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Виходить з 1939 року

Святкування

ТУРАГЕНСТВО

“АЛІМ-ТУР”

БОлГАРія – від 238 Євро 
(на 2-х людей за 9 ночей)

Акція! 2 дітей – безкоштовно!
ТУРЕччиНА – від 350 дол. 
(на 1 людину, все включено)

КРим – від 770 грн. 
(на 1 людину за 10 ночей, без харчування)

Екскурсійні тури (від 65 євро на 1 
людину), гірськолижні, екзотичні, 

весільні, паломницькі тури.
Переклади, апостиль.

Тел.: 2-33-08; 099-345-65-68; 067-682-88-71.
м. Чортків, вул. Ринок, 5 Б (3-й поверх)

alim.chortkiv@gmail.com
АКЦія! Стартовий пакет Travel-Sim 

(0,25 дол. за 1 хв. у будь-яку країну сві-
ту, вхідні безкоштовні) у подарунок!

12 липня – ледь сонячні промені сповістили 
про день прийдешній, Чортків, приправляючи 
останні штрихи, приміряв святочні вдяганки… 
Вигравали яскравими смарагдами золотисті 
бані кафедрального собору св. Петра і Павла, 
який наповнювався велелюдністю. Хлібом-
сіллю, щирими вітальними словами зустріли 
парафіяни Предстоятеля УГКЦ Блаженнійшо-
го Святослава Шевчука та єпарха Бучацького 
Преосвященного Дмитра Григорака, ЧСВВ. 
І вознеслася щира свята молитва урочис-
тої Літургії, яка об’єднала численну кількість 
християн – священнослужителів різних єпар-
хій, очільників нашого району та міста, пред-
ставників владної гілки Чортківщини, світських 

осіб, прочан, паломників і гостей міста. 
Під завісу святкової відправи Глава й Отець  

УГКЦ Святослав перед усіма присутніми ви-
словив подяку та вручив грамоти представни-
кам Тернопільського земляцтва Володимиру 
Бедриківському та Ярославу Фліссаку, оцінив-
ши їх жертовність і добру працю на ниві від-
родження духовності. 

Того дня кожен вірянин був наділений бла-
гословенням. Урочиста Літургія завершилася  
водоосвяченням, опісля якого всіх присутніх 
було окроплено святою водою та уділення їм 
різноманітних таїнств.

…Коли полуднева спека здавала свої по-
зиції, а вітерець грайливо навіював хмарки 

у високості, на святкуючих із 
нетерпінням очікувало надзви-
чайне дійство. І не було місця 
смутку, адже Чортків уміє ве-
селиться! Ще такої велелюд-
ності, мабуть, і не бачило наше 
місто, голці ніде було впасти. 
Уздовж центральних алей місь-
кого парку культури та відпо-
чинку ім. І.Франка розгорнувся 
барвистий святковий ярмарок; 
нарід милувався унікальними 
виробами прикладного й ужит-
кового мистецтва. Містечко 
атракціонів і забав закликало 
своєю оригінальністю і дітлахів, 
і дорослих.

(Закінчення на 4-й стор.)

Чорткову – 490!
Милуємося дивосвітом твоїм, рідне місто!

На перехресті багатьох доріг, у мальовничій долині Серету, де мимохідь 
розступилися гори, красується чортків. Сивочоле минуле та дивовижне сьогодення 

у неповторній сув’язі зродило ваговитий ужинковий ювілей рідного міста, який 
поєднався з надвеличним храмовим святом Верховних Апостолів Петра і Павла.
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На часі2

20 липня. Тривалість дня – 15.48. Схід – 5.10. Захід – 20.58. Іменини святкують Фома, Чеслав
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У райдержадміністрації і райраді Вітання

Позиція
Президенту України

Звернення 
Чортківської районної організації 

всеукраїнського об`єднання 
ветеранів і пенсіонерів із приводу 

прийняття верховною радою 
України законопроекту «Про 

засади державної мовної політики»

Пане Президенте!
Українська мова, як засвідчує наука, 

належить до індоєвропейських мов. 
Вона дуже давня. Ще у VІІІ тисячоліт-
ті до нашої ери на території сучасної 
України жили наші предки, які в своїй 
мові відобразили духовну і матеріальну 
культури та передали нам. Оці повір`я і 
традиції дохристиянських часів дійшли 
до нас завдяки мові. Українська мова 
існувала задовго до виникнення Мос-
кви і Московського царства. Це одна з 
найбільш багатих і розвинутих мов сві-
ту. Завдяки мові та всупереч заборо-
нам окупантів збереглась українська 
нація й Українська держава.

Українська мова – це мова Великого 
Кобзаря, велетня української літерату-
ри Івана Франка, геніальної Лесі Укра-
їнки, мова українських вишів, науки і 
культури, господарської діяльності 
українського народу.

Кожна держава має свої атрибути: 
гімн, герб, прапор і мову, на основі 
яких виховується почуття патріотизму. 
Особлива роль у вихованні патріотиз-
му належить мові. Прикладом є США, 
де конгломерат народів об`єднує 
державна мова – англійська. Україна 
– унітарна держава, в якій від Півночі 
до Півдня, від Заходу до Сходу живе 
один етнос – українці. Наше завдання 

– побудувати сильну національну дер-
жаву, в якій комфортно житиме кожен 
громадянин, незалежно від національ-
ності. Ці засади лежать в основі всіх 
наших націоналістичних партій.

Закон «Про засади державної мов-
ної політики» Ківалова-Колесніченка, 
прийнятий Верховною Радою з пору-
шеннями Конституції України і законо-
давства, є ворожий Українській держа-
ві та народові.

Страшно подумати, щоб у Незалеж-
ній Україні приймались такі ворожі за-
кони!

Це наступ «руского міра» на нашу 
Незалежність на догоду Москві. Ця 
«путінізація», пане Президенте, відбу-
вається не лише у Верховній Раді, а й 
на телебаченні, у ЗМІ, закритті україн-
ських шкіл, переписуванні підручників, 
шкільних програм і т. п.

Скільки можна топтатись по Кон-
ституції нашої держави?! Адже, щоби 
змінити статтю Основного Закону, по-
трібно дві третини голосів «за». А що 
відбувається у ВР? Сидить голова або 
його заступник, із півсотні депутатів-
кнопкодавів і за помахом руки Чече-
това приймаються або відхиляються 
закони. В якій країні таке може бути? 
Пане Президенте, Ви – гарант Консти-
туції, Ви цього не бачите? Чи не хочете 
бачити тієї державної ганьби?

Ми, ветерани Чортківської район-
ної організації ВОВ, звертаємося до 
Вас, пане Президенте, з проханням 
не «поправляти», а скасувати закон 
Ківалова-Колесніченка як такий, що 
розколює українське суспільство, про-
тиставляє дві мови, два народи і може 
призвести до трагічних наслідків. Ви 
як гарант Конституції несете повну 

відповідальність за спокій і порядок у 
нашій державі.

Українська мова, яка протягом ві-
ків заборонялась і переслідувалась 
окупаційними владами, потребує дер-
жавного захисту і підтримки. Вона має 
статус державної і повинна бути про-
відною в усіх сферах суспільного жит-
тя. Структури державної влади і гро-
мадські організації повинні прикладати 
максимум зусиль для виконання статті 
10 Конституції України щодо визнання 
української мови державною мовою, 
забезпечувати її всебічний розвиток і 
функціонування на всій території Укра-
їни. А чиновники зобов`язані знати 
державну мову і користуватись нею в 
службовий час. Це рішення Конститу-
ційного Суду від 14 грудня 1999 р. по-
винно виконуватися.

Пане Президенте! Вам слід подба-
ти про впровадження механізму юри-
дичної відповідальності за порушення 
законодавства про мови посадовими 
особами.

Держава зобов`язана подбати про 
підтримку україномовних видавців і 
преси, надаючи їм підтримку та певні 
пільги. Просимо припинити русифіка-
цію телебачення, закриття українських 
шкіл, засилля російської попси та кіно-
фільмів.

Чекаємо від Вас, пане Президенте, 
розумних рішень на благо української 
нації.

Як бачимо з подій сьогодення, укра-
їнці не дозволять принижувати свою 
солов`їну мову і культуру!

За дорученням Президії Чортківської 
районної організації Всеукраїнського 

об`єднання ветеранів і пенсіонерів 

22 липня – День працівників 
металургійної галузі

Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Металургія становить основу могутності народного 

господарства держави, вагомий вклад в економіку ра-
йону робить і єдине на його теренах підприємство галу-
зі – Чортківський ливарно-механічний завод філії фірми 
«Конист».

Сьогодні на вашу адресу прозвучить чимало вдячних 
слів за самовіддану та важку працю. Ви – справжні май-
стри своєї справи. Свій професіоналізм ви щоденно під-
тверджуєте зростанням обсягів виробництва, підвищен-
ням якості продукції. Прийміть щиру подяку за труд!

Переконані, що всі намічені вами плани будуть здій-
снені завдяки цілеспрямованій та злагодженій роботі. 
Адже металурги завжди були, є і будуть уособленням 
гідності робочої людини, щедро наділеної відвагою та 
працьовитістю.

Нехай доля буде прихильною до вас і ваших близьких, 
щедрою на міцне здоров’я, особисте щастя, добро та 
родинне благополуччя!

Від усього серця бажаємо вам нових трудових звер-
шень на благо нашого району й України.

Хай вам щастить!

Голова районної 
держадміністрації
я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАліЩУК

Зі слів головного агронома госпо-
дарства Івана Дрипки, з 380-гектарної 

площі намолочено 1528 т озимої пше-
ниці. Два сучасні комбайни CLAAS за 

день обмолочують до 70 га. Варто за-
значити, що цьогорічний урожай не ті-
шить аграріїв, оскільки спекотна погода 
та періодичні град із дощем не сприяли 
дозріванню колосу. Як відомо, жнивам 
передували досить складні погодні 
умови – посушлива осінь, що не дала 
змоги отримати своєчасні дружні схо-
ди, малосніжна морозна зима, холодна 
затяжна весна, яка вже у травні майже 
миттєво перейшла у спекотне літо. І все 
це, звичайно ж, негативно позначилося 
на врожайності озимих культур і, зокре-
ма – пшениці.

Для керівника ПАП «Дзвін» В.Градового 
жнива завжди були і є святою справою, 
і в той же час – це досить напружена 
пора. Адже важливо не просто зібрати 
вирощений врожай, а й закінчити жни-
вування з найменшими втратами. Саме 
такі завдання ставлять перед собою хлі-
бороби та директор господарства, тому 
кожна погожа мить використовується 
для збору зернових. Щоби жнива про-
йшли без затримок, у ПАП завчасно ре-
тельно підготувалися до них: придбали 
необхідну кількість паливно-мастильних 
матеріалів, запчастин, відремонтували 
наявну техніку, придбали нову.

В ході робочого візиту також йшлося 
про заготівлю сіна даним господар-
ством; стан цукрових буряків, які після 
пересіву теж не тішать досвідчене око 
аграрія В.Градового; про перспективи 
розвитку та модернізації ПАП «Дзвін» 
тощо.

ірина ЗЕНчАК-ГУлЬКА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
Фото автора

Єдиним питанням порядку денного апаратної на-
ради під головуванням голови райдержадміністрації 
Я.Стеця, яка за планом проходить щопонеділка (остан-
ня відбулася 16 липня ц. р.), був соціально-економічний 
розвиток району. Проте під його категорію підпадають 
усі галузі життєдіяльності Чортківщини.

 Участь у нараді традиційно взяли куратори району 
– начальник головного управління агропромислово-
го розвитку облдержадміністрації А.Хома, нещодавно 
призначений його заступник З.Висоцький, голова ра-
йонної ради В.Заліщук, керівники структурних підроз-
ділів, відділів та управлінь РДА. 

Як завше цієї гарячої пори розпочали з ходу жнив у 
районі. Начальник управління агропромислового роз-
витку РДА І.Бабій  доповів, що окремі агропідприємства 
ще з минулого тижня приступили до обмолоту озимих 
культур, зокрема ячменю, пшениці, ріпаку, а також го-
роху. Проте, як зазначалося на попередній апаратній 
нараді, на даний час урожайність невтішна. Причина 
тому – спека. Проблемною і надалі залишається ситу-
ація з погашенням заборгованості Марилівським МПД 
ДП «Укрспирт» приватним агропромисловим підприєм-
ствам за здану минулоріч продукцію.

Актуальним є питання виплати дотацій за вирощений 
молодняк ВРХ. Із початку року лише на 51 голову телят 
мешканці Чортківщини отримали дотацію від держа-
ви, коли народилося у районі їх близько 2 тис. При-
чину слід шукати у недостатній роз’яснювальній роботі 
з боку сільських голів. Головою райдержадміністрації 
дано доручення закріпленим за сільськими радами 
спільно з керівниками територіальних громад провести 
активну роз’яснювальну роботу з даного приводу.

«Пройшлися» ще раз по сільських головах, коли про-
звучала інформація, що деякі з них нараховують собі 
надбавки та премії, коли коштів у сільському бюджеті 
катастрофічно не вистачає до кінця року на функціону-
вання закладів соціально-культурної сфери.

Перший заступник голови райдержадміністрації 
Р.Філяк доповів про проведені засідання районної ко-
місії з питань техногенно-екологічної безпеки і над-
звичайних ситуацій з приводу ліквідації наслідків сти-
хії, що мала місце в районі. Також акцентував увагу на 
поповненні матеріального резерву, оскільки не можна 
чекати милостей від природи і район повинен бути го-
товий до різних природних катаклізмів.

Керівники структурних підрозділів, відділів і управ-
лінь прозвітували про роботу за тиждень та поділились 
планами на майбутнє. За підсумками наради дано ряд 
протокольних доручень до виконання.

*  *  *

Минулої неділі  голова райдержадміністрації Я.Стець 
і голова районної ради В.Заліщук взяли участь у Всеук-
раїнській прощі до Маріїнського духовного центру, що 
у Зарваниці.  До числа прочан долучилися й Глава УГКЦ 
Блаженнійший Святослав Шевчук, Апостольський нун-
цій в Україні архієпископ Томас Едвард Ґаліксон, ар-
хієпископ Мелхітської Греко-Католицької Церкви Еліас 
Шакур, єпископ Кишиневської єпархії Республіки Мол-
дова Антон Коша, члени Синоду єпископів УГКЦ, чис-
ленне духовенство та миряни.

*  *  *

Голова райдержадміністрації Я.Стець і голова район-
ної ради В.Заліщук взяли участь у спільному засіданні 
колегії Міністерства охорони здоров’я України і Терно-
пільської облдержадміністрації (відбулося 17 липня ц. 
р.) під головуванням віце-прем’єр-міністра – міністра 
охорони здоров’я України Раїси Богатирьової. Захід 
проходив на базі конгрес-центру ТДМУ «Червона кали-
на» в смт Дружба, а його учасниками стали головні лі-
карі, начальники головних управлінь охорони здоров’я, 
ректори медичних вузів, науковці з усіх регіонів України. 
Під час засідання йшлося про загальнодержавну про-
граму «Здоров’я-2020: український вимір» як елемент 
соціальної складової впровадження програми еконо-
мічних реформ на 2010 – 2014 рр., розвиток фармацев-
тичного сектора галузі охорони здоров’я та функціо-
нування системи фармаконагляду в Україні, управління 
якістю медичної допомоги тощо.

Жнива-2012

Зібрати вирощений врожай 
із найменшими втратами
минулої середи, 18 липня, голова райдержадміністрації 

ярослав Стець, начальник управління агропромислового розвитку 
РДА іван Бабій здійснили об’їзд полів району. Зокрема побували 

у с. Косів на полях, які орендує ПАП «Дзвін», 
де зустрілись з директором господарства В.Градовим, 
ознайомилися з ходом проведення жнивної кампанії, 

обговорили інші поточні проблемні питання хліборобів.
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Точка зору Презентаційно

“Про об’єднання багато говорили, 
але мало хто вірив, що воно в кін-
цевому рахунку відбудеться. Це, без 
сумніву, плюс для опозиціонерів”, – 
сказав у своєму коментарі директор 
Агентства моделювання ситуацій Ві-
талій Бала. 

“Зараз і влада, і опозиція роблять 
спроби сформувати політичні центри 
впливу. Програма Об’єднаної опо-
зиції непогана, і те, що вони готові її 
обговорювати з експертами, свідчить 
про бажання щось робити в цьому на-
прямку і рухатися далі”, – додав він.

Із Віталієм Балою згоден голова 
правління Центру прикладних полі-
тичних досліджень “Пента” Володи-
мир Фесенко: “Багато хто не очікував, 
що найбільші опозиційні партії змо-
жуть об’єднатись. Це стало сенсаці-
єю. План Тимошенко хоча би частково 
було реалізовано”, – сказав експерт.

Політолог Сергій Таран зазначив, 
що Україна зараз переживає дві 
серйозні кризи: “Ми маємо кризу у 
внутрішній політиці – фактично па-
ралізовано роботу Верховної Ради, 
існує високий рівень недовіри до 
політиків, парламент як інститут на-
родного представництва себе дис-
кредитував”. 

Але ще більшу кризу, на думку Сер-
гія Тарана, Україна переживає у своїй 
зовнішній політиці. “Нинішня влада 
привела Україну до міжнародної ізо-
ляції”, – наголосив він. 

На думку президента Аналітичного 
центру “Відкрита політика” Ігоря Жда-
нова, скандал щодо “мовного” закону 
зруйнував міф про стабільність, який 
був ледь не головним ідеологічним 
інструментом Партії регіонів. “Акції 
під Українським домом, які відбува-
ються на тлі погіршення соціально-
економічного стану громадян, свід-
чать, що ніякої стабільності немає. 
Влада сама перекреслила цю ста-
більність. Коли після Євро-2012 роз-
почалася потужна рекламна кампанія 
про “досягнення”, ухвалення цього 
українофобського закону перем-
кнуло увагу суспільства на інші теми 
– всі новини були присвячені акціям 
протесту опозиції”, – зазначив Ігор 
Жданов. 

Отже, майбутня виборча кампанія 
проходитиме в кризових умовах, пе-
реконані політологи. Володимир Фе-
сенко підкреслив: “Події в Раді стали 
демонстрацією сплеску політичного 
напруження. Це передвісник того, що 
виборча кампанія пройде в такому ж 

режимі”.
“В опозиції сподіваються, що ефект 

об’єднання наступить на фініші ви-
борчої кампанії, на це робиться став-
ка. І досягнення цього результату зале-
жатиме не тільки від факту об’єднання, 
а від рішучості, бойовитості, якщо хо-
чете, харизматичності опозиції”, – вва-
жає Володимир Фесенко.

Разом із тим Ігор Жданов зазначив, 
що Об’єднана опозиція “Батьківщи-
на” згідно з даними соціології випе-
реджає Партію регіонів: “Хоч і з не-
великим відривом, 4-5 відсотків, але 
більшість кампаній віддають пере-
вагу саме Об’єднаній опозиції “Бать-
ківщині”, яка йде на першому місці, а 
Партія регіонів – на другому”.

“А це означає, що картинка буде 
поляризуватись – з одного боку Пар-
тія регіонів, влада, з іншого – опози-
ція. Наразі на роль третьої сили може 
претендувати Кличко, але є ризик 
“тигіпкизації” його партії та фракції 
в майбутньому парламенті”, – заявив 
Ігор Жданов. 

Об’єднана опозиція є єдиною ре-
альною альтернативою Януковичу, 
переконаний політтехнолог Олег 
Медведєв. “Показово, що цього разу 
вони згуртувалися не лише “проти”, 
а й “за”. Ніколи раніше опозиція не 
приділяла такої прискіпливої уваги 
розробці та презентації програми, з 
якої поступово вимальовується план 
європейської реконструкції України. 
У мене є відчуття, що лідери опо-
зиційних партій зробили серйозні 
висновки з минулого, їх добряче по-
тріпало життя, всі вони загартували-
ся – словом, вони змінилися, хочете 
вірте, хочете ні”, – сказав він.

Олег Медведєв вважає, що, по 
суті, в Україні розгортається проти-
стояння двох великих мегапартій, 
“українсько-європейської”, оформ-
леної в об’єднану опозицію під брен-
дом “Батьківщина”, та радянсько-
російської Партії регіонів. “Треті 
сили” з обох боків вимушені грати 
ролі другого плану, тому що по мірі 
загострення конфлікту мегапартій 
виборці дедалі більше концентрува-
тимуться навколо великих партійних 
структур. Можна сказати, що на фі-
ніші весняно-літнього політичного 
сезону та на старті виборчої кампанії 
склалася проста чорно-біла картин-
ка”, – заявив аналітик. 

Олександр ЄВДОКимОВ

Керівникам чортківських міської 
та районної рад і районної 

державної адміністрації 
 

Покричу, покричу. 
Можливо, почують. 
Ну, хоча б хтось…

іскандер Цибульський 
(роки життя невідомі)

Колись Фрідріх Ніцше сказав: 
“Надлишок історії шкідливий”. 
Він мав на увазі те, що чим 
“глибше” ми (в своїх пересічній 
дилетантській більшості) зану-
рюємось в історію, тим важче 
нам потім вийти з її хитроспле-
тінь, кон’юнктурних недомовок і 
упереджень літописців. А тому 
не буду і сам, як дилетант, у неї 
“занурюватись”, бо те “занурен-
ня”, як я розумію, не вирішить 
тієї ПРОБЛЕМИ, про яку буду 
говорити нижче. А тому – лише 
декілька гірких, несолодких слів 
про НАШЕ сьогодення. 

Правду кажучи, коли почав писати про цю 
проблему, то спочатку вийшла “довга” і трохи 
нудна стаття. Скільки вже їх – і не лише мною 
(!) – написано про впорядкування могил і ВСТА-
НОВЛЕННЯ ПАМ`ЯТНИКА чи МЕМОРІАЛУ ВОЯ-
КАМ УГА! Тому вирішив: навіщо зайвим разом 
“розтікатись мислію” по газетних шпальтах про 
проблему, яка вже стала ледь не “притчею во 
язицех” і для пересічних виборців, і для влади, 
яку МИ, виборці, обрали для вирішення РІЗ-

НИХ питань життєдіяльності міста і району! 
Могили ці – в дуже “зручному” для влади та 

тих, хто час від часу (не без вигоди для сво-
го “політичного іміджу”) їх згадує, місці. Од-
ним словом, ТАМ вони не “ріжуть” очі. Туди 
поважних гостей міста і району не приводять 
покласти вінок, букет живих квітів чи запалити 
свічку пам’яті. Але не можна сказати, що вони 
забуті. Вже неодноразово про них згадували 
ті, кого влада називає тими, кому “більше всіх 

треба”. Згадала влада Чортківську офензи-
ву на попередній (14-й) сесії районної ради, 
вшанувавши хвилиною мовчання її героїв, “за-
вдяки яким наш край потрапив у підручники 
історії, а Чортківщина дістала назву “п’ємонту 
українського національного відродження” (“Г. 
Н.”, 29.06.2012 р.), хоча, наскільки мені відомо, 
“П’ємонтом українського національного від-
родження” завжди називали ВСЮ Галичину. 
Але справа, в дійсності, не в цьому і не лише 
в місці розташування могил. Справа зовсім в 

іншому. Жодного слова (!) не було сказано про 
необхідність встановлення на могилах вояків 
УГА пам’ятника чи меморіалу. Не хотілось би 
ще раз повторювати для когось вже набрид-
лий діагноз (поставлений, звісно ж, не мною 
– адже я не “політичний етнопсихіатр”!), що на-
ція хвора, але куди вже далі! 

У мене вже впродовж декількох років вини-
кає запитання: чому? Чому для нашої (МИ ж 
її обрали!) влади ці вояки УГА та репресовані 

й по-звірячому вбиті енкаведистами в Чортків-
ській тюрмі наші земляки, про яких щорічно і 
не один раз згадують місцеві керманичі, ніби 
чужі? Сумнів цей виникає неспроста, адже за 
20 років у нашому місті так і не з’явився УКРА-
ЇНСЬКИЙ  ВІЙСЬКОВИЙ  ЦВИНТАР. 

Ще один, на мій погляд, не менш важли-
вий аспект у цій “пам’ятниково-меморіальній 
епопеї”: подивіться на військовий польський 
цвинтар на нашому міському центральному 
кладовищі – саме таким або приблизно таким 

має бути європейський військовий цвинтар 
(на знімку зліва): скромний, лапідарний і од-
ночасно величний, як військовий мундир, без 
недоладних для військового цвинтаря (!) псев-
добарокових, кічево-помпезних надмірностей, 
які, наскільки мені відомо, є в ескізі меморі-
алу воякам УГА, який вже не перший рік або 
“кочує” з одного кабінету в інший, або ж десь 
лежить, наче п’яте колесо для чиновницького 
воза, покритий шаром пилюки. 

І де ті 100 тис. гривень, які у формі субвен-
ції виділила районна рада міській для вста-
новлення на міському цвинтарі меморіалу 

(чи пам’ятника) стрільцям УГА ще за часів 
“правління” попереднього міського голови? 
Але, здається, це питання не цікавить не 
лише громаду міста (що й не дивно, бо її 
все ще немає), а й депутатів міської ради, 
які повинні контролювати, що “входить” в 
міський бюджет і що з нього “виходить”. 
Одні кажуть, що вони (100 тис.) десь “зави-
сли” в комбінаті комунальних підприємств, 
інші – що вони вже давно “скисли” …у не-
відомому напрямку. 

“Мертві сорому не ймуть”, – казав князь 
Святослав. Бо вони мертві. Але як бути з 
живою владою, яка повинна служити наро-
дові, який її обрав, і шанувати, пам’ятаючи 
його і славну, і трагічну історію? 

“…Хоча б один хрест, чи один монумент – 
Немає, пропали стрілецькі могили…” (?)

Отже, шановні керівники міста і району, до ва-
шої уваги фотознімки, зняті автором на звичайну 
“мобілку” в кінці червня ц. р. (справа – так ви-
глядають сьогодні могили вояків УГА) Комен-
тарі, як-то часто кажуть у таких випадках, зайві. 

З повагою і надією –
Олександр КАЗЬВА 

Буквально у минулому номері наша газета інформувала про 
те, що активісти «Перспективи» були ініціаторами соціальної 
акції з прибирання Чортківського замку. Й ось вкотре «Пер-
спектива» нагадує про себе – презентацією програми «Ви не 
самотні». Та знову головним ідейником виступає чортківський 
підприємець, меценат із багаторічним досвідом благодіяння, 
один із очільників партії «УДАР (Український Демократичний 

Альянс за Реформи) В.Кличка» на Тернопільщині Олег Ваврик, 
людина, якій належать слова: «Благодійні справи важливіші 
за політику та гроші!». Пояснюючи чортківчанам, яких того дня 
зібрався повен зал, принципи програми, О.Ваврик зазначив: 
«Використовуючи набутий у бізнесі досвід, я усвідомив про-
сте правило: щоби допомога була ефективною, вона має бути 
адресною, тобто призначатися конкретній людині на конкрет-
ні потреби». Власне, саме через те, щоби бути ближчими до 
людей, створено мережу чуйних і відповідальних особистос-
тей – представників «Перспективи» у кожному населеному 
пункті, до яких за потреби може звернутися кожний. Також 
потребуючі матимуть змогу повідомити про власні пробле-
ми, зателефонувавши на безкоштовний номер 0-800-50-44-
44. Програма «Ви не самотні» зорієнтована в першу чергу на 
малозабезпечених осіб і людей літнього віку, та жодне інше 
звернення не буде залишеним без уваги. Представник фонду 
Оксана Федоришин, окреслюючи намічене благодійним фон-
дом, підкреслила: «Перспектива» заснована ще у 2003 році. 
Однак із приходом до керівництва організації О.Ваврика ро-
бота значно пожвавилася. Він зумів надихнути небайдужих 
людей до активних дій. Розпочати програму, спрямовану на 
людей похилого віку, вирішили тому, щоби не втратити мо-
мент, щоби встигнути їм допомогти, щоби цих людей не поли-
шала надія на те, що у них хтось є і хтось турбується про них». 
До слова треба сказати, що одними з перших, хто підписав 
угоду з благодійним фондом О.Ваврика, є Чортківська музич-
на школа. І вже є вагомі здобутки співпраці: під час презента-
ції її дирекції було вручено матеріальну допомогу – комп’ютер 
і музичні центри. Викладачі та вихованці цього навчального 
закладу подарували у відповідь усім присутнім на заході му-
зичні дарунки – тривалий, насичений виступами талановитих 
чортківчан концерт. На завершення святкового дійства задля 
закріплення «солодкої» новини про початок роботи програми 
«Ви не самотні»  усіх, хто завітав на презентацію, очікувала ще 
одна несподіванка – стіл із солодощами.

Оксана СВиСТУН, фото автора

«Ви не самотні» – 
з вами «Перспектива»!

У суботу, 14 липня, у приміщенні РБК 
ім. К.Рубчакової відбулася презентація благодійного 

фонду Олега Ваврика «Перспектива».

“Мало хто вірив, що об’єднання опозиції 
відбудеться” – експерти

Підсумовуючи політичний сезон, що завершився із закриттям сесії 
Верховної Ради, експерти сходяться на думці, що головною його 

подією стало об’єднання опозиції. Союз “Батьківщини” 
та “Фронту Змін”, до яких згодом приєдналися ще 5 опозиційних 

партій, зокрема “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, змінив 
політичний ландшафт, вважають вони, і в Україні дедалі більше стає 
очевидним протистояння по лінії двох великих політичних полюсів.

Відкритий лист

Мертві сорому не ймуть. А  влада?
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З редакційного листа ХХІ районні спортивні ігри

З 1966 року я – жителька Чорткова. Давно дорослі 
діти, виросли онуки. Проте завжди моя душа – у селі, 
в якому народилася, вчилася у школі, дівувала – серед 
чудової природи і добрих людей с. Бичківці. Ніколи не 
поривала зв`язок із рідним селом – там могили батьків 
і братів; родина; там церква, у якій вінчалась...

Із плином років все частіше в думках повертаємося 
до тих років, коли справді були щасливими, – до років 
юності. А вони нерозривно пов`язані зі школою, вчите-
лями й однокласниками. Прагнення хоч на мить повер-
нутися в ту пору й спонукало мене організувати зустріч 
однокласників. Адже рівно 50 років тому в далекому 
1962 році ми закінчили Бичківську восьмирічну школу. 
Ще у школі я була головою ради дружини, тому якось 
закономірно взялася за організацію зустрічі. Більшість 
моїх однокласників гаряче підтримала мою ініціативу.

Й ось настав день зустрічі – 17 червня. Односельча-
ни з цікавістю спостерігали за посивілими «хлопцями» 
і «дівчатами», які зібралися «класом» на Богослужіння 
у церкві. Багато з нас назавжди покинули рідне село, 
проте у цей день ми поспішали зустрітись, хоча вік і 
хвороби нам вже так часто дошкуляють. І жінки, і чо-
ловіки не ховали сліз радості, намагались впізнавати 
один одного, хоч це було й нелегко.

Отець Мирослав привітав нас у рідній церкві, від-
правив молебень за наше здоров`я. А після відправи 
зі свічками в руках молилися ми за упокій душ наших 
однокласників і вчителів, які відійшли у вічність.

Продовжили зустріч у стінах рідної Бичківської ЗОШ 
І – ІІ ст. Директор школи Н.Йосифів повела нас кла-
сами і коридорами. І хоча приміщення школи, в якому 
ми вчилися, знесли ще в 60-х роках минулого століття, 
нам було дуже приємно вдихнути шкільне повітря. Вра-
жені духом школи: хоча приміщення і невелике, проте 
кабінети, коридори естетично оформлені, так багато й 
зі смаком зроблено руками педагогічного колективу, 
учнів і батьків. Особливо зацікавила нас панорама «Ми 
родом із нашої школи», розглядали фотографії видат-
них випускників, які в той же час, що й ми, вчилися в 
цій альма-матері.

А потім пролунав шкільний дзвінок, і Надія Романівна 
завела нас у клас на урок: «Летять роки… Давно вирос-
ли ваші діти й онуки, скроні покрила сивина. Але сьо-
годні, через 50 років, усі ви зібралися разом, щоби зно-
ву хоч на мить повернутися у найщасливіший час – час 
юності. Та нехай сьогодні перед вами значно молодша 
вчителька за вас, але побудете тими юнаками і дівча-
тами, якими ви були у далекому 1962 році…». Оскільки 
Надія Романівна за фахом історик, урок наш проходив у 
краєзнавчому музеї школи. Ми з цікавістю прослухали 
розповідь про історію нашого села – навіть не здогаду-
валися, що вона така багата й цікава.

Пролунав дзвінок – і в клас із журналом 8-го класу 
1962 року увійшли наші вчителі, які тоді були лише на 
декілька років старшими за нас: Валентина Миколаїв-
на Джага та Ярослава Степанівна Солтис. Сум`яття і 
радість охопили нас, коли вони за журналом робили 
перекличку. Ми, як учні, вставали з-за парт і відгуку-
валися на своє прізвище. Оголосили незвичну тему 
уроку: «Урок життя». І полилася невимушена розмова 
– кожен розповідав про свої здобутки і втрати, дякува-
ли вчителям за науку. Потім, як діти, почали згадувати 
різні ситуації зі шкільного життя. А згадувати було що, 
бо часи нелегкі пройшли… Зокрема згадали, як везли 
нас вступати в комсомол. Біля лісу попросили піонер-
вожату зупинити машину по потребі. Так всі по лісу й 
розбіглися, не ставши комсомольцями. 

Продовжували спілкуватися за святковим столом. 
Згадували шкільні будні та свята, шкодували за тим 
бідним, але таким щасливим часом, коли були моло-
дими і здоровими, коли були живими рідні та близькі. 
Поміж розмов лилися пісні – сумні та жартівливі, які ще 
більше єднали нас.

Швидко минув час зустрічі. Але ми понесли у свої 
пенсійні будні теплий шкільний вогник, здається, ніби 
стали молодшими і здоровішими. Домовилися, що че-
рез п`ять років обов`язково зустрінемося у стінах рідної 
школи. Дай, Боже, нам здоров`я і сили, щоби ця зустріч 
відбулася. А сьогоднішнім школярам нагадуватиме про 
нас дарунок, який ми вручили школі.

Від імені випускників 1962 року – щира дяка нашим 
вчителям В.М.Джазі, Я.С.Солтис, директору школи 
Н.Р.Йосифів за допомогу в організації ювілейної зу-
стрічі.

марія КОРОлЬ (СОлТиС), 
випускниця 1962 року Бичківської восьмирічної 

школи, тепер – жителька м. Чортків

Аматорів сільського спорту, що тра-
диційно пройшли марш-парадом вздовж 
трибун стадіону, вітали гості обласних 
товариств, під егідою яких відбуваються 
ці змагання – ФСТ «Колос» Георгій Гун-
тік і центру «Спорт для всіх» Володимир 
Ванджура. Від імені господарів слово 
мали перший заступник і заступник го-
лови райдержадміністрації Ростислав 
Філяк та Іван Стечишин, а також началь-
ник управління агропромислового роз-
витку РДА Іван Бабій. Приємно здивував 
присутніх власник ТРЦ «Подоляни» (м. 
Тернопіль) Василь Чубак, подарувавши 
кожній команді по футбольному м`ячу.

Організатори змагань (відділ молоді 
та спорту РДА, РЦФЗН «Спорт для всіх» 
і районне ФСТ «Колос») не стали вигаду-
вати й обмежились перевіреними рока-
ми видами спорту. Всього програма ігор 
включала їх вісім.

Отож, шашки. Перемогу здобув не-
одноразовий чемпіон району Ярослав 
Бандура з Нагірянки. Павло Мартинюк із 
Джуринської Слобідки став срібним при-
зером, а Іван Марцинів – бронзовим.

На перекладині найбільше, причому 
«чисто», вдалося підтягнутися заводча-
нину Максиму Варянку (31 раз), котрий 
всього на одну спробу випередив Андрія 
Волянського з Товстенького і на дві – Во-

лодимира Левицького (Бичківці).
Як у гирьовому спорті, так і у змаганні 

рукоборців у фіналі зійшлися господарі 
змагань – заводчани – і білівські силачі, 
що й не дивно, адже це два найбільші 
населені пункти району, тож вибирати є 
з кого. Першим не личило поступатися 
перед своїми глядачами, тож вони і ста-
ли переможцями в упертій боротьбі.

Спортивних сімей, як виявилось, у ра-
йоні не так багато – всього шість. І уже 
другий рік поспіль найспортивніша з них 
– Свириди з Білої. Друге місце вибороли 
Богданіви зі Слобідки, а третє – нагірян-
ці Пиняки.

Чи не найбільший азарт викликають у 
глядачів змагання з перетягування лин-
ви. І хоча команд тут було всього сім, 
зате усі підібралися рівні за силою. До 
фіналу «дотягнули» Джуринська Слобід-
ка і Біла. А фортуна усміхнулася першим. 
Третє місце – в силачів смт Заводське. 

Волейбольні та футбольні баталії, як 
завше, через велику кількість учасників 
тривають найдовше. Слобідчани й тут 
довели усім, що й у невеличкому селі до-
бре вміють грати у волейбол, здолавши 
у вирішальній сутичці улашківчан. У матчі 
за третє місце тріумфували Бичківці.

А ось у міні-футбольному фіналі, який 
завершував програму ігор, зійшовся лі-

дер районної першості у великому фут-
болі – Заводське і Нагірянка: 3:0 – суха 
перемога господарів. Бронза – у Джу-
ринської Слобідки.

То хто ж вийшов переможцем ХХІ ра-
йонних спортивних ігор Чортківщини? 
Стали рахувати кількість балів, і найбіль-
ше їх виявилось у …Джуринської Слобід-
ки (742). Команду-переможницю зумів 
організувати справжній фанат спорту, 
виходець із цього села, а нині успішний 
тернопільський підприємець Іван Бла-
женко. Кілька років тому він спорудив у 
рідному селі стадіон, тож саме нагода як 
переможцям наступного року приймати 
ігри?

Лише на 20 пунктів відстали від ліде-
рів господарі змагань, і з трішки більшим 
відривом від срібного призера фінішува-
ли білівчани (рівно 700 балів).

Нагородження переможців і призерів 
кубками та грамотами проводили голо-
ва райдержадміністрації Ярослав Стець 
і заступник голови районної ради Лю-
бомир Хруставка. Але свято на цьому 
не закінчилось, адже того ж дня на цен-
тральній площі селище святкувало свої 
іменини. Тож охочі продовжувати свій 
відпочинок, переглянути культурну про-
граму перемістилися сюди.

любомир ГАБРУСЬКиЙ
Фото Ореста лиЖЕчКи

Святкування

Чорткову – 490!
Милуємося дивосвітом твоїм, рідне місто!

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

На співочому полі урочисте святку-
вання розпочалося з привітань голів 
райдержадміністрації Ярослава Стеця, 
райради Володимира Заліщука, заст. 
Тернопільського міського голови Леоні-
да Бицюри і Чортківського міського го-
лови Михайла Вербіцького. Щирі поба-
жання мера поєднувалися із врученням 
подяк, грамот і цінних подарунків за ак-
тивну працю в суспільно-громадському 
житті керівникам вишів міста, підпри-
ємств; громадським діячам, головам 
ОСББ; не залишив поза увагою і дітей-
сиріт Чортківщини, вручивши їм грошо-
ву допомогу. В свою чергу пан Вербіць-
кий також отримав чудові подарунки 
для мерії – ікони Матері Божої – від 
керівника тернопільського ТРЦ «Подо-
ляни» В.Чубака, депутата обласної ради 
О.Сиротюка; цілу в’язанку дарунків 
Чорткову на знак тісної співпраці привіз 
радник-міністр, консул Польщі у Львів-
ському консульстві Войцех Біліньскі.

А далі… Обласний дитячий пісенно-
хореографічний фестиваль «Дивоц-
віт», виступи солістів, танцювальних і 
вокально-інструментальних ансамблів 
міста й області збагачували серця при-
сутніх надзвичайною аурою радості й 
піднесеності.

Розваги на всяк смак! На централь-
ному майдані Чорткова народу – сила-
силенна, адже тут проходила пісенна 
гра «Караоке», яку захоплююче вели на-
родний артист України Мар`ян Гаденко 
та ведуча Української телерадіокомпанії 
Ірина Макєєва. У складі журі, разом із 

М.Гаденком був і наш земляк, генерал-
полковник В.Бедриківський, за сприян-
ня якого й відбулося дане дійство, та 
депутат облради О.Стадник. Пісенна 
забава зібрала майже десять тисяч по-
ціновувачів української народної пісні. 
Понад вісімдесят осіб випробували свої 
можливості у вокальній майстерності.  

Але, звісно, перемогу отримали най-
кращі – чортківчанин, викладач педа-
гогічного училища ім. О.Барвінського 
Федір Щур. Його неперевершене ви-
конання фінальної пісні «Стоїть гора 
високая» зворушило та зірвало бурх-
ливі овації присутніх. Найкращий співак 
Чорткова сьогодні уже пакує валізи для 
поїздки до моря. Саме такий приз – пу-
тівку до Туреччини – для переможця 
підготували організатори.

Чортківську публіку своїм співом 
чарували та забавляли жартівливими 
композиціями на центральному майда-

ні – народний артист України Мар`ян 
Гаденко, заслужений артист України 
Павло Мрежук, а також мегапопуляр-
ний нині серед молоді музичний проект 
«Дзідзьо»… 

А на співочому полі у парку глядачів 
обдаровувала чудовими піснями зірка 
української естради Ірина Федишин у 
супроводі шоу-балету X-DANCE, цьо-
му задоволенню чортківчан посприяв 
В.Чубак.

Запальний настрій спекотного літа на-
шої юні продовжувався (навіть далеко й 
за північ) і в молодіжно-розважальному 
центрі «CHICAGO». Цікаві конкурси, 
бармен-шоу від найкращих барменів За-
хідної України, а особливо – виступ го-
ловного гостя святкової програми, фіна-
ліста шоу Х-ФАКТОР Аркадія Войтюка.

Феєричним салютом завершилося ці-
каве, наповнене різноманітністю святку-
вання Дня міста, яке залишило по собі, 
безперечно, лише позитивні емоції.

А в суботу! 14 травня, коли Чортків 
іще дихав відлунням феєричності сво-
го ювілею, на центральну площу міста 
сипонула малеча. Адже саме для неї 
за ініціативою мерії дивовижну неспо-
діванку – Свято Морозива, приурочене 
490-й річниці Чорткова, підготували та 
провели представники Торгової мар-
ки «Рудь» (м. Житомир). Різноманітні 
атракціони, розваги, веселі танці, кон-
курси, смішні вигадки клоунів манили 
маленьких наших мешканців… А як же 
смакувало прохолодне морозиво в по-
лудневу спеку! 

Тетяна ляКУШ
Фото Ореста лиЖЕчКи й автора

Свято сільського спорту
Головні аматорські спортивні ігри чортківщини минулої неділі 

приймало селище цукроварів – Заводське. На відміну 
від попередніх років, у зв’язку з Євро вони змістилися в часі 

десь на місяця півтора. Проте, мабуть, не ця обставина, а сильна 
злива, що пройшла перед самим відкриттям, вплинула на кількість 

команд-учасниць. Але аж ніяк не на азарт і емоції, що вирували 
того літнього дня на стадіоні.

Зустріч через 
півстоліття
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Істини Для душі

На черговому за-
сіданні клубу творчих 
особистостей Чортків-
щини, зініційованому 
та вкотре проведеному 
директором музею, за-
служеним працівником 
культури Яромиром 
Чорпітою, члени клубу, 
чисельні друзі Ірини й 
усі спраглі поетично-
го слова, прослухавши 
прочитані автором вір-
ші та через них ближче 
познайомившись із ду-
шевними пориваннями 

поетки, відкрили для себе очевидне:
Вона із тих, із тих, із тих,
Хто дякує за щастя й досвід долі.
З кульбаби сплетений вінок, мов сонце,
І барви калинові на вустах.
Ця жінка прочиня душі віконце – 
Життя живе і наяву, і в снах.
Ірина віддає належне усім і всьому, що вплинуло на фор-

мування її як особистості. «Думаю, Господь добрий: після різ-
них перипетій життя Він не атрофував рецептори болю і щирі 
сльози не перетворив на крижинки, мені властиве ще почуття 
любові, поваги, співчуття, розуміння ближнього, що я пере-
даю в своїх віршах», – розповідає п. Зенчак-Гулька. Щира по-
дяка – першій вчительці К.М.Свіщевій, яка, як згадує героїня 
того вечора, «мала терпіння, вміння, моральну відповідаль-
ність любити нас не з примусу, а з внутрішньої потреби»:

Учителько моя – життя основа,
Я вдячна Вам за кожну букву й слово.
Доземно голову схиляю перед Вами,
Що гордо, не навколішки, іду життя стежками.
Учителько моя, як матір друга,
Я запряглась від Вас в науки плуга.
Орала віддано і вперто лан роками,
Щоб Ви гордилися здобутками й знаннями.
Привітати свою колежанку, на яку можна покластися, на-

дійну, віддану, прийшло багато друзів. Для них у серці п. Іри-
ни відведено особливе місце:

… Я не міняла друзів на нових – 
Лиш добавляла в душу ще і ще вас, рідні.
Мого серденька вистачить на всіх.
Без дружби люди, мов птахи без волі, – бідні…
Веселкою в моє життя, мов гама,
Із різних барв і кольорів зродились.
Я найбагатша на Землі – багата вами.
Таке багатство декому й не снилось!
Лірично-романтичні твори авторки розкривають Ірину на-

самперед як жінку: хай сильна по житті, та у глибині душі «…
так хочеться горнутися до когось, відчути силу й опору дужої 
руки…».  Ніжно й трепетно звучать добірними перлинами на-
низані в поезію слова про найдорожче в світі – про сім`ю.

Синочок… Диво з-поміж див…
Молю за нього Бога без зупину,
Благаю перед образами зі слізьми,
Щоб Він завжди беріг мою дитину.
Синочок… Моя втіха й сонця-вітру сплав.
Живу життя своє цілком для нього.
Ніхто мене ще так не обіймав,
Не запевняв, що найдорожча жінка в нього…
Ця молода жінка, спробувавши й проявивши себе якнай-

краще у різних сферах громадсько-політичної діяльності 
(див. довідку), активна, діяльна, ініціативна, як ми знаємо її 
з життєвих буднів, на засіданні клубу творчих особистостей 
привідкрила ще одну грань свого серця – поетичну. І хай вона 
лише робить перші кроки у поетичному мистецтві творення, 
усі тогочасні (з творчого вечора) слухачі її віршів, переконані, 
як висловився редактор журналу «Золота пектораль», член 
НСПУ і НСЖУ письменник Володимир Погорецький: «…досвід 
ще попереду, але факт незаперечний – на чортківському лі-
тературному небосхилі зійшла нова зірка».

Довідка. Ірина Зенчак-Гулька народилась у Чорткові, на-
вчалася у гімназії ім. М.Шашкевича, здобула диплом із відзна-
кою Чортківського педучилища ім. О.Барвінського, закінчила 
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника 
(спеціальність – «Англійська мова і література») та Тернопіль-
ський національний економічний університет («Адміністра-
тивний менеджмент»). Працювала вчителем англійської мови 
у ЗОШ № 5, водночас дописуючи до місцевих ЗМІ. 

Співзасновник Молодіжного Центру Чортківщини у 2006 
р., у цьому ж році – редактор молодіжної газети «Пульс мо-
лоді Чортківщини», з листопада 2008-го по серпень 2010 р. 
– голова міської парторганізації ВО «Батьківщина», помічник-
консультант народного депутата України О.Сочки, з 2010 р. 
обрана депутатом міської ради, позапартійна. Нині – завід-
уюча сектором із питань внутрішньої політики, зв`язків із 
громадськими організаціями та ЗМІ Чортківської РДА, член 
НСЖУ, позаштатний кореспондент «Голосу народу».

Ольга чОРПіТА, 
старший науковий співробітник Чортківського 
районного комунального краєзнавчого музею

Есе про справжню
«Про кого справжню?», – запитаєте. Про 

справжню жінку, маму, справжнього друга… – 
єдиним словом не описати. У цій особистості 
сплелися докупи безліч граней. мова – про 

ірину Зенчак-Гульку. Багатьом нашим читачам 
вона відома своїми публікаціями – як активна 
наша дописувачка, позаштатний кореспондент 
«Голосу народу». На минулому тижні пані ірина, 

як зазначила сама, «за ручку, невпевненими 
кроками вивела свої новонароджені діти-вірші 

на слух і осуд широкої громадськості» – 11 липня 
у районному комунальному краєзнавчому музеї 

відбувся творчий вечір поетеси.

Особливо цьогоріч, напередодні 
відзначення храмового свята Вер-
ховних Апостолів Петра і Павла, 11 
липня, звідусіль, хто пішим ходом, а 
хто транспортом, поспішали вірую-
чі до невеличкого віддаленого села 
нашого району – Криволука. 

Причина в тому, що за перека-
зами (до речі, про це мовиться у 
публікації «Криволуцька капличка» 
нашої газети), в 1962 році саме пе-
ред уже згадуваним величним свя-
том сельчани побачили зображення 
Богородиці – а це акурат 50 років 
тому. Отож, із нагоди півстолітньої  
річниці чудодійного з’явлення чи-

сельне духовенство з прочанами,  
зібравшись у церкві Благовіщення 
Пресвятої Богородиці с. Криволу-
ка, куди також прибув і керуючий 
Тернопільсько-Теребовлянською 
єпархією єпископ Павло, здійснили 
Богослужіння. Опісля відпусту уро-
чистою ходою священнослужителі 
з процесією вирушили на місце яв-
лення Богородиці.

Слід відзначити, парафіяни та ви-
хідці даного села під керівництвом 
настоятеля церкви, протоієрея Ва-
силія Колісника, навпроти витоку 

святого джерела збудували купаль-
ню, встановили фігурку Матері Бо-
жої, а також – образ, який відтвори-
ли за описом очевидців чудодійного 
з’явлення.

Біля каплички відбувся водосвят-
ний молебень, опісля якого освяти-
ли й фігурку, й образ Божої Матері 
та відслужили акафіст до Пресвятої 
Богородиці. «Вибрана Владичице 
і джерело Божої ласки! Ось ми, зі-
бравшись, припадаємо з вірою до 
Твого преславного образу, де Ти 
повсякчасно уділяєш Свої благо-
даті. Бережи ж неустанним Твоїм 
покровом діток Твоїх, що віддали в 

Твої руки все своє життя та співають 
Тобі: Радуйся, Благодатная, всеупо-
вання наше!..».

Звернувшись такими величними 
словами до всіх присутніх,   митро-
форний протоієрей Михаїл Левко-
вич, акцентувавши на неоціненному 
значенні заступництва Пресвятої 
Богородиці для усього українського 
народу, відзначив і велику жертовну 
та ревну працю парафіян, які долу-
чилися до спорудження.

Слова сердечної подяки владиці 
Павлу, духовенству, жертводавцям, 

усім, хто приєднався до святої мо-
литви у цей пам’ятний день, і за-
галом тим, хто плідно працював на 
вославу Богородиці, засилав на-
стоятель храму протоієрей Василій 
Колісник. Священнослужитель щиро 
пошкодував, що немає змоги виго-
лосити кожного доброчинника зо-
крема, бо їх імена уклалися у вель-
ми великий список.

Тетяна ляКУШ
Фото Ореста лиЖЕчКи

На теренах Чортківщини, мабуть, 
більш не знайдеться святих роками 
намолених місць, подібних нашому. 
Уже півстоліття сюди, до зовні непри-
мітної каплички біля джерельця, що у 
невеличкому селі Криволука, прямує 
люд, аби звернути свої світлі помис-
ли до Пресвятої Богородиці, яка тут 
об`явилася однієї жнивної спекотної 
днини – 11 липня 1962 року. І хоча як 
радянська пропаганда прагнула витра-
вити у вірян навіть згадку про чудо з`яви 
Пречистої Діви Марії – справи були 
марними. Віруючі тихцем приходили 
сюди молитися, незважаючи на суво-
ру заборону комуністичної безбожної 
влади, а вже за часів незалежної Укра-
їни тут щороку відбувалися багатолюд-
ні прощі, рік у рік усе чисельніші. Що 
вже казати: до 50-річчя цієї вікопомної 
дати наша невеличка громада готува-
лася по-особливому, адже добре зна-
ли, що гостей звідусіль до нас наїде 
сила-силенна. Хотілося якось ще біль-
ше прикрасити це святе місце, тож на-
думали побудувати тут цілий комплекс 
із купальнею, щоби кожен міг очистити 
у святій воді не тільки свою душу, а й 
тіло. Але як тільки-но взялися до цієї 
важкої справи, обвалився геть увесь 
місточок над джерельцем. Куди там 
далі! Коштом і силами однієї громади 
справитися було не змога. На преве-
лике щастя, на прохання сільчан без 
вагань відгукнувся депутат обласної 
ради Юрій Васильович Чижмарь. На-

шим краянам добре відоме ім`я цього 
благодійника, адже він успішно керу-
вав Тернопіллям у 2008-2010 роках, 
будучи головою облдержадміністрації. 
Добродій допоміг і щебенем, і піском, і 
коштами. Й направду, сьогодні Криво-
луцька капличка є не тільки душевною 
розрадою для усіх віруючих, а й чудо-
вою духовною архітектурною спорудою 
серед розмаїтої природи, прикрасою 
нашого маленького села.

Від імені територіальної громади 
висловлюю безмежну щиру вдячність 

Ю.В.Чижмарю за посильну допомогу. 
Нехай Пресвята Богородиця обері-
гає його Своїм омофором і допомагає 
йому в усіх благих намірах.

Нестор СлОБОДяН, 
Палашівський сільський голова, 

від імені територіальної громади

на знімку: Ю.В.Чижмарь разом із 
віруючими під час велелюдної прощі з 
нагоди 50-річчя явлення Пресвятої Бо-
городиці у с. Криволука 11 липня ц. р.

Фото Ореста лиЖЕчКи

Доброчинство
За добрі справи Вам віддячить Господь

Під Твою милість прибігаємо, 
Богородице Діво!

із давніх-давен наш народ вирізнявся особливою набожністю 
до Богородиці. Швидкоплинною течією біжать роки, та до місць 
об’явлення Пречистої, як і раніше, тягнеться український люд. 

Ось так і до святого джерела, що у с. Криволука, з молитвою 
на устах, із вірою в серцях і непорушним бажанням – вклонитися 

Діві марії та не лише  зачерпнути життєдайної води, 
а й наповнитися Божою ласкою – прагнуть дорослі й діти.
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Селянину на замітку

Жнива-2012: безпека праці

Інформує 102

У цих питаннях велику допомо-
гу загальноосвітнім закладам надає 
Чортківський міжшкільний навчально-
виробничий комбінат (МНВК).

МНВК – це навчальний заклад тех-
нологічного напряму, який забезпечує 
потреби учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів у профорієнтаційній 
та професійній підготовці. Таких між-
шкільних комбінатів залишилися оди-
ниці на території Тернопільщини. Наш 
Чортківський МНВК здійснює підготов-
ку за такими професіями: продавець 
непродовольчих товарів; секретар ке-
рівника; оператор комп’ютерного на-
бору; інтегровані професії – «швачка», 
«кравець»; водій категорії «В», «С1», за 
бажанням – «А», «А1».

Переваги технологічного напряму:
1) змога більшої адаптації та кон-

курентоспроможності на сучасному 
ринку праці, адже не секрет, що ви-
пускники вузів не мають змоги пра-

цевлаштуватися за фахом;
2) учні отримують разом із атеста-

том про загальну середню освіту ква-
ліфікаційне посвідчення державного 
зразка, що дає можливість зареєстру-
ватися в центрі зайнятості населення.

На сьогоднішній день актуальним 
питанням у профілізації старшої шко-
ли є якість формування профільних 
класів, тобто – чи враховується думка 
учня, батьків щодо запропонованого 
профілю, нахили, здібності, інтереси 
та психофізіологічні особливості учнів. 
Виділяють такі основні напрями профі-
лізації старшої школи:

1. Суспільно-гуманітарний
2. Природничо-математичний
3. Філологічний
4. Технологічний
5. Художньо-естетичний
6. Спортивний
 Переважає технологічний. Згідно 

з даними близько 50 відсотків дітей 

бажають навчатися саме за цим на-
прямом відповідно до своїх нахилів, 
здібностей. 

Профорієнтація та професійна під-
готовка в МНВК виступає складовою 
частиною навчально-виховного проце-
су, основні завдання якого:

1. Створення умов для врахування й 
розвитку нахилів, здібностей і потреб 
учнів.

2. Спрямування підлітка щодо май-
бутньої професійної діяльності.

З. Формування готовності до свідо-
мого вибору й оволодіння майбутньою 
професією.

Отже, в умовах сьогоднішньої осві-
ти питання здобуття професії зна-
чно загострилось... На даний момент 
актуальні робітничі професії. МНВК 
надасть можливість учневі отрима-
ти свою першу професію – робітничу 
– ще під час навчання в школі. Час-
тина опитаних учнів бажає отримати 
атестат про загальну середню освіту 
й оволодіти професією в даному на-
вчальному закладі. Загалом міжшкіль-
ні навчально-виробничі комбінати, як і 
центри профорієнтації, можуть ефек-
тивно вирішувати подібні питання.

чортківський мНВК

Актуально

Враховуючи ситуацію з травмуван-
ням під час проведення зернозби-
ральних робіт, з метою запобігання 
нещасним випадкам, звертаємося до 
вас із вимогою взяти під особистий 
контроль питання організації безпе-
ки праці під час проведення жнивної 
кампанії та виконання ряду першо-
чергових заходів: розроблення схе-
ми руху транспорту територією з 
вказівкою дозволених і заборонених 
напрямків руху; допуск до роботи на 
тракторах, зернозбиральних комбай-
нах та інших самохідних машин осіб 
віком від 18 р., які мають відповідне 
посвідчення та пройшли медичний 
огляд; заборона допуску до вико-
нання цих робіт підлітків; організація 
ланки технічного обслуговування; 
обладнання місць відпочинку та ку-
ріння, майданчиків для зберігання 
техніки та паливно-мастильних ма-

теріалів; перевірка провисання про-
водів ліній електропередач; прове-
дення інструктажів із питань охорони 
праці з працівниками, які приймають 
участь у жнивах; перевірка наявності 
огородження всіх обертових частин 
сільськогосподарських машин та 
механізмів, зерноочисних машин та 
установка огороджень у разі їх від-
сутності; проведення очищення бун-
керів, технічного обслуговування та 
ремонту комбайнів при неробочому 
двигуні; укомплектування робочих 
місць, тракторів, зернозбиральних 
комбайнів медичними аптечками 
першої допомоги; забезпечення всіх 
працівників, які зайняті на жнивах, 
спецодягом, спецвзуттям і засоба-
ми індивідуального захисту згідно з 
існуючими нормами; проведення ла-
бораторної перевірки опор ізоляції 
та контурів захисного заземлення на 
зерноочисних токах; проходження 
медичного огляду особами, які пра-
цюють на скиртуванні соломи; отри-
мання дозволу на виконання робіт 
на висоті; забезпечення працівників 
справними вилами, страхувальним 
знаряддям, засобами сигналізації та 
індивідуальним захистом; переве-

дення тракторів, які зайняті на тран-
спортних роботах, на максимальну 
ширину колії коліс; обладнання всіх 
тракторів, комбайнів і сільськогос-
подарських машин, які зайняті на 
жнивах, пожежним інвентарем згід-
но з правилами.

Невиконання зазначених вимог 
нормативно-правових актів може 
призвести до непоправного. 

Шановні керівники, перевірте ор-
ганізацію безпеки праці під час про-
ведення жнивної кампанії та вико-
нання ряду першочергових заходів, 
усуньте виявлені порушення і з усі-
єю відповідальністю поставтеся до 
безпеки працівників на жнивах. Од-
ночасно нагадуємо про вашу персо-
нальну відповідальність за життя і 
здоров’я працівників.

Територіальне управління 
Держгірпромнагляду 

у Тернопільській області

Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві  

та професійних захворювань 
України в Тернопільській області

Нещодавно в Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області по-
чали надходити скарги на незнайомих людей, які телефонують до громадян 
і повідомляють про те, що їх близький родич (син, брат, донька, батько) 
вплутався в якусь неприємну історію і на даний час перебуває у правоохо-
ронних органах. Після цього шахрай повідомляє родичам, що є можливість 
вирішити цю неприємну і дуже складну ситуацію, для цього треба пере-
рахувати певну кількість грошей на вказаний рахунок, але в даній ситуації 
є ще один важливий нюанс: про цю телефонну розмову не повинен ніхто 
більше знати.

Деякі люди під дією стресу не можуть адекватно оцінити ситуацію та зро-
зуміти, що тут щось не те, а роблять так, як їм було сказано. Саме такі особи 
є потенційними клієнтами для злочинців, адже паніка переважає над здо-
ровим глуздом, а це якраз на руку шахраям.

Тому керівництво Чортківського РВ просить вас у таких випадках взагалі 
не спілкуватися з незнайомими людьми, а якщо вже почали розмову, то не  
дозволяйти себе залякувати. Чим впевненіше ви будете спілкуватися, тим 
невпевненіше буде себе поводити злочинець. 

Після розмови з незнайомою особою відразу телефонуйте до родича, з 
яким, зі слів незнайомця, сталася біда, і запитуйте, чим він займається і де 
знаходиться на даний час. Зрозумівши, що з близькою людиною все нор-
мально, повідомляйте  міліцію за  номером телефону 102  або  2-12-45. 

Андрій СВиНАРчУК, 
т. в. о. начальника Чортківського РВ УМВСУ 

у Тернопільській області

Роль МНВК у профорієнтаційній та професійній 
підготовці учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Одним із важливих напрямів модернізації освіти в Україні є перехід 
до профільного навчання старшої школи. Профільне навчання 

передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, 
створення умов для навчання старшокласників відповідно 

до їхнього професійного самовизначення – одного 
з найголовніших факторів формування особистості.

Шановні керівники сільськогосподарських 
підприємств і фермерських господарств!

Обережно! Телефонні шахраї
Коли спостерігаєш за кримінальною хронікою з екранів своїх 

телевізорів, то здається, що всі ці прикрі випадки можуть бути 
з ким завгодно тільки не з нами.

У нашій газеті нещодавно було опубліковано серію публі-
кацій, у яких спеціалістами управління агропромислового 
розвитку РДА детально описувалися необхідні кроки для 
оформлення дотації від держави на утримання молодняка 
ВРХ. У “Голосі народу” за № 24 (8360) від 8 червня ц. р. у 
публікації під заголовком “Утримуєте молодняк ВРХ? Отри-
муйте дотацію!” роз`яснено пункти постанов Кабінету Міні-
стрів України від 2 березня 2011 р. за № 246 та доповнення 
до неї від 23 квітня 2012 р. за № 342 “Про затвердження 
Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального 
фонду державного бюджету”.

На часі повідомляємо, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 червня 2012 р. за № 593 внесено зміни щодо 
Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального 
фонду державного бюджету, а саме – у пунктах 5, 6, 7.

Отож, пункт 5 даної Постанови викладається у такому 
редагуванні (є зміни щодо віку ВРХ):

250 гривень за голову – за молодняк віком від 3 до 6 
місяців;

500 гривень – віком від 6 до 9 місяців;
750 гривень – віком від 9 до 12 місяців.
У даному пункті з’явилося доповнення. Зауважте (!) – 

1000 гривень за голову – за молодняк віком від 12 до 15 
місяців.

Слід наголосити, в пункті 6 шостий абзац поповнився на-
ступною інформацією:

 “Зазначені документи приймаються щомісяця до пер-
шого числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. у по-
рядку черговості їх надходження, про що робиться запис у 
журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики. 
Підставою для внесення до журналу відомостей про наяв-
ність у фізичної особи поголів’я молодняку, крім зазначених 
документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться 
сільською, селищною чи міською радою, або у разі, коли 
селищною чи міською радою не ведеться погосподарський 
облік, – видана ними довідка про підтвердження наявнос-
ті на відповідну дату у зазначених у реєстрі фізичних осіб 
молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх гос-
подарствах”.

Зверніть увагу і на редагування пункту 7:
“Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу об-

ліку щомісяця до п’ятого числа наступного місяця і до 5 
грудня (станом на 1 грудня) складають і подають управ-
лінням агропромислового розвитку районних... держадмі-
ністрацій: 

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання до-
тації за молодняк, за формою, встановленою Мінагропо-
літики;

 витяг із погосподарської книги, що підтверджує наяв-
ність молодняку в зазначених у реєстрі фізичних осіб або 
у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться по-
господарський облік, – довідку про підтвердження наяв-
ності на відповідну дату в зазначених у реєстрі фізичних 
осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в 
їх господарствах”.

Зі змістом доповнень розбиралася 
Тетяна ляКУШ

У документах, що 
гарантують дотації на 

молодняк, знову зміни!



07.00 Це було недавно, це 
було давно
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.45 Олімпійський виклик
09.10 Смішний та ще 
смішніший
09.35 Крок до зірок
10.25 Олімпійські при-
страсті. Ранок
11.10 Олімпійські ігри. 
Стрільба з лука
12.25 Олімпійські ігри. 
Фехтування
13.30 Олімпійські ігри. 
Плавання
14.40 Олімпійські при-
страсті. День
15.05 Олімпійські при-
страсті. Д/с “Наші”
15.45 Олімпійські ігри. 
Бокс
17.05 Олімпійські ігри. 
Стрибки у воду
17.50 Олімпійські при-
страсті. Інші новини
18.20 Діловий світ
18.55 Футбол. “Шахтар” - 
“Кривбас”
21.00 Підсумки дня
21.20 Олімпійські пристрасті
21.35 Олімпійські ігри. 
Плавання
22.50 Олімпійські пристрасті

06.20 Концерт гурту “Джо-
нас Бразерс”
07.45 Мультфільми
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Чотири весілля
12.10 Велика різниця по-
українському 
13.05 Х/ф “Француз”
15.15 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф “Джентельмени 
удачі”
22.10 Світське життя
23.10 ТСН-Тиждень

05.15 Т/с “Російський 
шоколад”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Х/ф “Суєта суєт”
12.00 Вечірній Київ
14.00 Т/с “Білий налив”
18.00 Т/с “Петрівка, 38”
20.00 Подробиці
20.25 Т/с “Петрівка, 38”
22.25 Х/ф “Матриця. 
Революція”

06.10 Мультфільм
06.20 Світ православ`я
07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.45 Олімпійський виклик
08.00 Це було недавно. 
Це було давно
09.00 Богослужіння з 
нагоди річниці Хрещення 
Русі
12.45 Школа юного 
суперагента
13.05 Олімпійські при-
страсті. Д/с “Наші”
13.30 Олімпійські ігри. 
Академічна гребля
14.35 Олімпійські при-
страсті. День
15.00 Олімпійські новини
15.15 Зелений коридор
15.35 Олімпійські ігри. Бокс
18.40 Олімпійські при-
страсті. Інші новини
19.35 Олімпійські ігри. 
Дзюдо
20.00 Зворотній зв`язок
20.10 Олімпійські при-
страсті. Вечір 
21.00 Підсумки дня
21.20 Олімпійські при-
страсті. Вечір
21.25 Олімпійські ігри. 
Плавання
23.00 Олімпійські пристрасті

06.00 М/ф «Смурфи»
06.40 Справжні лікарі 2
07.40 Кулінарні курси
08.05 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.10 Велика різниця по-
українському
13.25 Х/ф «Татусь одру-
жується»
15.25 Х/ф “Так собі канікули”
17.15 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Вагітна бабуся”
00.00 Х/ф “Повстання 
дружин”

06.00 Т/с “Російський 
шоколад”
09.20 Городок
10.00 Найрозумніший
11.55 Т/с “Найщасливіша”
15.45 Юрмала 2011
17.35 Вечірній квартал
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній Київ
22.30 Х/ф “Матриця: 
перезавантаження”

07.00 Новини
07.15 Мультфільм
07.35 Формула 
любові
08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.40 Формула 
любові
09.00 Підсумки дня
09.20 Ми - патріоти
12.05 Діловий світ
12.20 Надвечір`я
12.50 Околиця
13.20 Олімпійський 
бенефіс В.Моїсеєнка та 
В.Данильця
17.20 Шляхами 
України
17.40 Діловий світ
17.55 Бенефіс Є.Шифріна. 
“25 років на сцені”
21.00 Підсумки дня
21.20 Прем`єра. 
Олімпійські пристрасті
23.00 Олімпіада-2012. 
Церемонія 
відкриття

06.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник 
доктора Зайцевої”
09.05 Територія обману
10.10 Їхні звичаї
11.15 Цілковите 
перевтілення
12.10 Т/с “Метод 
Лаврової”
14.15 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
15.20 Х/ф “Дочки-матері”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Повітряна 
тюрма”
22.50 Х/ф “Що приховує 
брехня”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Мій лагідний і 
ніжний мент”
12.00 Новини
12.15 Слідство 
вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Псевдонім 
“Албанець”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий 
лікар”
22.30 Х/ф “Матриця”
01.20 Подробиці

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.40 Формула кохання
09.00 Підсумки дня
09.25 Ювілейний концерт 
В.Гришка
10.55 Здоров`я
12.00 Діловий світ
12.15 Аудієнція
12.45 Крок дозірок
13.30 Х/ф “Операція 
“Трест”
15.05 Діловий світ
15.30 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.35 Діловий світ
18.55 “Слов`янський 
Базар у Вітебську”
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Смішний та ще 
смішніший
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.25 Підсумки
23.45 Від першої особи

06.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
09.05 Гроші
10.10 Їхні звичаї
11.10 Цілковите перевті-
лення
12.05 Т/с “Метод Лавро-
вої”
14.05 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
15.10 Х/ф “Закон зворот-
ного чаклунства”
19.30 ТСН
20.15 Я люблю Україну
21.30 Десять кроків до 
кохання
22.40 Чотири весілля

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Мій лагідний і 
ніжний мент”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Псевдонім 
“Албанець”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Х/ф “Подвійне 
прізвище”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.30 Контрольна робота
09.55 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.10 Діловий світ
12.35 Кордон держави
12.55 Наша пісня
13.35 Х/ф “Операція 
“Трест”
15.00 Euronews
15.05 Діловий світ
15.30 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.30 Діловий світ
18.45 “Країну – народові”
19.05 “Слов`янський 
Базар у Вітебську”
21.00 Підсумки дня
21.25 Смішний та ще 
смішніший
21.50 Народний список
23.00 Підсумки
23.20 Експерт на зв`язку
23.40 Від першої особи

06.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
09.05 Ілюзія безпеки
10.10 Їхні звичаї
11.05 Цілковите пере-
втілення
12.00 Т/с “Метод Лаврової”
14.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
15.05 Х/ф “Переможний 
вітер, ясний день”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “П`ятий елемент”
22.50 Гроші
23.55 Х/ф “Окоборги”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Мій лагідний і 
ніжний мент”
12.00 Новини
12.15 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Псевдонім 
“Албанець”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Х/ф “Жіноча 
дружба”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.35 Формула любові
09.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.05 Легко бути жінкою
11.00 В гостях у Д.Гордона
12.00 Діловий світ
12.20 Хай щастить
12.40 Х/ф “Операція 
“Трест”
14.15 Формула кохання
15.05 Діловий світ
15.30 Ми - патріоти
16.55 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.35 Діловий світ
18.55 “Слов`янський 
Базар у Вітебську”
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Смішний та ще 
смішніший
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.25 Підсумки
23.45 Від першої особи

06.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
09.00 Територія обману
10.05 Їхні звичаї
11.05 Цілковите пере-
втілення
12.00 Т/с “Метод Лаврової”
14.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
15.05 Х/ф “Невигадане 
вбивство”
19.30 ТСН
20.15 Добрий вечір
22.15 Ілюзія безпеки
23.20 Х/ф “Злива”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Мій лагідний і 
ніжний мент”
12.00 Новини
12.15 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Псевдонім 
“Албанець”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий 
лікар”
22.25 Х/ф “На краю стою”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.40 Формула любові
09.00 Підсумки тижня
09.40 Агро-News
10.00 Легко бути жінкою
10.55 Шеф-кухар країни
11.55 Діловий світ
12.05 Олімпійським 
курсом
12.20 Темний силует
12.30 Право на  захист
12.50 Кубок світу з футбо-
лу 2014. Щоденник ФІФА
13.15 Х/ф “Операція 
“Трест”
14.35 Вікно до Америки
15.05 Діловий світ
15.35 Ми - патріоти
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.30 Діловий світ
18.45 “Слов`янський 
Базар у Вітебську”
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 “Країну - народові”
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.25 Підсумки
23.45 Від першої особи

06.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Х/ф “Даїшники”
10.10 Х/ф “Даїшники”
12.15 Т/с “Метод Лаврової”
14.15 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
15.20 Х/ф “Кохання-
зітхання - 3”
17.20 Х/ф “Операція “И” 
та інші пригоди Шурика”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Вірус”
22.15 Територія обману
23.20 Х/ф “Чорний пес”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Спадкоємиця”
12.00 Новини
12.25 Т/с “Спадкоємиця”
13.25 Слідство вели...
14.20 Сімейний суд
15.20 Судові справи
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Т/с “Смерш. 
Легенда для зрадника”
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25 липня. Тривалість дня – 15.36. Схід – 5.16. Захід – 20.52. Іменини святкують Арсен, Федір

ПОНЕДІЛОК
24 липня

ВІВТОРОК
25 липня
СЕРЕДА

26 липня
ЧЕТВЕР

27 липня
П`ЯТНИЦЯ

28 липня
СУБОТА

29 липня
НЕДІЛЯ

23 липня

Скородинський цегельний завод 
відпускає високоякісну 

ліцензійну цеглу 
Можлива доставка власним 

автотранспортом
Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Бетонні 
роботи

сходи, підмурівка, 
обмостка, 
фундамент

Тел.: 3-92-58; 
098-702-33-97

ПаМ`яТь
Четверта річниця 
трагічної смерті

РОГАТИНСЬКОГО 
Михайла Івановича

(11.12.1978 – 16.07.2008 рр.)
Уже чотири роки 
       опадають роси,
Чотири роки 
         яблуні цвітуть.
Тебе нема, наш 
синочку-тату рідний,
Пішов від нас 
у далеку вічну путь.
Ми не можемо досі 

повірити, що тебе немає на цьому 
світі. Це неправда, що час гоїть рани, 
вони вічні в нашій душі. До самої смер-
ті нашої ти будеш у наших серцях.

Вічно сумуючі – тато, мама, 
донька Вікторія, син Назарчик, 

сестра Оля, дружина Таня, 
племінники Зоряна, Сергій, Саша.

Хто пам`ятає – пом`яніть,
Хто забув – згадайте.

18 липня минув рік, 
як перестало битися серце 

дорогої нам людини
СМОТРИЧА 

Ярослава Трохимовича.
Тебе нема, а ми 
     не ймемо віри,
Твій образ не 
померк і не погас.
Ти з нами 
     в цім складнім 
      життєвім вирі,
Ти з нами кожен 
 день і кожен час.

Ми пам`ятати будемо щоденно,
Тебе в молитві щирій пом`янем,
І, поки жити будемо на світі,
До тебе зі спомином 
                     у смутку ми прийдем.

Опечалені – дружина, діти, 
внуки, всі рідні та близькі.

ПаМ`яТь
Тривожним і неприємно бентежним видався 

день – 15 липня ц. р., який приніс сумну звістку 
про непоправну втрату щирої, доброї людини, 

чудового спеціаліста, вірного товариша та колеги
БЕРЕЖНОВА Володимира Васильовича.

Хто знав, пам`ятає – щиро помоліться.
Більшу частину свого життя Во-

лодимир Васильович присвятив, 
віддаючи усю свою майстерність, 
наполегливість і знання охороні 
здоров`я та профілактиці захворю-
вань серед населення. 

Здобувши вищу освіту в Тер-
нопільському державному медич-
ному інституті за фахом “Лікар-
лікувальник”, він розпочав свою 

трудову діяльність на посаді головного лікаря Козів-
ської дільничної лікарні, де пропрацював 2 роки.

У 1964 році доля привела Володимира Васильо-
вича у Чортків, де і продовжив свою працю в район-
ній санслужбі. Лікар вищої категорії, вмілий майстер 
своєї справи, він пройшов трудовий шлях (більше 40 
років) від санітарного лікаря до головного. Служіння 
медичній сфері Володимир Васильович вміло поєд-
нував із громадськими обов`язками, турбуючись про 
життєдіяльність і благоустрій нашого міста, будучи 
обраним на посаду голови Чортківського міськвикон-
кому (1974-1977 рр.).

За високий професіоналізм, наполегливість, 
відданість, принциповість і справедливість в усіх 
добротних діяннях Володимир Васильович був на-
городжений численними грамотами та подяками. 
Зокрема – почесними грамотами МОЗ України та 
Верховної Ради України.

Важка неочікувана хвороба жорстокою блискави-
цею обірвала життя цієї прекрасної людини.
Із незгасимою пам`яттю та глибокою скорботою 

– колектив ДЗ “Чортківська райсанепідстанція”.

21 липня минає 10 років, як відійшов 
у вічність надійний друг, порадник, 

хороший сім`янин
РУНЬКО Тарас Васильович.

Народився у с. Біла. Служив 
підводником. Був дослідником 
Тернопільських печер. Захоплен-
ня на все життя почалось зі ство-
рення ним районного туристично-
краєзнавчого клубу “Стежинка”. 
Його команда неодноразово вибо-
рювала призові місця на обласних 
змаганнях. Возив групи у Карпати, 
Польщу, Болгарію. Був в Анталії. 

Дослідницькі роботи Рунька Т.В. про печери, по-
сібники з туристичної роботи зі школярами ввій-
шли у всеукраїнські каталоги дитячого туризму.

Тарас Васильович був артистом, художником. 
Працював директором палацу школярів.

Пам`ятаємо, сумуємо, молимось.
Дружина, діти, внуки, правнук.

РіЧниця СвіТлої ПаМ`яТі
21 липня минає рік відтоді, як відійшов 
у небесний світ на 33-му році життя 

наш дорогий син
ЧАЙКІВСЬКИЙ Богдан Романович.

Тепер його душа перебуває в 
інших світах, та з нами залиши-
лися його порядність, доброта, 
щирість.

Неможливо позбутися смутку та 
пекучого болю від важкої втрати 
дорогої дитини.

Сумуємо. Пам`ятаємо. Моли-
мося за упокій душі. Нехай наша 

щира молитва буде тобі світлом у дорозі вічності.
З сумом – мама, тато, брат, дружина, 

синочок і бабуся.

Колектив Чортківської районної санітарно-
епідеміологічної станції висловлює щире спів-
чуття працівнику райСЕС І.Б.Майбі з приводу 

тяжкої втрати – смерті її батька.
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26 липня. Тривалість дня – 15.33. Схід – 5.18. Захід – 20.50. Іменини святкують Мирослав, Гаврило, Юліан

Вітання

+10 ... +24

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
21 липня

+12 ... +23

неділя
22 липня

+14 ... +24

понеділок
23 липня

+13 ... +24

вівторок
24 липня

+23 ... +29

Середа
25 липня

+20 ... +28

четвер
26 липня

+17 ... +26

п`ятниця
27 липня

Спростування

Вважати недійсним

Колектив Чортківського ОКМБТУ 
щиро вітає з 60-річчям колегу

Марію Григорівну ФУНДИТУС.
Літа цвіли не просто 
                                цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Бажаєм довго 
                      Вам прожити,
Здоров`я великого 
                      на довгий вік,

Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних, сонячних, 
                                            щасливих днин.

У дні, виповнені сонячним промінням 
та пахощами трав, святкує 

свій молодий ювілей дорога наша
Ольга Богданівна ЛЕВИЦЬКА.

З днем чудовим ми вітаєм
Та від серденька бажаєм:
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує,
Щиро хай душа співає,
Кожна мить хай надихає!
Хай Божа долоня 
                   Тебе захищає
І благодаттю щедро 

                                                            вінчає.
Хай сповнена доля буде добротою,
Хай світ усміхнеться Твоєю красою.

З любов`ю – чоловік, син Руслан, 
донька Роксоланка, мама, тато.

Щиро вітаємо із золотим весіллям
Любу Іванівну і Павла Олександровича 

БУРКІВ.
То летять не роки – то сади ваші квітнуть,
То ідуть не літа – то на скроні вам цвіт опада.
А у вас стільки справ, 
                          що і думки нема відпочити,
А під вашим вікном 50 розпустилось троянд.
Вам на втіху зросли працьовиті 
                                               та лагідні діти,
Вони йдуть до вас завжди 
                       по мудрість життєвих порад.
То летять не роки – 
                 то ростуть вам на втіху внучата,
То ідуть не літа – то на скроні вам цвіт опада.
Хай Господь береже вас на довгі 
                                              й щасливі літа.

З повагою – родина Заболотних.

22-й липневий день заспіває багато 
величальних пісень мудрій, 

шанованій усіма
Марії Богданівні МАТКОВСЬКІЙ,

директору Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст., 
яка в цей день зустріне 

свій чарівний ювілей.
Прийміть вітання 
                  від учителів усіх
У це величне Ваше свято.
Ми Вам життям 
            бажаєм твердо йти
І днем грядущим 
                   від душі радіти.
Хай щастя завжди 
                супроводить Вас,
Людська повага й шана 

                                                   не минають,
А Ваші мрії, працю повсякчас
Лиш визнання вітають.
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле, все гарне, що треба людині,
Нехай з кожним роком приходить до Вас.

З повагою – педагогічний 
колектив школи.

Щиро вітаємо з 55-річчям
Степана-Михайла Йосиповича 

ВОВКА
зі с. Тарнавка.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми від нас вітання щирі
На довгий вік, на многа літ.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо – у вічній далекій дорозі,
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось при кожній хвилині.
Міцного здоров`я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога,
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов`ю і повагою – дружина Надя, 
теща Оля, сестри Оля та Марійка, 

швагри Михайло й Ігор, їхні діти й онуки.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм 
головного метролога 

ТОВ “Чортківський цукровий завод”
Володимира Миколайовича КАМІНСЬКОГО.

Що найкраще 
                     в серці маєм,
У цей день Тобі бажаєм.
Щастя без ліку, гарного 
   настрою та довгого віку.
Щоб радість завжди була 
                           на порозі,
А лихо – у вічній 
                   далекій дорозі.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось 
                                       при кожній хвилині.
Міцного здоров`я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.

З повагою – працівники СА та М, 
товариші та друзі по роботі.

Щиросердечно вітаємо з прекрасним 
ювілеєм люблячого чоловіка, 

найдорожчого татуся, доброго зятя 
і просто хорошу людину

Володимира Миколайовича 
КАМІНСЬКОГО.

На струнах липень 
                     пісню підбира,
А ми сьогодні 
          з щирістю й любов`ю
Бажаєм довгих років 
                                і добра.
Багато радості 
          та доброго здоров`я.
Всі промені сонця 

                                             замало зібрати,
Щоби від душі Тебе привітати.
Даруєм безмежну родинну любов
І молимось Богу ми знову і знов.
У прикрі хвилини чи в радості час
Ми дякуєм Богу, що Ти є у нас.
Ти вмієш усе до краплини віддати
І від лихого сім`ю врятувати.
Для кожного вмієш вділити увагу,
Тому й від людей заслужив на повагу.
Син і донька повторили усю Твою вроду –
Оце є від Бога Тобі нагорода.
Бажаєм ще внуків багато діждати
І їм свою мудрість і досвід віддати.
Бажаєм любові, і віри, й надії,
Щоби здійснились усі Твої мрії.
Хай доля хоронить від лиха і бід,
А Бог хай дарує многая, 
                                        многая, многая літ!

З великою любов`ю та повагою – 
дружина, син, донька, зять, сестра 
з сім`єю, свати, куми і вся родина.

17 липня святкував 
свій День народження
Андрій Степанович 

СВИНАРЧУК.
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться,
І серце хай не знає болю
На довгий вік і світлу долю.
А ще здоров`я щиро зичим,
Добра, і квітів, і краси,
І літ щасливих до сторіччя,
Усіх гараздів із роси й води.

З повагою – хресна мама, 
похресник Богданчик, 

родина.
продаютЬСя

3-кімнатна квартира в смт Заводське на 
5-му поверсі.

Тел. 096-542-90-09.

3-кімнатна квартира по вул. Незалежності 
зі всіма зручностями, недорого.

Тел.: 3-37-50; 097-031-89-28.

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, зем. ділянка 15 сотих, 
приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

“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.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
88. Пластикові вікна, автономне опалення. 
Площа – 49 кв. м.

Тел.: 097-079-68-21; 093-121-06-20.

гараж в кооперативі “Жигулі”. Широкий і 
зручний заїзд.

Тел. 097-074-68-93.

незавершене будівництво – житловий 
будинок котеджного типу в районі 
Синякового.

Тел.: 067-354-58-90; 096-528-05-65.

приватизована земельна ділянка 
під забудову по вул. Шашкевича (Верхня 
Золотарка), площею 0,14 га.

Тел.: 098-401-85-59; 093-438-83-00.

одинокий чоловік поважного віку терміново 
продає в польському 5-квартирному особняку 
(центр м. Чортків), побудованому в 1928 році, на 
2 поверсі привабливу 2-кімнатну квартиру 
площею 61 кв. м. З усіма зручностями, 
меблями; є 2 балкони, підвал, у дворі – 
гараж.

Тел. 050-102-20-72.

2-кімнатна квартира по вул. Маковея, 
2, м. Чортків, площею 52 кв. м. Якісний єв-
роремонт, індивідуальне опалення, лічиль-
ники, вікна, двері, кімнати роздільні, балкон 
засклений. Можливо – частково з меблями. 
Терміново. 

Тел.: 097-028-68-87; 066-753-00-00, 
097-347-60-47.

ДРУК
поліграфії

Широкоформатний друк
Зовнішня реклама 

(вивіски, таблички, банери)
Єврофлаєр (1 тис. шт.) – 160 грн.

візитки (1 тис. шт.) – 160 грн.
Листівки (1 тис. шт.) – 160 грн.

Календарики (1 тис. шт.) – 190 грн.
Тел.: 2-33-08; 099-345-65-68; 067-682-88-71

наша адреса: м. Чортків, 
вул. Ринок, 5 Б (3-й поверх)

У минулому номері нашої газети 
(№ 29 (8365) від 13 липня ц. р.) було 
поміщено привітання з іменинами 
Петру Івановичу і Сергійку Пліщу-
кам. Однак, зі слів згаданого у тек-
сті привітання заявника, наведені 
факти не відповідають дійсності. 
Просимо вибачення за поширення 
недостовірної інформації.  

За статистикою, більшість трагічних си-
туацій виникає через безтурботність лю-
дей, які не знають або нехтують правила-
ми поведінки поблизу енергооб’єктів: при 
несанкціонованому виконанні робіт в охо-
ронних зонах повітряних ліній електропе-
редач (ПЛ), вирубці лісу або незаконному 
проникненні на енергооб’єкти з метою 
розкрадання металевих елементів.

Часто через своє незнання жертвами 
електричного струму стають любителі 
риболовлі, закидають свої сучасні вудки 
поруч з ПЛ, не підозрюючи, що в їх руках 
ідеальний провідник електричного стру-
му.

Для запобігання нещасним випадкам 
серед населення енергетики регулярно 
проводять огляди об’єктів електрогос-
подарства з метою перевірки наявності 
та справності огороджень і замикаючих 
пристроїв, попереджувальних плакатів 
на ПЛ, що проходять поблизу водойм або 
перетинають їх, де можлива ловля риби 

або купання. Але всі ці заходи можуть ви-
явитися марними, якщо дорослі та діти 
самі не будуть пильними.

Саме тому енергетики звертаються до 
мешканців району, аби при виявленні обі-
рваного   проводу,   зірваного  замка   на   
трансформаторній   будці   відразу звер-
татися в сільську раду або в РЕМ (за но-
мерами телефонів чергового диспетчера: 
2-61-88; 2-61-90). Зволікання або ж бай-
дужість можуть призвести до нещасних 
випадків.

У зв’язку з настанням сезону відпусток 
і шкільних канікул енергетики заклика-
ють громадян: при перебуванні у зонах 
відпочинку, поблизу водойм і риболовлі 
неухильно дотримуватись правил безпе-
ки, бути особливо уважними у місцях, які 
знаходяться в охоронних зонах повітря-
них ліній електропередач і підстанцій. 

Адміністрація чортківського РЕм

посвідчення дитини-інваліда серії ААБ 
за № 120677, видане УПСЗН РДА 30 
серпня 2010 р. на ім`я: вОвК віктор Йо-
сифович.

Засторога

Про електробезпеку треба 
пам’ятати завжди

Улітку, в період відпусток і дитячих канікул, ВАТ “Тернопільобленерго” 
продовжує здійснювати заходи щодо зниження числа випадків 

електротравматизму сторонніх осіб на енергетичних об’єктах компанії. 
Діти, а часом і дорослі, не розуміють у повній мірі небезпеку, 

яку несе в собі енергообладнання.

Колиндянська сільська територіальна ви-
борча комісія повідомляє про те, що  проміж-
ні вибори депутата Колиндянської сільської 
ради по виборчому одномандатному округу 
№ 4 призначено на 26 серпня 2012 р.


