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З Першовереснем! День знань

Неймовірно! Просто інших слів не знаходимо, 
аби коротко передати те, що побачили минулої 

неділі у Білій під час святкування 
569-річчя цього села і водночас відзначення 

20-ї річниці Незалежності України, 
яке проходило під гаслом, винесеним 

у заголовок цього репортажу. Побувавши 
цьогоріч у Чагарах, на «Лемківській ватрі» 
у Монастириськах, попри веселу атмосферу 

свята трохи було сумно на душі: 
наші так не вміють… Вміють, якщо захочуть!

(Читайте на 4-й стор.)

Свято

«Святе, як хліб, моє 
рідне село Біла»

Дорогі діти, вчителі, батьки!
Щиро вітаємо всіх вас із традиційним вересневим 

Святом Першого дзвоника – Днем знань, який спі-
лим житнім колосом та бентежним запахом айстр 
і чорнобривців вливається у душі кожного з нас, 
веселковими барвами дитячих посмішок виколихує 
в наших серцях гордість за наших синів та доньок. 
Цього року Свято знань особливе, адже нашій не-
залежній державі виповнилося 20 років. На вільній 
землі, у вільній країні виросло нове покоління лю-
дей, які ніжно виголублені розвоєм патріотичності, 
виховані в кращих національних традиціях.

День знань – це свято насамперед тих, хто впер-
ше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прий-
шов до начального закладу зі своїми дітьми чи ону-
ками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та 
тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до 
України та до людини як найбільшої  цінності. Свя-
то Першого дзвоника досі живе у наших шкільних 
альбомах, у нашій пам’яті – те саме перше вересня, 
коли ми, одного разу переступивши поріг школи, 
стали на неймовірно захоплюючий шлях пізнання 
і відкриттів. Кожен з нас завдячує шкільним рокам 
своїм становленням і здобутками.

З усією теплотою серця цього дня висловлює-
мо слова подяки за щоденну напружену, титаніч-
ну працю педагогам, які не тільки щедро діляться 
своїми знаннями, а й виховують молоде покоління 
свідомих громадян, справжніх патріотів своєї дер-
жави. 

Нехай цьогорічний Першовересень буде соняч-
ним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну 
родину! Щастя вам, міцного здоров’я, натхненної 
праці та творчих успіхів!

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

Р.ЧОРТКІВСЬКИЙ

6 вересня святкуватиме 60-річний ювілей 
голова правління Чортківського районного 

споживчого товариства 
Іван Степанович Заболотний.

Хай доля шле добро і щастя, 
Здоров`я, море благ земних, 
А щедрі дні, мов рушники квітчасті, 
Нехай ще довго стеляться до ніг. 
Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть, 
І сам Господь по милості наділить, 
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Колектив працівників Чортківського райСт.

4 вересня у с. Товстеньке 
відбудеться 

урочисте свято з нагоди 90-річчя з дня побудови 
символічної могили Січовим Стрільцям 
та відкриття монумента до 20-ї річниці 
проголошення Незалежності України.

Поч. о 12-й год.
ЗапрошуюТься усі бажаючі

Віддзвеніло, відбриніло, відспівало 
гарячими акордами рожевощоке, 

усміхнене, засмагле літо; поманило-
почарувало дітлашню безтурботністю 

відпочинку, веселковістю розваг, 
дотепністю вигадок; а відтак, 

промандрувавши скошеною стернею, 
сипонуло звабливо пригорщу тужавих 

стиглих плодів та й усміхнулося 
з-за обрію м`яко й рум`яно, лукаво-

прощально: настав, мовляв, час мого 
старшого брата – вересня... А у вересня 
– свої прикмети. Й найперша – школа, 
звідкіль ми родом усі. Враз виповнився 

довколишній світ одним-єдиним, 
домінуючим акордом пізнання, що 

так щемно лине з «вуст» старенького 
шкільного дзвоника. Давно змінив його 
на тім «посту» потужний еклектричний, 
та цей зостався апофеозом дороги до 

знань й защораз сумлінно сповняє свою 
величну місію, «убравшись» в барви 
перших осінніх квітів з мерехтливим 

сріблом вранішньої роси на пелюстках. 
А до його голосу долучаються голоси-

побажання тих, хто благословить 
дітвору на щедре жниво: душпастирів, 

представників районної влади та органів 
місцевого самоврядування, батьківської 
спільноти. Вчора у школярському гурті 
побували: голова райдержадміністрації 

Я.П.Стець – у Чортківській ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 5 та Милівецькій І-ІІ ст.; голова 

районної ради Р.В.Чортківський в 
Нагірянській ЗОШ І-ІІ ст., де вручив 

дітлахам подарунки; заступники голів 
РДА та райради І.С.Стечишин та 

Л.М.Хруставка відповідно у Чортківській 
ЗОШ № 2 та Ягільницькій ЗОШ І-ІІІ ст., 

Шульганівській І-ІІ ст. 
Старт до живих та вічних джерел 

пізнання взято!

(Читайте на 5-й стор.)
 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ (вгорі) 

Вже вересень спокійно й гамірливо 
на чистий аркуш опуска перо...
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Шановні друзі!
Уже традиційно у першу неді-

лю вересня, згідно з указом Пре-
зидента України, у нашій державі 
відзначається День підприємця. Це 
свято запроваджене з урахуванням 
великої ролі підприємництва у здій-
сненні економічних реформ в Украї-
ні, вирішенні соціально-економічних 

проблем і визнанням його впливу на 
формування, становлення і розвиток 
національної економіки. Воно покли-
кане привернути увагу суспільства 
до підприємницької ініціативи, спри-
яти подальшому розвитку малого і 
середнього бізнесу в країні.

Щиросердно бажаємо усім під-
приємцям Чортківщини витримки, 

оптимізму і невичерпної наснаги у 
праці. Нехай кожна започаткована 
вами справа буде вдалою і успіш-
ною. Щастя, здоров’я і благополуч-
чя вам і вашим родинам!

У неділю – День підприємця

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

Р.ЧОРТКІВСЬКИЙ

Гордість чортківської землі
В часі святкування Дня міста у Тернополі, котрий злучив 

тернополян та гостей у святковому пориванні аж на цілий 
тиждень, однією з помітних імпрез стало нагородження зна-
ком «Почесний громадянин Тернополя». Нам, чортківчанам, 
удвічі приємна така новина: адже поміж нагороджених (до 
слова, усього трьох помітних особистостей) – Степан Са-
пеляк, наш земляк, уродженець с. Росохач, наймолодший 
учасник відомої національно-патріотичної групи, котра в січні 
1973 року здійняла над Чортковом синьо-жовті стяги. Відтак 
він – політв`язень, дисидент, письменник зі світовим визна-
нням (бо перші збірки поета побачили світ за океаном і перша 
його творча відзнака – премія Літературного фонду ім. Івана 
Франка в Чикаго), лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка в галузі літератури і мистецтва, публіцисти-
ки та журналістики, нині харків`янин.

Линули духовні наспіви
Наприкінці травня районка якось вже повідомляла новину 

про те, що в чортківському костелі св. Станіслава відбувся 
концерт духовної музики, яку представило тріо відомих джа-
зових виконавців з Польщі. І ось нова оказія: минулого тижня 
в костелі знову відбувався концерт. Цього разу виступав ан-
самбль «Подолянки» з Польщі, з місцевості Нове Село Любін-
ське (Nowa Wies Lubinska). «У колективі злучено двадцятеро 
осіб – і чоловіків, й жінок різного віку, – оповідає священик 
костелу Ярослав Кравець. – «Подолянки» співають і релігій-
ні, й народні співанки переважно тієї місцини, звідкіля корені 
їх учасників. А їх витоки – у більшості з околиць Львова: по 
лінії батьків чи навіть дідів». Виявляється, до Чорткова колек-
тив запросив відомий в нашому краї хореограф, заслужений 
працівник культури України Володимир Гудов, творчі шляхи 
котрого вже якось перетиналися з «Подолянками». Тепер же, 
коли вони виступали у Львові, Кам`янці-Подільському, Терно-
полі, не могли обминути й Чорткова. За словами отця Ярос-
лава, на концерті, котрий передував вечірній Службі Божій, 
побувало численно не лише парафіян костелу, а й загалом 
шанувальників духовного мистецтва.

Великі проблеми малого бізнесу
У зв`язку із прийнятими змінами в Податковому Кодексі 

України спостерігається тенденція до зняття суб`єктів госпо-
дарювання з обліку. Скажімо, у І півріччі ц. р. у нашому районі 
зареєстровано 91 фізичну особу-підприємця. Це – на 48 (!) 
менше, ніж за такий же період торік. Водночас знято з обліку 
131 фізичну особу-підприємця – це на 66 більше ніж торік. 
Про що ж свідчать наведені цифри? Та передусім про те, що 
займатися малим бізнесом стає не так-то й просто. Поглянь-
мо хоча б на таке: на 1 квітня ц. р. число діючих суб`єктів 
малого підприємництва – юридичних осіб зменшилося на 20 
одиниць стосовно минулого року і становило 207. На 75 оди-
ниць скоротилась чисельність працюючих на малих підпри-
ємствах, склавши 1586.

Завітайте на чортківВікі
Здається, було б гріхом одразу ж за Днем знань обійти 

стороною таку інформацію й не запросити допитливого чи-
тача здійснити мандрівку віртуальним освітнім простором 
району. Для цього варто завітати на сторінки веб-сайту Чорт-
ківВікі і вам аж очі розбігатимуться. Хочете дізнатися про 
учнівські конкурси, олімпіади, роботу Малої Академії Наук? 
Або про творчі конкурси між педагогами – тими, хто навчає 
ваших дітей й водночас сам вчиться? Чи спортивні новини 
Чортківщини? Чи виші, котрі завтра чекатимуть ваших дітей-
випускників? Одне слово, інформації – хоч відбавляй. Сайт 
активно використовується самими педагогами, бо містить чи-
мало потрібних та корисних методичних напрацювань – адже 
й функціонує насамперед завдяки старанням районної мето-
дичної служби відділу освіти. Однак згодиться й для батьків, 
вихователів, одне слово, небайдужих. От чи знаєш ти, читачу, 
приміром, що в районі працює п`ять освітніх округів – Чорт-
ківський, Ягільницький, Білобожницький, Колиндянський, 
Джуринський? Про їх функціонування та завдання теж можна 
дізнатися на сайті. А ось роздивитися й поцінувати напрацю-
вання в межах кожного, а ще РМК та палацу дітей та юнацтва 
– досягнення учнів, категорії обдарованих дітей, а також до-
свід педагогів й не тільки, можна було з численних матеріалів 
обширної виставки у фойє РБК ім. К.Рубчакової під час не-
давньої педради освітян району. 

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО

29 серпня пристрасті, що виникли, 
спричинені невиплатою “чорнобиль-
ських” доплат до пенсій, дійшли най-
вищої точки напруги. Люди, чекаючи 
стільки часу на вирішення своєї про-
блеми, спільної для близько 11 тис. 

пенсіонерів Чортківського району, 
– припинення виплати “чорнобиль-
ської тисячі”, яку присудив громадя-
нам суд, – вийшли на майдан, щоб 
вкотре привернути увагу до цього 
питання і добитись-таки позитивно-
го рішення справи.

Ініціативна група пенсіонерів об-
говорювала проблему із район-
ним керівництвом у особі голови 
райдержадміністрації Я.Стеця та 
голови райради Р.Чортківського, 
начальника управління Пенсійно-
го фонду України у Чортківському 
районі Б.Ситника, в. о. начальника 
Чортківського РВ УМВС України у 
Тернопільській області В.Лапка у 
кабінеті першого названого, допиту-
валась, які напрацювання є у цьому 
напрямку, які кроки зроблено. Ра-
йонні очільники запевнили, що усе, 
що в їхніх силах, вони роблять для 
громади у правовому колі, зокрема 
було направлено листи-звернення 
і до Президента України, і Голові 
Верховної Ради, Прем`єр-міністру й 
іншим високопосадовцям, народним 
депутатам.

Згодом цю розмову продовжили 
на вулиці, перед людьми, що зібра-
лися на мітинг. Де поділись гроші, 
виділені на наш район для погашен-
ня заборгованості? чому не вико-
нується рішення судів? що робить 
наша влада, щоб відстояти інтереси 
громади? – звучало повсякчас. Тих, 
хто мав бажання висловитись, було 
немало. І Я.Стець, і Р.Чортківський 
намагалися вислухати думку кожно-
го.

– Ми просимо вибачення за те, 
що ви сьогодні знову стоїте тут, – 
говорив страйкарям похилого віку 
голова РДА. – Послухайте, якою ін-
формацією ми володіємо на сьогод-
ні. Ми теж вважаємо, що несправед-

ливою є така нерівність у виплатах, 
тому звернулися у відповідні інстан-
ції із проханням перевірити, незаба-
ром очікуємо приїзду представників 
Рахункової палати України. Щойно 
мали розмову із начальником Го-

ловного управління Пенсійного фон-
ду України в Тернопільській області 
Л.Хомою та заступником голови об-
лдержадміністрації Ю.Желіховським. 
Вони поінформовані про те, що у нас 
діється, і намагаються розв`язати 
оце наболіле питання.

Не отримавши конкретної відпо-
віді, чи буде виплачуватися забор-

гованість, пенсіонери – сьогодні 
основна рушійна, революційна сила 
в державі – вирушили перекривати 
дороги. У понеділок було перекрито 
роздоріжжя вулиць Чорткова.

Того ж таки дня Я.Стець із пред-
ставниками пенсіонерів-страйкарів 
їздив на зустріч із обласним керів-
ництвом. У результаті цих перемо-
вин голова ОДА В.Хоптян поїхав у 
Київ, це питання розглядається у 

кабінетах центральної влади.
У вівторок знову сивочолі люди 

із мотивацією “що нам залишаєть-
ся робити, бідним, знедоленим”, не 
знайшовши іншого способу привер-
нути до себе увагу, перекривали до-
роги. Правоохоронні органи з цьо-
го приводу порушили кримінальну 
справу по факту перекриття доріг за 
ст. 279 ч. 1 Кримінального кодексу 
України.

У середу місце зустрічі пенсіонерів 
залишилося незмінним – під стіна-
ми адмінбудинку райради. Громада 
прийшла зранку зустрітися з район-
ною владою, а після полудня приїхав 
представник із області – заступник 
голови ОДА Ю.Желіховський, який 
повідомив про попередні резуль-
тати щодо вирішення цього питан-

ня у столиці, а також пообіцяв, що 
вислухає кожного індивідуально на 
прийомі, який він особисто вестиме 
у нашому районі 2 вересня.

Пристрасті не втихли і досі, народ 
в очікуванні конкретного результату 
щодо виплат заборгованості. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ситуація

“За Україну! За її волю! За честь! 
За славу! За народ!..”

Так співали, ставлячи наголос, виділяючи кожне слово 
пісенного маршу, чортківські пенсіонери у понеділок 

зранку на центральному майдані міста 
під стінами адмінбудівлі органів влади. 
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3 вересня. Тривалість дня – 13.25.  Схід – 6.14. Захід – 19.39. Іменини святкують Корній, Петро

Педрада року

«Родзинкою» цього зібрання, як 
на людину сторонню, є особлива 
увага й тиша в залі, коли кожному 
мовленому слову щастить бути по-
чутим і згодом «прорости» в процесі 
навчительства майбутності України. 
Така думка настійно наче диктува-
лася упродовж майже тригодинного 
тривання районної серпневої роз-
ширеної наради працівників освіти, 
що зібралися минулого понеділка 
в районному будинку культури ім. 
К.Рубчакової. Надто уважно, як мо-
виться, з олівцем у руках, слухали 
педагоги району насамперед слово 
свого очільника – начальника відді-
лу освіти РДА Т.В.Яремко «Про під-
сумки розвитку загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти 
району у 2010-2011 навчальному 
році та завдання на 2011-2012 на-
вчальний рік». Не могла не засму-
тити озвучена статистика щодо як 
спаду чисельності самих загально-
освітніх навчальних закладів у по-
рівнянні за 20 років (57 у 1991-му та 
52 тепер), так і учнів – 11528 проти 
7164. Призупинили діяльність упро-
довж цього часу аж шість ЗОШ І сту-
пеня – через відсутність учнів та два 
сільських навчально-виробничих 
комбінати (у с. Колиндяни та Джу-
рин). Дедалі меншає кількість учнів 
у ЗОШ І-ІІ ст., що теж не може не 
хвилювати. Та Першовересень-2011 
«збагатився» на 35 першачків – нині 
маємо їх 665. Характеризуючи на-
явність та наповненість дошкільних 
навчальних закладів на рівні міста й 
сіл району (8 міських з 1075 вихо-
ванцями та 31 сільський, відповідно 
810 дошкільнят), доповідач скон-
центрувала увагу на стані здоров`я 
дітей – нині ця проблема стоїть до-

волі гостро. До того ж, 10 ДНЗ в 
районі досі функціонують сезонно, 
а 40 відсотків дошкільнят узагалі не 
охоплено дошкільною освітою.

Підбивши попередні підсумки зо-
внішнього незалежного оцінювання 
в районі, доповідачка зупинилася на 
профілізації старшої школи, котра 
має на меті насамперед розширю-
вати охоплення сільських дітей. А 
відтак вела мову про наявний висо-
кий ступінь професійної активнос-
ті педагогічних кадрів району – їх 
спільнота налічує 1060 осіб (952 
вчителів, 35 педагогів-організаторів, 
22 вихователів та 16 психологів), а 
основне щоденне гасло – «турбота, 
мудрість та терпіння». Ця галузка 
доповіді умістила інформацію про 
професійну змагальність освітян 
в рамках численних конкурсів на 
етапах різного рівня: районному, 
обласному, всеукраїнському. Було 
виокремлено й призерів учнівських 
олімпіад різних рівнів, а також МАН 
(Малої Академії Наук) – маємо 
Чортківську філію Тернопільського 
регіонального відділення, де нави-
ками науково-дослідницької роботи 
у 9 секціях опановують 125 учнів, 
а 10 слухачів МАН цьогоріч стали 
призерами. Настановою на щодень 
прозвучали слова щодо концентра-
ції уваги до дітей із соціально не-
захищених категорій (маємо 8 груп 
компенсуючого типу). Звісно ж, не 
обминула увагою начальник відділу 
освіти й питання оздоровлення, пи-
тома вага котрого припадає на літо, 
хоча триває воно цілий рік; забез-
печеності підручниками – цьогоріч 
вона майже стовідсоткова; відпо-
відної готовності шкіл до нового на-
вчального року, принагідно склавши 

подяку всім, хто має це за свій гро-
мадянський обов`язок, – представ-
никам влади району та на місцях, 
батьківським комітетам, спонсорам.

Тон наступному обговоренню 
доповіді задав гість наради осві-
тян – головний спеціаліст відді-
лу організаційно-кадрової робо-
ти ОДА, куратор нашого району 
З.Я.Висоцький. Коротко зупинив-
шись на найнагальніших соціально-
економічних проблемах краю, він, як 
колишній педагог, поцінував побаче-
ні кількома днями раніше в площині 

виїзної колегії РДА приємні зміни 
щодо ремонту й оновлення загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, зо-
крема Косівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Про управлінську компетентність 
керівника як неодмінну умову ро-
боти педагогічного колективу зі 
створення інноваційного освітнього 
середовища вів мову директор Про-
біжнянської ЗОШ І-ІІІ ст. І.З.Верля. 
Формування позитивної мотивації 
як один із найефективніших мето-
дів роботи з обдарованими дітьми 
на уроках та в позакласній роботі 
– тема виступу заступника дирек-
тора з навчально-виховної роботи з 
іноземної мови Чортківської гімназії 
ім. М.Шашкевича Н.І.Великоборець. 

Реалізацію науково-методичної про-
блеми навчального закладу як один 
з основних шляхів підвищення про-
фесійної компетенції педагогів ви-
окремлювала в слові заступник 
директора з навчально-виховної 
роботи Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
А.Є.Михальчук. 

Традиційно було порушено най-
суттєвіші проблеми, відслідковані 
районними службами, функціонуван-
ня котрих є супутнім та невід`ємним 
від функціонування освітніх закла-
дів. Дотримання вимог Закону Укра-

їни «Про забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благополуччя 
населення» загальноосвітніми на-
вчальними закладами  району та їх 
готовність до нового навчального 
року охарактеризувала головний 
державний санітарний лікар району 
О.Т.Чайчук. Приємністю з її уст про-
звучало, що в осінь та близьку зиму 
цьогоріч практично кожна школа на 
Чортківщині входить з обладнаними 
внутрішніми вбиральнями – у такий 
спосіб опановано тему № 1. Такою 
ж темою наступного 2012 року ста-
не наявність в навчальних примі-
щеннях штучного освітлення відпо-
відного рівня. Не зостанеться без 
уваги й недостатність спортивних 

залів – поки що їх маємо у 52 шко-
лах 33. Поміж проблемних питань 
– й заміна ростових парт відповідно 
до віку школярів. Зі згаданим висту-
пом гармонійно переплівся наступ-
ний, щодо організації обов`язкового 
щорічного медичного огляду ді-
тей, які відвідують загальноосвітні 
навчально-виховні заклади, мовле-
ний головним лікарем педіатрично-
го відділу ЦКРЛ О.Л.Майдаником.

Заступник начальника управління 
освіти й науки Тернопільської ОДА 
Р.С.Брик у своєму слові виокремив 
шість найсуттєвіших проблем, най-
більш болючих та вразливих місць 
освітньої галузі натепер. Це про-
блеми дошкільного виховання, ор-
ганізації харчування дітей (насам-
перед учнів 1-4 класів), оптимізації 
мережі навчальних закладів (призу-
пинення, а не цілковитого закриття 
в разі відсутності учнів), профільно-
го навчання та підготовки й відпо-
відної навчально-матеріальної бази, 
«Шкільного автобуса», якісної підго-
товки (самоосвіти) та професійного 
росту освітян. Принагідно виступа-
ючий подякував керівникам освітніх 
закладів, котрі уміло віднаходять 
взаєморозуміння та підтримку на 
місцях.

На завершення головної педради 
року мав слово заступник голови РДА 
з гуманітарних питань І.С.Стечишин. 
Передавши учительській спільноті 
району вітання від голів райдержад-
міністрації та районної ради, він не 
приховував задоволення, виливши 
його на загал: такої готовності шкіл 
до нового навчального року, як цьо-
горіч, ще не було. І, щиро побажав-
ши своїм колегам за фахом насна-
ги, здоров`я, терпіння та мудрості, 
закликав: гідно виховуймо тих, хто 
завтра будуватиме справжнє май-
бутнє Української держави.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Знов беруть в розгорнуті долоні
і ведуть у світ дитячі душі

В час, коли на циферблаті ще пізнього літа рум`яна 
осінь вже стелиться не так падолистом, 

як чистою просинню над полями й садками, 
настає одна з чи не найпомітніших її ознак 
у суспільстві: на свою першу й водночас 

найголовнішу в близькому навчальному році педраду 
множинно збираються-з`їжджаються освітяни.

Із засідання колегії райдержадміністрації

Оскільки питання, що розгля-
дались на колегії, мали безпо-
середнє відношення до медици-
ни та освіти, то прибулим на це 
засідання сільським головам та 
сімейним лікарям запропонува-
ли оглянути Звиняцьку лікарську 
амбулаторію сімейної медицини, 
якій немає рівних на даний час у 
всій області. Голова райдержадмі-
ністрації Я.Стець закликав брати 
приклад із звиняччан, а директор 
ПАП “Дзвін”, головний спонсор з 
відновлення даного медичного за-
кладу у селі В.Градовий зауважив, 
що вони були першими, а ті, що 
після них робитимуть щось поді-

бне, безумовно, зроблять ще кра-
ще. Відвідали приїжджі з усього 
району і Звиняцький дитячий до-
шкільний заклад, що знаходиться 
в одному приміщенні із лікарською 
амбулаторією. Світлий, чистий, 
наповнений веселими дитячими 
голосами – тут підростає майбут-
нє села.

У Косові гості побували у місце-
вій ЗОШ І-ІІІ ст., пройшлися кори-
дорами, заглянули в кожний клас, 
оглянули облаштовані внутрішні 
вбиральні, спортзал. 

Опісля зібралися у сільському 
будинку культури, де, власне, й 
проходило засідання колегії. З 

першого та другого питань допові-
дала начальник районного відділу 
освіти Т.Яремко. Вона відмітила, 
що цьогоріч завдяки фінансуванню 
з бюджету та значній спонсорській 
допомозі вдалося якнайкраще 
підготувати приміщення ЗОШ до 
нового навчального року. У 2011-
му вперше переступлять шкільний 
поріг 765 хлопчиків та дівчаток, 
що на 35 учнів більше ніж минуло-
го року. Виступив також заступник 
голови РДА з гуманітарних питань 

І.Стечишин. Хоча позитивних зру-
шень багато, та і проблеми ще є. 
От хоча б організація гарячого хар-
чування по школах, це питання ще 
не до кінця розв`язано. Заступник 
голови райради Л.Хруставка вніс 

зауваження щодо комп`ютерного 
забезпечення ЗОШ І ст.: почат-
кові школи не мають жодного 
комп`ютера. Я.Стець визнав цю 
пропозицію слушною і такою, що 
потребує негайного виконання, 
та занотував такі доручення відді-
лу освіти РДА з першого питання 
колегії: до 1 жовтня завершити 
підготовку навчальних закладів до 
роботи в осінньо-зимовий період, 
вжити заходів щодо виконання 
програми енергозбереження, по-

етапної заміни вікон та дверей; 
завершити встановлення авто-
номного опалення в Чортківській 
загальноосвітній школі-інтернат; 
вжити заходів щодо активізації 
процесу комп’ютеризації загаль-
ноосвітніх закладів району та 
підключення до мережі Інтернет; 
вирішити питання забезпечення 
підручниками учнів ЗОШ; взяти 
під контроль питання організації 
харчування школярів, постражда-
лих від наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС; забезпечити 
необхідні умови для навчання та 
виховання учнів молодших класів, 
організованого проведення акції 
«Дай руку, першокласнику!». 

З другого питання порядку ден-
ного також було дано відповідне 
доручення головою РДА.

Про стан виконавської дис-
ципліни слово мала завідуюча 
сектором контролю апарату РДА 
Л.Мельник. Заслухавши доповідь 
виступаючої, колегія ухвалила від-
повідне розпорядження голови 
райдержадміністрації.

Про роль центру первинної 
медико-санітарної допомоги у 
наближенні медичної допомоги 
до населення району інформував 
присутніх начальник відділу охо-
рони здоров`я РДА Я.Ратушняк. 
Доповнив його інформацію голо-
ва районної ради, лікар за фахом 
Р.Чортківський. 

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Вивчаємо передовий досвід 
на наочному прикладі

Минулої п`ятниці, 26 серпня, у с. Косів відбулася 
виїзна колегія райдержадміністрації. На порядок 

денний було винесено такі питання: про стан готовності 
матеріально-технічної бази навчально-виховних 

закладів району до початку 2011-2012 н. р. 
та початку осінньо-зимового опалювального сезону; 
про забезпечення виконання районної програми 

підтримки освітніх інтернатних закладів на період 
2007-2011 років; про стан виконавської дисципліни 

щодо виконання розпорядчих актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, голів обласних 

та районних державних адміністрацій за перше 
півріччя 2011 р.; про роль центру первинної медико-

санітарної допомоги у наближенні медичної допомоги 
до населення району.
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Джерела4
Свято

4 вересня. Тривалість дня – 13.21. Схід – 6.16. Захід – 19.37. День підприємця. Іменини святкують Панас, Афанасій. 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

«Головне – зорганізувати людей, 
зацікавити їх, – ділиться секретом 
успіху молодий Білівський сільський 
голова Володимир Шматько. – Ще на 
початку липня була створена робоча 
група з проведення свята. Точилися 
постійні дискусії, як все найкраще і 
головне – цікаво зробити. Вирішили 
не запрошувати «заморських» артис-
тів, а покластися на власні сили, і га-
даю, ідея вдалася, люди зуміли самі 
себе об`єднати. Постійні репетиції, 
разом трудилися над будовою сцени 
(до речі, критої, з металу, якої на-
віть в Чорткові немає!), ще з сьомої 
ранку вулиця Кут взялася за спору-
дження своїх будиночків з дерева та 
очерету, і недаремно…».

Дійство розпочалося з церковної 
відправи у супроводі п’яти священи-
ків – з усіх парафій, що є на території 
села. Сільчан вітали зі святом голова 
райдержадміністрації Ярослав Стець, 
заступник голови райради Любомир 
Хруставка, директор ПАП «Дзвін» Ва-
силь Градовий, що тут орендує паї, 
і, звісно, сільський голова Володи-
мир Шматько. Останній пошанував 
грамотами понад тридцять кращих 
працівників установ села. А потім 
настала черга чи не найцікавішого 
конкурсу – «Найгостинніша вулиця 
села». Що то було наїдків, напоїв, 
різних декоративних виробів з при-
родних матеріалів – столи ломили-
ся! Кожен куточок намагався якнай-
оригінальніше пригостити, показати 
своє кулінарне і артистичне вміння, 
і супроводжувалося усе це концерт-
ними номерами – музикою, співом, 
приповідками тощо. Мабуть, у кон-
курсної комісії голова йшла обертом, 
кого визнати кращим. Потім кожна 
вулиця демонструвала своє художнє 
мистецтво. У ході свята відбувалося 
нагородження номінантів. 15 мішків 
зерна – «найгостиннішій вулиці» Кут; 
10 – Штокалівці, за художнє мисте-
цтво, 5 міхів збіжжя – вул. Серед-
ній, за творчі особистості. А взагалі, 
кожна з 13 вулиць отримала свою 
номінацію. Найсильніші хлопці з 
вул. Буракової, яким не було рівних 
у перетягуванні линви, поверталися 
додому з 20-кілограмовим поросям, 
як і переможець-рукоборець Віталій 
Ковальов (вул. Лісок), але з неодмін-
ною умовою – вигодувати пацят і за-
колоти їх на наступний фестиваль!

Дещо злукавив сільський голо-
ва, адже «заморські» артисти таки 
були. Урізноманітнили дійство хлопці-
козаки зі спортклубу «Характерник» 
(м. Чортків), які розламували один 
одному на грудях молотами величезні 
каміння. Вправно фехтували шабля-
ми і щосили гамселили з гармат їхні 
побратими з Копичинців. Родзинки 
святкуванню додали й чортківські 
танцюристи – ансамбль «Яблуневий 
цвіт», театр танцю «Джерельце» та  
гості з Польщі, що на запрошення 
наших відомих хореографів – Н. та 
В.Гудових – гостювали тоді у Чорт-
кові. Від них білівчанам – запальний 
хіп-хоп і бразильська капоейра. А вже 
коли стемніло – на сцену «висипали» 
зірки: учасниця «Шансу» і «Черво-
ної рути» Оксана Корзун, учасники 
Х-фактора Аркадій Войтюк, шоу «Роз-
сміши клоуна» Василь Ткачук, а ще ді-
вчата з танцем живота зі студії танцю 
«Баст», фокусник Віталій Савіцький, 
ну і «на закуску» – знаменита терно-
пільська команда КВН «VIP» зі студії 
«95 квартал». Слід сказати, що усе 
це транслювалося в Інтернеті у пря-
мому ефірі на весь світ, тож не один 
білівчанин десь за океаном змахував 
сльозу перед екраном монітора.

«Планку взято високу, – не без 
гордості зізнається пан Шматько. 
– Щиро дякую людям, без яких це 
свято не відбулося б на такому рів-
ні – В.С.Градовому, М.М.Демковичу, 
П.І.Батрину, П.В.Антківу, П.О. Стефа-
няку, М.І.Чиру, Г.С.Данилишину, усім 
депутатам сільради, односельчанам. 
Будемо старатися, щоб на наступний 
рік воно вийшло ще кращим. Підго-
товка уже розпочалася, буквально з 
сьогоднішнього дня!».

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

«Святе, як хліб, моє рідне село Біла»
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Цінності 5

День знань

День села

5 вересня. Тривалість дня – 13.18. Схід – 6.17. Захід – 19.35. Іменини святкують Федір, Юрій

З цього приводу, власне, ми й запланували зустріч. По-
охочував до нього й начальник управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Іван Бабій: усе-таки єдина в 
районі жінка, що протрудилася головою колгоспу 22 (!) роки. 
А загалом сільськогосподарського стажу у неї 45 літ.

Узагалі-то авторці цих рядків «відкривати» для себе рес-
пондентку (так іменується 
той, у кого журналіст бере 
інтерв`ю) не випадало. 
Адже знаю Марію Яківну 
майже три десятки літ, від-
коли в журналістиці. І все ж 
ця розмова «підзарядила» в 
особливий спосіб. Це щось 
на кшталт того, коли береш 
до рук вже прочитану не 
раз й водночас улюблену 
книжку чи дивишся улюбле-
ний, бачений-перебачений 
фільм, а все ж защораз 
відкриваєш для себе щось 

нове, свіже й оригінальне. Насамперед підкуповує в Марії 
Яківні якась одержимість, що й тепер, коли ця жінка вже 9 
років (зауважмо, у свої 75!) перебуває на заслуженому від-
починку. Хоча сама вона так не вважає, стверджуючи, що то 
– всього-навсього спосіб її життя. Ніколи не корилася долі, 
хоча та, звісно, не завжди була прихильною. І ця непідкоре-
ність скоряла непідвладні, як для стороннього ока, вершини. 

Батько, Яків Данилів, загинув 17 травня 1945-го у Берліні 
(аж у 80-х роках вже зріла долею жінка, наймолодша з його 
дітей, Марія, відвідає батькову могилу поблизу Дрездена). 
Мати зосталася на руках з трьома дітьми: Мирославові 15, 
Софії 11, Марійці 9. Не надто ситим було їх дитинство. Та од-
разу після закінчення Білобожницької десятирічки надумала 
Марійка вступати на навчання до однорічної сільгоспшколи у 
Чорткові. Вже в коридорі того навчального закладу, пригадує, 
похапцем перебирала спеціальності: бухгалтер, економіст, 
агроном. Обрала зоотехніка. За скеруванням на роботу по-
їхала до Скородинців, й одразу – головним зоотехніком. Часу 
на «розкачку» не було – бракувало тоді спеціалістів. Заочно 
продовжила навчання в Бучацькому технікумі, а по його за-
кінченні – у Кам`янець-Подільському сільгоспінституті. Її вела 
одержимість до знань.

Ще по закінченні школи, каже, їй вже «вималювалося» за-
міжжя, вся родина відраджувала: яке там навчання? Насто-
яла на своєму – і вчилася, й заміж вийшла. Чоловік, Павло 
Федорович, тоді теж здобував знання в Бучацькому технікумі 
механізації. Цілий вік потому трудився в тракторній бригаді, 
механіком. Прожили вони в мирі й злагоді понад чотири де-
сятиліття. Допомагав дружині у всьому, часто-густо підсобля-
ючи в домашній господарці. Двох донечок зростили: старша, 
Леся, обрала професію економіста; молодша, Оксана, – фар-
мацевта. Розгалузився згодом рід: четверо онуків і вже шес-
теро правнуків. А шість років назад овдовіла Марія Яківна...

У Скородинцях пропрацювала два роки, відтак повернула-
ся до рідного села, в Калинівщину. Ще три роки сумлінної 
праці вклала у розвиток тваринницької галузі колгоспу ім. 
Лесі Українки. А відтак, знову ж волею долі, втрапила до білів-
ського господарства ім. Пархоменка. Владні мужі заспокою-
вали її: то всього на тиждень. Виявилося – довіку. Тринадцять 
років очолювала тамтешню зоотехнічну службу. А у 1975-му 
обрали її головою колгоспу. І стала М.Я.Йосипів 16-м (!) го-
ловою того господарства. На її попередників, зауважмо, су-
марно припало якихось 25 літ, а вона одна «потягла» аж 22. 
Пригадує: солому тоді возили до Білої аж з Дніпропетров-
ська, а земля ж та сама була. Випало піднімати й дисципліну, 
і продуктивність праці. Ті зусилля увінчувалися успіхом: се-
редньодобові прирости молодняка ВРХ (господарство було 
переведено в спецгосп із відгодівлі) доходили до 460 г; надої 
молока від корови на рік – 4-4,5 тисячі кг. Показники в рос-
линництві теж були непогані – і нині добрим словом згадує 
агронома Михайла Огородника. А ще – головного зоотехніка 
Ганну Мигас, головного інженера Михайла Дегодя, бригадира 
будівельників Ольгу Гевко, головного бухгалтера Марію Пас-
тернак. Тоді, зауважує, багато що споруджено:  тваринницькі 
приміщення, майстерню, тік, піднавіси на цегольні, будинок 
культури, 18 (!) житлових будинків для спеціалістів – з них 
8 двоповерхові, по суті, ціла вулиця. Прокладено асфальтну 
дорогу, підведено газ майже першими в районі. 

Її часто можна було тоді побачити за кермом «уазика», ко-
трий спритно петляв і полями, й асфальтівкою. Нині сміючись 
пояснює: робочий день тривав стільки, що жоден водій би 
не витримав, от і доводилося часто їздити самій. На нестачу 
часу не нарікала: на домашні клопоти, господарку (сторон-
ньої помочі не було) докраювала ніч – тоді й прала, і пра-
сувала. Може, через такий приклад й зросли обидві доньки 
беручкими до всякого діла, добрими господинями.

Вона направду одержима. Високим зарядом оптимізму, 
наснагою. Врешті-решт – землею, прив`язаністю до неї. З 
висоти життєвого досвіду мудро прорікає: «Найголовніше – 
берегти землю. Не тягти з неї сьогодні все, не дбаючи, що 
буде завтра. Дбати про культуру землеробства. І земля від-
дячить нам сторицею...».

З роси та з води Вам, Маріє Яківно, ще на добру купу літ!
Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Особистості

Одержима землею
На коротеньку зустріч з кореспондентами 

районки Марія Яківна Йосипів буквально викроїла 
якихось півгодинки зі свого щільного, тепер вже 

родинного графіка. Воно й справді: на порозі 
– Першовересень, а її найстарша правнучка, 
Катруся Наконечна, цьогоріч іде до школи. 

Тож і у Катрусиного батька, Василя (онука Марії 
Яківни), і у прабабусі клопотів – хоч відбавляй. 
А ще героїня нашої замальовки наступного дня 

мала зустрічати свій 75-літній ювілей...

Мальовниче село Базар лежить в 
одному з найвіддаленіших куточків 
району, по суті, «замикає» Чортківщи-
ну в південно-західному напрямку. З 
давніх-давен його окрасою були люди 
– працьовиті, сумлінні патріоти своєї 
землі-матінки. Вміли вони трудитися на 
безкраїх ланах, та вміли й веселитися. 
Тож до сьогоднішнього дня залишили-
ся у с. Базар власні звичаї, традиції.

З самісінького ранку селяни про-
стували до храму Святої Покрови на 
святкову Літургію. Потому процесій-
но вирушили до символічної могили 
борцям за волю України, де відправ-
лено панахиду. Місцевий парох отець 
Ігор Ракоча та Базарський сільський 
голова Ярослав Гузік запросили усіх 
жителів села на святковий концерт, 
котрий мав розпочатися о третій го-
дині пополудню у фойє сільського бу-
динку культури.

Над сценою – великий образ Бо-
городиці Діви Марії, прибраний ви-
шитим рушником. На стінах надов-
кіл – віночки зі стрічками, державні 
символи України. У вазах на сцені під 
образами – живі квіти: чорнобривці, 
айстри, а ще грона калини. Від лю-
бові до цих рідних серцю символів, 
мабуть, починається велика любов до 
свого народу, до землі, яка зростила 
й виколисала. Урочисту церемонію 
розпочала директор Базарської шко-
ли Олександра Гінда. Прозвучав Гімн 
нашої держави, виконуваний спільно 
усіма присутніми – як учасниками кон-

церту, так і глядачами, причому щиро 
й піднесено. Своє самобутнє мисте-
цтво дарували сільський церковний 
хор, якому допомагав колишній ху-
дожній керівник будинку культури Іван 
Лемішко; учні школи, яких навчав вчи-
тель музики Іван Максимів; вихованці 
дитячого садка «Сонечко» разом з ви-
хователькою Галиною Дуткою; дирек-
тор будинку культури Марія Асадова. 

Активну участь в аматорських висту-
пах брав і сільський голова Ярослав 
Гузік. Завершився святковий концерт 
молитвою до Богородиці і пробудив у 
людських душах величезне піднесен-
ня. Адже поміж буденних клопотів та 
повсякденної праці то було справжнє 
свято для душі. 

Хоча, слід віддати належне, в наших 
буднях тепер дедалі більшає радос-
ті та втіхи. Її ми творимо спільними 
зусиллями. На пожертви парафіян у 
церкві, Божій домівці, опоряджено єв-

ропідлогу – з обігрівом під плиткою; 
замінено двері на різьблені, об`ємні; 
майже завершено монтаж вставних 
вітражів. Віднедавна освітлюється 
центральна вулиця Базара, а на все 
село в цілому виготовлена проектна 
документація. Буквально напередод-
ні Дня села відновлено автобусну 
зупинку, котра приваблює подорож-
нього радісними барвами та зруч-
ністю, – до цього доклалися наш чи 

не найголовніший спонсор, директор 
місцевого ПАП «Січ» Микола Андру-
сик та приватний підприємець Петро 
Бровко. У самісінькому центрі, біля 
фігури Матінки Божої, встановлено 
металевий флагшток висотою близь-
ко десяти метрів, на котрому здійнято 
увись жовто-синє знамено. Відтепер 
одразу при в`їзді до Базара стає зро-
зумілим, наскільки патріотичне наше 
село – таким воно споконвіку було, 
є й буде надалі. Для найменшеньких 
його мешканців, вихованців дитсадка, 
побіля нього встановлено на ігровому 
майданчику лавочки, грибочки. Пла-
нується й поміняти огорожу. Вста-
новлення нової огорожі передбачено 
й навкруг сільського кладовища. Усе 

це – спільними силами, за спонсор-
ської допомоги. З ініціативи Миколи 
Андрусика планується поміняти двері 
в будинку культури на пластикові.

Село живе своєю історією, з опти-
мізмом, дієво дивиться в завтрашній 
день. І вірить, що він буде для всіх нас 
щасливим.

Юрій ГУЗІК, 
депутат районної ради

Фото Богдана ГУЗІКА

Незалежній Україні – 
слава нині і повік!
Під таким промовистим гаслом минулої неділі, 

на свято Успення Богородиці Діви Марії, наше древнє 
й помітне тривалою історією село відзначало 
свій День. Бо й приурочувався він 20-літньому 

ювілею рідної держави.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Для учнів і вчителів Ридодубівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, 
та й для усіх сільчан це свято – осо-
бливе. Адже вони переступлять поріг 
шкільного приміщення, яке сьогодні 
годі впізнати. Старенька школа, якій 

далеко за сотню літ, мов той фенікс 
з попелу, воскресла, помолоділа і ра-
дує нині око подорожнього білосніж-
ними енергозберігаючими вікнами, 
ніжно-зеленими стінами, декоратив-
но оздобленими червоним каменем, 

свіжопофарбованою огорожею. Не 
менше перетворень зазнала вона 
всередині – ламіновані підлоги, ке-
рамічна плитка, внутрішні вбиральні 
тощо. Тож директор школи Ганна Під-
перигора на урочистій лінійці з нагоди 
Першовересня висловлювала щиру 
вдячність благодійникам – директо-

ру ПАП «Дзвін» Василю Градовому, 
завдяки старанням якого зазнало 
оновлення приміщення, відділу осві-
ти РДА (начальник – Тетяна Яремко) 
– за встановлені вікна, придбані ма-
теріали, місцевим підприємцям, меш-

канцям села, котрі, не скуплячись, 
здавали кошти на внутрішні роботи, 
усім майстрам, особливо працівникам 
школи Степану Підперигорі та Віталію 
Левицькому, що тут практично днюва-
ли і ночували.

У теплій, душевній атмосфері про-
йшло Свято Першого дзвоника у 
Ридодубах. Вітали учителів та учнів 
зі святом вищезгаданий меценат 
В.Градовий, автор цих рядків, котрий 
є депутатом районної ради від Ридо-
дубівського виборчого округу, благо-
словив їх на добру дорогу свяченою 
водою отець Степан. Ще невміло, зате 
щиро розказували свої перші вірші у 
якості учнів першокласники – п`ятеро 
хлопчиків та одна дівчинка. Що цікаво, 
такий самий паритет спостерігається 
і у майбутніх випускників, сьогодніш-
ніх дев`ятикласників: одна красуня і 
п’ятеро юнаків-козаків. Тож у їхньо-
му супроводі малеча гордо пройшла 
коло пошани, несмілою рукою дзвоня-
чи дзвониками, і разом з класоводом 
Надією Кутрик зайшла у свій перший 
клас на перший у житті урок. 

У добру путь вам, діти!
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото автора

Вже вересень спокійно й гамірливо 
на чистий аркуш опуска перо...
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Пенсійний фонд інформує

ДПІ інформує

Спорт для всіх

Призов-2011
З 1 жовтня по 30 листопада ц. р. в Україні тривати-

ме призовна кампанія в Збройні сили України. Грома-
дянам призовного віку, яким виповнилося 18 років і 
які не отримали повістки для проходження медичного 
огляду, повинні звернутися до Чортківського районно-
го військового комісаріату для з’ясування причини.

Олег ДЕРМАНСЬКИЙ, 
відповідальний виконавець районного 

військового комісаріату

Шановні страхувальники!
Управління Пенсійного фонду України 

у Чортківському районі повідомляє, що з 
1 серпня ц. р. набрала чинності постано-
ва правління Пенсійного фонду України 
за № 18-1 від 23 червня 2011 р., яка за-
реєстрована в Міністерстві юстиції Украї-
ни 13 липня 2011 р. за № 858/19596. По-
становою затверджено Зміни до Порядку 
формування та подання страхувальника-
ми звіту щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов`язкове держав-
не соціальне страхування, затвердже-
ного постановою правління Пенсійного 

фонду України від 8 жовтня 2010 р. за 
№ 22-2, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 1 листопада 2010 р. за 
№ 1014/18309. Ці зміни повинні бути 
враховані страхувальниками при подан-
ні звіту щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов`язкове державне 
соціальне страхування за серпень 2011 
року.

Із змінами можна ознайомитися на 
офіційному веб-сайті Пенсійного фонду 
України http:www.pfu.gov.ua/ та в управ-
лінні Пенсійного фонду України в Чорт-
ківському районі за адресою: м. Чортків, 

вул. Шевченка, 34.
Також, відповідно до змін, буде отри-

мано програмне забезпечення, яке можна 
отримати у відділі персоніфікованого облі-
ку або на сайтах: spov.com.ua, pfu.gov.ua.

За довідками звертатися у відділ пер-
соніфікованого обліку інформаційних 
систем та мереж (каб. 6, 8, 10). Контактні 
телефони: 2-17-72, 2-12-87.

Світлана ФОКА, 
начальник відділу ПОІС та мереж 

управління ПФУ 
у Чортківському районі

8 вересня ц. р. у актовій залі район-
ної ради фахівці ДПА у Тернопільській 
області  розглядатимуть звернення та 
запити платників податків щодо застосу-
вання норм податкового законодавства.  
Зокрема, з 9-ї до 10-ї год. заступник го-
лови ДПА в Тернопільській області Ірина 
Вегера відповідатиме під час телефонної 
«гарячої» лінії на дзвінки громадян за но-
мером телефону 2-19-72. Ірина Михай-
лівна проведе також з 10-ї до 11-ї год. 
виїзний особистий прийом громадян у 

приймальні громадян ДПІ у Чортківсько-
му районі (м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 
каб. № 411). Номер телефону для попе-
реднього запису – 2-33-59.

Об 11-й год. у актовій залі райради 
розпочне роботу семінар із громадянами 
та суб’єктами господарювання з актуаль-
них питань оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб і підприємницької 
діяльності, ПДВ, податком на прибуток. 
Учасники семінару матимуть змогу озна-
йомитися із перевагами подання звітнос-

ті до органів ДПС в електронному вигляді 
та порядком розгляду звернень громадян 
до органів податкової служби, а також 
обговорити окремі положення Податко-
вого кодексу України. Лектори – провідні 
фахівці ДПА у Тернопільській області.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти ак-
тивну участь у вказаних заходах.

Довідки за телефоном 2-33-59.

ДПІ у Чортківському районі

Нещодавно до Джурина завітали учні 
з сіл Базар, Скородинці, Ридодуби, Біла, 
щоб позмагатися у міні-футболі. Школярі 
кожного села на турнірі були представ-
лені двома командами. Змагання на сіль-
ському стадіоні проводилися у рамках 
всеукраїнської акції «Олімпійське літо». Їх 
організатором, як уже зазначалося вище, 
був РЦФЗН «Спорт для всіх» і наш од-
носельчанин, великий шанувальник фут-
болу Іван Віцентович, котрий увесь свій 
вільний час присвячує футболу. 

Хочеться відзначити, що сільський ста-

діон привітно зустрів юних футболістів, 
тут є всі необхідні умови для проведення 
футбольних змагань. Перед цим сільські 
школярі гарно прибрали стадіон, вигото-
вили міні-ворота, подбали про те, щоб 
всюди був порядок.

Ігри відбувалися на високому організа-
ційному рівні, у рамках правил, головним 
суддею змагань був відомий в області 
арбітр Іван Поліщук.

У результаті запеклих футбольних ба-
талій перше місце вибороли юні аматори 
шкіряного м’яча із села Ридодуби, друге 

здобули школярі зі Скородинців, третє по-
сіла дитяча команда з Базара. Капітани ко-
манд отримали грамоти і футбольні м’ячі. 

Одноголосно кращим воротарем було 
визнано Сергія Короля з Білої, кращим 
захисником – Мирослава Івашківа з Ри-
додубів, а найкращим нападником став 
скородянин Петро Когут.

Юні учасники змагань були дуже задо-
волені проведенням такого турніру, що є 
свідченням того, що у наших селах під-
ростає гідна зміна футболістам дорос-
лих команд, є чимало здібної спортивної 
учнівської молоді.

Можливо, хтось із цих дітлахів стане 
у майбутньому знаменитим футболіс-
том, захищаючи честь району, області, а 
може, й України.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»  

Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками 
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 

на загальнообов`язкове державне соціальне страхування

До уваги громадян та суб`єктів господарської діяльності!

Змагання юних
Вже не перший рік на теренах нашого району добру справу 
проводить районний центр фізичного здоров`я населення 

«Спорт для всіх». Своїми заходами він залучає до спортивних 
змагань учнів місцевих шкіл, особливо така турбота його 
працівників відчувалася під час літніх канікул школярів.

162-й Територіальний центр комп-
лектування військовослужбовцями 
за контрактом у м. Тернопіль та 
області проводить відбір громадян 
призовного віку, які мають вищу, 
професійно технічну або повну за-
гальну середню освіту і не прохо-
дили строкової військової служби, 
військовозобов’язаних, а також жі-
нок, які не мають військових звань 
офіцерського складу, з відповідною 
освітою та спеціальною підготовкою 
віком від 18 до 40 років – на військо-
ву службу за контрактом осіб рядо-
вого, сержантського і старшинсько-
го складу.

Відтепер громадяни, які бажа-
ють вступити на військову службу за 
контрактом та не проходили строко-
вої військової служби, направляються 
до навчальних центрів для підготов-
ки за обраною спеціальністю. Термін 
навчання становить до трьох місяців. 
Після закінчення навчання направля-
ються для подальшого проходження 
служби до військових частин, в які 
вони були відібрані територіальним 

центром комплектування.
Переваги військової служби за 

контрактом:
– надання щорічної основної від-

пустки зі збереженням матеріально-
го, грошового забезпечення (та дві 
матеріальні допомоги у розмірі мі-
сячного грошового забезпечення);

– військовослужбовці за контрак-
том мають право стати на житлову 
чергу для безкоштовного отримання 
житла;

– військовослужбовці за контрак-
том мають право на отримання за 
рахунок держави спорідненої спеці-
альності, за якою можна як прохо-
дити службу в лавах Збройних сил 
України, так і працювати у цивільно-
му житті;

– безоплатна кваліфікована медич-
на допомога у військово-медичних 
закладах охорони здоров’я; 

– санаторно-курортне лікування та 
відпочинок у санаторіях, будинках від-
починку, пансіонатах Міністерства обо-
рони України (25 відсотків вартості для 
військовослужбовців та 50 відсотків вар-

тості для членів сім’ї); 
– військовослужбовці та члени їх 

сімей, які проживають разом з ними, 
забезпечуються службовим житлом; 

– навчатися без відриву від служ-
би у вищих навчальних закладах;

– брати участь у миротворчих 
операціях.

Грошове забезпечення становить 
1600 – 2400 гривень.

Для осіб рядового складу контр-
акт укладається на три роки, осіб 
сержантського та старшинського 
складу – на п’ять.

Громадян, які бажають проходи-
ти військову службу за контрактом 
у військових частинах, що дислоку-
ються на території Тернопільської 
області та України, просимо зверта-
тися у 162-й Територіальний центр 
комплектування військовослужбов-
цями за контрактом, який знахо-
диться за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, 5, з понеділка по 
п’ятницю, з 9-ї до 18-ї год.

Довідки за тел. 25-09-83, 43-58-16.

Анатолій ЄДНАК, 
начальник 162-го Територіального 

центру комплектування 
військовослужбовцями 

за контрактом

Армія

Строкова служба чи контракт: 
вибір за призовником

чортківська районна 
державна адміністрація

оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу освіти 

райдержадміністрації
Умови конкурсу: громадянство України; володіння 

державною мовою; освіта вища, педагогічна, природно-
математичного напрямку; стаж роботи за фахом у 
державній службі не менше 3-х років або загальний 
стаж роботи за фахом не менше 5-и років.

Документи приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою:  м. чортків, вул. 
шевченка, 23, райдержадміністрація, і поверх, каб. № 5.

Тел. для довідок – 2-23-50.

Конкурс

Родовід

З народженням тебе,
малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 17 по 29 серпня ц. р.  

народилося 9 дівчаток і 9 хлопчиків:
17 серпня о 5-й год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 700 г, 

51 см) в інни ЛанДяк із с. Кошилівці Заліщицького 
району,

о 16-й год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 300 г, 54 см) в ірини 
скрипець із м. Копичинці Гусятинського району;

18 серпня о 19-й год. 45 хв. – хлопчик (2 кг 600 г, 
49 см) в Марії Маснюк із с. Сосулівка;

19 серпня о 00 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг, 50 см) у 
Лілії Марченко з м. Чортків,

о 5-й год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 400 г, 51 см) в ольги 
МасЛянки зі с. Біла;

20 серпня о 20-й год. 40 хв. – дівчинка (2 кг 850 г, 
49 см) у Галини бойчишин зі с. Шманьківчики,

о 22-й год. 50 хв. – хлопчик (2 кг 900 г, 50 см) у 
Людмили періжок зі смт Заводське;

21 серпня о 22-й  год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 130 г, 
50 см) у наталії сиМчук із м. Чортків;

22 серпня о 1-й год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 690 г, 49 
см) в ольги ГаЛюк зі с. Росохач,

о 2-й год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 210 г, 54 см) у Галини 
роГи з м. Чортків,

о 20-й год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 850 г, 51 см) у 
наталії собісТинської з м. Чортків;

23 серпня о 5-й год. 37 хв. – дівчинка (3 кг 700 г, 
55 см) у Лілії сЛобоДян зі с. Переходи,

о 10-й год. – хлопчик (3 кг 900 г, 59 см) у надії 
ДуТчак зі с. Джуринська Слобідка;

25 серпня о 22-й год. 55 хв. – дівчинка (2 кг 940 г, 
51 см) у наталії концеГраДи зі с. Шманьківці;

28 серпня о 12-й год. 10 хв. – дівчинка (2 кг 800 
г, 49 см) в ольги ТаркоВської зі с. Оришківці 
Гусятинського району,

о 23-й год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 550 г, 50 см) у 
Марії жешоВської зі с. Біла;

29 серпня о 5-й год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 550 г, 
54 см) у Любові сТруТинської зі с. Долина,

о 17-й год. 20 хв. – хлопчик (2 кг 950 г, 49 см) в 
ірини куник з м. Чортків.

чемпіонат області
Матчі за участю команд Чортківщини. 15-й тур. «Галичина» 

Монастириська – ФК «Чортків» – 2:0. «Марспирт» Марилівка 
– «Нива» Теребовля – 1:0. 16-й тур. ФК «Чортків» – «Колос» 
Бучач – 4:0. «Тернопіль педуніверситет» – «Марспирт» – 2:1.

чемпіонат району
Вища група. 16-й тур
Улашківці – Гор. Вигнанка – 1:0; Звиняч – Шманьківці – 3:2; 

Бичківці – Ягільниця – перенесено; Біла – Поділля – 2:1; «Тар-
ко» Чортків – Росохач – 1:2; Колиндяни – Косів – 6:3.

Перша група
Зона «А». 16-й тур
Капустинці – Джурин – 0:5; Базар – Милівці – 2:0; Білобож-

ниця – Ромашівка – 4:0; Полівці – Нагірянка – +:–; Скородинці 
– Палашівка – +:–; Дж. Слобідка – Сосулівка – +:–.

Зона «Б». 14-й тур
Шманьківчики – Давидківці – 0:6; Залісся – Заводське – 

0:1; В.Чорнокінці – Калічівка – 0:1; Угринь – Товстеньке – 5:0; 
Кривеньке – Пробіжна – 1:5.Conse vel ute dio odolor at velit

Футбол
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7 вересня. Тривалість дня – 13.10. Схід – 6.21. Захід – 19.31. Іменини святкує Варфоломій

ПонЕДІлоК
6 вересня
ВІВтоРоК

7 вересня
СЕРЕДа

8 вересня
ЧЕтВЕР

9 вересня
П`ЯтниЦЯ

10 вересня
СУбота

11 вересня
нЕДІлЯ

5 вересня

07.00 Д/ф “Няньки дикої 
природи”
07.40 Питання з 
О.Березовською
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконтинент
08.40 Моя земля – моя 
власність
08.50 Корисні поради
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Доки батьки сплять
10.15 Крок до зірок
11.00 Шеф-кухар країн
11.55 Караоке для 
дорослих
12.55 Ближче до народу
13.25 Золотий гусак
13.50 В гостях у Д.Гордона
14.55 Формула-1. Гран-прі 
Італії
17.00 Маю честь запросити
17.45 Діловий світ. 
Тиждень
18.45 Х/ф “Пам`ятай мене”
20.15 Новини
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.05 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 На олімпійський 
Лондон
23.50 Оперативний 
об`єктив

06.00 Х/ф “Кінг-Конг”
08.40 М/ф “Вінні-Пух і 
день турбот”
09.05 Лото-забава
10.10 М/ф «Русалонька»
10.35 М/ф «Чіп та Дейл 
поспішають на допомогу»
11.00 Хованки
11.55 Одружений за 
власним бажанням
13.05 Шість кадрів
13.30 Смакуємо
14.05 «Алхімія кохання»
14.55 «Актуальний 
репортаж»
15.55 Х/ф «Темні води»
19.30 ТСН-Тиждень 
20.00 Голос країни
22.00 Т/с «Інтерни 2»
22.25 Голос країни 
22.55 Світське життя
23.50 ТСН-Тиждень

06.30 Вечір професійного 
боксу з Віталієм Кличко 
на Інтері
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.00 «Ранкова пошта»
10.30 Це моя дитина
11.35 «Смачна ліга»
12.30 Х/ф «Гальмівний 
шлях»
16.20 Х/ф «Зв`язок»
18.00 Х/ф “Два квитки до 
Венеції”
20.00 Подробиці тижня
20.50 Фестиваль “Crimea 
Music Fest”. Закриття. 
Гала-концерт

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.45 М/ф
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua 
09.45 Легко бути жінкою
10.10 Т/с «Роксолана»
11.10 Здоров`я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Аудієнція
13.00 Крок до зірок
13.40 Х/ф «Я зробив усе, 
що міг»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
18.00 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.30 Культ особистості
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.45 221. Екстрений 
випуск
21.55 Богатирські ігри
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00, 00.30 
Підсумки
23.15 Від першої особи
00.15, 00.35 Вертикаль 
влади
00.50 Корисні справи

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 8.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чіп та Дейл 
поспішають на допомогу”
09.55 Сімейні драми
10.50 «Не бреши мені 2»
11.50 “Чесно”
12.45 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Тисяча і одна 
ніч»
15.05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.05 Міняю жінку 2
17.00 ТСН. Особливе 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні драми
18.30 Т/с «Не бреши мені 2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.15 Чотири весілля
22.25 Т/с «Теорія брехні 3»
23.20 ТСН
23.35 Зняти все
00.05 Т/с “Закон і порядок”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.10 Т/с «Свати 4»
11.20 Д/с «Детективи»           
12.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 “Слідство вели...”
14.10 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Каменська 4»
18.00 Новини
18.10 “Всі свої”
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Фестиваль “Crimea 
Music Fest”. Мега концерт
01.10 Х/ф “Приречені на 
війну”

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.45 М/ф
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Легко бути жінкою
10.15 Т/с «Роксолана»
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Наша пісня
13.15 Х/ф «Доля людини»
15.00 Новини
15.10 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 “Коханим жінкам”. 
Ян Табачник
20.55 Офіційна хроніка 
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.45 221. Екстрений 
випуск
21.50 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00, 00.00, 00.30 
Підсумки
23.15 Від першої особи
00.15, 00.35 Вертикаль 
влади
00.50 Корисні справи

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 8.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чіп та Дейл 
поспішають на допомогу”
09.55 Сімейні драми
10.50 «Не бреши мені 2»
11.50 “Чесно”
12.45 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Тисяча і одна 
ніч»
15.05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.05 Міняю жінку
17.00 ТСН. Особливе 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні драми
18.30 Т/с «Не бреши мені 2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.15 Від пацанки до 
панянки 2
22.25 «Особиста справа»
23.25 ТСН
23.40 Зняти все
00.10 Т/с “Закон і порядок”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.10 Т/с «Свати 4»
11.20 Д/с «Детективи»           
12.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 “Слідство вели...”
14.10 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Каменська 3»
18.00 Новини
18.10 “Всі свої”
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Фестиваль “Crimea 
Music Fest”. 1 конкурсний 
день
00.55 Х/ф “Щит Вітчизни”

06.10 М/ф
06.20 Світ 
православ`я
07.00 Ера здоров`я
07.30 Корисні поради
07.45 На олімпійський 
Лондон
08.00 Шустер-Live
12.30 Глибинне буріння
13.00 Наша пісня
13.45 Країна якості
14.10 Контрольна 
робота
14.35 Світ атома
14.55 Формула-1. Гран-прі 
Італії. Кваліфікація
16.30 Золотий гусак
16.55 Футбол. Команда 
легенд “Динам” – Команда 
зірок європейського 
футболу
18.55 Концертна програма 
до Дня знань
21.00 Підсумки дня
21.40 М. Поплавський “Я 
українець”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я
23.45 Питання з 
О.Березовською
00.00 День знань
00.50 Корисні поради

06.20 М/ф “Смурфи”
07.15 Справжні 
лікарі
08.15 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/ф «Русалонька»
10.35 М/с «Чіп та Дейл 
поспішають 
на допомогу»
11.00 «Світ навиворіт 2: 
Індія»
12.00 «Вчені проти 
екстрасенсів»
12.55 Від пацанки до 
панянки 2
14.05 Шість кадрів
14.55 Х/ф «Таксі 4»
16.35 «Велика різниця 
по-українському. 
Найкраще»
17.35 Здивуй мене
18.30 Х/ф «Темні води»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Темні води»
22.45 Х/ф «Міцний 
горішок 4»
01.10 Х/ф “Таксі 4”

07.00 Городок
07.35 М/с “Маша і 
Ведмідь”
07.40 М/с “Вінкс”
08.20 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.45 Вирваний 
з натовпу
11.25 Найрозумніший 
13.05 Т/с “Коротке 
дихання” 
17.05 «Юрмала 2009»
19.05 Розсмішити 
коміка 
20.00 Подробиці
20.30 Майдан`s 2
23.00 Вечір професійного 
боксу з Віталієм Кличко 
на Інтері

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.20, 06.35 Вертикаль 
влади
07.45 М/ф
08.40 Корисні 
поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф “Сімдесятники. 
Віктор Іванов”
11.10 Віра. Надія. 
Любов
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.25 Х/ф «Тунель»         
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.35 Т/с «Чотири 
танкісти і собака»
16.35 Новини
17.00 Шустер-Live
18.55 Футбол. «Шахтар» – 
«Волинь» 
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live

06.55, 07.10, 
07.40, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
07.00, 8.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чіп та Дейл 
поспішають на допомогу”
09.55 Сімейні драми
10.50 Т/с «Не бреши 
мені 2»
11.50 “Чесно”
12.45 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Тисяча і одна 
ніч»
15.05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.05 Міняю жінку 2
17.00 ТСН. Особливе 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні драми
18.30 Т/с «Не бреши 
мені 2»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Міцний 
горішок 4»
22.45 Велика різниця 
по-українському. 
Найкраще
23.45 Т/с “Закон і порядок. 
Злочинний намір”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.10 Т/с «Свати 4»
11.20 Д/с «Детективи»           
12.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 “Слідство вели...”
14.10 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Каменська 4»
18.00 Новини
18.10 “Всі свої”
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Фестиваль “Crimea 
Music Fest”. 
2-й конкурсний день
23.35 “Велика політика” 
з Євгенієм 
Кисельовим

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.45 М/ф
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.30 Світло
10.00 Відкриття ІХ сесії 
Верховної Ради України
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Хай щастить
12.45 Темний силует
13.05 Х/ф «Сходження» 
15.00 Новини
15.10 Euronews
15.20 Діловий світ
15.25 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Творчий вечір Петра 
Маги
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 діловий світ
21.40 221. Екстрений 
випуск
21.45 Творчий вечір Петра 
Маги
23.00, 00.00, 00.30 
Підсумки
23.15 Від першої особи
00.15, 00.35 Вертикаль 
влади

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 8.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чіп та Дейл”
09.55 Сімейні драми
10.50 Т/с «Не бреши мені 
2»
11.50 “Чесно”
12.45 Ілюзія безпеки
13.45 Т/с «Тисяча і одна 
ніч»
15.20 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.20 Міняю жінку 
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні драми
18.30 Т/с «Не бреши мені 
2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.15 Міняю жінку 4
22.25 Гроші
23.25 ТСН
23.40 Зняти все
00.10 Т/с “Закон і порядок”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.10 Т/с «Свати 3»
11.15 Д/с «Детективи»           
12.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 “Слідство вели...”
14.10 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Каменська 3»
18.00 Новини
18.10 “Всі свої”
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Фестиваль “Crimea 
Music Fest”. Відкриття
00.50 Х/ф “Перекладачка”

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.45 М/ф
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.45 Т/с «Роксолана»
10.45 Щеф-кухар країни
11.50, 18.45, 21.35 Діловий 
світ
12.05 Право на захист
12.25 Армія
12.40 Дитячий фестиваль 
“Всі ми – діти твої, 
Україно”
14.40 Вікно до Америки
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Кіевъ-Столипино-
Київ
16.30 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
19.00 Про головне
19.25 На добраніч, діти
19.40 Слов`янський базар. 
День України
20.35 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.45 221. Екстрений 
випуск
21.55 Слов`янський базар. 
Краще
23.00, 00.00, 00.30 
Підсумки
23.15 Від першої особи
00.15, 00.35 Вертикаль 
влади

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 8.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чіп та Дейл”
09.25 Смакуємо
10.00 “Екстрасенси проти 
вчених”
10.55 “Здивуй мене”
11.50 “Хованки”
12.45 “Актуальний 
репортаж”
13.35 Х/ф “Жінка-
мушкетер”
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні драми
18.30 Не бреши мені
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.15 Діти напрокат
22.15 Ілюзія безпеки
23.15 Tkachenko.ua
00.00 ТСН

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.05 Х/ф “Любов і голуби”
12.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.05 “Слідство вели...”
14.00 Сімейни суд
14.50 Юрмала-2009
16.30 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 “Всі свої”
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Свати 3»
21.40 “Шалена молодість 
моя, або Невідома Алла”
23.50 Д/ф “А.Пугачова. 
Чоловіки її величності”

Вважати 
недійсними

посвідчення грома-
дянина, потерпілого 
внаслідок аварії на 
ЧАЕС, серії Д за № 
474901, видане Тер-
нопільською ОДА 26 
жовтня 2000 р. на ім`я: 
ВЕРЦІМаГа Юрій 
олександрович.

сертифікат на право 
власності на земельну 
частку (пай) серії ТР 
за № 036301, виданий 
Чортківською райдер-
жадміністрацією 27 
червня 1996 р. жителю 
с. Пробіжна на ім`я: 
лоЖЕЧКа леонід Єв-
стахійович.

посвідчення учасни-
ка війни серії ВП за № 
403606, видане УПСЗН 
райдержадміністрації 8 
грудня 2009 р. на ім`я: 
лУЧКа Стефанія Іг-
натівна.

Річниця сВітлої пам`яті
ІлЬниЦЬКоГо олега орестовича

(8.07.1955 – 4.09.2010 рр.)
Надто рано погасла твоя 

життєва свічечка. В одну мить 
зруйнувалися всі плани, мрії, 
сподівання. Залишились тільки 
біль і сльози. Смуток невтішної 
мами, люблячої дружини, най-
дорожчих дітей, онука, зятя, 
брата. Не згасне невгамовний 
біль і туга в наших серцях, не 
заросте стежка до твоєї моги-
ли.

В день річниці світлої пам`яті просимо всіх, хто 
знав Олега, пом`янути його в щирій молитві.

Вічна пам`ять і Царство Небесне твоїй добрій 
душі.

Вічно сумуючі – мама, дружина, діти, онук, 
брат із сім`єю і вся родина.

Річниця сВітлої пам`яті
лЕШКо Романа Романовича
(31.10.1993 – 31.08.2010 рр.)

Минає рік, як земля прийня-
ла в свої обійми на вічний спо-
чинок найдорожчого синочка, 
люблячого брата, дбайливого 
онука. Надто рано погасла твоя 
життєва свічечка. Ти для нас 
залишився найдорожчим і не-
забутнім. Нехай наші сльози 
не тривожать твого вічного сну, 
свята земля буде пухом, а Гос-
подь оселить душу в Царстві 
Небеснім.

Вічно сумуючі – мати, сестра, 
дідусь і бабуся, вся рідня.

Колектив комбінату шкільних та студент-
ських їдалень висловлює щирі співчуття 
зав. виробництвом їдальні педучилища ім. 

О.Барвінського Д.В.Рудяк з приводу тяжкої втрати 
– смерті її батька.

пам`яті сестРи
1 вересня минув рік з дня смерті

тКаЧ людмили Михайлівни
(9.05.1962 – 1.09.2010 рр.)

зі с. Улашківці.
Вже рік, як ти у небутті,
Важка для всіх 
                          твоя могила.
Живою будеш 
                      в нашому житті,
За тебе тут 
                ми молимося щиро
І пам`ятати будемо 
                                    завжди.
Тож нехай пом`януть тебе всі, 

хто знав і любив. Нехай легким 
буде твій вічний сон, свята зем-

ля буде лебединим пухом, а Господь оселить твою 
душу в Царстві Небеснім.

У скорботі – сестра лариса Пилипів 
з сім`єю з м. Чортків.



чортківська районна 
комунальна дитячо-юнацька 

спортивна школа
проводить набір дітей 

(юнаків та дівчат) 4-10-х класів 
на відділення:

баскетболу, волейболу, футболу, 
легкої атлетики, настільного тенісу, 

вільної боротьби
на 2011-2012 н. р.

Це – безкоштовні заняття з професійними 
тренерами; здоровий спосіб життя; 
реалізація своєї досконалості; участь у 
змаганнях обласного та всеукраїнського 
рівнів. 
Стань взірцем та гордістю оточуючих

ЗаВітай до кРаїни споРту!
За довідками звертатись

м. Чортків, вул. Носса, 2
тел. 2-03-17, з 9-ї до 17-ї год.
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Вітання і оголошення8

8 вересня. Тривалість дня – 13.06. Схід – 6.22. Захід – 19.28. Іменини святкують Наталія, Віктор

Вітання

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.

Куплю стару черепицю, 
сухий дуб, старі речі 

домашнього та побутового вжитку
Тел.: 2-34-32; 098-684-84-64; 098-681-56-67

3-кімнатна квартира по вул. Шевченка, 39 (магазин 
«Супутник») площею 64 кв. м; гараж по вул. Галицькій 
(біля лісгоспу); земельна ділянка по вул. Бердо, 43.

тел. 067-324-28-77.

1-кімнатна квартира загальною площею 34 кв. м 
в центрі Чорткова (біля “шістнадцятого магазину”).

тел. 095-861-33-36.

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

тел. 067-975-64-72.

3-кімнатна квартира 55 кв. м по вул. С.Бандери. 
Є індивідуальне опалення, вакуумні вікна.

тел. 095-552-24-18.

2-кімнатна квартира, загальною площею 49 кв. 
м. Металопластикові вікна, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. 

тел.: 097-079-68-21; 093-121-06-20.

будинок в с. Біла. Ціна договірна.
тел.: 5-54-78; 099-076-68-48; 096-142-50-32.

2-кімнатна квартира у новозбудованому будинку 
нового планування по вул. Незалежності (навпроти 
хлібозаводу), на 2-му поверсі, загальна площа – 73 
кв. м, гараж – 21 кв. м. 

тел. 096-452-73-00. 

будинок у незавершеному вигляді з приватизованою 
присадибною ділянкою 0,08 га по вул. Заводській.

тел.: 050-935-16-75; 067-856-19-19.

2-кімнатна квартира на 7-му поверсі 
в 9-поверховому будинку, площею 50 кв. м, і/о, 
лічильники, телефон, 6-метровий засклений балкон, з 
меблями, можливий обмін на Дрогобич; гараж під бус 
6 х 9 кв. м в кооперативі “Автолюбитель”.

тел.: 3-13-15; 067-475-68-32; 067-396-96-02.

дві 2-кімнатні квартири: по вул. Незалежності – 
2-й поверх та І.Франка – 4-й поверх.

тел.: 093-729-18-04 (вул. незалежності); 
096-242-23-57 (вул. І.Франка).

На закуску!

Щиро вітаємо із 50-річчям 
дорогу маму і бабусю

Марію Павлівну ГРиЦІВ
із с. Росохач.

У день ювілею, в пре-
красний цей час

Щирі вітання прийміть 
від нас.

Нехай завжди Вам 
всміхається доля,

Несуть радість із со-
бою роки.

Хай щастя й здоров`я 
не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, 
бажання, думки!

Здоров`я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

З любов`ю – син Микола, невістка 
оксана, внуки олег і таня, син Василь, 

невістка Галина, онук Володя.

На постійну роботу потрібен 
перукар 

Тел.: 066-648-81-68; 098-900-88-02

аЛкоГоЛіЗМ
Лікар-нарколог Київського центру «Відродження» двічі на місяць 

у м. Тернополі проводить лікування унікальним методом навіть 
застарілих форм хронічного алкоголізму, ожиріння. Довідки 
за тел. 067-673-94-41

Ліц. № 203131 від 20.07.05 р. МОЗУ

Колектив ПСК Маркет ТЕКО 
Чортківського райСТ 
щиро вітає з ювілеєм  

голову правління товариства 
Івана Степановича ЗаболотноГо.

У цей святковий день 
бажаємо Вам усіх зем-
них щедрот, достатку, 
злагоди, любові.

Міцного здоров`я Вам 
на довгі роки, невичерп-
ної енергії, міцного духу, 
вічної душевної моло-
дості, оптимізму і жит-
тєлюбства, наснаги для 
здійснення всього заду-
маного.

Шани й поваги – від людей, вірності – від 
друзів, любові – від рідних і близьких.

Вітаємо з Днем народження
отця антона ЯВоРСЬКоГо,

настоятеля церкви Андрія 
Первозванного УПЦ КП смт Заводське.
Із світлих зичень ми букет розкішний
Складаємо сьогодні, отче, Вам.
Слова сердечні в нім, всі щирі й ніжні,
В них струменить енергія жива
Поваги нашої, визнання і любові
До проповідника, навчителя, отця.
Здоров`я міцного зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру,
Ласки від Бога, добра від людей
На многії і благії літа.

З повагою – парафіяни із с. Пастуше.

Щиро вітаємо з 60-річчям 
дорогу матусю і бабусю

Дарію Петрівну ЯКиМиШин.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро та турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас!
Тож зичим в цей день святковий,
Щоб щасливі Ви були,
Щоб не знали, мамо, горя
Й до сто років нам жили!
Хай Господь Вас береже надалі,
Здоров`я Божа Матір хай дає,
Від щирого серця ми Вас вітаєм
І щасливі, що Ви у нас є.

З любов`ю і повагою – Сергій, Галя, 
тарас, оля.

Честь Чорткова на цих престижних зма-
ганнях захищали відомі у спортивних ко-
лах району і області спортсмени – Роман 
Жидонік та Андрій Побуринний. Умови 
змагань полягали в тому, щоб упродовж 
трьох повних діб (72 години) упіймати 
найбільшу кількість риби на вагу. Брався 
до уваги тільки короп і білий амур. Через 
певний період часу учасникам надсила-
лася інформація про конкурентів – хто 
скільки упіймав. І ось – результат: 161 
кг і друге місце у загальному заліку (від 
першого місця їх відділило якихось 30 кі-
лограмів).

Слід сказати, що спортивна рибалка – 
задоволення не з дешевих. Тільки член-
ський внесок за участь у цьому фестивалі 

коштував 1,5 тис. грн. Та й взагалі, рибні 
снасті й відповідне екіпірування потягнуть 
на добрі «Жигулі». Тож наші учасники ви-
словлюють щиру вдячність своїм спон-
сорам: Петру Ткачуку (кафе «Тарко»), 
Василю Вислоцькому, Вадиму Гуменюку 
(магазин «Білий лебідь»), Петру Сандуля-
ку та Ігорю Літвіну. 

Як відомо, рибацький азарт ні з чим не 
зрівняти. І наші хлопці, здобувши срібний 
успіх, загорілися тим, аби наступного року 
святкувати перемогу. Тож побажаємо їм 
на майбутнє хорошого кльову і удачі.

На знімку: Андрій Побуринний та Ро-
ман Жидонік із дев`ятикілограмовим бі-
лим амуром.

Carp masters від чортківчан
Спортивна рибалка, особливо на коропа, набирає усе більшої 

популярності у нашій країні. Одним з популярних змагань є фестиваль 
зі спортивної ловлі коропа «Carp masters», який уже всьоме проводився 

на ставку у с. Миклашів, що біля Львова. Про його вагу свідчить хоча 
б той факт, що участь у ньому взяли навіть дві команди з сусідньої 

Польщі. Тож удвічі приємно, що улов чортківчан – дебютантів змагань, 
єдиних представників Тернопільщини – потягнув на друге місце, плюс 
сертифікат переможця від торгової марки «Акрополіс» за упійманого 

найбільшого білого амура (9,060 кг).

Хто зНайшов 
закордонний паспорт на ім`я: 

констянтиноВ микола дмитрович, 
прошу повернути за винагороду

тел. 097-646-34-12

З 9 по 13 вересня
ЯРМАРОк-РОЗПРОДАЖ

літньо-осіннього 
асортименту

Наша адреса: 
смт Заводське, 

будинок культури

Ми раді вас бачити з 9-ї до 20-ї год.

ПРоДаютЬСЯ


