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Сьогодні – День Конституції України
Шановні земляки!

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи 
суверенну волю громадян нашої держави і спираю-
чись на багатовікову історію українського державотво-
рення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон 
України – Конституцію, яка стала реальною й дієвою 
основою розбудови незалежної демократичної держа-
ви як повноправної учасниці світового співтовариства. 
Конституція увійшла в суспільне життя як головний 
оберіг державності та демократії, гарант незалежності 
і соборності України. Її найвища юридична сила, вер-
ховенство права, політична, економічна та ідеологічна 
багатоманітність – фундаментальні засади, на яких 
ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє 
українського народу.

Нехай демократичні засади, закріплені цим над-
звичайно важливим документом, стануть реаліями 
нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця 
кожному громадянину нашої держави. Давайте споді-
ватися на краще майбутнє та разом творімо нову євро-
пейську державу.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій 
розбудові нашої державності, становленню достатку в 
кожній сім’ї. Зі святом вас, дорогі земляки!

У неділю – День молоді
Серед багатьох свят, які відзначає наша країна, це 

свято – особливе та унікальне, бо саме такою є моло-
дість. Це неповторна й відповідальна пора, коли лю-
дина вступає у самостійне життя, ухвалює свої перші 
власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога 
стає запорукою життєвого успіху. До того ж, це свято 
всіх, хто відчуває себе молодим не лише за віком, а 
й душею.

Вам випало жити в непростий і дуже цікавий період, 
коли наша держава пробуджується, міцніє, і саме ви ма-
єте стати незамінною опорою, фундаментом на шляху 
розквіту й процвітання України. Проблем у молоді ви-
стачає, тому держава приділяє й приділятиме особливу 
увагу молодому поколінню як незамінній рушійній силі 
розвитку суспільства, його найбільш перспективній ге-
нерації, що розбудовуватиме майбутнє. Тому бажаємо 
вам, молоді друзі, бути завжди переможцями. Держа-
ва розраховує на ваші знання, інтелект, без яких ми не 
зможемо зробити справжні прориви в усіх сферах жит-
тя. Наша Батьківщина, як і ви, дуже молода – їй лише 
двадцять два. Разом з вами, вашим завзяттям, наполе-
гливістю ми здатні зробити справжні дива – побудувати 
красиву та могутню Україну, якою пишатимуться наші 
співвітчизники. Бажаємо вам із притаманною юності 
глибиною почуттів любити свою країну, не розчарову-
ватися в житті. Будьте справедливими та впевненими у 
своїх силах. Щастя вам і успіхів!

2 липня – День працівників державної 
податкової служби України

Шановні податківці!
Щиро вітаємо вас із професійним святом. Створен-

ня державної податкової служби забезпечило функ-
ціонування ефективної системи прогнозування та 
адміністрування податків, одного із фундаментальних 
завдань влади нашої держави. Сьогодні ми можемо 
із впевненістю стверджувати: Україна має ефективно 
діючу податкову службу, здатну забезпечити виконан-
ня податкового законодавства. Слова шани й подяки 
адресуються податківцям, які демонструють високу 
професійність, знання справи, громадську мужність 
та відповідальність, які своєю повсякденною копіткою 
працею сприяють розв’язанню невідкладних завдань 
соціально-економічного розвитку країни.

Бажаємо вам натхнення в роботі та примноження 
внеску у зміцнення позитивних тенденцій вітчизняної 
економіки, ще більшої наполегливості і безкомпроміс-
ності в наступі на “тіньову” економіку і корупцію. Від 
щирого серця бажаємо завжди бути на рівні тих склад-
них завдань, які покладаються на вас, і відповідати тим 
високим вимогам, які визначені для податкової служби 
законами нашої держави.

Ексклюзивний тур
запрошуємо 28-30 червня (2 ночі / 3 дні) 

та 9-11 липня
на БІлІ нОЧІ в санкт-Петербурзі 
з панорамою розведення мостів

у вартість входить проїзд автобусом євро класу + 
харчування + проживання в готелі + вхідні квитки 
на екскурсії: оглядова по місту, Петропавловська 
фортеця, Ермітаж, Петергоф, Ісааківський собор, 
нічний Петербург, Єкатеринівський палац
тел.: (098) 552-05-77; (066) 613-32-35.

У неділю, 30 червня ц. р., в Чорткові,
у парку культури і відпочинку ім. І.Франка 

відбудеться святкування Дня молоді

У програмі свята:
16-а год. – ігротека для наймолодших; 
17-а год. – початок святкового концерту за участю худож-

ніх колективів району та молодіжних хореографічних колек-
тивів міста (Співоче поле).

Після закінчення концерту – молодіжна дискотека, ро-
дзинкою якої буде участь наймолодшого ді-джея західного 
регіону DJ WASSABI.

Упродовж святкування в парку працюватимуть заклади 
громадського харчування і містечко народних умільців.

Запрошуємо усіх взяти участь у святкуванні Дня молоді!

Оргкомітет

У неділю – свято активних, розумних, допитливих, творчих, успішних, тих, хто здатний 
безупинно радіти життю, – День молоді. Мрійливі й запальні, патріотичні й залюблені у весь світ, 

повсякчас готові на подвиги й водночас духовно чисті, прагнучі самовдосконалення – 
ось яким є ідеал сучасних українських юнаків та юнок. Такою у своїй переважній більшості 

є й юнь нашої Чортківщини. Про них – молодь краю, майбутнє Чортківської землі, читайте у цьому номері – 
на оновленій сторінці для молодих «Ровесники».

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Будь таким, як ти є, і не зраджуй себе!
В майбуття вирушай: б’є життя через край!
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Урочистості

Ринок праці

Семінар

Вітання

Теплі слова вітань їм адресували 
голова райдержадміністрації Сте-
пан Кобіс і заступник голови районної 
ради Любомир Хруставка. «Державний 
службовець – це особлива професія, 
представник якої володіє, з одного 
боку, широкими повноваженнями, а з 
іншого – несе подвійну відповідаль-
ність за стан справ у суспільстві. Це 
нелегка праця, яка потребує самовід-
даності, бажання служити людям та 
справжньої відданості своїй справі. 
Тож міцного здоров’я вам, професій-
них успіхів, натхнення, наполегливості 
та віри у достойне і світле майбутнє 
нашої держави!», – мовив у своєму ві-
тальному слові керівник району. А за-
ступник очільника райради наголосив, 
що державні службовці є тим місточ-

ком, який служить зв`язком між вла-
дою і громадою, і він має бути міцним 
та надійним. Голова Чортківсьої РДА 
С.Кобіс і заступник голови районної 
ради Л.Хруставка, подякувавши дер-
жавним службовцям – як ветеранам, 
так і молодим – за сумлінну працю в 
органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, та з нагоди Дня дер-
жавної служби вручили кращим із них 
грамоти.  А стараннями працівників ра-
йонного комунального будинку культу-
ри ім. К.Рубчакової, педагогічного учи-
лища ім. О.Барвінського, Чортківської 
дитячої музичної школи, Заводської 
школи мистецтв та сільських аматорів 
сцени для усіх присутніх держслуж-
бовців було влаштовано чудовий свят-
ковий концерт, що подарував їм приєм-
ні хвилини радості.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У семінарі взяли участь: заступник 
голови райдержадміністрації з гумані-
тарних питань І.Стечишин,  заступник 
начальника управління соціального 
захисту Чортківської РДА Л.Слободян, 
член Чортківської районної асоціації 
підприємців малого та середнього 

бізнесу І.Польова, заступник дирек-
тора районного центру зайнятості 
Л.Совінська, начальник відділу вза-
ємодії з роботодавцями  районного 
центру зайнятості О.Яковлєва,  пред-
ставники  трьох  навчальних закладів 

району, управління ПФУ у Чортківсько-
му районі,  роботодавці району, соці-
альні партнери, а також представники 
засобів масової інформації – газети 
«Голос народу», районного комуналь-
ного радіомовлення.

Заступник голови райдержадміні-

страції І.Стечишин у своєму виступі 
зауважив щодо необхідності переходу 
на мобільні стосунки, які забезпечують 
підготовку  конкретних спеціалістів у 
навчальних закладах, в яких є потреба 
у роботодавців.   

Заступник директора районного 
центру зайнятості Л.Совінська наголо-
сила на тому, що Закон України «Про 
зайнятість населення», який вступив у 
дію з 1 січня 2013-го, передбачає низку 
заходів, що мають позитивно вплинути 
на підвищення рівня офіційної зайня-
тості молоді. Зокрема держава гаран-
тує роботодавцям, які надаватимуть 
перше робоче місце, пільги зі сплати 
єдиного соціального внеску.

Заступник директора Чортківсько-
го вищого професійного училища 
А.Бондя закликав присутніх брати ак-
тивну участь у формуванні переліку 
професій, на які є попит на ринку пра-
ці, а також сприяти зміцненню матері-
альної бази навчального закладу для 
одержання учнями практичних навиків 
роботи в сучасних умовах праці.   

Учасники семінару висловили думку, 
що економічне стимулювання робото-
давців, які створюють нові робочі міс-
ця та працевлаштовують безробітних, 
у тому числі й молодь на перше робо-
че місце, реалізовуючи новий Закон 
України «Про зайнятість населення», 
є досить перспективним і дозволить 
суттєво зменшити кількість безробіт-
них серед молоді.

Ольга ЯКОВЛЄВА, 
начальник відділу взаємодії 

з роботодавцями  районного 
центру зайнятості

Нарада-семінар на тему: «Здійснення контролю в міс-
цевих органах виконавчої влади», на якому розглядалися 
питання впровадження нових методів роботи і вдоскона-
лення системи даного контролю, проходив у малій залі 
засідань районної ради. Відрадно, що сектор контролю 
апарату Чортківської РДА за методами здійснюваної робо-
ти визнано найкращим серед секторів районів нашої об-
ласті. Тому на порядку денному, враховуючи удосконален-
ня контрольної діяльності сектору контролю Чортківської 
РДА, зокрема завідуючої сектором Л.Мельник і головного 
спеціаліста С.Венгринович, учасники вивчали досвід діяль-
ності в даній системі. Адже основним завданням відділу є: 
здійснення контролю за виконанням законів України, актів і 
доручень Президента України, Кабміну, актів центральних 
органів влади, розпоряджень і доручень голів обласної та 
районної держадміністрацій, а також аналізу причин виник-
нення порушень у виконанні вимог зазначених документів 
і внесення пропозицій щодо їх усунення; підготовка інфор-
маційних, довідкових матеріалів із питань виконання вище-
зазначених документів.

У роботі семінару взяли участь перший заступник голо-
ви Чортківської РДА Р.Філяк, представники сектору контр-
олю апарату ОДА, керівник апарату РДА Ж.Габруська, заві-
дуючі секторами контролю апаратів райдержадміністрацій 
області.

У ході обговорення завідувач сектору контролю апарату 
ОДА Г.Баран закцентувала увагу на належному рівні здій-
снення контролю сектором Чортківської РДА, відзначивши 
позитивність удосконалення даної системи, поліпшення 
організації роботи з розпорядчими документами та підви-
щення рівня виконавської дисципліни. 

Опісля робочої зустрічі учасники семінару мали змогу 
ознайомитися з історією нашого міста, його архітектурни-
ми та пам’ятками культури, відвідати святі місця. Цікавий 
екскурс Чортковом для гостей провело подружжя крає-
знавців Ольги та Яромира Чорпітів. Щирістю зустріло і 
Чортківське педагогічне училище ім. О.Барвінського. На 
правах господаря Р.Пахолок представив шанованому то-
вариству матеріально-технічну базу навчального закладу. 
Під завісу оглядин гості були почаровані  талановитістю та 
професійністю майстрів музичного мистецтва училища.

Тетяна ЛЯКУШ

Дорогі краяни!
Як завжди, наприкінці червня ми відзначаємо День Кон-

ституції України. 
Попри всю складність суспільно-політичної ситуації у 

нашій державі, в якій процвітає корупція, зростає рівень 
безробіття, панує бідність, порушуються права і свободи 
людини, нищиться українська мова та культура, спотворю-
ється історія – все ж хочу зауважити: для України отриман-
ня Основного Закону є епохальною подією. Ми маємо ще 
один символ своєї незалежності (окрім Державного Прапо-
ра і Герба.) Це – головний оберіг державності і демократії, 
гарант незалежності і соборності. На ньому вибудовуються 
фундаментальні засади майбутнього України.

Проблеми, які маємо нині, минуть. Прийде день, коли всі 
у нашій державі будуть жити, дотримуючись Основного За-
кону.

Адже демократичний розвиток ніколи не був легким.  
Тому маємо усвідомити те, що в нашій силі змінити ситуа-
цію у державі на краще. Для цього потрібно зовсім мало – з 
розумінням підійти до того, кого і для чого ми обираємо до 
місцевих рад, до парламенту, в президентське крісло. Тож 
твердо вірмо у те, що наступні покоління українців будуть 
жити у  зовсім іншій країні, яку світ сприйматиме як консти-
туційно розвинену, демократичну правову державу. Кожен 
з нас хоче, щоб у такій державі жили ми, наші діти і внуки. 
Тож маємо діяти та наближати цей час і в молитві, і в дум-
ках, і в повсякденних справах.

Добра вам, щастя, здоров’я.
Зі Святом Конституції!
Слава Україні та її народу!

З повагою – народний депутат України 
Іван СТОЙКО

Є така професія – державний службовець
Чомусь у нашому суспільстві слово «чиновник», з яким асоціюються 

держслужбовці, має негативне забарвлення, хоча недоліків у цій професії 
можна нарахувати не більше, аніж у будь-якій іншій. Як би там не було, 

але без них не може існувати будь-яка держава. І минулої п’ятниці 
кількасотенна армія чиновників Чортківщини зібралася у залі засідань 

районної ради на урочистості з нагоди свого професійного свята – 
Дня державної служби, яке відзначається з 2003 року.

Спромога трудового старту
Позавчора у приміщенні Чортківського районного 

центру зайнятості відбувся семінар з соціальними партнерами 
на тему «Реалізація завдань та доручень Президента України 

щодо забезпечення молоді першим робочим місцем».

Контроль – і безумовно…
Минулого четверга, 20 червня, у Чорткові відбувся 
семінар завідуючих секторами контролю апаратів 

райдержадміністрацій Тернопільської області.

Наказом Чортківського районного управління юстиції від 
26 червня 2013 р. за № 7/8 зареєстровано розпорядження 
голови Чортківської районної державної адміністрації від 21 
червня 2013 р. за № 207-од «Про організацію громадських 

робіт у Чортківському районі на 2013 рік», про що зроблено 
запис в Державному реєстрі нормативно-правових актів мі-
ністерств та інших органів виконавчої влади за № 3/125.

Юстиція інформує
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Соціум 3
Із засідання колегії райдержадміністраціїЄ така служба

– Я – корінна вінничанка. Закінчила Львів-
ський торгово-економічний інститут. Другу 
вищу освіту здобула в Тернопільському на-
ціональному економічному університеті. У  
податкових органах  працюю з 1996 року, з 
невеликою перервою (три роки працювала 
бухгалтером на державному підприємстві). 
З 2002 р. працювала старшим інспектором, 
а з наступного року начальником відділу, 
потім заступником керівника департаменту 
з питань адміністрування акцизу та контр-
олю за виробництвом і обігом підакцизних 
товарів ДПА у Вінницькій області. У 2009 
році мене призначають начальником Бар-
ської МДПІ. З березня 2012-го переводять 
на Тернопілля, начальником Бучацької 
МДПІ.  І з 24 травня ц. р. призначена на-
чальником Чортківської ОДПІ.

– І що можете «свіжим поглядом» 
сказати про наш район?

– Наразі рано про щось говорити, бо 
крім стола і кабінету практично нічого не 
бачила. Щоправда, уже дещо встигла озна-
йомитися з роботою комбінату хлібопро-
дуктів, перо-пухової фабрики «Біллербек 
Україна», деяких аграрних підприємств. 

Що мене найбільше здивувало? Чортків 
– єдине місто в області і, напевне, в Україні, 
де найнижчі ставки єдиного податку. Місто, 
яке прагне статусу обласного підпорядку-
вання, вважає, що для нього непосильний 
тягар платити максимальну ставку єдиного 
податку. Коли ще кілька років тому єдинни-
ки платили двісті гривень – це сприймалося 
нормально. Сьогодні їм пропонують збіль-
шити з 6 до 10 відсотків – непосильний тя-
гар. Можливо, дехто хоче на цьому зробити 
дешевий піар. Але не розуміти того, що як 
ми платимо податки – так і будемо розви-
ватися… Маємо розбиті дороги, неприбра-
ні фасади, навіть урни для сміття рідко де 
зустрінеш, але твердо стоїмо на своєму. 
Сьогодні (на день нашої розмови, 26 черв-
ня) засідала бюджетна комісія міської ради 
і спромоглася підняти ставку аж… на один 
відсоток – з шести до семи. Такими темпа-
ми ми ще довго будемо тільки говорити про 
вільну незалежну Україну, а жити тим, що у 
нас залишилось. 

– Напевне, Ви порахували, скільки від 
цього втрачає місцевий бюджет?

– У рік – близько 150 тис. грн. лише по 
одному виду податків платників першої 
групи (ті, хто здійснює торгівлю на ринках 
з лотків). Додайте до цього ще близько 600 
тис. грн. другої групи, де відсоткова ставка 
може коливатися від 10 до 20 (сюди вхо-
дять магазини, майстерні, тобто ті підпри-
ємці, що уже мають право мати найманих 
працівників). Приміром, у Чорткові став-
ка 12 відсотків, у тому ж Бучачі – 20, як і у 
всіх інших більших райцентрах. На жаль, ці 
ставки приймають сесії міських, селищних 
рад і ми тут нічого вдіяти не можемо. 

– Тим не менше, на одній з останніх 
нарад при голові райдержадміністрації 
Ви заявили, що перевиконання районно-
го бюджету буде на рівні 106 відсотків, 
що дасть можливість згодом на сесії 

райради спрямувати залишок коштів 
на якісь нагальні потреби. Завдяки 
чому?

– Завдяки співпраці і партнерським від-
носинам з бізнесом. На сьогоднішній день 
уже маємо 103 відсотки. Думаю, вийдемо 
не на 106, а навіть на 108. Але основне на-
вантаження… Знаєте, що ще дивує. Найви-
ща зарплата чому рахується в бюджетній 
сфері? Тому, що вона – легальна. Майже 45 
відсотків податку з доходів фізичних осіб по 
району складають доходи бюджетної сфе-
ри. А дрібний бізнес платить по мінімуму, 
тому й така картина.

– Гаразд, Тетяно Михайлівно. Давай-
те перейдемо до більш глобальних пи-
тань. З початку року податкова служ-
ба працює в нових для себе умовах. Що 
від цього змінилося?

– Додалося більше функціональних 
обов’язків, адже до нас приєднали митни-
цю. З 1 липня ц. р. нам передається єди-
ний соціальний внесок. Адміністрування 
дохідної частини бюджету тепер повністю 
покладено на органи Міністерства доходів 
і зборів. Але основні напрямки і пріорите-
ти, про які заявив наш міністр О.Клименко, 
коли він тільки-но став головою тоді ще 
ДПС України: в першу чергу – це партнер-
ські стосунки. Ми надаємо послуги. Ми не 
чіпаємо суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які працюють чесно і прозоро. Але 
ми будемо боротися з тими, хто не платить 
податки. Це веде за собою не тільки змен-
шення кількості перевірок, а й ризикоорієн-
товану систему відбору підприємств для 
контролю.

Основні наші зусилля будуть спрямовані 
на забезпечення простоти та зручності ад-
міністрування податків та митних платежів, 
усунення адміністративних бар`єрів. На цих 
пріоритетах базується сьогодні робота на-
шої служби.

Які ще зміни нас торкнулися? Відбува-
ється об`єднання інспекцій. Зокрема Чорт-
ківська ОДПІ включатиме в себе Заліщиць-
кий і Борщівський райони. Якщо раніше ми 
мали у своєму штаті податкову міліцію, то 
сьогодні вона реорганізована в оперативне 
управління ГУ Міндоходів у Тернопільській 
області. З 1 липня уже повністю має запра-
цювати структура Міндоходів, куди маємо 
перевести мінімум 80 відсотків працівників 
податкової. Оптимізація в основному від-
буватиметься за рахунок скорочення чи-
сельності керівного складу. Якщо раніше 
в області було 10 інспекцій, то тепер зали-
шиться тільки сім. 

Основний акцент ми й надалі будемо ро-
бити на обслуговуванні платників податків. 
З цією метою податковою створено центри 
обслуговування платників податків (ЦОП), 
зокрема і наш, що знаходиться в цокольно-
му приміщенні. Послуги, які надаватимуть 
центри, мають бути максимально доступ-
ними, щоб люди не шукали інспекторів, 
тинялися по коридорах. Наше завдання 
– спростити максимально доступ до всієї 
необхідної інформації, отримання довідок 

тощо, щоб цим мінімізувати контакт з пра-
цівниками податкової служби, таким чином 
уникнути різних спокус, пов’язаних зі спіл-
куванням із бізнесом.

– Наскільки мені відомо, у цьому на-
прямку багато чого вже зроблено. Зо-
крема та ж звітність усе більше по-
дається в електронному вигляді, що 
значно економить час як самих звітую-
чих, так і працівників інспекції.

– Податкова звітність з ПДВ сьогодні по-
вністю надходить в електронному вигляді. 
До кінця року стовідсотково через Інтернет 
звітуватимуть і платники податку на при-
буток. Повним ходом йде персоналізація 
касових апаратів, внаслідок чого ми мати-
мемо необхідну інформацію в електронно-
му вигляді напряму. Одне з наших головних 
завдань – максимально перевести всіх 
на цифрові підписи, подання звітностей в 
електронному вигляді. Це мінімізує контакт, 
доступ до  працівників служби, унеможли-
вить корупцію тощо. Результати вже на сьо-
годні є. Люди набагато рідше піднімаються 
до інспекторів на четвертий поверх, лише 
у виключних випадках. Навіщо, коли будь-
яку інформацію можна отримати в ЦОП.

– Тетяно Михайлівно, чи можна ска-
зати, що найбільшою загрозою для 
вітчизняної економіки є тіньовий сек-
тор?

– Саме так. На сьогодні, якщо взяти зо-
крема виплату зарплати «в конвертах», це 
ганебне явище просто процвітає. Я ніколи 
не повірю, що наш мікробізнес, який так 
дехто ревно захищає в Чортківському ра-
йоні, отримує мізер. Дуже і дуже сумніваю-
ся, що люди за мінімальну зарплату будуть 
стояти на сонці чи за прилавком. Тобто 
на руки отримують вони значно більше, а 
внески роботодавці платять з мінімальної 
зарплати. І маємо те, що маємо.

Тож наше завдання – боротьба з випла-
тою зарплат «у конвертах». При райдержад-
міністрації діє робоча група, яка виявляє 
незареєстрованих найманих працівників. 
Лише сьогодні в одному з підпорядкованих 
районів групою виявилено 14 нелегалів.

– За місяць роботи Ви, мабуть, по-
бачили, які тут найбільші проблеми? 
Чи достатньо кваліфіковані кадри пра-
цюють, на Вашу думку, в Чортківській 
податковій?

– Наразі мені важко сказати. Недарма 
дають хоча б 100 днів, аби людина могла як 
слід ознайомитись з новим місцем роботи. 
Працівники Чортківської податкової мають 
великий досвід, роботу свою знають, справ-
жні професіонали. Моє завдання полягає в 
тому, аби правильно розставити пріоритети 
і організувати її в потрібне русло. Прийшов-
ши у Бучач, я говорила, що десь чогось на-
вчимо, побачивши «свіжим поглядом» якісь 
недоліки, багато чого навчимося на місці, 
адже ніде не буває тільки чогось поганого 
або доброго. Скрізь є свої плюси і мінуси. 
І коли переносиш свій досвід, напрацьова-
ність на нове місце, в результаті виграють 
всі. Податкова служба Тернопільщини під-
нялась з останніх позицій на перші, мабуть, 
не в останню чергу за рахунок такої ротації 
кадрів.

– Наше інтерв’ю вийде напередодні 
професійного свята – Дня працівника 
податкової служби. Які побажання Ви 
хотіли б висловити своїм колегам? 

– Насамперед здоров`я, терпіння, успі-
ху при виконанні поставлених перед нами 
функцій і обов’язків. Як говориться: кесарю 
– кесареве. Раз існує держава – мають бути 
й податки. І цю роботу хтось має виконува-
ти. Чомусь у нашій країні можна дозволити 
собі не платити податки. Усі ми прагнемо в 
Європу, а там такого поняття, повірте, не 
існує. Якщо й трапляються, то дуже пооди-
нокі випадки.

В основному податкова служба про-
фесійно виконує свої обов’язки. Якщо 
Тернопільська область сьогодні займає 
одну з найкращих позицій, входить в пер-
шу п’ятірку – не за питомою вагою надхо-
джень, а результативністю роботи – це про 
щось таки свідчить. Тому основне завдан-
ня – тримати і втримати ту позицію, яку ми 
маємо нині. 

– Підсумовуючи нашу розмову, чи мож-
на сьогодні назвати податкову службу 
щитом і мечем державної казни?

– Десь так воно і є, але хотілося, щоб 
вона була більше щитом. Ще раз повторю 
слова нашого міністра: ми не перевіряємо 
сумлінних платників податків, а пересліду-
ємо тих, хто від них ухиляється чи злісно не 
платить. Такі основні наші принципи.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У пріоритеті – партнерські відносини
Знайомство з цією службою для дітей розпочинається ще зі шкільної 

парти (у багатьох на слуху назва конкурсу «Податки очима дітей»). Кожній 
другій дорослій людині з нею доводиться стикатися чи не щодня, особливо 

підприємцям. Проте що робиться там, за лаштунками, пересічній людині 
навряд чи відомо. А нині тут відбуваються серйозні структурні зміни. 

По-перше, з нового року податкова разом з митницею перебуває у віданні 
новоствореного Міністерства доходів і зборів. По-друге, сама реорганізація 
нині проходить і у її підрозділах, зокрема з 1 липня розпочне функціонувати 
Чортківська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління 

Міністерства доходів і зборів у Тернопільській області. По-третє, 
нещодавно останню очолила нова людина в районі – Тетяна Михайлівна 
БЕЛІЧЕНКО. Тож саме напередодні професійного свята  – Дня працівника 

ДПС – чим не привід поговорити з новопризначеним керівником про те, чим 
живе сьогодні служба. Для початку розпочали зі знайомства.

Із приємної миті розпочалося засідання – вітання з молодим 
ювілеєм заступника голови РДА Івана Стечишина, котрому, 
окрім засилань найщиріших побажань ювіляру, вручено гра-
моту від облдержадміністрації з нагоди Дня державного служ-
бовця. Подяки від ОДА удостоївся начальник відділу в справах 
молоді та спорту РДА О.Галущак - за сумлінне виконання служ-
бових обов’язків. 

А далі – за порядком денним, першим питанням якого сто-
яло, мабуть, найакцентованіше – жнива. Саме про стан під-
готовки сільськогосподарських підприємств району до прове-
дення хлібозбиральної кампанії цьогоріч доповідав заступник 
начальника управління АПР РДА І.Заболотний. Затяжна зима, 
так би мовити, “попрацювала” на славу, перешкоджаючи агра-
ріям складними погодними умовами. Адже справжньої весни 
так і не було, зарядні проливні дощі вчинили багато клопоту, 
спричинивши катастрофічні обставини, тому посівна кампанія 
затягнулася фактично на місяць. Отож, станом на сьогоден-
ня в сільськогосподарських підприємствах району зберегло-
ся озимих культур на зерно та зелений корм 13898 га, посія-
но всього ярих культур 25152 га. Цьогоріч необхідно зібрати 
озимих і ранніх зернових культур на площі 16113 га та 3668 га 
ріпаку. На сьогоднішній день в господарствах агропромисло-
вого комплексу району всіх форм власності готовність техніки 
становить 98 відсотків. Нараховується 96 фізичних комбайнів, 
у тому числі 17 вітчизняного виробництва та 79 одиниць іно-
земного. Найважливішим завданням на сьогодні є завершення 
підготовки зернозбиральної техніки та ефективного викорис-
тання, обладнання пунктів прийому та доробки зерна, зерно-
токів, вагового та сушильного господарства.

Окрім питання про жнивування, піднялися й не менш набо-
лілі: недостатнє інформування про надзвичайність ситуацій 
щодо невтішного стану посівних зон; виплату дотацій; здешев-
лення м’яса яловичини для збуту, в цьому ж контексті – яка 
перспектива розвитку тваринництва в районі, адже вимальо-
вується факт його нерентабельності; та ряду інших.

Про стан розвитку форм сімейного виховання в районі та 
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в сімейні форми виховання доповідав начальник 
служби у справах дітей РДА В.Корнак. На первинному обліку 
служби перебуває 108 дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, з них – 67 дітей – під опікою, піклуванням 
громадян, 11 – виховуються в дитячих будинках сімейного типу 
та 13 – у прийомних сім’ях. На території району функціонує 2 
дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 11 дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 6 прийом-
них сімей. 17 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, перебувають на повному державному утриманні 
та потребують влаштування у сімейні форми виховання. На-
гальним є забезпечення виконання прогнозованих показників 
щодо створення в районі ще 2-х прийомних сімей.

Загострив увагу присутніх щодо даної інформації Р.Філяк, 
наголосивши, що питання умов проживання дітей певних кате-
горій, їх утримання та виховання є першочерговим повсякчас. 
Тому контроль щодо збереження житла та майна дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм 
на праві власності чи користування, повинен здійснюватися 
систематично і безумовно. 

На засіданні почергово заслухалися звіти (доповідали сіль-
ські голови – О.Вітик і М.Поворозник) про стан виконання деле-
гованих повноважень у галузі бюджету виконавчими комітета-
ми Милівецької та Коцюбинчицької сільських рад. 

Підсумовуючи інформацію, начальник фінуправління РДА 
Г.Ізвєкова провела певні паралелі до порівняння щодо вико-
ристання коштів спеціальних фондів сільських бюджетів, пла-
тежів до місцевого бюджету. Опісля наведеного фактажу наго-
лосила на здійсненні невідкладних заходів щодо безумовного 
виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України; на забезпеченні 
виконання дохідної частини місцевих бюджетів за І півріччя ц. 
р., повної проплати за енергоносії; а особливо – своєчасному 
використанні коштів спеціальних фондів сільських бюджетів.

Останнім питанням порядку денного засідання розглядав-
ся стан проведення в районі двомісячника з благоустрою та 
озеленення населених пунктів, доповідачем з якого виступив 
начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства РДА О.Трач. Крім цього, він також 
зазначив, що дуже гострою в районі залишається проблема 
поводження з твердими побутовими відходами. Складне ста-
новище виникло з утилізацією та захороненням твердих по-
бутових відходів у Чорткові. Існуюче сміттєзвалище переван-
тажене і не відповідає санітарним нормам. Варто зауважити, 
рішенням сесії Чортківської міської ради виділено земельну 
ділянку на облаштування нового полігону ТПВ, виготовлено 
проектно-кошторисну документацію (вартість будівництва по-
лігону – 6,9 млн. грн.). На превеликий жаль, міський та район-
ний бюджети не спроможні виділити вищевказані кошти, тому 
фінансування будівництва нового полігону включено до пере-
ліку об’єктів, які пропонуються фінансувати коштами з Держ-
бюджету. 

Прикро, та лише на території 25 сільських рад організовано 
вивезення твердих побутових відходів і затверджені схеми са-
нітарного очищення населених пунктів. У селах району орга-
нами місцевого самоврядування не проводитися робота щодо 
паспортизації існуючих місць накопичення твердих побутових 
відходів.

Слід сказати, неабияку полеміку викликало питання про 
облаштування так званих худомогильників і утилізації тва-
ринницьких відходів. Щодо цього Білівський сільський голова 
В.Шматько поділився, так би мовити, досвідом впровадження 
реальних можливостей.

Із заслуханих питань на засіданні колегії було прийнято від-
повідні розпорядження голови райдержадміністрації. 

Тетяна ЛЯКУШ

І жнива – на носі, і буденні 
клопоти не міліють…

Ось так, цілу в’язанку наболілостей намагалися 
розв’язати на засіданні колегії райдержадміністрації, 

яке відбулося 26 червня у залі засідань райради під 
головуванням першого заступника голови РДА Р.Філяка. 



№ 26 (8416), 28 червня 2013 року

Суспільство4

30 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.50. Захід – 21.13. День молоді. Іменини святкують Микита, Савелій

Культурні вісті

Хліб життя

Людина свого часу

З конверта

Подія ця пройшла непомітно. Скром-
но. Без оркестрів і гучних промов. Як 
це вміють наші можновладці (чи владо-
Неможці?). Можна було б пояснити це 
тим, що не було оголошень в місті, ані 
в районній газеті. Але ж відомо, що той, 
хто хоче почути, той почує. Адже в місті 
навряд чи знайдеться такий, що не від-
відує якоїсь соцмережі. Принаймні, в 
«Однокласниках» півміста «сидить», та 
й в «мордокнизі» – не менше. А там (і в 
«ОК», і у «Фейсбуці») оголошення було. 
Завдяки небайдужій і невгамовній Ната-
лії Василівні Горячій, яка й стала ініціа-
тором впорядкування майже занедбаної 

могили і яка, так само, як і всі ті, що вва-
жають себе представниками інтелігенції, 
зайнята і життєво-побутовими, й сімей-
ними клопотами, а також «пов’язана» 
своїми посадовими обов’язками, та все 
ж знайшла час для цієї важливої справи. 
Хтось, можливо, скаже, що довго ми че-
кали цього дня. Але ж, відомо, що краще 
пізно, ніж ніколи. 

Зібралось минулої суботи (22 червня) 
біля впорядкованої могили Теодора По-
ліхи «аж» майже двадцять громадян міс-
та, яким небайдужа доля Людини, котра 
лише за те, що у липні 1942 р. врятувала 
життя шести молодим і недосвідченим 
(але добре освіченим і розуміючим, що 
таке окупаційна влада) гімназистам, гід-
на більше, ніж скромної (щонайменше!) 
уваги не лише купки небайдужих грома-
дян, присутніх на церемонії посвячення 
його могили, а й значно більшої. Від дер-
жавної влади зокрема. Як від обраної, 
так і від призначеної. Якщо вона вважає 
себе державною. Освятив могилу о. Во-
лодимир (Заболотний) – протосинкел 
Бучацької єпархії УГКЦ. Своїми спога-
дами про Вчителя й директора гімназії 
Теодора Поліху поділилися з присутніми 
колишні гімназисти – подружжя Королів, 
п. Максим та п. Іванна зі Старої Ягільни-
ці. Також мовила декілька добрих слів 
про Теодора Поліху та нагадала деякі 
факти з його все ще мало досліджено-
го життя Наталія Горяча, яка, крім вище 
про неї згаданого, є також і заступником 
директора гімназії з виховної роботи. 

Хочеться сподіватись, що КОЛИСЬ 
таки впорядкують і могили січових 
стрільців (котрі згодом стали вояками 
УГА), сотником яких він, Теодор Поліха, 
був. Могили їх вже не стогнуть, не пла-
чуть і не волають, а лише стиха нагаду-
ють: «Пам’ятайте і про нас, мертвих!». Їх 
померлі душі вже, схоже, не дочекаються 
ані від виконавчої влади, ані від «бага-
тообіцяючих» депутатів належної ДЕР-
ЖАВНОЇ уваги. Лише пафосно пишних 
промов. Бур’яни безпам’ятства і пофігіз-
му, які прикривають, наче «конюшиною» 
фальші, пишномовними промовами «з 
нагоди» з високих трибун, що проросли 
в душах тих, яким міщани дали («делегу-
вали») повноваження керувати міськими 

справами, все ще заважають зробити 
те, що треба було зробити, принаймні, 
ще в 1990-х. Але й до цих пір там НІЧО-
ГО не зроблено. Нещодавно почув, як 
деякі «народжені в Чорткові» називають 
могилу репресованих енкавеесівцями 
українців в кінці червня 1941-го, які похо-
вані на нашому цвинтарі: «какой-то но-
водєл». Коментарі, як то кажуть, зайві. 

Теодор Поліха. Чесно кажучи, мало, 
надто мало ми про нього знаємо. На-
родився він 1884 року на Львівщині в с. 
Жабче, що в теперішньому Сокальсько-
му районі. Помер у Чорткові 13 лютого 
1963 року. Похований на головному цвин-

тарі нашого міста. Майже 25 років безпе-
рервно викладав математику та фізику в 
Перемишлі. Також вчителював він і у гім-
назіях Ярослава (тепер це – територія 
Польщі), Коломиї. Про нього і про його 
пластову та вчительську діяльність вже 
була добра згадка в «Голосі народу» (№ 
5 (8395), 1.02.2013 р.) в дописі «Дбав про 
розвій українства», автором якого є На-
талія Горяча – голова ініціативної групи 
щодо зібрання коштів для впорядкуван-
ня могили колишнього директора гімназії 
Теодора Поліхи. А ось що ще можна про-
читати на «Пластовому порталі» (http://
www.plast.org.ua/about /history/cit ies/
bechperemyshl/?dest=printer) у «всезна-
ючому» Інтернеті про його діяльність 
щодо відновлення та розвою «Пласту» 
у Перемишльській гімназії, коли він там 
вчителював («Пласт» у Перемиській 
українській гімназії»): «…Щойно, коли 
пройшла бурунна хвиля Революції, про-
лунали гарматні стріли, притих клекіт 
повстанських боїв, а на пожарищах, на 
скривавленій, горем засіяній українській 
землі посходили квітки нового пробу-
дження, відродилась і пластова праця. В 
шкільному році 1920/21 Соболь Ів. і Дуда 
Р. стараються наладнати працю в Курені 
та щойно по організаційних недоліках і 
манівцях, коли провід Куреня переда-
но проф. Полісі, розпочинається в січні 
1922 р. правильна і взірцева пластова 
праця. Зорганізований гурток майбутніх 
провідників підготовив проф. Поліха до 
першого пластового іспиту, беручи за 
зразок праці «Життя в Пласті»… 

…Важкий і тернистий шлях пройшли 
пластуни, заки надійшла радісна вістка 
про відновлення діяльності Пласту в 
гімназії 30.І.1928 р. Провід Куреня обняв 
проф. Поліха. Утворено гурток учасників 
і кілька гуртків прихильників, що підго-
товлялися до першого пластового іс-
питу. В травні новосформований курінь 
улаштував (05.V.1928 р.) свято патрона 
У.П.У. св. Юрія на цвинтарі українських 
героїв у Пикуличах*, а літом гурток пере-
миських пластунів перейшов пластовий 
вишкіл у Обласному Таборі на Соколі. 

Вислідом піврічної праці в гуртках 
під умілим проводом (виділено мною – 
О.К.) проф. Поліхи було заприсяження 

71 прихильників у прияві всього Куреня 
27.VI.1928 р. Це зворотна точка в історії 
VI куреня. Відтоді починається посте-
пенний енергійний розвиток пластової 
організації – наближаються швидкими 
кроками часи розцвіту й найглибшого 
поширення пластової ідеї в перемиській 
гімназії….».

Не думаю, що знають чи взагалі чули 
про нього ЩОСЬ ті, кому б належало за 
«статусом» не лише знати, а й розпові-
дати учням (і не лише гімназії, якою він 
керував, у дуже непростий, м’яко кажу-

чи, – війна була просто за вікном! – час) 
про ТАКИХ, як він, ОСОБИСТОСТЕЙ, які 
повинні були б стати моральними авто-
ритетами, орієнтирами в подальшому 
житті для учнів ВСІХ українських шкіл. 
Совдепівський агітпроп, який у свій час 
«начиняв» громадян Страни Совєтов 
своїми моральними авторитетами і ге-
роями, нібито вмер. Але якщо ДОБРЕ 
прислухатись і придивитись, то він ніби 
ще живий. Принаймні, «тихою сапою» 
він ВСЕ ЩЕ «работаєт». Лише не «за», 
а «проти». Проти того, щоб колишні 
«совки-малороси» стали не лише Укра-
їнцями, а й, у першу чергу, Громадяна-
ми. Ніхто не заперечить, що виходить з 
наших шкіл, як і в ті старі «добрі» часи 
сересеру, досить багато здібних, тала-
новитих і розумних дітей. З тією лише 
«маленькою» різницею, що в них немає 
моральних (про ідеологічні годі й казати) 
авторитетів, які мали школярі й студен-
ти сересеру. Так, вони були здебільшого 
фальшиві, але вони були. І молодь се-
ресеру в них вірила! Зараз же відсутні 
будь-які. Але ж вони Є! І один з них – ди-
ректор Чортківської гімназії, Вчитель і 
Патріот Теодор Поліха. 

Олександр  КАЗЬВА,
фото  автора

*Пикуличі – село в ґміні Перемишль 
Перемишльського повіту в Підкарпат-
ському воєводстві в пд.-сх. Польщі, у 
межах етнічної української території 
Надсяння. У селі розташований Укра-
їнський військовий цвинтар. Наприкінці 
1920-х років там встановили пам’ятник 
заввишки 8 м у вигляді хреста з написом: 
«Борцям за волю України».  Автором 
пам’ятника стала відомий український 
графік і маляр Олена Кульчицька. На 
жаль, після Другої світової війни і цвин-
тар, і хрест були знищені. З ініціативи 
перемишльського підприємця Ярослава 
Сидора, завдяки його фінансовій допо-
мозі у 1989 р. цвинтар був відбудований. 
Відновлено також традицію спільного 
молебню польських і українських влад 
на цвинтарі. Назву «Український вій-
ськовий цвинтар» встановлено 1994 р. 
У 2000 р. цвинтар збільшено і перене-
сено туди рештки 47-ми бійців УПА, що 
загинули у 1946 р. 

(За матеріалами вільної Інтернет-
енциклопедії «Вікіпедія»)

Він дістане «прописку» у с. Шульга-
нівка – відповідно до благословення 
Священного Синоду УПЦ КП. Чин освя-
чення монастиря звершить 30 червня, 
у першу неділю після П`ятидесятниці, 

правлячий архієрей – преосвя-
щеннійший єпископ Тернопільсько-
Теребовлянський Павло. Розпочнеть-
ся та подія о 12-й годині. А від 13-ї 
год. відправлятиметься Архієрейська 

літургія.
Для того, аби долучитися до цієї 

історичної місії й розділити спільну 
духовну радість, запрошуються духо-
венство та віруючі всіх конфесій укра-
їнських Церков.

о. Михаїл ЛЕВКОВИЧ, 
декан Чортківського деканату, 

митрофорний протоієрей

Купуєм квіти на базарах, 
Хвала рукам, що їх зростили... 
Проте бувають квіти в ранах, 
Що степлером їх наробили.

Докупи зшиті їх листочки – 
Букет той треба прикрасити, 
Стрічки, папір, немов сорочки,  
На ніжні квіти начепити.

Волають квіти: “Наші рани 
Болять, повірте, мов в людей!, 
Ми в вазах хочем довго жити, 
Проте живемо два чи день.

На нас ще й гумки натягають, 
Щоб не змогли ми розкриватись, 
В “спіднички” часто одягають, 
Щоб потім нами милуватись.

Та нам всім не до милування, 
Бо ми страждаємо, як люди, 
Ми волі прагнемо щорання, 
Як купувати хтось нас буде,

Зніміть з нас одяг паперовий – 
Ми власний маємо, зелений,
І буде вигляд наш здоровий, 
Що Господом благословенний.

Нас куплять, будуть милуватись 
Тим різнобарв’ям кольоровим, 
Тоді всі схочуть вас згадати 
Не злим, а милим, тихим словом...”.

Галина ГРИЦЬКІВ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Цікавим та змістовим став навчальний рік, що завершив-
ся, для учнів та викладачів відділу народних інструментів.

З ініціативи викладача відділу Н.М.Миронюк 4 березня у 
школі проведений вечір джазової музики «Ми граємо джаз». 
Ведучі концерту А.Мигас та С.Саварин розповіли присутнім 
про історію зародження та розвитку джазу. Натхненно та 
віртуозно учні й викладачі всіх відділів школи виконували 
ритмічний блюз, фокстрот, спірічуел, кантрі та інші джазові 
твори. Родзинкою концерту були виступи вокаліста, соліста 
РКБК ім. К.Рубчакової, учня школи Д.Майданика та колиш-
нього працівника М.В.Миронюка. Віртуозно та проникливо 
виконували твори А.П’яццолли та О.Доренського випускни-
ки народного відділу, а нині – студенти музичних закладів 
області І.Катинський та Н.Юрків. Юна піаністка А.Базишин 
(клас викладача С.В.Басараби) разом зі своєю мамою, ви-
кладачем теоретичних дисциплін Л.А.Базишин привернули 
увагу публіки виконанням дитячого блюзу.

 21 березня учні відділу та викладачі Д.М.Антонишин і 
Н.М.Миронюк відвідали з концертом колег з Улашківської 
ДМШ.

На обласному конкурсі «Творчість юних» відділ на-
родних інструментів представляли чудові талановиті 
учні Ю.Микитюк, О.Задорожна, А.Кучарська, А.Лаврик та 
Є.Тракало. Призові III місця завоювали О.Задорожна (викл. 
– Н.М.Миронюк) та Ю.Микитюк (викл. – Н.В.Грещук) серед 
виконавців-інструменталістів, а останній виборов II міс-
це ще й як вокаліст (викл. – Н.В.Грещук). Учениці II класу 
А.Лаврик та А.Кучарська відзначені дипломами конкурсу.

На відділі був проведений конкурс серед учнів молод-
ших класів. Учасники конкурсу – наймолодші вихованці 
школи дуже порадували своїх викладачів хорошим вико-
нанням музичних творів. І місце було присуджено учени-
ці II класу А.Кучарській (викл. – Н.М.Миронюк) та учневі І 
класу Н.Білику (викл. – Б.Т.Гаєвський); II місце вибороли 
А.Лаврик та Н.Коваль (викл. – Н.М.Миронюк); III місце роз-
ділили А.Готвальд (викл. – Л.Р.Волощук) та С.Заяць (викл. 
– Н.В.Грещук). Є надія, що ці талановиті діти в майбутньо-
му будуть представляти наше місто та школу на обласних і 
всеукраїнських конкурсах.

На відділі успішно працюють народний аматорський 
оркестр народних інструментів (керівник – Н.М.Миронюк), 
ансамбль народних інструментів (Л.Ю.Чепига), дитя-
чий зразковий ансамбль бандуристів (Н.В.Грещук), ан-
самбль баяністів (Л.Р.Волощук), фольклорний ансамбль 
(Н.М.Миронюк), ансамбль гітаристів (Б.Т.Гаєвський) та інші 
великі й малі колективи. Їх учасники, а також найкращі 
солісти-виконавці взяли участь у звітному концерті школи.

Закінчився ще один навчальний рік. Швидко пролетить 
літо і в стінах школи знову запанує музика.

Павло СІКОРА, 
викладач народного відділу 

Чортківської РКМШ

Розвиваємо таланти

Крик квітів

Про вшанування пам’яті та посвячення могили  
Теодора ПОЛІХИ – директора Чортківської гімназії

А  також  декілька  слів  з  приводу  і  без  нього.

На послух Богові
На Чортківщині буде православний 

чоловічий монастир.
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Романтикам –романтичне

Романтики

Та ні, не думаю, що оці хлопці з фото-
графії мріяли про те, що виграють об-
ласний чемпіонат. Граючи в спортзалі 
сільської школи у баскетбол, вони, зви-
чайно, подумували про перемоги над 
суперниками, але щоб отак відразу – і І 
місце в області серед шкіл І – ІІ ст. – то 
ніхто такого навіть в думці не допус-
кав.  Отже, знайомтеся, переможці, що 
захищали честь Чортківщини у спор-
тивних змаганнях з баскетболу, – учні 
Звиняцької школи Тарас Буряк, Тарас 
Скуржанський, Олег Гоцуляк (капітан 

команди), Любомир Ложечко, Степан 
Фандзига (на знімку вгорі). На світли-
ні їх п`ятеро. Та у команді – семеро, ще 
тримають оборону Тарас Романюк та 
Андрій Козачок, котрі, на жаль, не змо-
гли завітати до редакції на розмову.

Оці юнаки – то майбутнє Звиняча. 
І спортивне, й культурне, інтелекту-
альне, зрештою. У них різнобічні за-
хоплення, наприклад, Тарас Скуржан-
ський і Степан Фандзига – співають, 
є учасниками Звиняцького ансамблю 
хлопчиків. Тарасикова пристрасть – …
полювання, щоправда, тихе, грибне. 
Скільки стежинок лісових він стоп-

тав літніми світанками, щоб потішити 
рідних урожаєм справжніх біленьких! 
Знайшов розуміння підліток і з ма-
леньким м`ячиком – успішно грає в на-
стільний теніс. Тарас Буряк і Любомир 
Ложечко кохаються в техніці, окрім 
того, Тарас займається на турниках, 
сонечко, вихід, підйом з переворотом 
– це все він освоїв на «п`ять» і дивує 
односельців своїми вміннями. Любчик 
полюбляє риболовлю, бо то так цікаво 
спостерігати за плесом ріки, очікуючи 
ледь помітного для необізнаних трем-

тіння волосіні. Часом компанію йому 
складає Степан, якого теж приваблює 
ловіння риби. Олег Гоцуляк  вже другий 
рік захищає нарівні з дорослими честь 
села у футбольній команді. А ще усі 
хлопці, як кожна сільська дитина, – не-
замінні помічники по господарству для 
своїх рідних. Усі премудрості догляду 
за домашніми тваринами, птицею, об-
робітку землі вони знають змалечку.

Взагалі дуже добре, коли діти зайня-
ті на дозвіллі чимось корисним, як-то 
спортом, наприклад. У Звиняцькій ЗОШ 
І – ІІ ст. дитячі голоси не вмовкають і 
далеко після занять, особливо взимку: 

шкільний спортзал є місцем зустрічі 
школярів. Вивчивши домашні завдан-
ня і допомігши по господарству, поспі-
шають хлопці знову до альма-матер 
задля улюблених занять волейболом, 
баскетболом, настільним тенісом... 

Семеро юних звиняччан об`єднав в 
одну команду їхній тренер – вчитель 
фізкультури Степан Бойко. Стабільний 
склад баскетболістів неможливо втри-
мати, адже діти, закінчивши 9-й клас, 
розлітаються з села, як пташата: хто 
у сусідні села до школи, а хто й здо-
бувати вже спеціальну освіту у ВПУ, 
ПТУ, училищах, коледжах. Цьогоріч-
на баскетбольна команда виявилася 
найбільш згуртованою, зіграною. Роз-
гледівши у вихованцях потенціал, Сте-
пан Васильович відправив їх на кущові 
змагання з баскетболу, які проходили 
у с. Ромашівка. Там хлопців чекала пе-
ремога. Вигравши у команд із сусідніх 
сіл, звиняччани поїхали підтверджува-
ти своє право на нагороду в змаганнях 
вищого, районного рівня. У Чорткові 
вони теж здобули найпочесніше призо-
ве місце. Тренер благословив школя-
рів на обласні змагання між загально-
освітніми навчальними закладами І – ІІ 
ст. Баскетбольні турніри відбувалися в 
м. Тернополі, ЗОШ № № 19 і 20 15-16 
лютого. І тут, поборовшись у нелегких 
«боях» із командами суперників, вони 
досягли бажаного – перемоги.

Тепер хлопці ганяють на місцевому 
стадіоні м`яча, вправляючись у мистец-
тві футболу, ходять до лісу, на річку, 
одним словом, насолоджуються кані-
кулами. Та водночас приглядаються 
до молодших товаришів: треба попо-
внювати новими силами баскетбольну 
команду на наступний навчальний рік, 
щоб було кому захистити здобутий ви-
сокий результат.

Дорогі наші читачі! Хочемо повідомити вам, що наша давнішня сторіночка для юних «Юніори» 
зазнала невеличких змін. Пригадуєте, конкурс на кращу назву ми оголошували ще при її 

започаткуванні, бо хотіли максимально точно передати у заголовку сторінки характер української 
молоді, її вподобання та настрій. Довго підбирали ми словесну відповідність молодіжним віянням. 
Спілкуючись з вами, наші читачі, знайомлячись із юними героями «Юніорів», зрозуміли, що у цьому 

віці людьми керує насамперед мрія, юнаки та юнки – романтики у своїх пориваннях, прагненнях, 
світоглядних уявленнях. Тому й представляємо до вашої уваги оновлену назву 

сторінки для молоді – «Романтики».

Учорашній вихова-
нець тренера Чортків-
ської ДЮСШ Валерія 
Большакова, що нині 
тренується у не менш 
іменитого тернопіль-
ського наставника, 
заслуженого тренера 
України Михайла Ва-
сірука, був першим як 
у попередньому забі-
гу на 200 метрів, так і 
у фіналі. Цінність цієї 
перемоги полягає ще 
й у тому, що Вітя був 
на рік молодшим від 
своїх конкурентів на 
біговій доріжці, але 
саме він за два тижні 
у Донецьку поспере-
чається за медалі сві-
тового масштабу на 
двохсотметрівці. Це 
буде серйозною про-
бою сил для молодо-

го спортсмена серед найкращих юних легкоатлетів планети. 
Понад 140 команд подало свої заявки на участь, загалом 
більше 2 тис. учасників очікує столиця Донбасу. Тож пере-
могти буде важко. Проте головне для нього на цих пред-
ставницьких змаганнях – набратися міжнародного досвіду, 
адже його тренери їх розглядають як сходинку до юнацьких 
олімпійських ігор, які відбудуться наступного року в Китаї. 
У Піднебесній він змагатиметься уже зі своїми однолітками, 
тож є усі підстави при такому хорошому потенціалі, плюс до 
цього ще рік наполегливих тренувань, сподіватися на успіх 
16-річного чортківчанина. А може, він візьме і «вистрелить» 
уже на світовій першості? Що ж, ми не проти!

Світ зовсім не змінюється, а змінюють його люди. Я б ска-
зала, псують так само, як і себе. Неодноразово, коли думаю 
про те, що відбувається навколо мене, то заздрю нашим 
предкам. Тепер люди зовсім відкидають ті поняття, які ко-
лись означали чистоту людської душі. І коли ти починаєш 
говорити про кохання, дружбу, щастя, вірність, чесність, то 
з тебе починають сміятися або ж говорять, що ти ще недо-
статньо досвідчена в житті, надто наївна.

Цікаво, з чого все це почалося? Хто ж інфікував людський 
розум таким вірусом, як нелюдяність? А це страшніше за 
будь-які хвороби, навіть смертельні. Так знищується все 
людство, бо йде до того, що життя ближнього нічого не буде 
означати. Кожен буде захоплений своєю ідеєю.

Принцип «моя хата скраю» набув найвищого розквіту. Ми 
настільки захопилися собою, що не бачимо того, що відбу-
вається навколо нас. Так ми можемо втратити свою держа-
ву, свій народ. Наші серця проштовхують байдужу кров по 
всьому організму... Ми як мозаїка розсипаємося на маленькі 
частинки, які довгий час збирали наші пращури.

Через бездуховність страждає вся країна. Молоді люди 
відвертаються від народних звичаїв, традицій, байдуже 
ставляться до влади, економіки, пускаючи все на самоплив. 
А вони ж – цвіт нації. 

Зрештою, ми не «тяглова сила», що як накажуть робити, 
так ми й робимо. У нас є свої права й свободи, але, напевно, 
про них забули. У Конституції зазначено, що в нашій державі 
народовладдя. Та чи справді це так? А винні ми, бо самі ви-
бираємо владу. Повинні разом свідомо вибирати кращих, та 
через протиріччя, корупцію, власні погляди, які спрямовані 
на покращення власного життя, закопуємо те, що залишило-
ся від нашої демократичної, суверенної держави.

Через політичні перипетії нас не хочуть прийняти в ЄС, 
НАТО. Хоч ми з гумором ставимося до відомих політиків, ба-
чимо їхні помилки, та для зміни цієї ситуації ніяких рішень 
не приймаємо, наче так має бути. Ми самі себе соромимо, 
тому що яка влада, такий і народ. Я не хочу думати, що всі 
люди втратили почуття любові до держави, державної сві-
домості.        

Я впевнена, що «є ще порох в порохівницях».
Аліна ПАСТУх, 

м. Чортків

Не спиться... Слухаю крізь сон 
Мелодію нічної тиші. 
Вона огорне, заколише 
І забере у свій полон.

Покличе зорецвітна вись, 
Така незвідана й незнана… 
Зарубцювалась свіжа рана, 
А болі в темінь розбрелись.

Так щедро сипле зорепад, 
А я пливу під небесами, 
Понад долинами й полями 
На крилах місячних сонат.

Ген ліс далекий потемнів, 
І верби схилені дрімають, 
З рікою стиха розмовляють; 
Ледь чути десь журливий спів.

Бринить переклик цвіркунів, 
Сади пропахлі засинають; 
Лиш тишу ночі розривають 

Мажорні трелі солов’їв.

У розмаїтті чистих мрій 
Я долю жадану шукаю. 
У спраглу душу повплітаю 
Дозрілий цвіт своїх надій.

І відмолю сотню покут, 
Щоб чистим з зорями зустрітись. 
А щоби швидше долетіти, 
Звільнюся від болючих пут.

Бо маю ще нелегкий труд: 
Вечірні звуки позбирати, 
Щоб до світанку написати 
Свій перший зоряний етюд.

Тануть солодкі відчуття; 
Край неба злегка рожевіє 
І день погожий тужавіє, 
І далеч кличе в майбуття.

Пора вернутись з забуття, 

Бо струни сонячні вже грають, 
Пташині хори вже співають 
Прелюдію мого життя.

Мстислав ГУМЕНюК, 
с. Шманьківці

Знайомтесь

Коли мрії збуваються

Музика літньої ночі
(Синові Роману присвячую)

Знай наших!
Завдання – перемогти!

…стояло перед юним чортківчанином Віктором 
Сенчуком на вітчизняній першості з легкої атлетики 

серед юнаків у харкові, яка відбулася минулих 
вихідних. І він із ним справився з честю, разом з тим 

потрапивши у склад збірної команди України.

Молодь про цінності, світ й місце у ньому
Бездуховність

Ведуча сторінки Оксана СВИСТУН
 і Орест ЛИЖЕЧКА
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Рятувальники застерігають

Трагедія

Управління економіки інформує

Розпорядження голови райдержадміністрації

Чемпіонат області. 8-й тур
«Нива» Теребовля – ФК «Чортків» – 2:1. На 

жаль, чортківчанам не вдалося в гостях повто-
рити успіх, досягнутий в домашній кубковій грі з 
цим же суперником, й вони зазнали першої по-
разки в сезоні. За словами очевидців зустрічі, не 
без допомоги суддів (гол забитий з офсайду від-
верто груба гра господарів поля). Осічкою чорт-
ківчан сповна скористався заліщицький «Дніс-
тер», який потіснив їх з першого рядка турнірної 
таблиці. Наразі чортківчани з п`ятнадцятьма 
очками перебувають на другій сходинці, відста-
ючи від лідера на 4 пункти.

Кубок області. ¼ фіналу
Матч-відповідь. «Нива» Теребовля – ФК 

«Чортків» – 1:0. Завдяки перемозі з більшим 
рахунком на власному полі до півфіналу ви-
йшли чортківчани, з чим їх і вітаємо.

Чемпіонат району. 5-й тур
Перша група
Давидківці – Поділля – 10:0; Шманьківці – Біла 

– 2:3; Росохач – Ягільниця – 1:4; Косів – Завод-
ське – 1:3; Звиняч – Улашківці – 0:3; «Калічівка» 
Чортків – Гор. Вигнанка – 6:4.

Друга група 
Зона «Захід». Полівці – Скородинці – 2:0; Па-

лашівка – Джурин – 0:3; Базар – Ромашівка – 1:1; 
Бичківці – Ридодуби – 2:0.

Зона «Центр». Свидова – Милівці – 1:2; 
Угринь – Біла 2 – 2:0; Білобожниця – Нагірянка – 
2:1; Капустинці – «Ветеран» Чортків – 0:3.

Зона «Схід». В.Чорнокінці – Залісся – 4:0; 
Товстеньке 2 – Шманьківчики – 0:5; Пробіжна – 
Кривеньке – 3:0; Колиндяни – Товстеньке – 1:4; 
Гадинківці – вих.; пропущений матч 3-го туру. 
Пробіжна – Колиндяни – 5:0.

Аналіз нещасних випадків із людьми на воді свідчить про те, що 
факти загибелі переважно мають місце в необладнаних для купан-
ня місцях при порушенні правил поведінки на воді й в основному в 
стані алкогольного сп’яніння. За умови дотримання вимог правил 
безпеки поведінки на воді трагедій можна було б уникнути. 

Отож, запам’ятайте: відпочинок на воді (купання, катання на 
човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими 
органами виконавчої влади й обладнаних для цього місцях;  без-
печніше відпочивати на воді у світлу частину доби;  купатися до-
зволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 
10м/сек, температурі води – не нижче +18° С, повітря – не нижче 
+24° С;  перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря;  піс-
ля прийняття їжі купатися можна не раніше ніж через 1,5-2 години;  
заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптувати-
ся до зміни температури повітря та води; у воді варто знаходитись 
не більше 15 хвилин; після купання не рекомендується приймати 
сонячні ванни, краще відпочити у затінку; не рекомендується ку-
патися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рос-
линністю берегів; перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у 
безпеці дна і достатній глибині водоймища; пірнати можна лише 
там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно; 
кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється лише після 
отримання дозволу та реєстрації у чергового по човновій станції.

Особлива заувага дітям: купання дозволяється в спеціально 
обладнаних місцях, визначених місцевими органами виконавчої 
влади, під наглядом дорослих (педагогів, керівників або батьків); 
до купання допускаються групи дітей не більше 10-ти осіб під на-
глядом одного відповідального, що вміє добре плавати і знає при-
йоми рятування на воді; біля місця купання має бути обладнаний 
медичний пункт, а в разі його відсутності купання має здійснюва-
тись під наглядом медпрацівника; місця купання обладнуються 
рятувальними постами з рятувальними засобами.

При особистому купанні дітей дорослі зобов’язані постійно спо-
стерігати за ними.

6 Державна пожежно-рятувальна частина м. Чортків

Розпорядження голови облдержад-
міністрації від 3 червня 2008 р. за № 
392 «Про регулювання цін на вироб-
ництво окремих продовольчих товарів 
та внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 6 
лютого 2008 р. за № 72 “Про граничні 
торговельні надбавки на окремі продо-
вольчі товари” та постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 2008 р. 
за № 373 «Про затвердження Порядку 
формування цін на продовольчі това-
ри, щодо яких запроваджено державне 
регулювання» вимагають формувати 
виробникам оптову ціну, а торговель-
ним підприємствам роздрібну ціну із 
застосуванням встановлених розмірів 
торговельних надбавок до оптової ціни, 
тобто без вартості транспортних послуг 
з доставки до торговельної мережі у 

міжміському сполученні. Формування 
роздрібних цін до оптово-відпускних є 
порушенням і призводить до встанов-
лення завищеної ціни на регульовані 
продовольчі товари. У зв’язку з цим, в 
умовах іногородньої доставки регульо-
ваних продовольчих товарів, в тому 
числі хліба, виробниками або посеред-
никами до торговельного підприємства 
(підприємця) у видатковій накладній 
відображаються оптові ціни та окре-
мим рядком транспортні послуги. Тор-
говельне підприємство (підприємець) 
формують оптову або роздрібну ціну 
шляхом застосування граничного роз-
міру торговельної надбавки до оптових 
цін, відповідної частини транспортних 
витрат та ПДВ.

У випадку доставки регульованих 
продовольчих товарів у міжміському 

сполученні та встановленням у роз-
рахунках оптово-відпускних цін із них 
торговельними підприємствами повин-
на бути вилучена вартість доставки 
(транспортні витрати), так як торговель-
на надбавка застосовується до оптової 
ціни виробника (митної вартості).

Управління економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації просить 
суб’єктів господарювання сфери торгів-
лі району забезпечити правильне фор-
мування оптових та роздрібних цін на 
продовольчі товари, щодо яких запро-
ваджено державне регулювання цін.

Ольга СТАхІВ, 
завідуюча сектором торгівлі, 

сфери послуг та підприємництва 
управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації

На виконання статей 24, 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміні-
страції», статті 31 Закону України «Про за-
йнятість населення», Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2013 року за № 175, Програми зайнятості 
Чортківського району  на 2012-2014 роки, 
затвердженої рішенням тринадцятої сесії 
VІ скликання від 12 березня 2012 року за 
№ 176, з метою організації громадських 
робіт для вирішення ряду суспільно-
корисних питань на територіях населе-
них пунктів району, сприяння зайнятості 
громадян:

1. Організувати у 2013 році проведен-
ня громадських робіт в Чортківському 
районі для додаткового стимулювання 
мотивації до праці, матеріальної підтрим-
ки зареєстрованих безробітних, осіб, які 
перебувають на обліку в Чортківському 
районному центрі зайнятості як такі, що 
шукають роботу, та працівників, які втра-
тили частину заробітної плати внаслідок 
вимушеного скорочення до 50 відсотків 
передбаченої законодавством тривалос-
ті робочого часу у зв’язку із зупиненням 
(скороченням) виробництва продукції на 
підприємствах, установах, організаціях 
усіх форм власності на підставі укладе-
них договорів між Чортківським районним 
центром зайнятості та роботодавцями.

2. Затвердити Перелік видів громад-
ських робіт, що мають суспільно корисну 
спрямованість та відповідають потребам 

територіальних громад, що додається.
3. Фінансування громадських робіт 

здійснювати за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, роботодавців та інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

У разі залучення до громадських робіт 
зареєстрованих безробітних та (або) пра-
цівників, які втратили частину заробітної 
плати, фінансування організації таких 
робіт здійснюється пропор-ційно рівними 
частинами за рахунок коштів місцевих бю-
джетів та Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на 
випадок безробіття.

4. Рекомендувати органам місцевого 
самоврядування під час перегляду бю-
джетів на 2013 рік передбачити кошти на 
проведення громадських робіт, про що ін-
формувати Чортківський районний центр 
зайнятості.

5. Чортківському райцентру зайнятос-
ті:

1) залучати на добровільних засадах 
роботодавців району до проведення гро-
мадських робіт;

2) укладати договори на проведення 
громадських робіт з підприємствами, 
установами і організаціями, які потре-
бують додаткової робочої сили на вико-
нання робіт, та здійснювати направлення 
громадян, за їх згодою, на громадські ро-
боти у відповідності до ситуації на ринку 
праці.

6. Сектору з питань внутрішньої політи-
ки і зв’язків з громадськими організаціями 
та засобами масової інформації апарату 

райдержадміністрації спільно з редакці-
єю районного часопису «Голос народу» 
та редакцією районного радіомовлення 
забезпечити оприлюднення даного роз-
порядження в місцевих засобах масової 
інформації та на сайті райдержадміні-
страції.

7. Дане розпорядження набирає чин-
ності з моменту його оприлюднення.

8. Визнати таким, що втратило чин-
ність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 1 лютого 
2012 р.  за № 72 «Про організацію та про-
ведення оплачуваних громадських робіт 
у Чортківському районі на 2012 рік», за-
реєстроване в Чортківському районному 
управлінні юстиції 7 лютого 2012 р. за № 
1/116.

9. Контроль за виконанням розпоря-
дження покласти на першого заступника 
голови районної державної адміністрації 
Філяка Р.Ю.

21 червня 2013 р.                 № 207-од

(Зареєстровано в Чортківському ра-
йонному управлінні юстиції 26 червня 
2013 р. за № 3/125)

Голова Чортківської 
райдержадміністрації 

С.КОБІС 

(З додатком можна ознайомитися на 
веб-сайті Чортківської РДА: www.oda.
te.gov.ua/tchortkivska)

Державна податкова інспекція у 
Чортківському районі повідомляє, що 
відповідно до Наказу Міністерства фі-
нансів України від 7.07.2012 р. за № 817 
“Про затвердження Порядку заповнен-
ня документів на переказ у разі спла-
ти (стягнення) платежів до бюджету, 

з д і й -
снення 
б ю -
д ж е т -
н о г о 

відшкодування податку на додану вар-
тість, повернення коштів, помилково 
або надміру зарахованих до бюдже-
ту” сплата грошового зобов’язання, 
визначеного податковим органом за 
результатами документальної пере-
вірки підррозділів податкового ауди-
ту, обліковується за кодом видів спла-
ти “131”.

До затвердження нового “Порядку 
заповнення документів на переказ ко-
штів у разі сплати (стягнення) платежів 

до бюджету податків, зборів, митних 
платежів, єдиного соціального внеску, 
здійснення бюджетного відшкодуван-
ня податку на додану вартість, повер-
нення помилково або надміру зарахо-
ваних коштів” необхідно забезпечити 
сплату грошового зобов’язання за ре-
зультатами камеральної перевірки, а 
саме в полі “Призначення платежу” 
вказується код сплати “131”.

ДПІ у Чортківському районі

Обережність під час 
купання!

Із настанням погожих, теплих днів, із прогріванням 
води у водоймах у пошуках порятунку від спеки люди 

все частіше місцем свого відпочинку обирають 
затишні береги. Звісно, всіх вабить вода – чудодійний 

засіб оздоровлення організму. Адже купання дає 
людині фізичне та моральне задоволення, допомагає 

позбутися стресів. Але, на жаль, для декого 
відпочинок біля води закінчується трагедією.

18 червня, близько 19-ї год. у ставку с. Мухавка виявлено труп 
потопельника. Ним виявився пенсіонер, мешканець вказаного 
села.

*    *    *
Минулого тижня наше місто сколихнула трагічна звістка про за-

гибель у Києві на водоймі 18-річного чортківчанина. Хлопець на-
вчався на першому курсі факультету електроніки КПІ. Юнак був 
спортсменом та писав власні пісні.  

Випадок трапився ввечері в Пущі-Водиці, на озері «Міський 
став», де відпочивало 7 юнаків приблизно одного віку.

Хлопці вирішили переплисти на інший берег озера до тарзан-
ки. Підпливши до берега, юнаки помітили, що один з товаришів не 
доплив з ними. Вони кинулися шукати хлопця, але усі намагання 
виявилися марними. Тоді молодь звернулася за допогою до служ-
би порятунку «101». На місце події прибуло водолазно-рятувальне 
відділення спеціального аварійно-рятувального загону. Рятуваль-
ники за 5 хвилин знайшли тіло 18-річного хлопця на відстані 20 м 
від берега на глибині 8 м. Бійці підняли на поверхню загиблого та 
транспортували до берега, де на нього чекала оперативно-слідча 
група міліції та медпрацівники. Після того, як лікарі констатували 
смерть, хлопця забрала міліція для з’ясування обставин загибелі. 
Поховали юнака минулої п`ятниці у с.Базар на Чортківщині. 

(За матеріалами інтернет-газети Тернопілля «Доба»)

Про організацію громадських робіт у Чортківському районі на 2013 рік

Біда не попереджає

Футбол

До уваги суб’єктів господарювання сфери торгівлі

ДПІ інформує
Сплата грошового зобов’язання 

за результатами камеральної перевірки



07.05 Панянка і кулінар
07.35 Дружина
09.05 Подорожуй світом
09.30 Околиця
10.00 Крок до зірок
10.55 Маю честь запросити
11.50 Як ваше здоров`я?
12.50 Шеф-кухар країни
13.40 Як це?
14.05 Рояль в кущах
14.35 Ближче до народу
15.05 Золотий гусак
15.35 В гостях у Д.Гордона
16.30 Караоке для дорослих
17.25 Не вір худому 
кухарю
17.55 Діловий світ
18.35 Концертна програма 
«Я люблю тебе, Україно»
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.45 Концертна програ-
ма н.а. України М.Гнатюка
23.00 Ера бізнесу

06.05 Х/ф «Командир 
ескадрильї»
07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 Лото Забава
10.00 М/ф «Вінні Пух»
11.00 Неділя з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.45 Х/ф «Без сліду»
17.20 Х/ф «Хазяйка «Бі-
лих ночей»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Службовий 
роман»
23.30 Світське життя

06.00 Т/с «Сімейний детектив»
07.35 Х/ф «Усе можливо»
09.40 Школа доктора 
Комаровського
10.15 Орел і Решка
11.15 Очманіле весілля
12.15 Т/с «Сімейний детектив»
14.10 Т/с «Яблуневий сад»
18.05 Х/ф «Рідна людина»
20.00 Подробиці
20.30 Футбол. «Динамо» 
(Київ) – «Спартак» (Москва)
22.20 Х/ф «Вторгнення»

06.20 Фільм-концерт 
«В.Добринін. Біографія у 
піснях»
08.10 Присвяти себе 
футболу!
08.25 Панянка та кулінар
09.05 Життя на рівних
09.25 Православний 
вісник
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Х/ф «Проданий сміх»
12.55 Театральні сезони
13.55 В гостях у Д.Гордона
15.00 Алея зірок
16.45 Star-шоу
18.10 Золотий гусак
18.10 Ювілейний концерт 
О.Малініна
21.00 Підсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Кабмін: подія тижня
22.05 Українська пісня
23.10 Фільм-концерт 
«В.Добринін. Біографія у 
піснях»

06.10 Х/ф «Немовля на 
прогулянці»
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.05 М/с «Прекрасний 
принц»
12.10 Світ навиворіт 2: Індія
13.15 Пекельна кухня
15.30 Шість кадрів
16.30 Вечірній Київ 2013 
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Перегони навколо 
світу: Після фінішу
21.20 Х/ф «Чоловік у за-
лізній масці»
23.50 Х/ф «На таємній 
службі Її Величності»

09.30 Усе для мами
10.00 Літня кухня
11.00 Т/с «Сімейний детектив»
14.00 Х/ф «Зовсім інше 
життя»
18.00 Т/с «Яблуневий сад»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Яблуневий сад»
22.30 Х/ф «Усе можливо»

07.00, 08.00 Новини
07.30, 08.15 Д/ф 
«О.Білявський. Особиста 
справа Фокса»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Офіційна хроніка
09.45 Віра. Надія. Любов
10.55 Х/ф «Матч від-
будеться за будь-якої 
погоди»
13.35 Т/с «Жорстоке пра-
восуддя»
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Діти білої богині»
19.05 Надвечір`я
19.55, 21.40 Фольк-music
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Зграя»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
07.10 Особистий рахунок
10.00 Шість кадрів
10.20 Т/с «Сила. Повер-
нення додому»
12.15 Не бреши мені
13.20 Сімейні драми
14.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 3»
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Х/ф «Сила. Повер-
нення додому»
20.15 Вечірній Київ 2013
22.05 Х/ф «Немовля на 
прогулянці»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Петрович»
11.10 «Слідство вели…»
12.00, 18.00 Новини
12.20 «Слідство вели…»
13.20 Судові справи
15.00 Сімейний суд
15.55 Давай одружимося!
18.10 Т/с «Земський лікар. 
Продовження»
20.00 Подробиці
20.30 Шустер-Live

07.00, 08.00 Новини
07.30, 08.15 Д/ф «Н.Варлей. 
Без страховки»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.40 Д/ф «Київська ста-
ровина. Світ мистецтва. 
«Поєдинок»
10.15 Книга.ua
10.50 Х/ф «Приватна особа»
12.20 Хай щастить
12.45 Таємниці успіху
13.30 Т/с «Жорстоке пра-
восуддя»
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Діти білої богині»
19.05 Про головне
19.30 Останнє попередження
19.55 Дорослі ігри
21.30 Концертна програ-
ма В.Попадюка
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Зграя»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 Сніданок з 1+1
07.10 Особистий рахунок
10.00 Шість кадрів
10.20 Т/с «Сила. Повер-
нення додому»
12.15 Не бреши мені
13.20 Сімейні драми
14.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 3»
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
17.10 Х/ф «Сила. Повер-
нення додому»
20.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 3»
22.30 Пекельна кухня

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Х/ф «У серпні 44-го»
12.00, 18.00 Новини
12.20 «Слідство вели…»
13.20 Судові справи
15.00 Сімейний суд
15.55 Давай одружимося!
18.10 Т/с «Земський лікар. 
Продовження»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «Жуков»

07.00, 08.00, 18.20 Новини
07.30, 08.15 Д/ф «О.Аросєва. 
Інше життя пані Моніки»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.20 Наш спорт. До 
20-річчя олімпійського 
дебюту України
11.10 Х/ф «Приватна особа»
12.30 Українська пісня
13.25 Т/с «Жорстоке пра-
восуддя»
15.00 Парламентські слухан-
ня у Верховній Раді України
18.00, 19.05 Про головне
19.30 Концертна про-
грама «Разом співаймо, 
друзі мої!» М.Грицкан
21.40 Концертна програ-
ма В.Попадюка
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 Сніданок з 1+1
07.10 Особистий рахунок
10.00 Шість кадрів
10.20 Т/с «Сила. Повер-
нення додому»
12.15 Не бреши мені
13.20 Сімейні драми
14.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 3»
16.45, 19.30, 23.30 ТСН
17.10 Х/ф «Сила. Повер-
нення додому»
20.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 3»
22.30 Моя хата скраю

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20 «Слідство вели…»
12.00, 18.00 Новини
13.20 Судові справи
15.00 Сімейний суд
15.55 Давай одружимося!
18.10 Т/с «Земський лікар. 
Продовження»
20.00 Подробиці
20.30 Футбол. «Динамо» 
(Київ) – «Зеніт» (Санкт-
Петербург)
22.20 Т/с «Жуков»

07.00, 08.00 Новини
07.35, 08.15 Д/ф «М.Олялін. 
Поранене серце»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.40 Шеф-кухар країни
10.50 Х/ф «Приватна особа»
12.10 Кордон держави
12.30 Крок до зірок
13.30 Т/с «Жорстоке пра-
восуддя»
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Діти білої богині»
19.10 Концертна програма 
«Українська пісня року»
21.15 Адреналін
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Формула гри»

 
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
07.10 Особистий рахунок
10.00 Шість кадрів
10.20 Т/с «Сила. Повер-
нення додому»
12.15 Не бреши мені
13.20 Сімейні драми
14.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 3»
16.45, 19.30, 23.50 ТСН
17.10 Х/ф «Сила. Повер-
нення додому»
20.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 3»
22.30 Міняю жінку 7

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Петрович»
11.10 Д/с «Слідство 
вели…»
12.00, 18.00 Новини
12.20 Д/с «Слідство 
вели…»
13.20 Судові справи
15.00 Сімейний суд
15.55 Давай одружимося!
18.10 Т/с «Земський лікар. 
Продовження»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «Жуков»

08.00, 15.00, 18.20 Новини
08.15 Д/ф
09.00 Підсумки тижня
09.20 Без цензури
09.55 Головний аргумент
10.10 Школа юного суперагента
10.25 Доки батьки сплять
10.50 Фестиваль дитячої 
творчості «Світ модних дітей»
11.25 Світ навколо нас
11.40 Д/ф «На порозі істо-
рії. Михайло Грушевський»
12.30 Світло
12.50 Аудієнція
13.20 Д/ф «Таємничий 
Сковорода»
14.00 Право на захист
14.25 Темний силует
14.40 Вікно в Америку
15.25 Життя на рівних
15.40 Т/с «Діти білої богині»
19.05 Агро-News
19.20 Сільрада
19.35 Останнє попередження
20.00 Концертна програма 
«Мелодія двох сердець»
21.00 Підсумки дня
21.30 «Хвилюйтесь, будь лас-
ка». Тарапунька та Штепсель

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 Сніданок з 1+1
10.00 Шість кадрів
10.15 Х/ф «Травневий дощ»
12.15 Не бреши мені
13.20 Сімейні драми
14.25, 20.15 Т/с «Величне 
століття. Роксолана 3»
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.10 Х/ф «Сила. Повер-
нення додому»
22.30 Гроші

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10, 12.40 Т/с «Реквієм 
для свідка»
12.00, 18.00 Новини
13.45 Судові справи
14.40 Сімейний суд
15.35 Чекай на мене
18.10 Т/с «Земський лікар. 
Продовження»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «Жуков»
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ПОНЕДІЛОК
2 липня

ВІВТОРОК
3 липня

СЕРЕДА
4 липня
ЧЕТВЕР

5 липня
П`ЯТНИЦЯ

6 липня
СУБОТА

7 липня
НЕДІЛЯ

1 липня

3 липня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 4.52. Захід – 21.12. Іменини святкують Гліб, Інна, Мефодій

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає високоякісну 
ліцензійну цеглу

Можлива доставка власним 
автотранспортом

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Куплю картон – 0,40-0,50 грн./кг; 
поліетиленову плівку – 0,50-1,50 грн./
кг; ПЕТ-пляшки сортовані – 1 грн./кг; 
склотару, склобій – 0,15 грн./кг; пивні 
банки; ванни сталеві б/к.

Тел. 097-700-05-12.

ЛЮБИМО. СУМУЄМО. 
ПАМ’ЯТАЄМО

Із глибоким сумом педагогічний 
колектив Чортківської гімназії 

сприйняв звістку, що 
19 червня ц. р. трагічно 
загинув наш улюблений 

учень, випускник-2011 та 
вірний друг для багатьох 

гімназистів 
ФОМІН Віталик, 

дев̀ ять днів з дня смерті 
якого виповнюється 

сьогодні. 
Щедро обдарований Всевишнім  багатьма 

талантами, він ділився ними з учителями, 
батьками, друзями і яскраво свідчив про ве-
лич духу людини як образу й подоби Божої. 

 Віталій навчався в гімназії з першого 
початкового класу. Виявляв здібності до 
вивчення майже з усіх дисциплін. Напо-
легливий, цілеспрямований, працьовитий 
і комунікабельний хлопець, щорічно брав 
участь у шкільних, районних та обласних 
олімпіадах, конкурсах. У 2010 році став пе-
реможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з англійської мови і виборов диплом ІІ сту-
пеня на обласному рівні. У 2011 році Віталій 
отримав дипломи з фізики, математики, ін-
форматики і англійської мови на районному 
рівні. Постійний учасник і переможець інте-
лектуальних ігор «Кенгуру», «Левеня», «Бо-
бер». Крім того, Віталій був чудовим спорт-
сменом, який входив до гімназійної збірної 
команди з волейболу, що виборола І місце у 
районних змаганнях. За особливі досягнен-
ня у вивченні основ наук Фомін Віталій наго-
роджений золотою медаллю у 2011 році.

Світла пам’ять про ерудованого, глибоко 
мислячого учня, талановитого,  доброго і 
чуйного випускника, Віталика Фоміна, наза-
вжди залишиться у наших серцях. Увесь пе-
дагогічний, учнівський та батьківський колек-
тиви Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича 
із сумом і молитвою проводжають його в 
останню путь, поручаючи милосердю і вічній 
любові Небесного Отця. 
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Колектив Чортківського педа-
гогічного училища імені Олек-
сандра Барвінського висловлює 
щире співчуття викладачу учили-
ща Христині Михайлівні Яремчук 

та лаборанту Марті Ігорівні Яремчук з 
приводу смерті чоловіка та батька. 
Розділяємо біль непоправної втрати і 
співчуваємо вам у великому горі.

Нехай Божа благодать огорне його 
душу.

Колектив Чортківського педа-
гогічного училища імені Олексан-
дра Барвінського сумує з приво-
ду смерті колишнього викладача 
училища КОРШАКА Петра Ме-

фодійовича і висловлює співчуття 
рідним та близьким. 

Нехай Божа благодать огорне його 
душу.

Педагогічний, учнівський і 
батьківський колективи, праців-
ники Базарської ЗОШ І – ІІІ ст. 
висловлюють щирі співчуття ди-
ректору О.А.Гінді з приводу тра-

гічної загибелі внука Віталія. Нехай 
Божа благодать огорне його душу, а 
земля буде пухом для нього.

Відділ анестезіології та інтен-
сивної терапії Чортківської ЦКРЛ 
висловлює співчуття Ользі Ва-
силівні Самілі з приводу смерті 
матері.

Вважати недійсним
посвідчення громадянина, потерпіло-

го внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за 
№ 155726, видане Тернопільською ОДА в 
1993 р. на ім`я: ГАРАУС Марта Петрівна.

рОБОтА !!!
Компанія візьме на 
роботу керівника 

із продажу 
металопрокату 

у м. Чортків
Вимоги: знання ПК, досвід 

у торгівлі, наявність 
власного авто

Довідки за тел.: 067-611-18-70; 
067-523-30-99; 067-622-35-88
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Вітання, оголошення8

+9 ... +25

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

суБОтА
29 червня

+9 ... +25

нЕдІля
30 червня

+9 ... +23

ПОнЕдІлОк
1 липня

+9 ... +23

вІвтОрОк
2 липня

+14 ... +21

сЕрЕдА
3 липня

+14 ... +21

ЧЕтвЕр
4 липня

+15 ... +22

П`ятниця
5 липня

4 липня. Тривалість дня – 16.18. Схід – 4.53. Захід – 21.11. День судового експерта. Іменини святкують Терентій, Юлій, Максим

12 червня о 1 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 500 
г, 50 см) у христини ГРОШКО зі с. Залісся;

13 червня о 2-й год. – хлопчик (3 кг 710 г, 53 
см) у Галини НЕНИЧ з м. Чортків,

о 6 год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 900 г, 50 см) в 
Ольги ГЕРМАК зі с. Шманьківчики, 

о 9 год. 40 хв. – дівчинка (4 кг 700 г, 57 см) у 
Любові ЛИСОЇ зі с. Сосулівка,

о 20 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 630 г, 55 см) 
в Оксани ЗАВОЙСЬКОЇ зі с. Полівці,

о 23 год. 05 хв. – хлопчик (2 кг 670 г, 50 см) 
в Ольги ШВЕЦЬ зі с. Росохач;

14 червня о 21 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 
350 г, 53 см) у Галини ТКАЧ з м. Чортків; 

15 червня о 16 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 
330 г, 49 см) в Оксани СЕМЕНОВОЇ зі с. Сви-
дова;

16 червня о 6-й год. – хлопчик (3 кг 150 г, 52 
см) у Марії хОМЕНКО з м. Чортків,

о 13 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 180 г, 52 см) 
у Наталії СТЕПАНюК з м. Чортків;

17 червня о 3 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 450 
г, 54 см) у Мар`яни ШОТУРМИ зі с. Свидова,

о 10-й год. – дівчинка (3 кг, 50 см) у Марії 
СТЕФАНИШИН з м. Чортків,

о 15 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 570 г, 51 см) 
у Тетяни КОБЗюК з м. Чортків,

 о 17 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 300 г, 51 см) 
у христини БАБІЙ зі с. Білий Потік;

18 червня о 7 год. 15 хв. – дівчинка (2 кг 
860 г, 49 см) в Анастасії МАРЧИШИН з м. 
Чортків,

о 9 год. 50 хв. – хлопчик (2 кг 670 г, 49 см) у 
Світлани МОЧКОДАН з м. Чортків, 

о 17-й год. – дівчинка (3 кг, 53 см) в Інни 
ЛЕЦАН зі с. Косів,

19 червня о 5 год. 40 хв. – хлопчик (2 кг 900 
г, 49 см) у Наталії ОСЬМАК з м. Чортків,

о 18 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 50 г, 51 см) в 
Анни ВОЗНОЇ зі с. Косів;

20 червня о 7 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 60 
г, 50 см) в Олесі ЛАСКІВСЬКОЇ з м. Чортків, 

о 23 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг, 52 см) у 
Тамари ВУЗДЕРЕВИЧ зі с. Пастуше; 

21 червня о 2 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 60 
г, 53 см) в Уляни СВИСТУН з м. Чортків;

22 червня о 6 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 
470 г, 52 см) у Тетяни ДРАБИК з м. Чортків,

о 18 год. 50 хв. – дівчинка (2 кг 880 г, 49 см) 
у Зоряни ВЛАСюК зі с. Товстеньке;

23 червня о 14 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 
440 г, 52 см) в Оксани ЛАПІНСЬКОЇ зі с. Шу-
троминці Заліщицького району.

Родовід
З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 12 по 23 червня ц. р. 

народилося 
11 дівчаток і 14 хлопчиків: 

Подяка

26 червня святкувала свій ювілей 
їмость с. Коцюбинчики

Наталія Павлівна ПАВЛИК.
Прийміть від нас найкращі побажання, 
Здоров`я, щастя і багато літ.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Щоб лихо і хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Нехай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з`являються сльози.
Хай цвітуть троянди у Вашому житті
І для Вас ранки будуть золоті.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.

З повагою і любов̀ ю – 
сестриці церкви Святого 
Миколая с. Коцюбинчики.

Щиро вітаємо найкращу у світі 
донечку і сестричку
Анастасію ГРОМКО

зі с. Біла.
Шістнадцятиріччя 
                    святкуємо ми,
Не віриться, донько, 
                  що виросла Ти,
Красунею стала 
                       й розумною,
Стоїш на роздоріжжі 
                  Ти свого життя
І не помилися 

                                        на початку шляху,
Щоб людям добро і турботу несла,
Мила всім, любима усіма була.
Гідність, донько, свою не втрачати,
Інших розуміти, себе поважати.
Щоб гріло сонечко яскраве
І Бог Тебе в опіці мав.
З любов̀ ю до Тебе – мама, 
брат з сім`єю, Михайло 

Іванович.

27 червня відсвяткував 
свій 30-річний ювілей

Андрій Миколайович НАЗАРЕНКО
із м. Чортків.

Життя хай буде – 
                  вранішня зоря,
Хай будуть дні веселі 
                        та щасливі.
Ми всі вітаємо Тебе,
Бажаємо радості і миру.
Нехай дарує доля 
                          гарні квіти,
А рідні – радість 
                            та добро.

Хай Бог пошле здоров`я, силу
І відвертає завжди зло.
Хай віриться і сіється, і жнеться,
Душа зліта на синіх крилах мрій,
Хай щедре сонце весело сміється
На сотню літ – многая літ!
Вітають сестри Наталія і 

Лілія з чоловіками й дітьми, 
тато і тітка Олена.

25 червня на життєвий поріг 
Олега Євстахійовича СЛОБОДЯНА

ступив молодечий, 
бравий 30-річний ювілей.

Із Днем народження 
                   Тебе вітаємо! 
Щастя у житті 
          великого бажаємо! 
Будь завжди здоровим, 
            коханим, багатим,
Хай у житті Твоїм 
                     панує свято.
Нехай поруч будуть 

                                               друзі хороші 
Й Ангел-Хоронитель завжди 
                                       стоїть на сторожі.
Щоб смутку не знав Ти ніколи-ніколи,
Любові та радості Тобі, рідний, доволі!
Будь завжди оточений теплом,
Від рідних і близьких 
                збагачений добром. 

Із найтеплішими 
почуваннями – дружина 

Світлана, синочки Андрійко 
і Сашко.

24 червня відсвяткувала своє 
повноліття наша дорога донечка, 

сестричка, тітонька
Оля ПУЛЯК.

Нехай спадає 
           благодать небесна 
На Тебе всюди 
                      й повсякчас.
Хай Ангела 
    заступництво чудесне
На всіх шляхах оберігає, 
Свої ласки посилає, 
Пречиста Діва 

                                       й Трійця Пресвята 
Дарують многії і благії літа!
З любов̀ ю – тато, мама, 

брати Олександр, Василь, 
братова Аня, племінник 

Володя.

Сердечно вітаємо 
з Днем народження

Романа Стефановича ФЕДОРОВИЧА.
Сьогодні – рівно 25
В житті Твоїм минає.
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях Твій буде світлим,
А все життя, мов той 
                               кришталь, –
Прекрасним, ніжним, чистим.

З любов̀ ю – тато, мама, 
сестра і дружина.

Щиро вітаємо з 10-річчям дорогу 
донечку, внучечку, похресницю
Вікторію Андріївну ВАРОДУ

із м. Чортків.
Ми Тебе вітаєм 
            із великим святом
І Тобі бажаєм радості 
                                 багато.
Хай в житті Твоєму 
                    горя не буває,
На устах усмішка 
               маком розцвітає.
Ще Тобі бажаєм – 
              цвітіння, розмаю,

Лагідного неба і рівних стежин.
І все, що бажаєш, і все, що чекаєш,
Хай вітер приносить з усіх сторін.
Хай Тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Нехай Тебе люблять, хто милий душі.
Цього ми бажаємо, Вікусю, Тобі.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Ісус Христос здоров`я посилає 
З хвилини на годину, з години на літа –
Сотвори Тобі, Господи, многії і благії літа.

З повагою і любов̀ ю – 
мама, тато, бабуся Галя, 

дідусь Володя, хресний тато 
Вітя і прабабуся Женя.

ПрОдАютЬся

квартири

будинки

інше

будинок у с. Горішня Вигнанка. Є вода, опалення, 
сад, город, частково зроблений ремонт. Або обміняю 
на квартиру.

Тел. 097-872-37-98.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу нової 
школи, є газ, світло, вода, сарай, два гаражі для бусів, 
18 сотих землі. Недорого. Земельна ділянка – 27 
сотих у с. Горішня Вигнанка.          

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

будинок у с. Пастуше. Загальна площа – 55 кв. м. 
Є господарські будівлі, літня кухня, на подвір`ї крини-
ця, газ. Є 52 сотих землі. Ціна договірна.

Тел.: 097-454-19-24; 063-983-18-88.

1/2 житлового будинку в м. Чортків по вул. 
Граничній-Бічній. Заг. площа – 290 кв. м. Є земельна 
ділянка – 0,5 сотих, індивідуальне опалення, вода, ве-
ликий гараж. Можлива оплата частинами.

Тел. 098-578-23-53.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. 
Є земельна ділянка – 49 сотих, великий сад, вся 
земля приватизована. Є гараж, хлів. Будинок 
газифікований. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

цегляний будинок у с. Білобожниця по вул. Шев-
ченка (Бучацька). Є 4 кімнати, кухня, ванна, парове 
опалення, санвузол; зроблено євроремонт; вставлено 
євровікна, дерев`яні сучасні двері, ламіновану підлогу. 
Біля будинку – 15 сотих городу, криниця, сарай, кладо-
ва, підвал. Ціна договірна.

Тел. 068-049-69-18. 

1-кімнатна квартира в центрі м. Чортків по вул. 
Шевченка (навпроти кінотеатру) на 3-му поверсі в 
5-поверховому цегляному будинку. Загальна площа – 
30,8 кв. м, житлова – 16,6 кв. м. Індивідуальне опалення, 
пластикові вікна, металеві вхідні двері. Ціна договірна.

Тел. 066-808-08-59. 

1-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. Шевченка, 
84 на 5-му поверсі в 5-поверховому будинку. Загальна 
площа – 31 кв. м. Євроремонт, всі двері нові, метало-
пластикові вікна, нова сантехніка, паркет, лічильники, 
і/о, підвал. Ціна договірна.

Тел.: 097-911-48-38; 096-129-85-49.

2-кімнатна квартира у 5-поверховому цегляному 
будинку по вул. Князя В.Великого (біля “Європи”). 
Загальна площа – 52,6 кв. м, кімнати – 18 кв. м, 13,3 
кв. м, кухня – 7,1 кв.м, коридор – 7,5 кв. м + шафа 1,6 
кв. м, ванна – 4,3 кв. м. Є балкон, підвал, грядка. Ціна 
договірна.

Тел. 067-689-80-12. 

2-кімнатна квартира по вул. С.Бандери (центр) на 
2-му поверсі. Кімнати роздільні, індивідуальне опалення, 
лічильники, підвал, гараж. Загальна площа – 62 кв. м.

Тел. 068-148-19-84. 

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 84, 8-й 
поверх. Заг. пл. – 53,1 кв. м, великий засклений утепле-
ний балкон (6 м), і/о, постійно вода. Недорого. 

Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46. 

2-кімнатна квартира в центрі міста по вул. Шев-
ченка на 3-му поверсі. Площа – 45 кв. м. Терміново.

Тел. 097-231-16-55.

2-кімнатна квартира (частина будинку) по вул. 
С.Бандери. Окремий вхід, подвір`я, садок, приватизована 
земельна ділянка 7 сотих. Всі комунікації, підвал, горище, 
господарські споруди. Можливість добудови.

Тел.: 3-23-40; 093-635-35-76.

2-кімнатна квартира в центрі міста по вул. Шев-
ченка на 3-му поверсі. Вікна і балкон виходять в двір, 
індивідуальне опалення, без ремонту. Площа – 45 кв. 
м. Терміново. Ціна договірна.     Тел. 096-258-88-00.

3-кімнатна квартира у смт Заводське по вул. 
Парковій, 10. Загальна площа – 59 кв. м, індивідуальне 
опалення, металопластикові вікна, дубові вхідні та 
міжкімнатні двері. Терміново. Недорого.

Тел.: 067-664-80-45; 099-741-24-04.

3-кімнатна квартира в центрі м. Чортків, площа – 98 
кв. м, євроремонт, 3 кондиціонери, кухня, шафа-купе, 
телефон, інтернет, супутникове ТБ, усі комунікації. Готова 
для проживання. Ціна 765 дол./м кв.

Тел.: 095-043-78-58; 067-673-66-67 (Ірина).

3-кімнатна квартира на 2-му поверсі 5-поверхового 
будинку по вул. Незалежності.

Тел. 066-400-45-12. 

торгове місце на ринку, що будується, по вул. 
Гончара, фітнес-тренажер.

Тел. 095-481-71-76.

будинок у Чорному лісі. Земельна ділянка 24 сотих. 
Підведено газ, є великий сад. Ціна договірна, або об-
міняю на квартиру у м. Чортків.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.

2-поверховий будинок з сутеринами по вул. Верхній 
Сонячній (біля автостанції). Приватизована земельна 
ділянка 10 сотих. Є криниця, підведено всі комунікації. 
Ціна договірна.

Тел. 096-258-88-00.

незавершене будівництво (котеджі) в районі Си-
някового. Земельна ділянка приватизована.

Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50.

будинок в центрі м. Чортків. Земельна ділянка – 7,5 
сотих.

Тел. 096-618-50-51.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. С.Бандери, 
15. Загальна площа – 72 кв. м, житлова – 49 кв. м. 
Зроблений євроремонт, індивідуальне опалення, 
замінено вікна, двері, електропроводку, проведено 
інтернет, кабельне телебачення.

Тел. 096-186-94-21.

3-кімнатна квартира по вул. Кн. В.Великого. 
Загальна площа – 62 кв. м, на 1-му поверсі, з усіма 
зручностями. Можливий обмін на 1-кімнатну квартиру 
з доплатою. Недорого.

Тел.: 3-13-47; 096-814-97-26.

4-кімнатна квартира площею 89 кв. м. Історичний 
центр міста, австрійський цегляний будинок по вул. 
С.Бандери, 2/2. Кухня – 11,6 кв. м, кімнати – 19,2; 17,4; 
16,7; 9,7 кв. м, комора – 4,7 кв. м, додаткова комора в 
підвалі – 12,8 кв. м, стелі – 3,3 м, два балкони (у двір 
і на центральну вулицю), двір приват. 352 кв. м. Ціна 
54000 у. о.

Тел.: 097-476-83-56; 2-30-35.

квартири нового планування в новозбудованому 
будинку в смт Заводське. Можлива оплата частинами 
без відсотків. В наявності 2-, 3-кімнатні квартири. 100 
-відсоткова готовність будинку.

Тел.: 098-707-30-74; 096-292-71-03; 067-672-95-90.

квартира в будинку особнякового типу, в центрі 
міста, площею 40 кв. м. Є балкон, підвал, горище, велике 
подвір`я. Ціна договірна

Тел. 097-313-86-12.

Коли мій брат, Коршак П.М., важко захво-
рів, першим заопікувався ним медперсонал 
приймального відділення Чортківської ЦКРЛ, 
проявивши при цьому чуйність, доброту та 
таку рідкісну в наш час рису, як чесність. Хочу 
подякувати лікарю В.П.Гаврилишину, медсе-
стрі Н.П.Бандурі, молодшій медичній сестрі 
О.А.Григорчук та побажати їм здоров`я, щас-
тя, благополуччя. Хай добро, зроблене вами, 
шановні медпрацівники, повертається вам 
сторицею.

З повагою – Катерина Свіщева. 

Висловлюємо подяку директору приватно-
го агропромислового підприємства «Дзвін» 
Василю Степановичу Градовому за відзна-
чення юнацької спортивної команди с. Зви-
няч цікавою літературою, грошовими премія-
ми та комплектом м`ячів за здобуте 1-е місце 
на ХVII спортивних іграх Тернопільщини з 
баскетболу серед учнівської молоді загаль-
ноосвітніх шкіл І – ІІ ступенів.

Нехай Господь винагородить Вас міцним 
здоров`ям, радістю, щастям, достатком, щоб 
Ви ще багато літ підтримували усі добрі по-
чинання, і ми спільно могли примножувати 
спортивну славу рідного села.

Команда юнаків 
Звиняцької ЗОШ І – ІІ ступенів.

Подяка


