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Виходить з 1939 року

Урочисто

Голос народу має бути почутий!
Не забудьте передплатити районку на друге півріччя цього року!

«Голос народу» – це:
– найсвіжіші новини з життя району;
– розповіді про цікавих людей Чортківщини; 
– «газета в газеті» – «Берегиня», «Четвертий кут», «Посидень-

ки», «Світлиця», «Голосок», «Юніори»; 
– можливість привітати через газету з ювілеєм рідних і близь-

ких вам людей, висловити вдячність благодійникам. 
2012-й – не тільки рік Євро, а й парламентських виборів, «на 

пульсі» яких ми будемо вас тримати постійно.

(Ціни вказані без вартості послуг за оформлення передплати)

Вартість передплати на друге півріччя залишається незмінною:

для юридичних осіб 
(індекс – 61367)

на 6 місяців – 34,02 грн.

для населення 
(індекс – 61366)

на 6 місяців – 31,02 грн.

Шановні краяни!
У неділю, 27 травня, в селі Ягільниця 

відбудеться 
Х регіональне свято лемківської пісні

“Цне мi ся за тобом, 
мiй Лемкiвский краю”

На вас чекають народний артист України 
Гриць Драпак, заслужений артист України 
Борис Репка – за підтримки Тернопільського 
земляцтва у Києві в особі генерал-полковника 
Володимира Бедриківського.

У святі беруть участь аматорські професій-
ні колективи та окремі виконавці Тернопіль-
щини.

Чекаємо вас о 14-й год.
Оргкомітет

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Анонс

23 травня – Свято Героїв

Дорогі чортківчани!
Щорічно у травні українська земля віддає шану 

своїм героям. Їх не злічити. Вони відомі й невідомі 
Україні. Про них згадують, на їхніх подвигах вчать-
ся, з них беруть приклад. І що б не змінювалося у 
суспільстві чи державі, вони займають і  займати-
муть гідне місце у нашій пам`яті.

У 1941 році Другий Великий Збір Організації 
Українських Націоналістів постановив відзначати 
23 травня як Свято Героїв. Воно було покликане 
відродити в українців героїчний дух минулих по-
колінь, які дали нашій історії яскраві приклади ге-
роїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської 
Доби, січових стрільців і вояків Армії УНР, УПА та 
діячів ОУН.

Свято Героїв – це день пам`яті про усіх українців, 
що присвятили своє життя нашій з вами свободі, 
тих, хто боровся і захищав Україну.

Чому саме травень обрано для вшанування ге-
роїв? Тому, що в травні віддали своє життя у ви-
звольній боротьбі кращі сини України ХХ століття: 
Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Ко-
новалець.

У роки німецької, а згодом радянської окупації 
цей день відзначався у підпіллі та в українській 
діаспорі.

З проголошенням Незалежності День Героїв від-
значається в Україні.

Українські герої поставили свободу рідного на-
роду понад свої особисті інтереси і присвятили 
власне життя служінню українській нації.

На величі їх вчинків й величі духу маємо плекати 
нових героїв, нових захисників української нації, 
захисників незалежної України. Відзначення Свята 
Героїв – це свідчення твердої волі українського на-
роду йти накресленим Героями шляхом боротьби 
до найвищої мети – Незалежності, розквіту та сла-
ви Української Самостійної Соборної Держави.

Слава Україні!

22 травня на центральному майдані міста біля підніж-
жя Тарасового монумента відбувся мітинг-реквієм з на-
годи 151-ї річниці перепоховання Т.Г.Шевченка на Чер-
нечій горі. Священнослужителі А.Мельник, А.Лемчук, 
А.Левкович відслужили поминальну панахиду. Інтелі-
генція Чортківщини, представники різних громадських 
організацій і політичних партій, працівники установ, 
підприємств на чолі з головами райдержадміністрації 
Я.Стецем і райради В.Заліщуком схилили голови в по-
шані до Поета, поклали квіти та вінки як знак пам`яті про 
Пророка. Начальник відділу з гуманітарних питань ви-
конавчого апарату райради Т.Яблонь, аналізуючи у ви-
ступі постать Генія нації, робить такий висновок: «Тарас 
Григорович єднає нас – і дітей, і дорослих, представни-

ків різних політичних партій, конфесій, переконань – під 
єдиним синьо-жовтим прапором нашої держави, бо він 
не просто залишив нам прекрасну літературу, цікаві жи-
вописи, Шевченко – наш дороговказ, який пробуджує 
національну свідомість і застерігає нас від байдужості». 
І це – істина, бо, як зауважила Ліна Костенко:

Митцю не треба нагород, 
Його судьба нагородила,
Коли в людини є народ, 
Тоді вона уже людина.
А ми твої, Тарасе, вже майже два століття.

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛижЕЧКи

Ми заповіт твій завше будем пам`ятати, 
Пророче наш, безсмертний наш Тарасе

1 червня – Міжнародний 
день захисту дітей

У середу, 1 червня ц. р., на центральній площі Чорткова від-
будуться святкові заходи з нагоди Міжнародного дня захисту 
дітей.

У програмі: 
– концерт
– конкурс малюнків
– змагання сімей «Тато, мама і я – весела сім`я»
– спортивні розваги 
Переможці нагороджуватимуться призами.
Поч. о 10-й год.
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На часі2

25 травня. Тривалість дня – 15.55. Схід – 4.58. Захід – 20.53. Іменини святкує Ярослав
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Політикум

Розпорядження голови районної ради

Вітання

Пристрасно

Форум відбувся 12 травня в Києві 
на Михайлівській площі просто неба. 
Хоча міліція всіляко намагалася не 
допустити виїзд громадян до сто-
лиці, на Форум прибули делегати з 
усіх областей від усіх політичних сил 
Об’єднаної опозиції: «Батьківщи-
ни», «Фронту Змін», Народного Руху 
України, «Народної Самооборони», 
партій «За Україну!» та «Реформи і 
Порядок».

На площу прийшли також кияни та 
мешканці навколишніх міст, яким не 

байдужа доля України. Люди пояс-
нювали: прийшли на Михайлівську, 
щоби послухати наживо лідерів опо-
зиції. «Бачте – не бояться зустріча-
тися з людьми, обговорювати наші 
проблеми», – каже вчитель із Виш-
города Віктор Миколайович. 

Люди обурювалися діями тепе-
рішньої влади. «За два роки вони 
розвернули державу на 180 граду-
сів. А нас вони спитали? Самі ж жи-
вуть, як європейці. І ми так хочемо 
жити», – гнівно зауважила жінка під 
парасолькою.

Невідомі в цивільному навіщось 
знімали делегатів Форуму на пор-
тативні відеокамери. Неподалік, на 
прилеглих до Михайлівської площі 
дворах, несли службу міліціонери у 
формі.

Відкрив Форум перший заступник 
голови партії «Батьківщина» Олек-
сандр Турчинов. 

Першим виступив лідер «Фронту 
Змін» Арсеній Яценюк. Оголосив, із 
чим Об’єднана опозиція іде на вибо-
ри. Програма має назву «Справедлива 
держава, чесна влада, гідне життя». 

«Я знаю, що ми здатні зробити 
Україну найкращою на теренах Євро-

пи. Знаю, що це країна-переможець, 
країна успіху, в якій хочеться жити. 
Але нам треба дуже багато зроби-
ти», – сказав Яценюк.

Першочерговим кроком демокра-
тичної більшості в новообраному 
парламенті буде ухвалення закону 
про порядок імпічменту президента. 
«Ми ліквідуємо монархію», – наголо-
сив лідер опозиції.

Записано в програмі й запровад-
ження кримінальної відповідаль-
ності за порушення народними де-

путатами процедури особистого 
голосування. «Якщо вони віддають 
картки, то нехай віддають депутат-
ські мандати, пільги та привілеї. Ми 
покінчимо з ганебною практикою 
невиконання Конституції», – зазна-
чив Яценюк.

Об’єднана опозиція пропонує лік-
відувати Конституційний суд, який 
мільйонам українців відмовив у пра-
ві на гарантовані Конституцією со-
ціальні виплати. 

«Ми не будемо займатися переви-
хованням суддів. Ми оновимо весь 
суддівський склад в Україні», – за-
явив лідер «Фронту Змін».

Об’єднана опозиція вважає необ-
хідним запровадити процедуру від-
кликання народних депутатів, удвічі 
скоротити витрати на парламентарі-
їв, скасувати інститут голів обласних 
державних адміністрацій, вигнати з 
влади всіх мільйонерів. 

Новий парламент ухвалить за-
кон про одержавлення стратегічних 
об’єктів, які влада подарувала сво-
їм сім’ям і наближеним олігархам. 
Ідеться передусім про енергетику, 
транспорт і телекомунікації.

«Різниця між реприватизацією і 

одержавленням у тому, що при ре-
приватизації підприємства часто-
густо забирали в одних олігархів і 
віддавали іншим. А тут – держава 
відновить свої права власності на 
користь української держави й укра-
їнського народу», – пояснив Арсеній 
Яценюк.

Він продовжував виголошувати 
ключові пункти програми: Об’єднана 
опозиція планує радикально скоро-
тити кількість податків – із понад 
ста до семи! Збільшити мінімальну 
зарплату щонайменше до двох про-
житкових мінімумів – 2400 гривень. 
Відновити поправку Яценюка, яка 
передбачає перерахунок пенсій для 
10 млн. українців. «Пенсіонери отри-
мають додатково 334 гривні як пла-
ту держави за підвищення цін і тари-
фів», – сказав лідер «Фронту Змін».

Чиновникам більше не нарахо-
вуватимуться пенсії за привілейо-
ваною шкалою: «Отримуй стільки, 
скільки заробив, а не за те, в якому 
кріслі сидів».

Об’єднана опозиція звільнить із 
тюрем Юлію Тимошенко, Юрія Лу-
ценка та інших політичних в’язнів. 
Судді, прокурори, працівники мілі-
ції, усі посадовці, причетні до полі-
тичних переслідувань, будуть при-
тягнуті до відповідальності.

Кожен пункт опозиційної програ-
ми підкріплений конкретним законо-
проектом – такий принцип в Україні 
застосовано вперше. Багато із зако-
нопроектів опозиційні депутати вже 
розробили й подали до ВР.

Дружина Юрія Луценка та донька 
Юлії Тимошенко зачитали їхні звер-
нення до Об’єднаної опозиції – полі-
тичні в’язні висловили солідарність 
із учасниками Форуму. 

Форум Об’єднаної опозиції за-
твердив резолюцію, яка передба-
чає проведення громадських слу-
хань у регіонах: кожен громадянин 
матиме змогу доповнити програму 
Об’єднаної опозиції.

Олег НОВАК

Об’єднана опозиція зробить 
Україну країною успіху

Форум Об’єднаної опозиції довів, що є інша Україна, аніж та, 
яку нав’язує нам нинішня влада. Опозиційна акція засвідчила: 

існує політична сила, що здатна перемогти.

Правду можна надовго захова-
ти, але неможливо зовсім знищити. 
Вона повертається до нас у вигля-
ді справжньої історії про криваву 
боротьбу за незалежність. Історії, у 
якій кожен наступний період успад-
кував досвід і героїзм визвольних 
змагань наших предків.

Сьогодні, коли державна незалеж-
ність України здобута, відродження 
культу героїв постало як ніколи го-
стро. Проблема національної іден-
тичності, гордості за свою історію, за 
свій народ залишається актуальною 
як на Сході, так і на Заході України. 
Молоде покоління – покоління, яке 
виросло вже після тоталітарної ра-
дянської школи, не отримало ціліс-
ної системи моральних орієнтирів. 

Вакуум, який утворився після роз-
валу Радянського Союзу та радян-
ської пропагандистської машини, 
на жаль, не заповнився українським 
змістом. Це і не дивно, бо й досі в 
українському парламенті та на різ-

них щаблях влади доводиться чути 
розмови, за які варто карати як за 
зраду Батьківщини. Прикладів па-
тріотизму сьогоднішня центральна 
влада не демонструє, як і прикладів 
моральності та самопожертви.

Саме тому наша увага має бути зо-
середжена на історії визвольної бо-
ротьби. Саме там є приклади гідні, 
героїчні, жертовні. Українська історія 
може стати, і я вірю – стане осно-
вою не одного десятка кінофільмів 
чи книг-бестселлерів. Згадаймо, на-
приклад, життя Головнокомандувача 
УПА генерал-хорунжого Романа Шу-
хевича, сповнене небезпек і пригод, 
вчинків і подвигів. Згадаймо наших 
земляків із села Росохач, які у часи 
радянського мороку (у 1973 р.) ви-
вісили на будівлях Чорткова синьо-
жовті прапори. Мужні характери, ге-
роїчні події з життя наших земляків 
захоплюють і дають натхнення су-
часникам. Біда в тому, що дуже мало 
ми про них знаємо, мало розповіда-

ємо про них дітям і молоді.
Герої минулого, які є дорогов-

казом для сучасників, – це лицарі 
давньої Русі, запорізьке козацтво, 
українські січові стрільці, учасники 
підпілля ОУН, вояки УПА, дисиденти-
шістдесятники, вірні катакомбної 
Церкви. А також – тисячі та мільйони 
українців, про яких ми не знаємо і ні-
коли не дізнаємось – тих, чиє життя 
обірвав голод, ворожа куля, тюрми і 
сибірські заслання... Про них у День 
Героїв треба згадати у молитві, по-
дякувати за їх жертву, яка стала 
ціною сьогоднішньої відродженої 
української державності.

Боротьба за українську Україну 
триває. І лінія фронту проходить 
скрізь – через школу, книгарню, те-
лебачення та кіно, через Церкву, че-
рез парламент, через кожне місто і 
село. Лінія фронту проходить крізь 
нас усіх. І натхненний приклад ге-
роїв додає нам сили у щоденній бо-
ротьбі.

Генерал-полковник Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ: 
“День Героїв — це пам’ять про боротьбу 

і приклад для наслідування”

Відповідно до частини 1 пункту 6 статті 55 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” скли-
кати чотирнадцяту сесію Чортківської районної ради VI 
скликання 8 червня 2012 року о 10-й годині в залі за-
сідань районної ради.

На розгляд сесії районної ради винести питання:
1. Про стан пасажирських перевезень на території 

району та використання коштів із державного бюджету 
на пільгове перевезення пасажирів.

2. Звіт про виконання районного бюджету за І квар-
тал 2012 року.

3. Про стан харчування дітей в загальноосвітніх шко-
лах району.

4. Про роботу музичних шкіл району та заходи щодо   
покращення навчання й естетичного виховання дітей.

5. Звіт про роботу Чортківського районного кому-
нального будинку культури ім. К.Рубчакової.

6. Про роботу територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Чортків-
ського району.

7. Інші питання поточної роботи ради.
На сесію районної ради запросити депутатів облас-

ної ради від району, голову районної державної адмі-
ністрації та його заступників, керівників управлінь та 
відділів райдержадміністрації, міського, селищного та 
сільських голів, керівників підприємств, установ і ор-
ганізацій (за списком), керівників політичних партій та 
громадських організацій, засоби масової інформації.

24 травня 2012 р.      

Голова районної ради                                                           
В.ЗАЛІЩУК

Про скликання чотирнадцятої 
сесії Чортківської районної ради 

VI скликання

26 травня — День працівників видавництв, 
поліграфії та книгорозповсюдження

Щиро вітаємо з професійним святом усіх, хто при-
четний до важливої, суспільно необхідної справи — ви-
дання та розповсюдження книг, газет, журналів і най-
різноманітнішої друкованої продукції.

На всіх етапах свого розвитку друкарська справа 
завжди служила інтересам людини. Відтворена дум-
ка, слово на папері, як засіб спілкування з читачем, 
набуває небувалої ваги в нинішніх умовах.

Праця поліграфіста, видавця, книгорозповсюджу-
вача дозволяє реалізувати творчий потенціал учених, 
письменників, журналістів, задовольнити духовні по-
треби читача. В час розвитку інформаційних техноло-
гій книга залишається одним із найважливіших джерел 
інформації.

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

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Наказом Чортківського районного управління юстиції 
від 17 травня 2012 р. за № 56-ОД легалізовано шляхом   
повідомлення про заснування Чортківський районний 
осередок Всеукраїнської громадської організації «Гро-
мада і Закон».

Наказом Чортківського районного управління юстиції 
від 21 травня 2012 р. за № 59-ОД зареєстровано Чорт-
ківську міську партійну організацію Політичної партії 
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Рефор-
ми) Віталія Кличка».

Юстиція інформує
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26 травня. Тривалість дня – 15.57.  Схід – 4.57. Захід – 20.54. День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

Круглий стілПро це говорять

Резонанс

У жовтні 2011 р. було затверджено 
Концепцію загальнодержавної програми 
«Здоров’я-2020: український вимір». Що 
очікує громадськість від нової програ-
ми, чи не спіткає її доля попередниць, 
які нагадували гру в одні ворота або ж  
тріснули, як мильна бульбашка, без на-
лежного фінансування?

За словами головного ідеолога ре-
форми пані Акімової, наявна на цей час 
кількість установ охорони здоров’я є не-
затребуваною, адже українців стало на 
сім мільйонів менше, і тому її необхідно 
оптимізувати. Таку велику кількість ме-
дичних закладів неможливо забезпечи-
ти всім необхідним (устаткуванням, об-
ладнанням, ліками). Зараз із бюджету 
фінансуються лише зарплата лікарів і 
оплата комунальних послуг, у полікліні-
ках дублюються послуги лікарів вузької 
спеціальності. 

У відповідності до реформи пропону-
ють запозичити європейський досвід. 
Створити спеціалізовані лікарні, які ма-
ють розміщуватись у радіусі не більше 
100 км, тобто будуть віддалені для пе-
реважної більшості людей. Це, нібито, 
дасть змогу зробити меншу кількість 
медичних установ більш оснащеними, 
а лікарів – більш досвідченими. Та от 
біда – в тих «більш досвідчених лікарів» і 
«більш оснащених медичних установах» 
просто не буде пацієнтів. Бо не доїдуть, 
не дійдуть! 

Взагалі будь-яку реформу, без 
обов’язкового медичного страхування, 
здійснити не можливо.

Обов’язкове медичне страхування є 
всюди – в усіх чи майже всіх європей-
ських країнах (США, Канаді, Ізраїлі). Є 
воно і в Росії. Введення обов’язкового 
медичного страхування – це акумуляція 
коштів на медичні послуги в спеціально-
му фонді. Пенсіонери та інші соціально 
незахищені верстви населення забез-
печені медичною допомогою майже на 
тому рівні, що і заможні громадяни. В 
європейських умовах ця система чудо-
во працює. Там висока якість доріг, по-
стійне і якісне транспортне сполучення, 
високий рівень якості життя людей, аж 
до наявності кількох автомобілів у кожній 
родині, що дає змогу дістатись до лікар-
ні самостійно.

У нас – переважна більшість людей не 
має можливості долати відстані до спе-
ціалізованих лікарень. Велика трата часу 
на дорогу, оплата проїзду. Особливо 
страждатимуть пенсіонери й інваліди.

Найстрашніша ситуація зі спеціалізо-
ваними клініками (туберкульозні, нарко-
логічні, психоневрологічні та онкологічні 
диспансери), що також будуть знаходи-
тись для багатьох пацієнтів за десятки 
та сотні кілометрів. Скорочення кількості 

саме цих лікарень пані Акімова наводить 
як позитивний приклад. Це недолугий 
жарт чи щось інше?!

Ці категорії людей не зможуть само-
стійно себе забезпечувати, пенсії їм 
ледь вистачає на харчування. Відповід-
но, вони не зможуть належним чином 
лікуватись. Онкохворі чи хворі на сухоти 
просто помиратимуть у своїх домівках. 

Цікавість викликає сам механізм опти-
мізації медичних установ. Якимось чи-
ном були вибрані безперспективні лікар-
ні. Громаді оголошено, що ваша лікарня 
буде закрита, а кошти, що вилучать від 
продажу споруди, майна лікарні, підуть 
на лікарню сусіднього району. Природ-
но, що люди піднімаються на захист сво-
їх лікарень.

Уже зараз закриті лікарні стоять спус-
тошеними та поступово, з часом, руйну-
ються або продаються спритним ділкам, 
наближеним до влади, за безцінь.

Окрім того, є одне «делікатне» питання, 
що сприяє поспіху владних чиновників 
на місцях. Це можливість продати гарне 
місце під лікарнею бізнес-структурам або 
місцевим багатіям на садиби та котеджі. 
Продати, звісно, за безцінок, як і відбу-
лося у Нікополі. Ліквідовану діагностич-
ну поліклініку оцінили у 42 тис. грн. при 
реальній вартості приміщення (згідно з 
оцінками експертів) – 4 млн. грн.

Реформа передбачає, що з’явиться 
інститут сімейного лікаря, так званий 
перший рівень меддопомоги. Це лікарі, 
які будуть постійно опікуватись пацієн-
том і знаходитимуться в безпосередній 
близькості до нього. На кожні 2,5 тис. 
осіб відкриються амбулаторії сімейного 
лікаря, куди кожному буде зручно звер-
нутись.

Все було би добре, але передбачаєть-
ся, що сімейні лікарі мають частково за-
мінити лікарів вузької спеціальності. На 
висококваліфікованих сімейних лікарях, 
фактично, тримається вся запропонова-
на реформа, адже вважається, що вони 
можуть задовольнити 80 відсотків пер-
винних запитів отримувачів медичних 
послуг. Але проблема в тому, що таких 
лікарів ще не навчили. А для того, щоби 
стати висококваліфікованим фахівцем 
європейського рівня, потрібно більше 
ніж 8 років практики. Вже започаткував-
ши реформу, з’ясували, що в Україні не 
вистачає більше 600 тис. сімейних ліка-
рів.

Отже, цілі міста будуть залишені на 
практикантів, а до спеціалістів потрібно 
буде ще доїхати.

Крім того, система амбулаторій сімей-
ного лікаря серйозно обтяжує життя 
пацієнта. Для того, щоби поставити діа-
гноз, лікарю потрібні результати аналізів 
і досліджень (УЗД, ЕКГ, флюорографія). 

Якщо раніше все можна було зробити в 
одній поліклініці, то тепер сімейний лі-
кар дасть направлення в різні медичні 
заклади і пацієнту потрібно буде якось 
добиратися до них, вистоювати в чергах. 
Викликають нарікання і нові амбулаторії 
сімейних лікарів, які зараз можуть бути 
навіть у трикімнатних квартирах. У пілот-
них регіонах поспіх із відкриттям призвів 
до того, що більшість з них виявилась 
неоснащеними, незручно розташова-
ними, неремонтованими, холодними та 
тісними, де діти проводять багато часу 
в чергах у безпосередній близькості до 
хворих людей, серед яких можуть бути 
хворі на сухоти.

Дивує ситуація з немовлятами. Ще 
нещодавно педіатри наголошували про 
окремий день прийому немовлят для об-
меження контакту зі старшими хворими 
дітьми. Але ж раптом немовлят помісти-
ли в одні черги з дорослими, хворими 
дітьми та наголошують протилежні речі. 
Мовляв, діти також їздять у транспорті, 
знаходяться у громадських місцях.

Реформувань зазнає і швидка допомо-
га. Але проблеми такі ж. За рахунок чого 
планується, що швидка приїздитиме 
швидше, якщо територіально вона буде 
далі для деяких пацієнтів?

Наголошується, час направлення до 
пункту, де можуть надати високоякісну 
невідкладну допомогу, має становити 
20 хвилин у сільській місцевості й 10 
хв. – у місті. Але пані Акімова уточнює, 
«що було би принаймні наївно сказати, 
що цей орієнтир буде досягнутий відра-
зу ж після прийняття закону. Існує про-
блема стану доріг, їх наявності, забез-
печення транспортом». Тобто, перших 
пацієнтів призначили жертвами. Відомо, 
що швидка допомога займається цією 
роботою вже добру сотню років. Зараз 
уже придумали «екстрена медична до-
помога», «медицина катастроф».

З усього вищевикладеного можна зро-
бити висновок, що існують причини, які 
роблять неможливими позитивні зміни 
в рамках запропонованої реформи. А 
саме: відсутність коштів на реформуван-
ня, якісного і доступного транспортного 
сполучення, кваліфікованих сімейних лі-
карів і лікарів вузької спеціальності, бід-
ність країни та більшості населення.

Таким чином, наявна реформа якнай-
менше орієнтована на пацієнта, на те, 
аби медична допомога стала якісною, 
комфортною і доступною для пересічної 
людини. Натомість ця «реформа» прине-
се людям купу незручностей, усунення 
яких не передбачається навіть з часом.

Ми не повинні бути байдужими щодо 
впровадження непродуманої і недореч-
ної «медичної реформи», яка спрямо-
вана проти малозабезпечених верств 
населення і може призвести до гаран-
тованих смертей багатьох (!) громадян 
України, котрі будуть позбавлені (через 
свою незаможність) будь-якої медичної 
допомоги. Якщо декларуємо європей-
ський підхід, то він має бути в усьому! 

(Джерело: «Права людини», № 10 (625)  
від 1 квітня ц. р. (ХПГ інформ.))

Юхим МАКОТЕрСЬКий, 
депутат міської ради, 

позаштатний кореспондент 
«Голосу народу»        

SOS! Медична реформа
Сучасний стан громадського здоров’я в Україні є кризовим. 

За останні 15 років чисельність населення скоротилася майже 
на 7 млн. осіб, що можна порівняти з населенням таких країн, 
як Данія, Грузія, Фінляндія, Норвегія. Щорічно Україна втрачає 

приблизно 700 тис. своїх громадян, третина з яких – люди 
працездатного та репродуктивного віку (смертність населення 
в Україні становить 14,5 (2011 р.), у країнах ЄС – 6,7 померлих 
на тисячу осіб. Смертність від серцево-судинних захворювань 

в Україні складає 66 відсотків у загальній структурі смертності, 
а від онкологічної патології – 13, разом вони визначають майже 

80 відсотків щорічних втрат населення країни.

Колектив державного підприємства 
«Чортківський комбінат шкільних і сту-
дентських їдалень» вкрай обурений 
коментарем представника ТзОВ «ГАЛС 
ЛТД», котрий назвався Віталієм Микола-
євичем, опублікованим у статті «Сліда-
ми перевірки шкільних їдалень, або Чи 
усе найкраще – дітям?» (газета «Голос 
народу» № 21 від 18 травня 2012 року).

По-перше, що це за представник, 
який не назвав свою посаду та пріз-
вище? Закрадається думка: що за цим 
криється? По-друге, яке він має право 
заявляти, що наше підприємство «за-
мовило» перевірку? На підставі чого 
робить такі висновки? Адже це неправ-
дива, недостовірна інформація, яка су-
проводжує весь його коментар.

Харчоблоки шкільних їдалень є ко-
мунальною власністю району. По за-
кінченні кожного навчального року (в 
кінці травня) вони звільняються на час 
літніх канікул, за винятком кладової, де 
зберігається посуд. Із початком нового 

навчального року (вересень) їх займає 
підприємство, якому надано право ор-
ганізувати харчування учнів. Жодних сил 
наше підприємство не застосовувало, 
щоби зашкодити організації харчування 
дітей. Харчоблоки були звільнені нами 
в кінці навчального року, доступ до них 
ТзОВ «ГАЛС ЛТД» мало. Усе обладнан-
ня, що є власністю районного відділу 
освіти, наше підприємство залишило 
цілісним і справним. Торги із закупівлі 
послуг з організації харчування відбули-
ся 2 серпня 2011 року і ми сподівалися, 
що з 1 вересня продовжимо харчування 
дітей.

Жодних проблем і амбіцій ДП «Чорт-
ківський комбінат шкільних і студент-
ських їдалень» з ТзОВ « ГАЛС ЛТД» не 
мав і не має. Згідно із Законом України 
«Про здійснення державних закупівель» 
комбінат законно захищає свої права, 
адже наша пропозиція є економічно ви-
гіднішою, тобто на 926 тис. грн. нижчою 
від ТзОВ «ГАЛС ЛТД». У коментарі Ві-

талія Миколайовича сказано, що через 
амбіції керівника КШЇ було оскаржено 
проведення торгів із Держзакупівель. 
Постійно діючою адміністративною 
колегією Антимонопольного комітету 
України з розгляду скарг про порушен-
ня законодавства у сфері державних за-
купівель прийнято рішення за № 423-р/
пк-ск від 16 травня 2012 року, згідно з 
яким зобов’язано Замовника (Мініс-
терство соціальної політики України) 
скасувати всі рішення, прийняті ним 
після розкриття пропозицій конкурсних 
торгів учасників, і завершити зазначену 
процедуру закупівлі у відповідності до 
вимог Закону України «Про здійснення 
державних закупівель».

Яке моральне право має представник 
ТзОВ «ГАЛС ЛТД», що зареєстроване в 
смт Глибока Чернівецької області, оці-
нювати роботу нашого підприємства в 
Чорткові за попередні роки роботи та 
списувати на нас усі свої гріхи?

Ганна БОйЧУК, 
директор ДП «Чортківський комбінат 

шкільних та студентських їдалень»

На з`їзд очільник найстаршого за рангом і за віком, із най-
потужнішими традиціями друкованого органу Чортківщини 
їхав із висловленим напередодні наміром неодмінно доне-
сти домінанту медійного зібрання майстрів пера, диктофона 
й мікрофона України не тільки до членів районної організації 
НСЖУ, а й усіх журналістів місцевих видань. На таку раду-
пораду, круглий стіл медійників Чортківщини, й зібралися пе-
регодом друзі-колеги: ті, за плечима котрих поважний досвід, 
й інші, перед ким нещодавно лиш послалася стежка в захо-
плюючий і звабливий, та водночас надзвичайно тернистий і 
відповідальний світ журналістики.

Насамперед делегат медіа-форуму наголосив, що спілчан-
ська організація Тернопільщини була представлена на з`їзді 
чи не найпотужніше – адже вона об`єднує натепер 650 жур-
налістів краю. Загалом НСЖУ має членства 19 тисяч осіб. Їх 
найбільш зримі на обрії сучасності проблеми, перспективи 
представляли 258 делегатів. Місцем проведення головного 
зібрання повпредів журналістської спільноти держави став 
борт теплохода «Генерал Ватутін» у Києві, що вже само по 
собі налаштовувало на властиве медійникам нетрафаретне 
сприйняття навкілля. Перелік розглядуваних питань традицій-
но уміщав звіт про роботу Спілки упродовж п`яти літ (допові-
дав голова НСЖУ Ігор Лубченко), звіт ревізійної комісії тощо. 
Найпомітнішою подією з`їзду, звісно, стала зміна керівництва 
Спілкою – 132-ма голосами її головою обрано Олега Нали-
вайка, донедавна Президента інформаційного агенства УНІАН 
і секретаря НСЖУ. Свого часу він керував і Держтелерадіо. 
Одноголосно підтримали цю кандидатуру й усі делегати Тер-
нопільщини – адже він нещодавно побував на звітно-виборній 
конференції обласної організації НСЖУ. До того ж, має за прі-
оритет гасло «Майбутнє – за регіональними ЗМІ». Обрано й 
керівні органи Спілки – до її Правління увійшов і голова Тер-
нопільської ОО НСЖУ Микола Ротман.

Помітним зостається той факт, що до порядку ведення 
з`їзду входило питання щодо змін до Статуту НСЖУ. Однак 
воно досі зостається відкритим. Доволі болючими виявили-
ся в ході обговорення питання очікуваного роздержавлення 
комунальних ЗМІ, завищення реальних накладів друкованих 
мас-медіа, соціального захисту журналістів. Наголошувалося, 
що досі медійники приватних друкованих і електронних ви-
дань зазвичай зостаються десь поза Спілкою.

Учасників круглого столу цікавило насамперед, у якому від-
сотковому відношенні, скажімо, були представлені на з`їзді га-
зетярі, радійники, телевізійники. «Найчисельніше – наш брат-
газетяр», – відповів Л.Габруський. Цікавив і поіменний перелік 
делегації Тернопільщини. Звісно ж, не могло не «спрацювати» 
суто журналістське нутро до всього докопуватися достемен-
но: а яке особистісне сприйняття нашим делегатом всього 
побаченого, пережитого, відчутого? В чому задоволення та 
розчарування? І що загалом дають такі з`їзди?

Принагідно медійниками краю вирішено долучитися до ви-
дання книжки земляка – відомого в Україні поета-байкаря 
Анатолія Гарматюка «Над Серетом», де зібрана його творчість 
суто чортківського періоду та численні публікації в періоди-
ці краю про нього, котру упорядкувала вдова майстра слова 
Ніна Гарматюк.

P. S. Коли цю публікацію вже було підготовлено до друку, 
стало відомо про раптову смерть на 75-му році життя екс-
голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лубчен-
ка, котрий упродовж 15 літ очолював її. Сум із приводу втрати 
талановитого колеги й умілого керівника професійного медій-
ного об`єднання щиро поділяють і журналісти Чортківщини.  

Анна БЛАжЕНКО, 
голова районної організації 

Національної спілки журналістів України

Журналістика: 
виклики сучасності
Як уже звістувалося в одній з попередніх 
публікацій районки, 24-25 квітня у Києві 
відбувався ХІІ з`їзд Національної спілки 

журналістів України. На ньому поміж десяти 
делегатів від медіа-спільноти Тернопільщини 

дісталася честь побувати й редакторові «Голосу 
народу» Любомиру Габруському.

А звинувачення-то безпідставні…

Державний заклад «Чортківська районна санітарно-
епідеміологічна станція» інформує: починаючи з 20 травня 
ц. р. показники води в річці Серет почали поступово покра-
щуватися. На сьогоднішній день рівень її забруднення у де-
сять разів нижчий за попередній період від 16 по 19 травня. 
Лабораторіями райСЕС, водопровідно-каналізаційного гос-
подарства, цукрового заводу здійснюється систематичний 
контроль за якістю води двічі на день. Вода з інфільтрацій-
ного забору (куди вона забирається з Серету) поки що на 
місто не подається. З цим, власне, й пов`язане обмеження 
її подачі в часі. Наразі жителі міста забезпечуються водою 
перевіреної якості з альтернативних підземних джерел во-
допостачання. Після стабілізації показників епідемічної без-
пеки вода для населення міста подаватиметься у повному 
обсязі відповідно до встановленого графіка.

Леонід ПАНЬКІВ, 
лікар-гігієніст ДЗ «Чортківська райСЕС»

У всіх на устах
Вода: екологічне лихо 

здає позиції
Проблема маломасштабного екологічного лиха 
на Сереті й, відповідно, забруднення води, в тім 
числі і питної, останнім часом майже не сходить 
з вуст усіх небайдужих. Тож інформування про 

поточну ситуацію надто доречне. Ось найсвіжіша 
інформація, подана буквально вчора пополудню.
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З любов`ю Фестиваль

Жодна безмежно щедротна справа 
не обходиться без святої молитви, тому 
й величним початком даної зустрічі було 
благословення доктора теологічних 
наук, отця Василя Погорецького, котрий 
розчахнув ауру святості й миротворен-
ня, возвишеності слова мистецького.  

Того дня в сесійній залі район-

ної ради саме «Золота Пекто-
раль» (літературно-мистецький та 
громадсько-публіцистичний часопис) в 
особі головного редактора Володимира 
Погорецького й була головним винуват-
цем свята. Адже нині відомий часопис є 
підтримкою нових літературних течій та 
уподобань.

В.Погорецький (поет, прозаїк, член 
Національної Спілки письменників 
України, член Національної Спілки жур-
налістів України, кавалер ордена «За 
заслуги» III ступеня), подякувавши усім, 
хто долучається до такої благородної 
справи, як розвиток українського літе-
ратурного мистецтва, підтримує і дає, 
так би мовити, життя відомому журналу 
«Золота Пектораль». Із приємністю за-
значив, що на сьогодні у «золотопек-
торалівців» склалися добрі та приязні 
стосунки з очільниками нашого району, 
«тож є велика надія, що часопис всту-
пить у нову фазу тиражування, розпо-
всюдження і видання». 

Підтримавши на позитивній ноті спо-
дівання редактора «Золотої Пекторалі», 
голови райдержадміністрації та рай-
ради Ярослав Стець і Володимир За-
ліщук акцентували увагу й на тому, що 
головні інвестиції неодмінно слід вкла-
дати в освіту, в розвиток літератури та 
культури, адже саме «книги виховують і 

навчають наше молоде покоління». За-
певнили очільники району й у тому, що 
депутатський корпус райради сприяє 
фінансуванню і журналу «Золота Пекто-
раль», і альманаху «Сонячне гроно». 

Тетяна Міхеєва (представник Все-
українського благодійного фонду «Укра-
їна – Свята Родина» на Тернопільщині) 
від імені президента фонду Івана Матіє-
шина, привітавши учасників фестивалю, 
передала більше 200 книг, авторами 
яких є українські письменники сучас-
ності, районному відділу освіти для бі-
бліотек навчальних закладів району. 

Щирими оплесками вітали лауреата 
державної премії ім. Т.Шевченка, секре-
таря Національної Спілки письменників 
України, виконавчого директора Ліги 
українських меценатів, одного із за-
сновників міжнародного конкурсу зна-
вців української мови ім. Петра Яцика 
та директора видавництва «Ярославів 
Вал» Михайла Слабошпицького. Від-
радно зазначити, пан Михайло вручив 

В.Погорецькому премію ім. Дмитра 
Нитченка, яка заснована Лігою україн-
ських меценатів і родиною Нитченків 
(Австралія) та присуджується, так би 
мовити, за оборону українського друко-
ваного слова.

 Захоплюючим був виступ Руслана 
Найди (який, до речі, вперше у Чорт-
кові) – скульптора, письменника, за-
сновника козацького товариства “Січ”. 
Славний козак під звуки своєї кобзи 
доніс до присутніх неперевершеним  
виконанням старовинну козацьку думу 
про Саву Чалого. 

Власні почуття, своєрідне бачення та 
сприйняття світу митці слова і пера від-
творюють у своїх перлах поезії та прози. 
Тому з неабияким захопленням слухачі 
поринали у вірші, прочитані авторами 
– Петром Сорокою, Володимиром Дя-
чуном, Романом Скибою, Наталією Па-
січник, Євгеном Зозуляком. 

Переплітаючи чудотворну низку вір-
шів і прози, неординарно представляю-
чи кожного виступаючого на фестивалі, 
ведуча – начальник відділу з гуманітар-
них питань виконавчого апарату район-
ної ради – Тетяна Яблонь створювала 
якусь особливо творчу атмосферу свя-
та, тим самим надихаючи присутніх до 
глибшого занурення у світ сучасної лі-
тератури.

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛижЕЧКи

Ступаючи у доросле самостійне життя, випускники 
висловлювали найщирішу подяку своїй наставниці за 
все найкраще, зроблене для них, за те, що навчала їх 
мудрості, вмінню долати негаразди, виховувала напо-
легливість і терпіння, дала їм найважливіше у житті – 
знання. Пригадували той Першовересень-2001, як вони 
– першачки – так невпевнено й несміливо переступили 
поріг школи; з якою щоразу привітною ласкавою усміш-
кою Марія Ярославівна зустрічала їх, допомагала кож-
ному своєму школярику виводити літери, цифри; від-
кривала невідомий простір Країни Знань.

Працює Марія Ярославівна у даній школі з 1970 року 
вчителем початкових класів, більше 42-х років скла-
дає її педагогічний стаж. Вона прекрасний спеціаліст, 
педагог-новатор, ініціатор усіх корисних справ, має 
звання “старшого вчителя”; своїм учням завжди дає 
міцну основу знань. В очах учительки сяє вічна добро-
та, а в душі горить незгасний вогник творчого натхнен-
ня, вміння, який повністю віддає своїм учням.

Багато випускників даної школи обрали чудові про-
фесії, стали кваліфікованими спеціалістами, й усі за-
вжди добрими словами відгукуються про свою першу 
вчительку. Приходять до Марії Ярославівни за пора-
дою, адже своєю відданістю професійній справі заслу-
жила високу повагу й авторитет не лише в учнів, а й в 
односельців. Вона охоче допомагає кожному, завжди 
проявляючи неабияке терпіння, увагу й ласку. 

У пам’ятний щасливий день випускники піднесли 
своїй учительці найкращі квіти, доземно вклонившись 
за невичерпне джерело її любові, та на згадку – віршо-
вані рядки.

Славний труд Ваш, благородний,
Скільки в нього Ви вклали зусиль…
Щиро дякуєм всі Вам сьогодні
І бажаєм здоров’я та сил.

Хай ніколи у серці не згасне
Ваша вічна до всіх доброта,
Хай Господь дасть життя Вам прекрасне
На щасливі та довгі літа.

Хай завжди усміхаються квіти,
Що на рідній вкраїнській землі
Їх у вдячність дарують Вам діти,
А від серця – всю шану й уклін.

Степанія рОМАНЕЦЬ
(від імені випускників),

с. Великі Чорнокінці

Одного з травневих 
днів школа гостинно від-
чинила двері для дітей, а 
також батьків майбутніх 
першокласників та усіх, 
хто бажав познайомити-
ся з нею поближче. До 
просторої актової зали 
завітали цілими роди-
нами. Бажаючих було 
багато, однак місця ви-
стачило всім. Щонайпер-
ше виступив директор 
Руслан Володимирович 
Кульчицький. Він оха-
рактеризував основні 
моральні принципи та 
духовні засади, на яких 
ґрунтується навчання у 
ЗОШ № 2, а потім запро-
сив до перегляду муль-
тимедійної презентації, 
присвяченої історії шко-
ли. «Упродовж останніх 
років кількість учнів по-
ступово зростає, – зазначив директор. 
– А це означає лише одне: нашу школу 
люблять і поважають у місті». Отож, наго-
лосив директор, колектив докладатиме 
всіх зусиль, щоби кредит довіри зростав 
і надалі.

Наступний крок знайомства – пред-
ставлення майбутніх «других мам» пер-
шачків – Надії Євстахіївни Мелимуки та 
Наталії Миронівни Йолтухівської, вчите-
лів початкової школи, які 1 вересня ц. 
р. поведуть перший раз у перший клас 

майбутню гордість школи. А потім усі 
присутні відвідали класи, де відкрива-
ється чудовий світ навчання та пізнання. 
Відтак на малюків чекав сюрприз: казко-
ві герої, Червона Шапочка, Тітонька Сова 
запросили їх на екскурсію школою. Вже 
на першій же зупинці, у комп`ютерному 
класі, діти спробували себе в ролі учнів: 
із допомогою старших товаришів вико-
нували логічні завдання спеціальної про-
грами для наймолодших на комп`ютері. 
Рольова гра в «учнів» продовжилась у 

класі, де навчалися четвертокласники. 
Вихованці дитсадків по черзі виконували 
на класній дошці завдання для казкових 
героїв, допомагали лісовим звіряткам 
стати школяриками, перериваючи цю 
роботу фізкультхвилинками, під час яких 
дітям пропонувалося протанцювати та-
нок маленьких каченят, розім`яти паль-
чики. А потім у актовій залі нинішні пер-
шокласники прощалися з Буквариком і 
передавали естафету майбутнім першо-
класникам. Безперечно, діти, знайомля-
чись зі школою, отримали нові емоції, 
схвальні вогники спалахнули в їх очах. З 
усього видно: тепер вони відчуватимуть 
себе справжніми школярами.

Опісля всього бесідуємо, власне, з 
господинями свята – то згадувані вище 
вчителі. Надія Мелимука у школі вже 26-й 
рік і цьогоріч попрощалася зі своїм шос-
тим випуском. Наталія Йолтухівська вчи-
телює 22-й рік, на її «рахунку» 5-й випуск. 
Обидві, так би мовити, – совість школи, її 
благословляюче начало. До них вже при-
водять своїх дітей колишні першачки й 
дуже тішаться, що син чи донька згодом 
зберігатимуть у серці образ тієї ж пер-
шої вчительки, що й мама чи тато. «Ось 
ця акція – «Дай руку, першокласнику!» 
– цьогоріч проводиться вперше, – по-
яснюють мої співбесідниці. – Адже з 1 
вересня 2012 року впроваджується в дію 
новий державний стандарт і за рішенням 
Міністерства освіти України запровадже-
но її для кращої адаптації дітей у школі. 
Під егідою акції влаштовано День відкри-
тих дверей». А ще, додають, завтрашнім 
школярам вручалися мальовничо оформ-
лені буклети, де у віршованій формі ви-
кладено розповіді про гуртки, відпочинок 
і загалом шкільне життя.

Записала Анна БЛАжЕНКО

Це прекрасне свято зібрало односельчан різного віку, 
які уважно слухали кожне слово виступаючих – дітей і 
дорослих. Бурхливі оплески глядачів зібрали маленькі 

аматори, які щиро, з дитячими усмішками, вітали своїх 
рідних, дякували їм за ласку й турботу. А пісні у вико-
нанні Ольги Мудрої, Євгенії Кренцік, Галини Пачківської 
та сільського ансамблю у складі М.Антохів, М.Мельник, 
Н.Кушнір дарували глядачам перший весняний настрій 
і спогади про своє дитинство. Віддали шану й ветера-
нам Великої Вітчизняної війни, вшанувавши пам`ять за-
гиблих хвилиною мовчання. Заслуга у проведенні свята 
належить завідуючій сільським клубом Г.Шлапак. 

Свято відбулося за підтримки спонсорів і сільського 
голови М.Антохіва, приватного підприємця М.Мельник, 
депутата районної ради І.Мудрого.

Молодь села

Вона для нас як мати…
Так щиро з повагою та любов’ю говорять 

випускники Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ 
ступенів про свою першу вчительку Марію 

Ярославівну Шпак. І, мабуть, найбільше вони 
усвідомлюють, яку вагому путівку в життя дала 
їм Марія Ярославівна, саме у день прощання 

зі школою – свято Останнього дзвінка.

З конверта

Вклонились Матері
Найтепліші слова вдячності, любові й поваги 

та найкращі побажання берегиням роду 
українського лунали з невеличкої сцени клубу 

с. Швайківці, де сільчани відзначали День Матері.

Шкільний меридіан

Дай руку, першокласнику!
Усім дітям із перших днів перебування в школі потрібна радісна 

й доброзичлива атмосфера. Такою вона була у стінах Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 2, де нещодавно відбувся День відкритих дверей. 

«Словія-2012» збирає друзів
Минулого четверга, 17 травня, Чортківська земля вітала учасників 
літературно-мистецького фестивалю (який, до речі, уже вчетверте 
проходить у нашому місті) «Книжкова толока «Словія» – шанованих 

гостей: митців слова, відомих постатей літературного Олімпу 
українського, молодих літераторів-початківців нашої області, усіх 

небайдужих і пропагуючих мистецтво рідного слова.
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Поруч із нами 

Враження

Пошанування

Чортківчани і мешканці району мали 
змогу ознайомитися з унікальною вистав-
кою «Історія нескорених», присвяченою 
історії Української Повстанської Армії, яка 

з г у р т у в а -
ла багатьох 
героїв для 
досягнен-
ня величної 
мети – не-
залежності 
нашої дер-
жави. З 8 по 
15 травня 
цього року 
експозиція 
в и с т а в к и 
знайомила 
відвідувачів 
з джерела-

ми створення  УПА, з життям і діяльністю 
тих людей, які були основною її рушійною 
силою. Була добра можливість побачи-
ти світлини тих борців за волю України, 
які понад півстоліття тому пролили свою 
кров за наше сьогодення. 

Усі бажаючі мали змогу побачити риси 
обличчя справжнього героя нашої Украї-
ни, провідника ОУН-УПА Степана Банде-

ри, представлені у копії його посмертної 
маски. Вона була передана Тернопіль-
ському музею політв’язнів 
у 2010 році музеєм україн-
ської визвольної боротьби 
імені Степана Бандери у 
Лондоні, де й зберігається 
її оригінал, за сприяння то-
дішнього очільника нашої 
області Юрія Чижмаря. 

Серед експонатів ви-
ставки є особиста куфайка 
з номерними знаками жерт-
ви більшовицько-сталінсь-
кого терору,  політв’язня 
радянських таборів, чорт-
ківчанки, громадсько-
політичної діячки, поетеси, 
колишньої медсестри УПА, 
покійної вже нині Марії 
Потикевич-Заболотної. 
Можна з впевненістю 
відзначити, що естафе-
ту визвольної боротьби 
продовжували молоді пат-
ріоти Чортківщини. Вони 
створили національно-
патріотичну підпільну ор-
ганізацію під керівництвом 

Володимира Мармуса, нині видатного 
громадсько-політичного діяча Чортківщи-
ни. Вранці одного січневого дня у 1973 р., 
коли міць Радянського Союзу вважалася  
непохитною, вони підняли над Чортковом 

синьо-жовті знамена. Люди плакали, по-
бачивши цей знак вічно живого україн-
ського духу. Звісно, смільчаки поплати-
лися за свій вчинок, проте ніколи про це 
не шкодували.

Завершуючи, хочу від усього серця і 
душі подякувати щиро науковим спів-
робітникам Тернопільського історико-
меморіального музею політв’язнів Ігорю 
Олещуку, Оресту Савці, а також Юрію 
Чижмарю, за сприянням якого ми мали 
можливість ознайомитись з виставкою. 
Добрих слів подяки заслуговує завідувач 
сектора відділу новітньої історії Терно-
пільського краєзнавчого музею Володи-
мир Пукач, котрий провів чудову екскур-
сію, та наші шановні чортківчани Віктор 
Гурін і Мирослав Шевчук, за їх прагнення 
зробити таку велику і потрібну нам всім 
справу – берегти пам’ять про наших укра-
їнських патріотів, про людей незламних, 
мужніх, чесних, які в роки більшовицько-
комуністичної влади поклали на вівтар 
свободи найдорожче – власне життя.

Яромир ЧОрПІТА, 
директор Чортківського районного 

краєзнавчого музею, член НТШ, 
заслужений працівник культури України

Дві донечки тепло привітали свою неньку з недав-
нім її святом – Днем Матері. Віталіна навчається у 
Кам`янець-Подільському національному педагогічно-

му університеті 
ім. Івана Огієнка 
(заочна форма 
навчання), закін-
чує другий курс 
психолог і чного 
факультету. Має 
талант дизайне-
ра – вкладає у 
свої роботи душу 
й серце, терпіння 
та вміння. Її тво-
ріння – оброблені 
соломкою та ко-
лосками пшениці 
пляшки, поштівки 
з наклеєними кві-
тами тематично 
до подій в житті 
людини. Водно-

час дівчина працює продавцем у родимому селі На-
гірянка, пропонуючи сільчанам сувеніри, парфуме-
рію, дитячі іграшки. Молодша Лідія закінчила шостий 
клас Нагірянської ЗОШ І – ІІ ст., відмінниця навчання, 
її фотографія красується на дошці кращих учнів шко-
ли. Отримала грошову винагороду за високі успіхи в 
навчанні від громад-
ськості села. Поза-
класно відвідує уроки 
англійської мови, гри 
на гітарі у Нагірян-
ському відділенні му-
зичної школи, висту-
пає на концертах. 

Мама дівчат, Оксана 
Володимирівна Іва-
новчик, – працівниця 
охоронного віддлення 
Марилівського спир-
тового заводу. Во-
лодіє спеціальністю 
зооінженер, здобутою 
у Львівській академії 
ветеринарної меди-
цини 1993 року. Коли 
глава сімейства, Віктор Михайлович Івановчик, повер-
тається із сезонних заробітків, вся сім`я відпочиває і 
працює над покращанням дизайну свого обійстя. Тож 
доброго здоров`я і миру цій родині!

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Колона чортківчан у супроводі прапо-
роносців із жовто-блакитними стягами 
в руках, очолювана керівниками райо-
ну – головами РДА Я.Стецем і райради 
В.Заліщуком – урочистою ходою пере-
йшла від постамента Генію України до 
пам`ятника Борцю за волю України. 
Піснею, переповненою словами вдяч-
ності Героям, співачка О.Кашуба роз-
почала дійство. Опісля ведуча – мето-

дист РБК ім. К.Рубчакової Ірина Зінюк 
– запросила священнослужителів о. 
Андрія Лемчука (УГКЦ) та Андрія Лев-
ковича (УПЦ КП) відправити заупокійну 
панахиду. 

«Cоme on, cоme on! I like it, like it, like 
it», – закликала, перекрикуючи спільно 
мовлений за упокій душ Героїв «Отче 
наш», співачка Ріанна з приймача у бу-
динку, що поруч. Напевно, так закор-

донна виконавиця хотіла сказати, як їй 
подобається те, що українці не забу-
вають і гідно шанують тих, хто віддав 
життя за те, щоб отак вільно звучала 
музика, ходили вулицями гарно одяг-
нені люди, будувались великі споруди 
і т. д. Бо як інакше можна пояснити те, 
що ніхто й не подумав виключити весе-
лі співанки чи припинити будівельні ро-
боти, що тривали поряд, на незначний 

період часу (трохи більше півгодини), 
протягом якого проводилися урочис-
тості до Дня Героїв? Тож усі присутні на 
мітингу-реквіємі мали «чудову» нагоду 
ознайомитися з пісенним репертуаром 
популярної співачки.

Заступник голови райдержадміні-
страції І.Стечишин у своїй промові по-
яснив причини виникнення цього свята 
та значення його у патріотичному ви-

хованні молодого покоління. До речі, 
напередодні, 18 травня, в урочищі Бі-
лавино відбулися спортивно-військові 
змагання школярів району «Сокіл – 
Джура», які на пропозицію райради, 
зокрема її очільника В.Заліщука, було 
присвячено Героям України. Такі прак-
тичні заняття якнайкраще закріплюють 
урок історії в умах і серцях юнаків та 
юнок. 

Слова пошани й заклики продовжу-
вати справу великих патріотів лунали у 
виступах керівника районного проводу 
ОУН І.Вівата та колишнього політв`язня 
В.Мармуса. Основну тематику урочис-
тостей, приурочених Дню Героїв, мож-

на передати рядками віршів місцевого 
поета М.Кота (його вислів винесено та-
кож і у назву публікації):

Не забуваючи минуле,
Очистім душі від образ!
Герої волю нам здобули,
Їх заповіт – для нас наказ!

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛижЕЧКи

«Благословен їх подвиг мужній, 
що нарід вивільнив з ярем…»

У вівторок біля погруддя знаменитому землякові П.Хамчуку (Бистрому), 
курінному УПА, громадськість Чортківщини вшанувала пам`ять 

патріотів-українців проведенням урочистостей з нагоди Дня Героїв, яке 
проводиться 23 травня щорічно протягом уже більше сімдесяти років 

(при радянській владі – підпільно, а з 1992-го – святково).

Живий урок непохитності духу і волі народу нашого

Два маминих крила

Напередодні Дня Героїв, який відзначається 23 травня, до нас приїхала по-
смертна маска справжнього Героя України – Степана Бандери.

Вулиця гетьмана Петра Сагайдачного у Нагірянці 
одна з найкращих: асфальтне покриття дороги, 
облаштовані обійстя, майже повсюдно металеві 
огорожі, ошатні будинки. При в`їзді з автотраси 
на вулицю перша садиба сім`ї Івановчиків дуже 

гарно виглядає під ясним сонцем.
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Ринок праці

Футбол

Доступно – дітям

Трагедія

Члени агітбригади влаштували не-
величкий екзамен учням школи, який 
складено на «успішно». Школярі почу-
ли багато нового про блакитне паливо: 
яких видів воно буває, де використову-
ється, як добувається та як потрапляє 
до наших будинків. Сумною сторінкою 
видалася статистика нещасних ви-
падків, що трапились лише упродовж 

останнього місяця. Це засвідчує про 
необізнаність людей з правилами ко-
ристування газом. Але сподіваємось, 
що після почутого й роз`ясненого, ава-
рій, пов’язаних із витіканням голубого 
палива, поменшає. 

Кумедним епізодом була сценка «Га-
зовики в селі». Учні показали, як селяни 
готуються до приходу гостей – праців-
ників газової служби. Адже не в кож-
ного в домі все як слід – то пломби не-
має, то конвектор незареєстрований, 
то за користування голубим паливом не 
сплачено – тоді люди просто зачиняють 
двері акурат перед носом перевіряю-
чих. Але цього в жодному разі робити 
не можна. Профілактика – можливість 
відвернути лихо.

Танцюючи, майоріли вогниками діти, 
це символізувало – «Нам не страшні 
газ і вогонь, якщо ми правила знаємо», 
«Ознайомлені – значить попереджені». 
Сподіваємося, що після того, як агіт-
бригадівці вкотре наголосили на усіх 
діях, які необхідно виконувати в момент 
відчуття запаху газу в квартирі, аварій, 
пов’язаних із витіканням голубого па-

лива, поменшає. 
Від імені всієї шкільної родини ви-

словлюємо подяку організаторам дій-
ства – заступнику директора школи з 
виховної роботи А.Довгань, педагогу-
організатору Н.Будняк, вчителю музич-
ного мистецтва Л.Барановій. З їхньою 
допомогою та підтримкою захід вдався 
цікавим і доволі повчальним.

Неабияке значення має те, що на за-
ході були присутні такі солідні спеціа-
лісти своєї справи, як начальник управ-
ління Чортківського УЕГГ І.Клизуб, 
газотехнічний інспектор об’єднання 
ПАТ «Тернопільгаз» В.Мазепа, інженер 
виробничо-технічного відділу І.Дунець, 
головний інженер Чортківського УЕГГ 
І.Чепига, майстер САВР Чортківського 

УЕГГ Ф.Калужняк, головний інженер 
Борщівського УЕГГ В.Трибель. Влас-
не, з їх ініціативи й проведено дійство.
Вони шанобливо відвідали нашу школу, 
а ми зустрічали їх з хлібом-сіллю: адже 
не кожен день до нас приїжджають такі 
гості! 

Слід візначити, що працівники газової 
служби влаштували й невелику вікто-
рину про блакитне паливо. Допитливі 
діти завалювали гостей запитаннями, 
на які інспектори давали розгорнуті 
відповіді. Врешті, газовики визначили 
трьох переможців конкурсу. Ними ста-
ли А.Журба, Н.Бойчук і А.Попіль. Вони 
нагороджені почесними грамотами та 
цінними подарунками.

Приємно й те, що служба-104 Чорт-

ківського УЕГГ продемонструвала при-
лади вимірювання тиску газу та про-
тигаз, який учні так хотіли приміряти! 
Бажання здійснилося. Діти залишилися 
задоволеними таким непересічним дій-
ством.

Членів агітбригади та вчителів школи 
також нагороджено почесними приза-
ми. А начальник управління Чортків-
ського УЕГГ І.Клизуб пообіцяв придба-
ти для школи цифровий фотоапарат. 
Упевнені, обіцянка реалізується. Щире 
спасибі працівникам газової служби за 
навчання, розуміння, підтримку.

Наталія БОйЧУК, 
голова великої шкільної ради 
Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст.

Протягом січня-квітня ц. р. районним центром зай-
нятості надано 8646 профорієнтаційних послуг 4645 
особам. Із них 5359 послуг – 1358 особам із числа не-
зайнятого населення. Окрім того, послугами служби 
зайнятості протягом звітного періоду скористались 
2656 учнів загальноосвітніх шкіл Чорткова та району.

В умовах сьогодення нам не один раз доводиться 
обирати професію або місце роботи. Для того, щоби 
свідомо зробити вірний вибір, потрібна достовірна, 
повна й оперативна інформація, для отримання якої, 
шановні випускники, звертайтесь до державної служби 
зайнятості, яка надає соціальні послуги та матеріальне 
забезпечення. 

У центрі зайнятості ви можете отримати: інформа-
цію про професії, які користуються попитом на регіо-
нальному ринку праці; навчальні заклади області; зміст 
професії, яка вас цікавить; перспективні підприємства 
регіону; послуги, що надає служба зайнятості; консуль-
тації з питань вибору професії, яка найбільше відпо-
відає вашим здібностям і намірам; підбору спеціаліс-
тів відповідно до вимог роботодавців; визначити свої 
професійні нахили, здібності, об’єктивно оцінити осо-
бисті якості за допомогою сучасних методів псиході-
агностики; можливості застосування цих здібностей у 
професійній діяльності з урахуванням ваших інтересів і 
психологічних особливостей; допомогу в самопізнанні, 
самооцінці й адаптації до сучасних умов праці.

З метою соціального захисту молоді Кабінет Міністрів 
України схвалив постанову, спрямовану на забезпечен-
ня гарантії першого робочого місця  після закінчення або 
припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-
технічних і вищих навчальних закладах, а також після 
звільнення зі строкової військової або альтернативної 
служби. Для працевлаштування таких осіб місцеві дер-
жавні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за 
поданням центрів зайнятості встановлюють квоту для 
бронювання на підприємствах, в установах і організа-
ціях, незалежно від форм власності, з чисельністю по-
над 20 осіб до 5 відсотків загальної кількості робочих 
місць за робітничими професіями.

Випускникам загальноосвітніх шкіл, яким виповни-
лось 16 років, котрі вперше шукають роботу і не ма-
ють професії, у разі їх звернення до державної служби 
зайнятості в першу чергу буде запропоновано пройти 
професійну підготовку за професіями, які користують-
ся попитом на ринку праці.

Кожна молода людина повинна знати, що держава 
ґарантує їй надання соціальних послуг: професійну 
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфіка-
ції; професійну орієнтацію; пошук підходящої роботи 
та сприяння у працевлаштуванні; інформаційні та кон-
сультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

За детальнішою інформацією звертатися: м. Чортків, 
вул. Хічія, 1, тел.: 2-26-17, 2-26-04.

Тетяна СУСЛА, 
провідний спеціаліст відділу активної підтримки 

безробітних Чортківського РЦЗ                                                                                                              

Того вечора жахлива звістка облетіла усю округу. Залізобетонне перекриття завали-
ло жінку – саме таке повідомлення надійшло до чергового караулу СДПЧ-6 районного 
відділу МНС.

Мешканка села – 39-річна Наталія Я. – разом із членами своєї сім’ї в закинутому при-
міщенні очисних КДК (до речі, це не єдиний небезпечний об’єкт на території недіючого 
підприємства, який несе неабияку загрозу людям) із власної ініціативи розбирала цеглу. 
Хтозна, для чого їм та цегла?.. Односельці кажуть, що сім’я не із заможних, можливо, 
хотіли щось підмурувати у господі… Зненацька на них повалились бетонні плити. Поміч-
ники встигли відскочити подалі від обвалу, а сама Наталія… Залізобетонна конструкція 
стала причиною обірваного життя.

Близько двох годин «еменесники» розбирали завали зруйнованої будівлі з надією 
врятувати потерпілу, та, на превеликий жаль, від отриманих тілесних ушкоджень жінка 
померла на місці трагедії.

Тетяна ЛЯКУШ
(за інформацією начальника караулу

СДПЧ-6 районного відділу МНС Романа ДОЧУМІНСЬКОГО)

Служба зайнятості – випускникам 
загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних училищ 
і вищих навчальних закладів

Працевлаштування молоді, а тим більше 
випускників загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних училищ і вищих навчальних закладів, 

завжди актуальне та проблематичне. Відсутність 
вільних робочих місць на ринку праці, невміння 

презентувати себе роботодавцю, акцентувати його 
увагу на своїх знаннях і переконувати, що саме 

вони гідні зайняти відповідну вакансію, не дозволяє 
молоді знайти роботу та працевлаштуватися 

після закінчення навчального закладу. Як 
здійснити правильний вибір професії та обрати 
головну справу життя? Відповіді на ці запитання 
можуть надати фахівці служби зайнятості, котрі 
допоможуть знайти серед багатьох шляхів той, 

яким можна буде йти, не озираючись.

Цього слід було чекати
Минулої п’ятниці, 18 травня, близько 20-ї години у недіючому 
напівзруйнованому приміщенні очисної споруди колишнього 

Колиндянського дріжджового комбінату загинула 
жителька (1973 р. н.) с. Колиндяни.

Хай горить безпечно газ повсякчас
Блакитне паливо – це велика благодать. Проте іноді безневинний 
вчинок, необережна дія при поводженні з газом може створити 

безліч проблем. Та небезпеку можна й потрібно попередити 
і відвернути. Як саме? Шляхом профілактики та навчання. 

Дітям ще змалечку слід пояснити правила користування газом. 
Тому в Колиндянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів 

відбувся виховний захід-агіткампанія «Про безпеку 
з газом знай – грізне лихо відвертай!».

Чемпіонат області. 3-й тур
«Нива» Теребовля – ФК «Чортків» 

– 2:2. Після трьох турів з п`ятьма 
очками в активі чортківчани очо-
люють турнірну таблицю Південної 
зони першості області.

Чемпіонат району. 2-й тур
Перша група
Улашківці – Росохач – 5:2; Ягільни-

ця – Біла – 0:1; Косів – Гор. Вигнанка 
– 2:0; Звиняч – Шманьківці – 6:2; За-
водське – Поділля – 8:2.

Друга група
Зона «А»
Свидова – Ридодуби – 1:2; Капус-

тинці – Базар – 2:6; Дж. Слобідка – 
Палашівка – –:+; Скородинці – Бич-
ківці – 0:0; Полівці – Милівці – 0:0; 

Білобожниця – Ромашівка – 3:2.

Зона «Б»
Заводське 2 – Шманьківчики – 1:2; 

Пробіжна – Колиндяни – 3:0; Залісся 
– Калічівка – 0:6; Товстеньке – Гадин-
ківці – 3:1; В.Чорнокінці – Кривеньке 
– 0:0; Угринь – Давидківці – 1:10.



07.10 7 чудес України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.30 Ювелір ТБ
09.05 Хто в домі хазяїн?
09.25 Православна енци-
клопедія
10.00 Трансляція Троїцького 
богослужіння зі Свято-
Володимирського кафе-
дрального собору м. Києва
14.15 Ближче до народу
15.10 Смішний та ще 
смішніший
15.35 Караоке для дорослих
16.25 Шеф-кухар країни
17.15 Золотий гусак
17.45 Маю честь запросити
18.30 В.Гришко. “Коханим 
жінкам”
19.20 Концерт С.Ротару
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

07.00 Х/ф “Підкорювач 
потягів”
08.40 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Кулінарні курси
11.25 Велика різниця по-
українському
13.05 Я люблю Україну
14.30 Міняю жінку 5
15.50 Операція Краса
17.40 Х/ф “Все враховано”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Побий ведучого
22.20 Світське життя
23.20 ТСН-Тиждень

06.30 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
11.30 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”
14.50 Х/ф “Що приховує 
любов”
16.50 Вечірній квартал
17.50, 21.00 Х/ф “Чемпіо-
ни з підворіття”
20.00 Подробиці тижня
23.10 Що? Де? Коли?

06.10 Мультфільм
06.20 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
11.40 After Live
12.20 Таємниці успіху 
13.00 Зелений коридор
13.10 10+10. Україна – 
Грузія
14.05 Х/ф “Поїзд мило-
сердя”
15.35 В гостях у 
Д.Гордона
17.20 Золотий гусак
17.45 Бенефіс Є.Шифріна 
“25 років на сцені”
20.55 Зворотний зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.20 Кабмін: подія тижня
21.30 Всеукраїнський кон-
курс молодих виконавців 
ім. М.Мозгового
23.00 Експерт на зв`язку
23.25 Ера здоров`я

06.25 М/ф «Смурфи»
07.20 Справжні лікарі 2
08.10 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.15 Х/ф «Катаклізми»
14.00 Х/ф «Новий льодо-
виковий період»
15.50 Х/ф «Останній 
день»
19.30 ТСН
20.00 Операція Краса
21.40 Х/ф “Молодята”
23.35 Х/ф “Щелепи”

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 2»
15.25 Х/ф “Службовий 
роман”
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Х/ф “Службовий 
роман. Наш час”
22.25 Х/ф “Ізгой”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Телемарафон до 
Дня захисту “Хочу бути!”
10.55 Віра. Надія. Любов
11.45, 15.15 Euronews
11.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Надвечір`я 
13.00 Околиця
13.45 Х/ф «Про друзів-
товаришів»
16.05 Х/ф “Операція 
“Трест” 
17.35 Наша пісня 
18.40 Шляхами України
19.05 Творчий вечір 
А.Книшева “Шоугодно”
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.45. 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
09.55  Т/с «Клон 2»
10.45 Шість кадрів
11.20 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите пере-
втілення
14.05 Т/с “Майстер і Мар-
гарита”
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 «Щелепи»
22.00 Х/ф «Чудовисько»
23.40 Х/ф “Піраньї”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.00 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Велика різниця по-
українськи
21.30 Футбол. Збірна 
Австрії – збірна України
23.40 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25, 20.45 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.35 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
10.55 Здоров`я
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Аудієнція
12.55 Крок до зірок
13.45 Х/ф «Про друзів-
товаришів»
15.55 Таємниці успіху
16.35 Про головне
16.55 Х/ф “Операція 
“Трест”
19.00 Баскетбол. БК “До-
нецьк” – БК “Азовмаш”
21.30 Досвід
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 “Майстер і Мар-
гарита”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30, 23.35 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 Я люблю Україну
21.30 Х/ф “Особливості 
національного полювання” 
23.50 Т/с “Закон і порядок”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.00 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Завжди говори 
“Завжди”
23.25 Т/с “Кулінар”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15, 20.45 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР 
09.20 Уряд на зв`язку
09.50 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона 
11.45, 15.15 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Наша пісня
13.20 Баскетбол. БК 
“Азовмаш” – БК “Донецьк”
16.00 Літній жарт
16.25 Про головне
16.45 Х/ф “Операція 
“Трест”
19.00 Концертна про-
грама “Кроку до зірок 15 
років”
21.50 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 “Майстер і Мар-
гарита”
16.10 Говоримо і показуємо
17.00 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30, 23.45 ТСН
18.35 Не бреши мені - 3
20.15 Х/ф “Неймовірні 
пригоди Адель” 
22.20 Гроші
23.20 Вечірній Ургант

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
11.00 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Завжди говори 
“Завжди”
23.25 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
09.35 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
12.55 Темний силует
13.25 Х/ф «Валентина»
16.00 Контрольна робота
16.25 Таємниці успіху
16.55 Х/ф “Операція 
Трест”
19.00 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.55 Літній жарт 
20.20 Афтершок
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Шість кадрів
11.35 Зніміть це негайно
13.25 Цілковите пере-
втілення
14.15 Т/с “Майстер і Мар-
гарита”
16.15 Говоримо і показуємо
17.05 Сімейні мелодрами 
18.00, 19.30, 00.00 ТСН
18.35 Не бреши мені – 3
20.15 «Міняю жінку – 5»
21.30 «Моя сповідь»
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”
11.00 Т/с “Хрещений син”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Детективи”
13.20 «Слідство вели»
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с “Говорить поліція”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Завжди говори 
“Завжди”
23.25 Т/с “Кулінар”

09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.00 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
10.05 Шеф-кухар країни
12.10 Кабмін: подія тижня
12.20 Право на захист
12.40 Любі хлопчики й 
дівчатка
13.45 Олімпійським 
курсом
14.00 Кубок світу з футбо-
лу-2014. Щоденник ФІФА
14.35 Вікно в Америку
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
16.05 Т/с “17 миттєвостей 
весни”
18.20 Новини
18.40 Діловий світ        
18.55 Бенефіс 
Ю.гальцева та 
Г.Вєтрова
20.35 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс-мінус
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Смішний та ще 
смішніший
22.20 Наше Євро
23.00 Підсумки
23.25 Від першої 
особи

14.00 «Шість кадрів»
14.20 Т/с “Майстер і Мар-
гарита”
16.15 Говоримо і 
показуємо
17.05 Сімейні мелодрами 
18.00 ТСН
18.35 Не бреши мені 3
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Євро на 
нервах”
21.15 Т/с “Без сліду”
23.20 Вечірній Ургант
23.45 ТСН

14.00 Д/с “Детективи”
14.25 Сімейний суд
15.20 Серце підкаже
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Футбол. Збірна Укра-
їни – збірна Естонії
23.05 Т/с “Кулінар”
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30 травня. Тривалість дня – 16.05. Схід – 4.53. Захід – 20.59

ПОНЕДІЛОК
29 травня
ВІВТОРОК

30 травня
СЕРЕДА

31 травня
ЧЕТВЕР

1 червня
П`ЯТНИЦЯ

2 червня
СУБОТА

3 червня
НЕДІЛЯ

28 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.

Подяка

ПАМ’ЯТЬ
3 травня відійшов у вічність 

чудовий лікар,
щира, добра людина, 

люблячий батько і дідусь, вірний товариш
САБАТОВИЧ Юрій Іванович

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

У 1956 р. закінчивши Львівський медичний ін-
ститут, свою трудову діяльність розпочав лікарем-
терапевтом у с. Пробіжна. Опісля 30-ти років 
плідної праці  призначений головним лікарем цієї 
ж лікарні. В трудовій книжці Ю.Сабатовича лише 
один запис – дільнична лікарня с. Пробіжна. 55 ро-
ків свого життя присвятив турботі й невідкладній 
допомозі людям, саме завдяки йому збудовано 
нову Пробіжнянську лікарню.

Був незмінним учасником хору сільського будин-
ку культури, а також церковного; бажаним гостем 
і окрасою кожного товариства. Юрій Іванович був 
люблячим чоловіком, прикладом для дітей і внуків, 
глибоко віруючою людиною. 

Важка виснажлива хвороба, що тривала півтора 
року, обірвала його життя. Розумом усвідомлюємо 
глибину втрати, а серце не хоче миритись – ще-
мить.

У скорботі – рідні, близькі, друзі – 
сім’ї Федоренків (с. Білобожниця), 

Пасемківих (с. Пробіжна), Савруків, 
Мащакевичів, Дмитриків, 

Бабіїв з Чорткова.

Потрібен 
ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВнИК 
із легковим автомобілем 

Оплата – високий відсоток + 
компенсація витрат

Тел. 067-350-14-67

До уваги споживачів 
Чортківського водоканалу!

У зв`язку зі зміною тарифів на 
водопостачання, прохання всіх 
споживачів розрахуватися за 
спожиту воду за травень до 

10 червня 2012 р. за діючими 
тарифами на даний час.

Адміністрація 
водоканалу

30 травня ц. р. о 10-й год. у 
залі засідань ТзОВ “Чортків-
ське АТП-16142” відбудеть-
ся чергова перевірка знань з 
електробезпеки в електротех-
нічного персоналу та фахівців 
служби охорони праці комісією 
за участю держаних інспекторів 
Територіального управління 
Держгірпромнагляду та інспек-
ції Держенергонагляду в Терно-
пільській області.

Педагогічний колектив Росохацької ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлює щирі співчуття Ганні Петрів-
ні Наконечній та Івану Петровичу Жаровському з 

приводу тяжкої втрати – смерті їх матері.

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів ви-
словлює щирі співчуття вчительці англійської мови 
Галині Михайлівні Вовк із приводу важкої втрати – 
смерті її батька.

Колектив автомобільної газонаповнювальної 
компресорної станції м. Чортків висловлює співчуття 
своєму начальнику Олегу Романовичу Мельнику у 
зв`язку з непоправною втратою – смертю матері.

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів вислов-
лює щире співчуття техпрацівниці Г.В.Турчак із приводу 
непоправної втрати – трагічної смерті її сестри ЯВНОЇ 
Наталії Володимирівни. Нехай земля їй буде пухом.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 176765, ви-
дане Тернопільською облдержадміністрацією 25 
жовтня 1993 р. на ім`я: ШАШКО Ірина Андріївна.

свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серії САС за № 029647, видане Чортків-
ською райдержадміністрацією 20 березня 2008 р. 
на ім`я: ГРИЦІВ Тетяна Григорівна. 

посвідчення залізничника серії ЛВ за № 
503290, видане локомотивним депо Тернопіль на 
ім`я: САМІЛА Ігор Йосипович. 

додаток до атестату 02 АП за № 386174, ви-
даний Чортківською ЗОШ № 2 І – ІІІ ступенів 24 
червня 2006 р. на ім`я: МЕЛЬНИК Назар Олего-
вич.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 543940, 
видане Тернопільською облдержадміністрацією 
у 1993 р. на ім`я: НАКОНЕЧНА Олександра Ми-
колаївна.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 191201, 
видане Тернопільською облдержадміністрацією 
5 серпня 1993 р. на ім`я: ЮСЬКІВ Ольга Михай-
лівна.

Вважати недійсними

Травматологічний відділ Чорт-
ківської ЦКРЛ висловлює щиру 
вдячність приватним підприємцям 
Святославу Мазуренку (магазин 
«Рубін») – сину лікаря, котрий як 
ніхто інший розуміє сьогоднішні про-
блеми медицини, і Петру Бровку, 
постійному благодійнику райлікар-
ні, за надану спонсорську допомогу. 
Успіхів вам, шановні жертводавці, 
на ниві підприємництва і благочин-
ності, міцного здоров`я!
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Вітання, оголошення8

31 травня. Тривалість дня – 16.07. Схід – 4.52. Захід – 21.00. Іменини святкують Клавдія, Федот

Вітання

+5 ... +20

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
26 травня

+6 ... +21

неділя
27 травня

+11 ... +18

понеділок
28 травня

+9 ... +21

вівторок
29 травня

+11 ... +25

Середа
30 травня

+10 ... +24

четвер
31 травня

+13 ... +27

п`ятниця
1 червня

продаютЬСя
будинок у с. Калинівщина (12 км від Чорт-

кова) з меблями. Земельна ділянка 68,5 со-
тих, приватизована. Є світло, газ, криниця, 
сад, город, майже готовий став. Біля хати 
річка, сосновий ліс, ідеально для дачі. Ціна 
договірна.

Тел.: 066-908-57-94; 066-220-47-55.

будівельний вагончик і бочка на воду.
Тел. 050-730-51-20.

новозбудований будинок, загальною 
площею 200 кв. м, житлова площа – 130 кв. м 
(сутерини по всій площі), гараж з підвальним 
приміщенням по вул. Граничній-бічній. 

Терміново!
Тел.: 3-25-44; 097-855-91-87; 097-855-91-88.

цегляний приватизований будинок  у с. 
Нагірянка. Є 3 кімнати, газ, вода, кухня, ванна 
кімната, коридор, веранда, господарські будів-
лі, криниця, гараж, 2 підвали, 20 сотих городу.

Тел. 097-213-22-00. 

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

Тел. 066-204-76-12. 

приватизований будинок у с. Горішня Ви-
гнанка, 130 кв. м загальної площі. Є усі зручно-
сті, вікна пластикові, гараж, сарай, 0,40 га землі; 
незавершене будівництво 2-поверхового 
будинку в с. Горішня Вигнанка, 0,10 га землі, 
накрите бляхою, є газ, вода. Ціна договірна.

Тел.: 2-41-80; 096-689-89-66. 

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

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28. 

3-кімнатна квартира (2 поверх) покраще-
ного планування, загальною площею 93,5 кв. м 
у новозбудованому будинку по вул. Січинського. 
Є дві засклені лоджії, індивідуальне опалення, 
вода, каналізація та частково зроблений ремонт. 

Тел. 096-465-35-11.

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

Тел. 066-650-13-55.

одинокий чоловік поважного віку терміново 
продає в польському 5-квартирному особняку, 
побудованому в 1928 р. у центрі Чорткова, 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.

приватизований будинок у центрі с. Нагі-
рянка. Є 5 кімнат, газ, вода, а також господар-
ські будівлі, криниця, гараж, 20 сотих городу.

Тел.: 096-185-17-17; 6-48-47.

мотоцикл, китайського виробництва, 
2008 року випуску, 150 куб. см, пробіг – 1500 
км, у доброму стані, дешево.

Тел. 098-958-34-98.

Педагогічний колектив 
Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 6 

щиросердечно вітає із 70-літнім ювілеєм 
колишню вчительку

Іванну Омелянівну 
АРТЮНІНУ.

Свій ювілей Ви зустрічаєте, збагачені 
життєвим досвідом. Сумлінною довгоріч-
ною працею, доброзичливими стосунками 
з колегами Ви заслужили в нашому колек-
тиві глибоку повагу. 

Нехай Ваша життєва дорога в`ється по 
висхідній, нагороджує здоров`ям, радістю 
і благополуччям. 

Нехай завжди Вас супроводжує щасли-
ва зоря удачі та Боже благословення на 
многая і благая літа!

Щиро вітаємо з Днем народження 
отця-пароха с. Малі Чорнокінці

Віталія ПАЛАМАРА.
Всечесний отче!
Прийміть щирі вітання у 

знак великої поваги до Вас 
як духовного провідника, взі-
рця сподвижницької праці в 
ім`я служіння Богові.

Схиляємо голови з визнан-
ням і подякою за Ваші труди, 
молитви й провід у нашій 
мандрівці до небесного Єру-

салиму. Господь благословив Вас на нелегку 
працю у винограднику Христовому, щоби не-
сти Божу науку своєму народові.

Сійте у серцях людських добро.
Ми Вам щиро хочем побажати,
Щоб зерно це щедро проростало.
Хай Господь здоров`я посилає,
Радості і щастя додає,
Дух святий над Вами хай витає,
Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додає наснаги Вам і сили.
Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!

З повагою – парафіяни УГКЦ св. Теклі 
с. Малі Чорнокінці.

Низький уклін військовій частині 1915, 
сім`ям Михайла Яблонського, Павла Кулія, 
Володимира Заводовського, Дарії Безуб`як, 
Оксани Бартків, Степана Мельничука, Ан-
дрія Тхоровського, Тетяни Осьмак, Надії 
Тракало, священикам православної та ка-
толицької церков с. Біла, всім жителям с. 
Біла, які допомогли нашому внукові, пле-
міннику Івану Володимировичу Вівчарику, 
надавши спонсорську допомогу на опера-
цію та лікування.

З вдячністю – дідусь Павло, 
цьоця Марія, дядько Степан.

Висловлюю щиру подяку за діяльне співчут-
тя та взаєморозуміння заступнику головного 
лікаря району М.Я.Копистенському, який уміє 
сприйняти чужий біль як свій власний. Бажаю 
йому та його сім`ї великого щастя, міцного, як 
граніт, здоров`я. Нехай Господь охороняє, а 
Матінка Божа здоров`я посилає на многії та 
благії літа!

З повагою – Ганна ШТОЙКО,
с. Горішня Вигнанка.

21 травня відсвяткувала своє 16-річчя 
дорога донечка, сестричка, внучка

Тетянка ДИКА
зі с. Шульганівка.

Прийми вітання наші щирі,
Бажаємо миру, 
                    радості, добра,
Здоров`я, щастя 
                   від землі святої
І ласки Божої 
                     на многії літа.
В житті нехай все буде, 
                        що потрібно,

Без чого не складається життя:
Любов, здоров`я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Попросить у Бога щасливі літа.

З любов`ю і повагою – мама Наталка, 
тато Ігор, брат Андрійко, 

бабусі Наталія і Люба, дідусі Андрій,
 Богдан і вся родина.

27 травня нашому 
дорогому синочкові та внуку
Олександрові СЛОБОДЯНУ

з м. Чортків виповнюється 18 років.
Прийми наші найтепліші 

вітання з нагоди Дня наро-
дження. Насамперед бажа-
ємо Тобі міцного богатир-
ського здоров`я, молодечого 
запалу, міцності духу і на-
снаги для здійснення всього 
задуманого на довгі-довгі 
роки. Нехай Тебе у всіх почи-
наннях супроводжує удача, 

розуміння та підтримка з боку рідних і друзів, 
а вибрана життєва дорога хай буде встелена 
небесними зірками і Твій Ангел-Хоронитель 
хай буде з Тобою завжди! Щоб Ти кожної миті 
відчував Богородиці щиру опіку.

Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться надії
І множиться тепло.
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе.
Тобі сьогодні – 18 років!
Тож з Днем народження Тебе!

Мама, тато, бабуся, дідусі.

Наш район гідно представляли школя-
рі дев`яти ЗОШ І – ІІ ст. – Милівецької, 
Бичківської, Давидківської, Нагірянської, 
Скородинської, Ридодубівської, Товстень-
ківської, Шульганівської та Палашівської. 
У змаганнях з легкої атлетики та легко-
атлетичного кросу наші спортсмени по-
сіли шості місця, з баскетболу – друге, 
з волейболу та футболу здобули почес-
ну першість, а з настільного тенісу стали 
третіми. Крапку, а може, й знак оклику 
поставили юні футболісти, які від перших 
хвилин змагань до фінального свистка не 
давали своїм суперникам найменшої на-
дії навіть на нічию. Нашу футбольну збір-
ну готували у Нагірянській, Бичківській, 
Ридодубівській, Шульганівській та Давид-

ківській школах. 
Перемога футболістів дозволила до-

строково, вперше за 16 років, виграти об-
ласні Спортивні ігри учнівської молоді. Це 
заслуга прекрасного самовідданого ко-
лективу вчителів фізичної культури, дис-
циплінованих і старанних учнів, їх батьків, 
які надавали моральну та матеріальну до-
помогу своїм дітям. 

У районних іграх перше місце посіла 
команда Бичківської ЗОШ І – ІІ ст., друге 
– Нагірянської. Третіми стали спортсмени 
Давидківської ЗОШ, які виграли лише одне 
очко у команди  Скородинської школи.

Анатолій КОПЕЛЬ, 
вчитель Ридодубівської ЗОШ І – ІІ ст.

Два тижні тому в Тернополі проводи-
лись обласні змагання серед школярів 
області, організаторами яких стали Тер-
нопільські ОК ЦНТТШУМ та ОК ТСОУ. 

У складі п`яти учасників команда юних 
картингістів Чортківського РЦНТТДУМ ви-
борола перше місце. Призерами змагань 
стали Олександр Богдан у класі «Піонер» 
(І місце), Назар Новосядлий у класі «По-

пулярний юнак» (І місце), Роберт Карімов 
у класі «Кадет» (І місце), Владислав Пав-
лишин у класі «Популярний дорослий» (ІІ 
місце), Андрій Любий у класі «Кадет» (ІІ 
місце). Готував команду до змагань керів-
ник гуртків картингу Іван Іванович Бобак.

Михайло СВЕрГУН, 
директор Чортківського РЦНТТДУМ

25 травня, коли усі учні шкіл поспішають 
на свято Останнього дзвоника, 

вшановують працю вчителів, святкує 
свій ювілей директор 

Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Ярослав Володимирович ПАТОЛА.

Весна всміхнулась тепло і врочисто,
Із квітів шану Вам встеляючи до ніг,
Із привітань змережила намисто
Й поклала щиро на поріг.
Бажаємо міцного здоров`я,
Якого ні за які гроші не купить,
Живіть, працюйте щасливі й бадьорі.
Не знайте горя, сліз і бід.
Хай мудрість чоловіча Ваша
Усім допомагає в дружбі жить.
Любові, тепла, щастя без краю
В сьогоднішній ювілей щиро бажаєм!
З повагою – колектив школи.

25 травня святкує своє 45-річчя
Богдан Миколайович ЧОМКО

зі с. Білий Потік.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров`я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, мов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить 
                                               з буднів свята,
А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою і любов`ю – 
дружина Світлана, сини Володя 

та Іван, донька Наталя, невістка Ірина 
та внук Сашенька.

Заувага!
Абонентна плата за користування водою 

та водовідведенням з 1 червня ц. р.
Тарифи за 1 м3: водопостачання – 6,96 грн.; водовідведення – 2,27 грн.

Водоспоживачі Місячна норма 
споживання на 

1 людину, м3

Сума оплати 
з 1 людини в 
місяць, грн.

1. Житлові будинки квартирного типу:
– з водопостачанням (без каналізації і ванни)
– з водопостачанням і каналізацією (без ванни)
– з водопроводом і каналізацією (без ванни) з газовими на-
грівачами
– з водопроводом, каналізацією і ваннами
– з водопроводом, каналізацією і ваннами, з газовими або 
електричними водонагрівачами
– з водопроводом і ваннами (без каналізації) з газовими або 
електричними водонагрівачами

2,608 
2,608
3,294

4,118 
5,216

5,216

18,15 
24,07
30,40 

38,01 
48,14

36,30

2. Водокористування з водозабірних колонок:
– дворова колонка
– вулична колонка

2,169 
1,373

15,10 
9,56

3. Миття автотранспорту (1 автомашина):
– вантажних машин
– автобусів
– легкових машин
– мотоциклів

13,725
13,725
8,235
1,373

95,53
95,53
57,32
9,56

4. Водопостачання на утримання підсобного господарства 
(на 1 голову):
– корови молочні
– ВРХ м’ясна
– свині дорослі
– молодняк ВРХ (до 2-х років)

3,157 
2,060 
0,687 
0,878

21,97 
14,34 
4,78 
6,11

Примітка. Тарифи на воду і водовідведення подаються з урахуванням ПДВ.
Адміністрація водоканалу

Футбол
Й без надії на нічию!

Завершилися 16-ті Спортивні ігри учнівської молоді району та області. 
Вони відрізняються від попередніх насамперед представництвом 

учнів шкіл району в обласних змаганнях.

Подяка

Картинг
Перші в області


