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Шість кадрів
11.20 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите перевті-
лення
14.05 Т/с “Історія зечки”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 Х/ф “Пірати Кариб-
ського моря 2: Скриня 
мерця” 
23.05 Гроші
00.05 Вечірній Ургант

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.05 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.25 «Слідство вели»
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Підземний 
перехід”
22.40 Т/с “Кулінар”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25, 20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона 
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Хай щастить
13.10 Х/ф «Сходження»
15.55 Жарт
16.45 Т/с “17 миттєвостей 
весни” 
17.55 Про головне
19.10 Адреналін
21.30 Афтершок
22.00 Пісенний конкурс 
Євробачення-2012. 
1-й півфінал
00.00 Підсумки

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Шість кадрів
11.20 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите перевті-
лення
14.05 Т/с “Історія зечки”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30, 00.00 ТСН
18.35 Не бреши мені – 3
20.15 «Міняю жінку – 5»
21.30 «Моя сповідь. 
Джуна»
22.30 І прийде кохання
23.35 Вечірній Ургант

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.05 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.25 «Слідство вели»
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с «Тамбовська 
вовчиця»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Підземний 
перехід”
22.40 Т/с “Кулінар”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки тижня
09.35 Точка зору
10.05 Легко бути жінкою
11.00 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.15 Х/ф «Пароль знали 
двоє»
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.55 Жарт
16.45 Олімпійським курсом
17.05 Т/с “17 миттєвостей 
весни”        
18.55 Смішний та ще 
смішніший
19.20 After Live
19.40 221. Екстрений 
виклик
20.30 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.50 Зірки гумору
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.20 Лото-Забава
10.20 Т/с «Клон-2»
11.10 «Шість кадрів»
11.20 Зніміть це негайно
13.10 «Цілковите пере-
втілення – 3»
14.05 Т/с “Історія зечки”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.25, 23.45 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
20.15 Т/с “Без сліду”
22.20 Евро на нервах
23.20 Вечірній Ургант

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Х/ф “Дім, милий дім”
11.15 Д/с “Детективи”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Х/ф “Будинок на краю”
14.20 Сімейний суд
15.20 Судові справи
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 «Серце підкаже»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Підземний 
перехід»
22.40 Т/с “Кулінар”
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23 травня. Тривалість дня – 15.50. Схід – 5.00. Захід – 20.50. Іменини святкує Симон

ПОНЕДІЛОК
22 травня
ВІВТОРОК

23 травня
СЕРЕДА

24 травня
ЧЕТВЕР

25 травня
П`ЯТНИЦЯ

26 травня
СУБОТА

27 травня
НЕДІЛЯ

21 травня

гусЯтиНський колеДж 
тернопільського національного технічного університету ім. і.пулюя

запрошує на державну, заочну, екСтернатну 
форМи навчання за СпеціальноСтяМи

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

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

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

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

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

Колектив Чортківської районної державної ад-
міністрації висловлює щирі співчуття завідуючій 
сектором контролю апарату РДА Л.З.Мельник з 

приводу смерті матері її чоловіка. 

Трудовий та учнівський колективи ДНЗ “Чортків-
ське ВПУ” глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті оператора котельні СКРИНИКА Ігоря Ярос-
лавовича і щиро співчувають сім`ї покійного.

Колектив ДЗ “Чортківська районна санітарно-
епідеміологічна станція” висловлює щире співчут-
тя лікарю райСЕС Леоніду Ярославовичу Паньківу 
з приводу тяжкої втрати – смерті його дружини.

Оголошується конкурс з відбору 
суб`єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної 
оцінки об`єкта комунальної власності.

Назва об`єкта та місцезнаходження: 
приміщення будинку надання послуг в 
с. Звиняч.

Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення розміру орендної плати. 
Документи для участі в конкурсі прий-
маються до 1 червня ц. р.

Із переліком необхідних документів, 
що подаються на розгляд комісії, можна 
ознайомитися за адресою: с. Звиняч, 
вул. Центральна, 20 а (кожного робочо-
го дня тижня) або за тел. (03552) 5-24-
42.

Конкурс відбудеться 7 червня ц. р. за 
адресою: с. Звиняч, вул. Центральна, 
20 а.

Чортківський районний комунальний будинок 
культури ім. К.Рубчакової оголошує конкурс на 
право оренди приміщення закладу площею 11,6 
кв. м, що розміщене за адресою: Тернопільська 
обл., м. Чортків, вул. І.Франка, 1.

Умови конкурсу:
1. Використання об`єкта оренди під заклад ка-

фетерію на час проведення масових заходів.
2. Стартова орендна плата – 204 грн. в місяць.
3. Дотримання вимог експлуатації об`єкта 

оренди.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат 

орендодавця або іншого учасника на здійснен-
ня належної оцінки об`єкта оренди та витрат, 
пов`язаних із публікацією повідомлення у місце-
вій пресі.

Кінцевий термін прийняття учасників конкур-
су – 1 червня ц. р., конкурс буде проведений 4 
червня 2012 р. о 10-й год.

Із додатковою інформацією, в тому числі щодо 
переліку документів, які подаються для участі у 
конкурсі, можна ознайомитись у Чортківському 
районному комунальному будинку культури ім. 
К.Рубчакової, телефон 2-19-20.

страхова компанія “UNIQA” –                     
один із лідерів страхового ринку 
України, що входить до складу 

групи UNIQA (Австрія), однієї з найбільших страхових 
груп Європи, запрошує на роботу

СПЕЦІАЛІСТА Й АГЕНТІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ.
Функції: консультування та залучення клієнтів; укла-

дання та супроводження договорів страхування.
Якщо ви ініціативні й наполегливі у досягненні по-

ставлених цілей – НАША ВАКАНСІЯ САМЕ ДЛЯ ВАС!
Ви отримаєте: офіційне працевлаштування; щомі-

сячні бонуси за фактичні продажі; можливість працю-
вати в стабільній іноземній компанії.

СК “UNIQA”  пропонує всі види страхування 
за низькими цінами.

Адреса: Чортківське відділення зі страхування, 
м. Чортків, вул. С.Бандери, 34 а (АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», каб. 17). Тел. 097-547-42-94.

Ліц. серії АВ за № 520682 Держсфінпослуг України 15.03.2010 р.
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Вітання, оголошення8

24 травня. Тривалість дня – 15.53. Схід – 4.59. Захід – 20.52. Вознесіння Господнє. Іменини святкують Кирил, Мефодій.

Вітання

+2 ... +22

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
19 травня

+5 ... +27

неДіля
20 травня

+10 ... +26

понеДілоК
21 травня

+10 ... +26

вівтороК
22 травня

+15 ... +23

СереДа
23 травня

+12 ... +23

четвер
24 травня

+12 ... +22

п`ятниця
25 травня

проДаютЬСя
1-кімнатна квартира, 30/16/7, третій по-

верх 5-поверхового будинку по вул. Шевченка 
(біля парку). Косметичний ремонт.

Тел. 066-650-13-55.

“еліт”-3-кімнатна квартира у 7-квартир-
ному котеджі у м. Чортків (біля ЗОШ № 5). Пло-
ща – 100 кв. м. З меблями, суперремонт.

Тел. 066-204-76-12.

приватизована земельна ділянка пл. 
0,10 га під забудову по вул. Бучацькій (район 
Золотарки). Терміново.

Тел. 067-975-64-72. 

3-кімнатна квартира у м. Чортків по 
вул. Шухевича, 2 а площею 92 кв. м у ново-
збудованому сучасному будинку, 2 балкони 
і лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира 
знаходиться у 5-поверховому будинку на 4-му 
поверсі. Ціна договірна.

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

одинокий чоловік поважного віку терміново 
продає в польському 5-квартирному особняку, 
побудованому в центрі м. Чортків у 1928 році, 
на 2-му поверсі привабливу 2-кімнатну квар-
тиру з меблями площею 61 кв. м зі всіма 
зручностями. Є 2 балкони, горище, підвали, 
в невеликому дворі – гараж.

Тел. 050-102-20-72. 

пральна машинка-“автомат”, б/к, в 
дуже хорошому стані.

Тел. 050-955-41-77. 

однорічна кобила. Ціна договірна.
Тел.: 2-63-73; 096-140-29-13.

житловий будинок із господарськими 
будівлями у с. Ягільниця. Є всі зручності 
(туалет, ванна), газ (конвектори), підведена 
вода (криниця на подвір`ї), телефон. При-
ватизовані присадибна ділянка 0,28 га, в т. 
ч. фруктовий сад, земельна ділянка в полі 
0,30 га. До центру села 400 м, до районного 
центру – 10 км.

Тел.: 3-90-87; 095-546-45-06.

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

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.

бджолосім`ї, відводки, вулики. Недо-
рого.

Тел.: 5-72-05; 096-959-86-18.

приміщення під магазин площею 76 кв. 
м в центральній частині міста.

Тел.: 2-38-09; 050-377-38-29.

цегляний будинок, газифікований, з 
водопостачанням і каналізацією, загальною 
площею 120 кв. м. 3 кімнати, кухня, коридор, 
веранда, сарай з підвалом, 0,16 га городу.

Тел.: 5-37-68; 066-451-52-39.

приватизований будинок у центрі 
с. Нагірянка. Є 5 кімнат, газ, вода, а також 
господарські будівлі, криниця, гараж, 20 со-
тих городу.

Тел.: 096-185-17-17; 6-48-47.

Дорогого чоловіка, швагра, 
зятя і хресного тата

Ярослава Антоновича КУРІЯ
щиро вітаємо з 50-річчям.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Тебе вітає вся родина,
Тобі сьогодні – 50.
Хай пливе щасливо
Твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай 
               завжди він повен –
То найголовніше 

                                             у людськім житті.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
І Бог Тебе в опіці мав,
І Ангел Твій хранитель
З плеча Твого щоб не злітав.
З повагою і любов`ю – дружина Галина, 

сім`я Щипчиків, сім`я Блащаків, 
похресник Славик і Юра.

Вітаємо з Днем народження 
директора Чортківського 

державного медичного коледжу, 
кандидата медичних наук
Любомира Степановича 

БІЛИКА.
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров`я і щастя,
Щоб лихо й хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай легко прощається, 
                                      добре живеться,
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будьте завжди веселі, щирі й багаті.
Хай Бог здоров`я Вам дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З повагою – сім`я Волянських.

Сьогодні святкує своє 16-ліття дорогий 
синочок, внук, брат, племінник і похресник

Олександр БОГУЦЬКИЙ
з м. Чортків.
Нехай ромашками 
       цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться 
                     тисячі бажань,
Щоб доля дарувала 
                       тільки щастя,
Ні грама бід, 
    ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, 
             мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров`я, миру, успіхів, надії.
Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси,
І квітів тих, що нині розквітають,
І повні пригорщі любові і краси.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З великою любов`ю і найкращими 
побажаннями – уся наша родина.

Від щирого серця вітаємо 
з Днем народження – з ювілеєм

Марію Йосипівну ГОЛОДРИГУ.
Роки пливуть і ось прийшла та дата,
Яку називають екватором життя!
Дорога свахо, дозволь Тебе нам привіти
З 50-річним ювілеєм – це прекраснії літа!
Щиро Тобі бажаємо молодості весняної,
А від літа – щоб завжди сонячна 
                                                  усмішка була.
Від осені – багатства у домі і коморі.
А від зими щоб у злагоді і спокої жила!
Дай, Боже, Тобі у міцному здоров`ї прожити,
Хай береже Твою родину Господня рука,
Рідних діток й онуків своїм теплом зігріти,
На многії, благії, щасливії літа!

З найкращими побажаннями – 
свати з Америки.

Вітаємо з Днем народження 
пані їмость

Стефанію Євгенівну ЯВОРСЬКУ.
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Парафіяни с. Пастуше.

Ярославу БАРАН
щиро вітає

з Днем народження 
сім`я Баранів з Америки.

Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров`я і щастя.
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, все удається.
Читого неба, радості в хаті,
Будь завжди весела, щира й багата.
Хай Бог здоров`я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

20 травня відзначатиме свій ювілей 
дорога, любляча донька, мама і бабуся

Марія Йосипівна ГОЛОДРИГА
зі с. Палашівка.

Найрідніша, найкраща, 
                   наша рідненька,
В цей день ми вклоняємось 
                     дуже низенько,
Бо цієї світлої, 
                        доброї днини
В нашої матусі 
                       нині уродини!
Від усього серця 
                          Вам даруєм

Букет найкращих побажань.
Піднести їх нам любо:
До ста живіть без хорувань
І правнуків ведіть до шлюбу.
А ще бажаємо ми Вам,
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов
І щоб ніхто не здогадався,
Який Вам рік уже пішов.
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт,
Ми від душі Вам бажаєм
Здоров`я міцного і многая літ.

З любов`ю та повагою – мама 
Ярослава, брат Богдан з дружиною 

Оксаною, донька Леся з чоловіком Ігорем, 
син Нестор з дружиною Уляною та внуки 

Вікуся і Несторчик.

19 травня святкує своє 16-річчя
Мар`янка ПОЛЯНСЬКА

з м. Чортків.
Ми вітаємо щиро Тебе 
          з Днем народження –
Нашу радість 
                 і нашу розраду.
Хай добром і здоров`ям 
дороги Твої заквітчаються.
Будь здорова, донечко, 
                            щаслива.
Обійми і поцілунки 
                      наші прийми.

Нехай доля Тобі, наша рідна, 
                                   завжди посміхається,
Хай назустріч Тобі тільки щастя 
                                             сто літ поспіша,
Хай Бог здоров`я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З любов`ю – мама і тато.

Щиросердечно вітаємо з 30-літтям
отця Андрія ЛЕВКОВИЧА.

Вам зичимо 
           у цю травневу днину
Людського щастя 
                 й хатнього тепла,
Щоб не спіткала Вас 
                         лиха година,
Щоб лише радість 
                    доля принесла.
І хай сьогодні 

                                             наші привітання
У серці залишають добрий слід.
Отож, прийміть найкращі побажання,
Здоров`я й щастя на багато літ.
Нелегка священича дорога
На землі, серед грішних людей,
Бо їх болі, тривоги й зневіра –
Це тягар для одних лиш плечей.
Але хрест той важкий повсякденно
Носить парох наш дорогий.
І весь розум, знання, красномовство
Віддає для просвіти людей.
Хай Мати Божа Вас оберігає
І Бог здоров`ям наділяє,
Хай пахне весною життя до ста літ,
Бажаємо щастя, здоров`я і многая літ. 

З повагою – сестриці та парафіяни 
церкви Св. Покрови.

20 травня ц. р. у приміщенні 
районного будинку культури 

ім. К.Рубчакової 
відбудуться чергові загальні 

збори членів кредитної спілки 
“Самопоміч”.

Реєстрація членів КС “Самопо-
міч” проводитиметься з 13-ї до 
14-ї год. Початок зборів о 14-й 
год.

Мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу.

Спостережна рада 
КС “ Самопоміч”.

Адміністрація та творчий колектив 
Чортківського РКБК ім. К. Рубчакової   

щиро вітають з 90-річчям 
і Всеукраїнським Днем 
працівників культури 

та аматорів народного мистецтва 
шанованого колегу 

Миколу Сергійовича ЧАЙКУ.
Нехай благословенними будуть 
                                                 Ваші дороги,
Нехай кожна мить життя радує 
                                 своєю неповторністю.
Хай усе добре, зроблене 
                                 з душею і натхненням,
Повертається 
                        до Вас сторицею!
А Матір Божа посилає сил
Прожити ще многая і благая літ.

Нещодавно біда прийшла у нашу сім`ю – 
помер Паньків Василь Павлович. Втрата рід-
ної людини – найважче горе, яке доводиться 
пережити кожному на своєму віку. Тому у такі 
хвилини родині як ніколи потрібні теплі сло-
ва, підтримка, щирі співчуття, увага. Вислов-
люємо слова безмежної вдячності директору 
Чортківського державного медичного коле-
джу, заслуженому лікарю України, к. м. н. Лю-
бомиру Степановичу Білику та його колективу, 
працівникам ДНЗ № 6, спілці воїнів-“афганців”, 
родині, друзям, сусідам.

З повагою – опечалені 
сім`ї Панькових і Кільчицьких.

Минулої неділі стартував відкритий чем-
піонат Чортківщини з футболу. Як і раніше, 
першість триватиме у два кола в трьох гру-
пах – першій (10 команд), де зібралися най-
сильніші за складом і фінансовими можли-
востями учасники, і двох других – «А» і «Б», 
сформованих за географічним принципом, 
по 12 команд у кожній. Як завше, ми що-
тижня інформуватимемо наших читачів про 
перебіг чемпіонату району-2012. А сьогодні 
наводимо результати матчів першого туру.

Перша група
Росохач – Заводське – 0:5; Поділля – 

Звиняч – 3:2; Шманьківці – Косів – 1:1; Гор. 

Вигнанка – Ягільниця – 1:4; Біла – Улаш-
ківці – 1:0.

Друга група
Зона «А». Білобожниця – Ридодуби – 3:2; 

Ромашівка – Полівці – 2:3; Милівці – Ско-
родинці – 1:0; Бичківці – Дж. Слобідка – 
3:2; Палашівка – Капустинці – 10:1; Базар 
– Свидова – 2:1.

Зона «Б». Угринь – Заводське-2 – 1:2; 
Давидківці – В.Чорнокінці – 4:0; Кривеньке 
– Товстеньке – 2:4; Гадинківці – Залісся – 
6:0; Калічівка – Пробіжна – 2:1; Колиндяни 
– Шманьківчики – 2:3.

Футбол

Подяка

20 травня святкуватиме своє 45-річчя
Оксана Іванівна ХАРЧІЙ

зі с. Колиндяни.
Наша мила і люба, 
                 найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
                     даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
                   плекали тепло,
І щоб завжди здоров`я 
                       у Тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
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 любов`ю – мама Орислава, брат 
Петро, син Руслан, донька Галина, зять 

Олег, внучки Юля, Таня, 
свати зі с. Давидківці.


