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Виходить з 1939 року

Вітання Передсвятковий екскурс

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

Р.ЧОРТКІВСЬКИЙ

Шановні наші читачі, багатолітні, теперішні та 
майбутні!

Нещодавно стартувала передплатна кампанія з 
передплати газет і журналів України та зарубіжних 
видань. Не забудьте, що у цьому розмаїтті пері-
одики є ВАША РІДНА газета – «Голос народу», з 
якою виросло не одне покоління чортківчан. Тож 
обов’язково передплатіть її.

Змістовні публікації народжуються внаслідок тіс-
ного контакту журналістів районки з вами, наші ша-
новні дописувачі й читачі. Отримуючи вашу схваль-
ну оцінку, ми й надалі продовжуватимемо друкувати 
улюблені читачами різного віку тематичні сторінки: 
«Берегиня» – для жінок, «Четвертий кут» – для чо-
ловіків, «Посиденьки» та «Світлиця» – для сімейного 
читання, «Голосок» і «Юніори» – для молодої порос-
лі. Гадаємо, наступного року з ваших пропозицій 
народяться й визріють нові цікаві рубрики, з ваших 
листів –  змістовні й актуальні добірки листів. Адже 
і колір, і перспектива виходити з часом бодай на 
12-ти сторінках – усе це для вас, шановні читачі. 
Будьте з нами й надалі!

ГОЛОС НАРОДУ 
МАЄ БУТИ ПОЧУТИЙ!

Передплатна ціна районки на 2012-й рік
для населення 
(індекс – 61366)
на 3 місяці – 15,51 грн. 
на 6 місяців – 31,02 грн.
на рік – 62,04 грн.

(Ціни вказані без вартості послуг
 за оформлення передплати)

Передплата

З «кольоровим» 
«Голосом...» – у 2012-й

для юридичних осіб 
(індекс – 61367)
на 3 місяці – 17,01 грн.
на 6 місяців – 34,02 грн.
на рік – 68,04 грн.

У неділю – День працівників 
сільського господарства

Шановні аграрії!
Щиро вітаємо вас із професійним святом. 
Це – свято усіх, хто розумом і руками, серцем і 

душею, у селі та в місті щодня долучається до важ-
ливих аграрних справ. Це – свято дбайливих госпо-
дарів, незалежно від форм власності та господарю-
вання. Українське село завжди було і залишається 
основою внутрішньої стабільності, фактором утвер-
дження економічної та політичної незалежності на-
шої держави. Завдячуючи вашій щоденній невтомній 
і старанній праці, незважаючи на негативний вплив 
світової фінансово-економічної кризи, обмежену 
державну бюджетну підтримку, цьогоріч вдалося 
отримати вагомий врожай сільськогосподарських 
культур, що ґарантує продовольчу безпеку держа-
ви та забезпечує добробут і благополуччя кожного 
громадянина України.

Низький уклін вам – сільські трударі, велика шана 
за працю невтомну і щедрість душі, теплоту сер-
дець! Зичимо вам міцного здоров’я й благополуччя, 
добробуту та успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай 
і надалі колосяться щедрими урожаями ниви та за-
вжди у ваших домівках будуть радість і достаток. 
Добрих вам засівів, рясних сходів і щедрих ужин-
ків!

19 листопада – День працівників 
гідрометеорологічної служби

Шановні друзі! 
Ви робите важливу справу – передбачаєте пого-

ду, попереджаєте людей про небезпечні природні 
явища. Без ваших прогнозів уже неможливо уявити 
повсякденне життя наших громадян. Своєчасної та 
достовірної інформації про погодні умови чекає від 
вас вітчизняне господарство.

Упевнені, що ви й надалі сумлінною працею під-
тримуватимете престиж своєї професії. Зичимо 
вам доброго здоров’я, благополуччя й нових успіхів 
на благо України.

У суботу, 19 листопада, традиційно в центрі Чортко-
ва, біля колишнього кінотеатру «Мир», вируватиме-
виграватиме щедрістю дарів ярмарок «Золота осінь-2011» 
з продажу сільськогосподарської продукції та продукції 
переробних підприємств. Реалізовуватиметься м`ясо та 
м`ясні, хлібобулочні вироби, борошно, крупи в асорти-

менті, яйця, овочі, фрукти тощо за цінами виробника. 
Початок ярмарку – о 9-й годині. Гостинно запрошуємо 

на ярмарок мешканців міста й сіл району!
Управління економіки, 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

Наприкінці минулого місяця в ре-
дакції «Голосу народу» розпочала 
відлік своєї діяльності школа юно-
го кореспондента, яка має на меті 
готувати майбутню зміну нинішнім 
«акулам пера». Перше заняття зі-
брало не надто чисельно бажаю-
чих, однак, переконані, насправді 
тих, хто майстерно володіє пером 
й прагне долучитися в майбутньо-
му до всюдисущої армії представ-
ників мас-медіа, є в районі значно 
більше. 

Отож, не пропустіть унікаль-
ної можливості! Чекаємо вас на 
друге заняття школи наступної 
п`ятниці, 25 листопада, о 14 год. 
30 хв., в редакції “Голосу наро-
ду”: м. Чортків, вул. Зелена, 3.

Де слова не розходяться з ділом

У природі ще витає дух осені, та повітря вже дихає морозцем, зненацька звіюються 
у вітряній круговерті маленькі сніжинки, нагадуючи усім, що на порозі зима. Добігають 

до решти осінньопольові роботи у господарствах району, а земля готується до заслуженого 
зимового відпочинку, щоби з новими силами напровесні дихнути на повні груди, прийняти 
усякого роду насінини і щедро розродитися добротним врожаєм. Та господарникам і тепер 
ніколи відпочивати, вони, як завжди, у клопотах – мало посіяти і зібрати врожай, потрібно 

ще й вміло ним розпорядитися. Та клопоти клопотами, але є і їхнє професійне свято – День 
працівників сільського господарства, яке щорічно відзначається у третю неділю листопада.

(Закінчення на 3-й стор.)

Зміна
Зустрінемось, 

майбутні 
журналісти?

Ярмарок
«Золота осінь-2011» розгортає свої дари
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На часі2
Місто

18 листопада. Тривалість дня – 8.53. Схід – 7.16. Захід – 16.09.  Іменини святкують Ганна, Наталія

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Веб-сайт районної ради: www.chortkivrr.te.ua (з електронною 
версією “Голосу народу”).  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалте-
ра – 2-16-06. В.о. редактора Анна БЛАЖЕНКО.

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

У райдержадміністрації

Політика

Трохи статистики
Власне, й бесіду з очільниками ви-

робничого управління водопровідно-
каналізаційного господарства – на-
чальником І.Вербицьким і головним 
інженером В.Вівчаром ми розпочали 
саме з цього вже усталеного постулату 
– невдоволеності абонентів водоканалі-
заційної мережі. Яка простежується тен-
денція наразі? «Ми ведемо таку лінію: 
аби меншало скарг і нарікань, їх потріб-
но передбачити й ліквідувати, так би мо-
вити, ще в зародку» – була відповідь. Бо 
реконструювати мережу, котра повсяк-
час розширюється з ростом будівництва 
осель, відкриття нових крамниць, офісів, 
аптек тощо відповідно до сучасних вимог 
за хронічної нестачі коштів таки немож-
ливо. І тут наші співрозмовники назвали 
солідну цифру: натепер у місті 7850 або-
нентів з-поміж населення та 309 – юри-
дичних осіб. Тож навантаження на сис-
тему водопостачання та водовідведення 
чималеньке, якщо, до того ж, врахувати, 
що лінії у місті «родом» із 1905 (!) року. 
Й жодного разу капітально не ремон-
тувалися. Водопровідних мереж маємо 
по місту 79 кілометрів, каналізаційних – 
68,5 км (йдеться про ті, що перебувають 
на балансі водоканалу).

Яку воду п`ємо?
Виявляється, у більшості з рідного 

Серету. Бо керівники служби не змогли 
(й не прагнули) приховати, що понад 50 
відсотків мешканців міста п`ють воду 
річкову, решта – з артезіанських сверд-
ловин. Другим, погодьмося, пощастило 
таки більше. Чому так? Відповідь начеб-
то й проста: особливість рельєфу, де 
«прописався» Чортків. Нам перелічили 
каптажні водозабори: Рудькова балка, 
Гнила балка, Камінна балка (колишній 
водозабір «Агромашу»), свердловини у с. 
Біла та колишнього військового містеч-

ка. Є втішна новація: у стадії завершення 
виготовлення електронної карти міста з 
гідравлічною моделлю, котра дозволить 
«бачити» наскрізь всю мережу. Власне, з 
цього приводу (й не тільки) вже наступ-
ного дня після нашої бесіди вирушав у 
службове відрядження до столиці голо-
вний інженер ВУВКГ. А от чи чистішати-
ме, якіснішатиме з плином часу питна 
вода в Чорткові? Пригадуєте, як у класи-
ка сміху: «Питання, звичайно ж, цікаве». І 
за нинішніх статків водоканалізаційників, 
з усього видно, риторичне. Вони зізна-
ються з прикрістю: на очисні споруди, 
що вже стали «притчею во язицех», досі 
годі вибити й копійку. Так само, скажімо, 
як на виготовлення проекту щодо вулиці 
Пігута. Хоча... Вже виготовлено проектну 
пропозицію на будівництво станції доо-
чищення питної води потужністю 4 тисячі 
кубів на добу, тож сподівання є.

Новації для каналізації 
й не тільки

Нині до міста прибула спецтехніка – 
машина з гідравлічною установкою для 
прочищення каналізаційної мережі по 
вул. Ринок, Аптечній, Маньовського. 
Вона, кажуть, суперпотужна, виконує ро-
боти під тиском 650 атмосфер. Бо кана-
лізаційні труби, котрі терпляче служать 
довгий вік, вже добряче накопичили в 
собі різного роду шлаків – вони осіли 
на їх стінках товстим щільним шаром. 
Щоби зрушити його, потрібні надпотужні 
зусилля. До кінця року передбачаєть-
ся придбати з подальшим введенням 
в експлуатацію сучасну дороговартісну 
(вартістю 187 тис. грн.) енергоекономну 
насосну станцію. Її присутність відчутно 
збільшить надходження води на водоза-
бір Камінна балка для поліпшення водо-
постачання мешканців найбільш густо-
населеного мікрорайону міста, зокрема 
вулиць Маковея, Кн. В.Великого – до 

магазину «Європа» включно.

Вода камінь точить
Ми спробували «пройтися» найбо-

лючішими водними проблемами, пору-
шеними міщанами під час цьогорічного 
звіту міського голови перед громадою й 
обіцяними тоді змінами. І ось що почули. 
На завершальній стадії – виготовлення 
проектно-кошторисної документації на 
будівництво нової лінії з водозабору Ка-
мінна балка до споживачів Кадуба з бу-
дівництвом двох водонапірних башт по-
тужністю 150 кубів кожна. На водозаборі 
колишньої військової частини відновле-
но функціонування артезіанської сверд-
ловини (тепер їх там є чотири) глибиною 
37 метрів. Вода звідтіля подаватиметься 
на вул. Незалежності. Тривають роботи 
з підключення споживачів вул. Монас-
тирська, Пігута, Й.Сліпого (в тім числі й 
дитячого дошкільного закладу № 3), бу-
динків №№ 51, 39 по вул. Незалежності 
до цілодобового водопостачання. При-
чому, процес цей ведеться поетапно, в 
ході його споживачі будуть під`єднані до 
споживання чистої води з колишнього 
військового містечка. Осібно стоїть від-
новлення цілодобового водопостачання 
залізничного мікрорайону міста. Реалі-
зацію такої можливості міський голова 
пообіцяв в часі свого звіту упродовж 
серпня-вересня. Нині на календарі лис-
топад, і що ж? Виявляється, води на цей 
мікрорайон вистачає – її має вдосталь 
служба залізничного водопостачання, 
з котрою у міських водників є чітка й 
надійна домовленість. Понад те, вста-
новлено три потужні водоміри. Гальмує 
все ось що: оскільки «колійова» вода є 
водою спецкористування, то й ліміти її 
витрат відповідними документами обме-
жені. Проте існує відповідний офіційний 
лист-запит за підписом Чортківського 
міського голови до управління Львів-
ської залізниці. Як відомо наразі поки 
що з неофіційних джерел, у Львові вже 
дано «добро», тож залишається дочека-
тися офіційної відповіді. І тоді всі вули-
ці залізничного мікрорайону (до мосту 
включно) постачатимуться, як і колись, 
водою цілодобово. Та ж вода, котру вони 
споживають тепер, залишиться в місті як 
надлишок і в такий спосіб збільшиться 
її постачання на вул. Січинського (щодо 
чого порушувалося питання в ході звіту 
міського голови) та інші.

(Закінчення на 6-й стор.)

«Родзинкою» понеділкової апаратної наради у голови рай-
держадміністрації стала налаштованість на останній в році 
виток найбільш сконцентрованих зусиль. Ті зусилля поєдна-
ли в собі й чітке дотримання фінансової дисципліни, й «зачи-
щання» як земельних площ осіннього лану, так і боргів, і до-
пущених прорахунків. Озвучивши на загал новації, почерпнуті 
минулого тижня в ході навчання голів РДА у Києві, Я.Стець 
насамперед акцентував на близькому в часі завершенні фі-
нансового року. Відтак подякував за участь у ярмарках в об-
ласному центрі, де чортківські аграрії та переробні підприєм-
ства достойно представили широкий асортимент продукції, 
заробивши від керівництва області DVD-караоке, котре буде 
вдароване якомусь із навчально-освітніх закладів. Водночас 
голова РДА закликав проаналізувати виробничі програми, 
щоб успішно завершити нинішній рік.

Начальник управління АПР І.Бабій традиційно «пройшовся» 
завершенням комплексу осінньо-польових робіт: тривогою 
прозвучало надто повільне сходження озимих культур через 
майже цілковиту відсутність вологи. Начальник райфінуправ-
ління Г.Ізвєкова виокремила з-поміж фінансових проблем 
на часі пов`язані з виплатою зарплат по Ридодубівській та 
Заболотівській сільських радах. Сконцентрувавши увагу при-
сутніх на темпах розвитку медичної галузі району загалом 
й зокрема введенні в експлуатацію в найкоротші терміни 
оновлених амбулаторій сімейного типу в с. Росохач, Нагі-
рянка, Скородинці, начальник управління охорони здоров`я 
РДА Я.Ратушняк зазначив, що наступний рік оголошено Ро-
ком закладів охорони здоров`я в Україні. Не надто втішною 
виявилась інформація начальника управління економіки РДА 
Г.Мостовик: попередній аналіз роботи промислового комп-
лексу району засвідчує мінус у межах 27 млн. грн. у порівнян-
ні з відповідним періодом минулого року і тут же «пройшла-
ся» конкретикою в розрізі окремих підприємств. Головний 
санітарний лікар району О.Чайчук доповіла про тимчасове 
закриття дитячих дошкільних закладів у с. Свидова та Ягіль-
ниця, котрі виявилися неготовими до роботи восени та взим-
ку, і термінове усунення недоліків.

Перший заступник голови РДА Р.Філяк виокремив з-поміж 
поточної інформацію про проведення найближчої суботи  яр-
марку з продажу сільськогосподарської та продукції пере-
робних підприємств, котра реалізовуватиметься за цінами 
виробника, для мешканців міста й сіл району. А заступник 
голови РДА з гуманітарних питань І.Стечишин повідомив 
про вже близьке в часі (наприкінці листопада) проведення 
фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Повір 
у себе», котрий традиційно включатиме кілька етепів на рівні 
району та області. Голова РДА Я.Стець доповнив цю ж ін-
формацію вже вкотре повторюваною ним пропозицією вла-
штування благодійного концерту, виручені кошти від якого 
(торік сумою 30 тис. грн.) пішли б на потреби дітей-інвалідів 
та дітей-сиріт.

Анна БЛАЖЕНКО

Вода: дежавю чи ноу-хау?
Наприкінці вересня читачам районки 

було запропоновано детальну інформацію 
про роботу одного з підрозділів міської 

господарки – комбінату комунальних 
підприємств. Нині ж, за пропозицією 

міського голови М.Вербіцького, 
чиниться чергова спроба «розкласти 

на лопатки» службу водоканалізаційного 
господарства. Навіть з огляду на те, 

що тема води – вічна, а невдоволеність 
проблемами цієї сфери 
не меншає з плином часу.

Рік – на завершенні

На думку політика, мовна політика в 
Україні – серйозний збудник суспільних 
настроїв та інструмент дестабілізації 
політичної ситуації. Тому проект Закону 
України “Про засади державної мовної 
політики в Україні” повинен бути про-
дуктом суспільного консенсусу, а не 
двох російськомовних депутатів.

– Аналізуючи норми проекту, слід 
відзначити, що це чергова спроба про-
вести сумнозвісний законопроект “Про 
мови в Україні”, який минулого року 
отримав негативну оцінку не лише в 
українському суспільстві, а й у висно-
вках Венеціанської комісії та Верховно-
го Комісара ОБСЄ у справах національ-
них меншин, – каже Юрій Чижмарь.

Політик вважає, що автори нового 
проекту відмовилися лише від надання 
російській мові спеціального статусу, 
зрівнявши її з мовами інших національ-
них меншин України. На думку пана 
Чижмаря, автори цього законопроекту 
розуміють його безперспективність і 
роблять це виключно для того, щоби 
напередодні парламентських виборів 
посилити свої електоральні позиції у 

російськомовних округах.
– Проте я з болем змушений конста-

тувати процес згортання популяризації 
української мови та поступову русифі-
кацію. Свідченням того є обмеження 
радіотрансляції україномовних вико-
навців у межах 25 відсотків, а ще зна-
чне збільшення репертуару українських 
виконавців комерціалізованими піснями 
російською мовою, – каже Юрій Чиж-
марь. –  Достатньо послухати останні 
пісні Ірини Білик, Ані Лорак, Тіни Ка-
роль, Наталки Могилевської чи Андрія 
Данилка. А ще субтитрування україн-
ською мовою фільмів, вироблених не 
лише в Росії, а й у інших країнах світу, 
рейдерське захоплення приміщення 
видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 
яке друкує дитячі книжки українською 
мовою,  випуск на екран у 2007 році ан-
тиукраїнського за своїм змістом філь-
му Володимира Бортка “Тарас Бульба” 
(знятого російськими кінематографами 
за підтримки Міністерства культури 
України) та інші явища гуманітарного 
характеру свідчать про агресивний на-
ступ на українську мову.

Подібні процеси відбуваються і в 
осередках української мовної культу-
ри за кордоном. У 2010 році закрито 
Українську бібліотеку в Москві. Укра-
їнський вільний університет, заснова-
ний у Відні в 1921 році українськими 
вченими-емігрантами, відомий своєю 
просвітницькою діяльністю в часи тота-
літаризму Радянського Союзу, сьогодні 
за незалежної України знаходиться на 
межі фінансового банкрутства. Щоби 
зберегти заклад, керівництво універси-
тету в 2008 році вимушене було про-
дати приміщення університету в центрі 
Мюнхена і переїхати на околицю міста.

Юрій Чижмарь переконаний, що по-
глиблення цих процесів згубно впливає 
як на ідентифікацію українства у світі, 
так  і на імідж України загалом.

Нагадаємо, що Юрій Чижмарь був 
головою  Тернопільської  ОДА у 2007-
2010 рр.

Ольга ДОБРОДУМ

Юрій Чижмарь: «В Україні 
відбувається русифікація»

Екс-голова Тернопільської ОДА Юрій Чижмарь вважає, 
що в Україні відбувається процес згортання популяризації 

української мови та поступова русифікація.

1. Відповідно до частини 1 пункту 6 статті 55 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» склика-
ти дев`яту сесію Чортківської районної ради VI скли-
кання 2 грудня 2011 року о 10-й годині в залі засідань 
районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Про роботу дошкільних навчальних закладів 

району та заходи щодо покращення їх матеріально-
технічної бази.

2.2. Звіт про виконання районного бюджету за 9 
місяців 2011 року.

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

ної ради від району, голову районної державної адміні-
страції та його заступників, керівників управлінь і відділів 
райдержадміністрації, міського, селищного та сільських 
голів, керівників політичних партій та громадських орга-
нізацій, засоби масової інформації.

10 листопада 2011 р.
Голова районної ради             Р.ЧОРТкіВСькИЙ

Про скликання дев`ятої сесії 
Чортківської районної ради 

VI скликання

Розпорядження голови райради
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Болить!

Пригорща новинПередсвятковий екскурс

Високим залізним парканом відгоро-
дила себе Верховна Рада від власного 
народу. Паркан той цілковито секретний 
для всіх: не знає влада, голова столич-
ної міської адміністрації, хто зробив та-
кий «подарунок» народові. Лиш бійцям 
підрозділів «Беркута», «омонівцям» на-
казано суворо його охороняти, коли під-
ходять знедолені люди, щоби висловити 
свої справедливі вимоги. Та влада їх не 
чує, бо відділена цілою армією охорон-
ців. При «штурмі» паркану не раз ідуть в 
хід й гумові палиці для примирення «не-
слухняних». І робиться те серед білого 
дня, щоби бачили й усі інші для профі-
лактики, й кореспонденти багатьох країн 
світу, як Україна будує терор проти сво-
го рідного народу. Того народу, про який 
влада не дбає, який поділений на білих 
і чорних із різних боків паркану, мільйо-
нерів і мільярдерів, що з легкістю вики-
дають мільйони на вечірки, та бідних, які 
рахують копійки на хліб. 

Народ настільки зневірився як у до-

вірі до влади, так і до свого власного 
життя, що вже не може собі дати ради. 
З кожним днем все дорожчає, зарпла-
ти простому людові не ростуть, а бага-
тим додається. Правди годі й пошукати, 
тому й більшість мовчить: хто має якусь 
роботу, боячись її втратити й слова за-
йвого не скаже. Хто працює в приват-
ному секторі, той живе, як за панщини: 
без відпусток і часто без вихідних. А 
наші народні обранці не думають про 
народ, а лише про наступні вибори, 
щоби правдами й неправдами залиши-
тися ще на один термін при золотому 
«кориті». Наше старше покоління зазна-
ло за минулих років багато й горя, і не-
статків. Нам вже нема змоги дочекатися 
чогось кращого, хіба хрестів на могили, 
де спочиватимемо. Але яке майбутнє 
молоді? Не настане порядок в Україні, 
доки будуть при владі її запеклі вороги. 
Порядок наведуть хіба що молоді об-
ранці, які щиро й без фальші люблять 
Україну і свій народ. Тож добре думай-

мо вже тепер, за кого голосуватимемо у 
жовтні 2012 року.

Роман КРИЖАНІВСЬКИЙ, 
пенсіонер, м. Чортків

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
(знімок горезвісного паркану біля 

парламенту зроблено 
у Києві минулого вівторка)

На відстані простягнутої руки
Ще наприкінці жовтня служба у справах дітей спільно з 

відділом молоді та спорту райдержадміністрації, районного 
центру соціальних служб для молоді влаштували відвідини 
Бережанської виховної колонії. Зустріч умістила не тільки 
дружнє і в багатьох випадках спасаюче слово, обмін думка-
ми, а й привезену допомогу – канцелярське приладдя.

В об`єктиві – «Невидимі люди»
Так іменувалася фотовиставка про людей з особливими 

потребами Тетяни Сафонової з Білорусі, презентована ми-
нулого тижня в Бучацькій єпархії УГКЦ. Молода фотомай-
стриня спеціально приїхала до Чорткова, щоби поряд зі світ-
линами мінських дітей з вадами здоров`я експонувати фото 
чортківських «лебедят» (дітей-інвалідів з районного центру 

соціальної реабі-
літації «Дорога в 
життя») та діток 
відділення інвалі-
дів дитинства при 
чортківському БФ 
«Карітас». Одразу 
по приїзді, днем 
раніше, спеціально 
для них вона вла-
штувала фотосе-
сію. На презентації 
фотовиставки домі-
нували милосердя 
й любов до героїв 
світлин, присутніх 
тут же, котрих зі-

грівали теплом сердець заступник голови райдержадміні-
страції з гуманітарних питань І.Стечишин, начальник відді-
лу культури і туризму РДА Г.Чайківська, начальник відділу 
з гуманітарних питань виконавчого апарату районної ради 
Т.Яблонь. А відкривав виставку єпископ Бучацької єпархії 
УГКЦ Дмитро (Григорак). 

Швидка допомога стає швидшою
Прихід листопада, загалом складного щодо загострення 

хронічних хвороб місяця передзим`я, все ж потішив меш-
канців ягільницького куща району: запрацював пункт швид-
кої допомоги у с. Нагірянка. Як зазначає начальник відділу 
охорони здоров`я РДА Ярослав Ратушняк, завдяки макси-
мальній наближеності до потенційних хворих швидка доїж-
джає на кожен виклик упродовж максимум десяти хвилин.

Мініатюри на камені
На останньому в часі засіданні клубу творчих особистос-

тей при районному краєзнавчому музеї репрезентовано ви-
ставку живопису місцевої художниці Любові Новак, котра 
веде при районному будинку культури ім. К.Рубчакової гур-
ток образотвор-
чого мистецтва. 
Особливістю її 
творчості є те, що 
мисткиня малює 
картини не пен-
злем, а пальця-
ми, виробляючи з 
фарбами справжні 
чудеса, та ще й які! 
У виставці причаї-
лася ще одна, са-
мостійна виставка 
під назвою «Коли каміння оживає». Це – живопис на камені: 
річковому, гірському. Ті мініатюри годі угледіти, аби відтак 
вже й не відводити захопленого взору. Таку спромогу мати-
мете неодмінно, коли відвідаєте музей.

Чехнітів «шкільний автобус»
Для мешканців Пробіжни вже не в новину щоранку й опіс-

ля занять у тамтешній школі споглядати рух по центру села 
воза зі зграйкою школярів на нім – серйозних й зосередже-
них зранку, перед уроками, веселих і галасливих пополудню.  
Своїм коником та власним гужовим транспортом їх добро-

вільно підво-
зить до школи 
доброї душі 
чоловік – Ана-
толій Чехніта. 
«Уже впродовж 
років десь зо 
п`ять, – зазна-
чає директор 
Пробіжнянської 
ЗОШ І – ІІІ ст. 
Ігор Верля. І 
додає: – То 
школярі, котрі 

проживають на вул. Церковній, колишній хутір Гриньківці. 
До школи їм далеченько – в межах двох із половиною-трьох 
кілометрів. Анатолій Омелянович часом забирає малечу й 
опісля занять танцювального гуртка, терпляче дочікується, 
доки діти віддаються улюбленому захопленню». Возяться 
на возі (а взимку – на санях) десятеро-дванадцятеро про-
біжнянців молодших класів. А у школі та в селі іменують той 
транспорт «Чехнітовим «шкільним автобусом».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ, Оксани СВИСТУН

Заслін від народу?

Де слова не розходяться з ділом
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

І як же не навідатися до госпо-
дарників напередодні святкування, 
дізнатися про останні новини їхньої 
невпинної праці. Тому й мчить наша 
автівка у віддалене село Звиняч, а 
саме – у ПАП «Дзвін». Чому би вко-
тре не напроситися в гості… Адже, 
як пояснює начальник управління 
агропромислового розвитку рай-
держадміністрації І.Бабій, це одне з 
найкращих господарств району, яке 
вирощує увесь комплекс сільсько-
господарських культур, займається 
тваринництвом, щоразу добротно 
наповнює соціальну сферу району 
(та й області), створило одну з най-
сучасніших тракторних бригад в об-
ласті – це неодмінно його козир.

І ось, ген-ген, де обвислі важкі хма-
ри торкаються горизонту, виринають 
із туману стальні коні – трактори, які 
орють землю, дискують капустин-
ня. Зустрічаємося з головним агро-
номом господарства «Дзвін» Іваном 
Дрипкою, який керує процесом. І хоч 
надворі негода, та трактористи Ігор 
Мельник, Іван Гарасимович і Назар 

Штогрин вправно виконують роботу.
Довго не затримуючись на оранці, 

поспішаємо далі, адже не вгамову-
ється цікавість екскурсувати «Дзво-
ном». 

Зустрічати гостей – звична й при-
ємна справа для керівника госпо-
дарства – Василя Градового. Такої 
відвертої, щирої та водночас суво-
рої, але справедливої людини ще 
слід пошукати. Пан Василь з 1983 
року працює в сільському господар-
стві, тому добре знає усі нюанси, 
плюси й мінуси цієї справи, і ніколи 
у нього слова не розходяться з ді-
лом. Він і провів розширений екс-
курс своєю чималою господою.

– Будь-яке виробництво має бути 
плановане, прогнозоване, – наче чи-
таючи наші думки, пояснює Василь 
Степанович, – бо, проґавивши якусь 
дрібничку, зіткнешся з негараздами. 
Не слід ні на мить опускати руки. І 
не лише прагнути модернізації, а й 
реалізовувати задумане…

Ох і Василь Степанович, він і по-
жартувати ладен, і, жартуючи, по-
критикувати… Ну що ж, мандруємо 
підприємством.

ПАП «Дзвін» об’єднує три відділки 
сіл Звиняч, Ридодуби та Бурдяківці 
(Борщівського району), а працює у 
даному господарстві 300 осіб. А ви-
рощують тут пшеницю (яру, озиму), 
ячмінь, соняшник, ріпак, кукурудзу, 
сою, гречку, картоплю, капусту, 
буряк, багато- й однорічні трави. 
Окрім цих культур, у господарстві 
–  2100 свиней і близько 600 голів 
ВРХ. Ач як гордовито дифелюють 
перед фотооб’єктивом молочні кра-

суні, та і є за що, адже вони дають 
нам смачнючі й корисні продукти – 
молоко, сир, сметану. В молочному 
цеху найновітніше модернізоване 
устаткування для доїння корів і збо-
ру молока. Новонароджені телята, 
котрим всього два дні (!), так і но-
ровлять із цікавістю лизнути наші 
руки. А владарюють тут керуючий 
фермою Петро Безушко та головний 
зоотехнік Світлана Смагула. 

 – У перспективі, – ділиться пла-
нами В.Градовий, – розширювати-
меться ферма, добудовуватимуться 
приміщення. А ще гадаємо присто-
сувати карусель, щоби худоба про-
сувалася на ній та під звуки приємної 
мелодії проходило доїння. Також об-
говорюється питання щодо створен-
ня власного виробництва молочних 
продуктів на європейському рівні. 

О-го мрії! Та впевнені, у цьому гос-
подарстві все задумане переросте у 
реальність. Модерно облаштовуєть-
ся й овочесховище. Жінки-робітниці 

саме займалися сортуванням карто-
плі за автоматизованим конвеєром.

Варто наголосити, що всюди по-
сучасному облаштовані приміщення 
і для роботи, й для відпочинку, пе-
реодягальні та душові.

Вразила й чистота території та 
техніки на тракторній бригаді. На 
перший погляд – техніка наче й не 
працювала в полі. Та він помилко-
вий. До чистоти приклалися госпо-
дарські руки трактористів. Отже, на-
прикінці осінньо-польових робіт уся 
механізація вже підготовлена до на-
ступного сезону. Ось вона, команда 
тракторної бригади, яку очолює Ми-

кола Тамтала.
І все-таки найважливішим зали-

шається людський фактор, на якому 
в ході розмови защораз акцентує п. 
Василь. Усе робиться для людей, 
для удосконалення їхньої праці та 
відпочинку. 

Доречно зазначити, що Василь 
Степанович залучає до спільної 
праці й членів своєї сім’ї. Пліч-о-
пліч трудяться донька Тетяна – за-
ступник директора та водночас – 
юрист фірми; зять Олександр Дудар 
опікується паливно-мастильними 
матеріалами; син Василь – студент 
ТНЕУ – неодмінно приєднається до 
сімейного бізнесу. 

А у подальшому – створення но-
вих робочих місць, позмінна праця 
та комфортні умови. А ще мріє ди-
ректор, що захлюпоче водиця у фон-
танах (на території підприємства), 
защебечуть дитячі голоси на ігрових 
майданчиках і життя вируватиме по-
новому яскраво у ПАП «Дзвін»…

А ми в свою чергу приєднуємо-
ся до святкових вітань усім пра-
цівникам сільського господарства 
та передаємо від імені начальника 
управління агропромислового роз-
витку Чортківської РДА І.Бабія щирі 
побажання: нехай не переводиться 
селянський рід на українській землі, 
а праця відданих їй трударів буде 
належно поцінованою. Нехай трудо-
ві успіхи примножуються, обходять 
стороною природні стихії, а ваші 
родини живуть у сімейному затишку 
та здоров’ї.

Господарством мандрували 
Тетяна ЛЯКУШ  

та Орест ЛИЖЕЧКА (фото)
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20 листопада. Тривалість дня – 9.48. Схід – 7.19. Захід – 16.07. День працівників сільського господарства.  Іменини святкують Євген, Богдан

Фотоінформація Наше

Українська мова ввібрала в себе все 
найвеличніше, наймудріше, найблаго-
родніше і найболючіше: перший голос 
немовляти, яким воно сповістило про 
свою появу на світ, і останній розпач-
ливий зойк прощання людини з життям, 
голосний сміх щасливої дитини і зво-
рушливий плач сироти, велике розча-
рування від людської байдужості, могут-
ність бурхливого Дніпра й оспіваного в 
піснях тихого Дунаю, міць столітніх дубів 
і красу опоетизованої червоної калини, 
гіркоту поневіряння на чужині та відчут-
тя піднесеності в молитві до Бога за рід 
свій, за Україну.

Збагнути роль рідної мови в утвер-
дженні української державності дають 
змогу писемні документи, праці істо-
риків, етнографів, громадських діячів і 
лінгвістів. 

Із сивої глибини віків бере початок 
наша мова. Вона була ще до того, як 
українські князі (від Аскольда та Діра) 
почали об’єднувати руські землі. Ще в 
448 році візантійський мандрівник та іс-
торик Пріск Палійський записав у таборі 
гунів три слова: мед, страва, квас… Віха-
ми історичного розвитку культури освіти 
книжкової справи в Україні безумовно 
є видатні пам’ятки українського народу 
–  “Реймське” Євангеліє (вивезене до 
Франції донькою київського князя Ярос-
лава Мудрого Анною), “Остромирове 
Євангіліє”, що вважається найдавнішою 
і точно датованою пам’яткою рукопис-

ного мистецтва, “Київський Псалтир”. У 
великому Литовському князівстві вона 
була державною мовою; як актова  ви-
користовувалася в Молдавському; бах-
чисарайські хани листувалися нею з ту-
рецькими султанами…

Досвід людства переконливо дово-
дить, що занепад мови – це зникнення 
нації. Видатний знавець української мови  
Д.Павличко писав: «Українська мова не 
бідна, не вульгарна, не кривоуста. Вона 
має свою особливу музикальність… Ге-
ніальні композитори Моцарт і Бетховен, 
Глинка й Чайковський, Барток і Стравін-
ський скористалися українськими мело-
діями у своїй творчості, а це означає, 
що вони чули вібрацію найвищих небес 
нашої мови…».

Сьогодні Україна переживає вкрай 
важкі часи як в політичному, економіч-
ному, так і в культурному та мовному 
відношеннях. Мовне питання завжди 
було гострим. Між регіонами України в 
побутовому мовленні здавна існували 
помітні відмінності, спричинені двомов-
ністю і, відповідно, більшою чи меншою 
втратою позицій рідної мови. Ставлення 
до рідної мови є свідченням національ-
ної свідомості та рівня культури народу, 
його цивілізованості. Воістину справед-
ливі слова О.Гончара: “Той, хто зневаж-
ливо ставиться до рідної мови, не може 
й сам викликати поваги до себе”.

Престиж мови залежить не від неї са-
мої, а від її носіїв. На жаль, не всі українці 

усвідомлюють це. Тому українська мова 
в нашій державі стане престижною тоді, 
коли ми оволодіємо усім багатством її, 
навчимося виразно, правильно говори-
ти і пишатимемося, що ми – українці. А 
неукраїнці відчуватимуть задоволення 
від того, що володіють цією мовою, ша-
нуватимуть її і тих, хто її створив. Але 
насправді бажане ще досить далеко від 
реального...

Слід відмітити, що в рамках Дня укра-
їнської писемності у Чортківському дер-
жавному медичному коледжі вже котрий 
рік поспіль проводиться конкурс знавців 
української мови ім. Петра Яцика. Від-
радно зазначити й те, що студенти коле-
джу, кращі з кращих, займають неодно-
разово призові місця у ІІІ етапі вказаного 
конкурсу, який проходить у Тернополі. З 
метою ознайомлення, відродження, збе-
реження та збагачення культури, звича-
їв і традицій українського народу у коле-
джі проводяться національно-обрядові 
свята, різноманітні турніри, олімпіади, 
літературно-музичні вечори, виставки 
народно-прикладного мистецтва. Адже 
саме ми – українська інтеліґенція – по-
винні зробити все, щоби не хвилювала-
ся душа України, щоби не згорнулися 
крила, не обірвалася золота нитка, що 
веде з давнини у сьогодення.

У всьому світі відомо, що держав-
на мова є універсальною формою 
об’єднання людей в одне ціле, в один 
народ. Це важливий чинник самовиз-
начення нації, консолідації українського 
суспільства, надійна основа розвитку 
країни. Нашому поколінню випало склад-
не, але почесне завдання – відродження 
української мови, держави, нації. Нехай 
забуяє нетлінним скарбом українська 
мова, віщим і вічним Словом... 

Наталя БЕЗПАЛЬКО,
викладач словесності Чортківського

державного медичного коледжу

У с. Біла за кошти меценатів (180 тис. грн.) споруджено 
спортивний комплекс, який водночас виконує функції співо-
чого поля. Будівля розмірами 10х8 кв. м вміщує роздягальні 
для господарів футбольного поля (тут є стандартне футболь-
не поле та поле для міні-футболу) і для гостей; кабінки для 

суддів, душові. На даху споруди розміщено сцену під накрит-
тям, виготовленим із профільної бляхи. І для огляду футболь-
них матчів, і для споглядання дійств на сцені встановлено 
пластикові стільці та дерев`яні лави, на 200 і 300 посадочних 
місць. Спортивний комплекс освітлюється дванадцятьма ліх-
тарями. Як запевнив сільський голова Володимир Шматько, 
основною метою є залучення молоді до спорту, здорового 
способу життя.

*   *   *
Тепло діткам в угринському дитсадочку – встановлений у 

поточному році у цьому дошкільному закладі котел на тверде 
паливо зарекомендував себе якнайкраще: за невеликі кошти 
опалюється чи-
мале приміщення 
відремонтовано-
го ДНЗ, до речі, 
щойно відремон-
тованого. На сьо-
годні у районі 
чотири дошкільні 
навчальні закла-
ди перейшли на 
такий вид опален-
ня. Окрім угрин-
ського, дрова як 
альтернативу заміни дорогого зараз природного газу вико-
ристовують дитсадки сіл Ягільниця, Товстеньке, Сосулівка. 
Це економніше й дозволяє скромному сільському бюджету 
утримувати дошкільні заклади цілорічно.

*   *   *
Вдало розпорядилася коштами, що надійшли з фонду охо-

рони навколишнього середовища, Звиняцька сільська рада. 
Сільський голова Надія Безушко розповіла представникам 
конкурсної комісії з проведення районного конкурсу «Насе-

лений пункт найкращого благоустрою і підтримки громад-
ського порядку в 2011 році» при Чортківській районній раді, 
що за ті грошові надходження у центрі села впорядковано 
криницю, з якої витікає вода з п`яти джерел. Кам`яний хрест, 
датований ще 1892 роком встановлення, вивершено на під-
вищенні з каменю. До нього ведуть вимурувані з того-таки 
природного матеріалу сходинки. Кожне джерело, яке витікає 
знизу, теж обкладено каменем.

*   *   *
Дбають про підростаюче покоління у с. Пастуше: зусиллями 

громади за сприяння місцевої влади змайстровано дитячий 
майданчик із гойдалками різних видів, гіркою, пісочницею, 
лавочками. Оскільки у даному населеному пункті дошкільного 
навчального закладу немає, то споруди закріпили на газоні 
біля клубу, куди збігається малеча з усього села.

У с. Товстеньке також встановили дитмайданчик на тери-
торії дитсадка. Сільський голова Борис Качмарський каже, 
що затратили на все невеликі кошти – дванадцять тисяч гри-
вень, якщо ж придбати усе в комплексі, то вийде значно до-
рожче. Закупили матеріал, а виготовили власними силами 
– от вам і економія коштів.

Оксана СВИСТУН, фото автора

Оркестр народних інструментів був 
створений у 1986 році з ініціативи 
адміністрації школи  та за сприяння 
районного відділу культури. Першим 
його керівником був талановитий 

випускник Тернопільського музич-
ного училища ім. С.Крушельницької 
В.Іванець. Деякий час оркестром 
керував і знаний в районі музикант 
О.Чикалов. Із кінця 1990-х оркестром 
народних інструментів у різні роки 
керували такі чудові спеціалісти, як 

В.Мандзій та О.Чепига. З початком 
нового тисячоліття колективом керує 
Н.Миронюк, котра продовжує запо-
чатковану попередниками традицію 
популяризації української народної 

музики та творів видатних класиків. У 
2003-му оркестру присвоєно звання 
“народний самодіяльний”.

Призначена для тісного кола слу-
хачів актова зала музшколи заледве 
вмістила усіх бажаючих послухати 
улюбленців чортківської публіки (це 

прибулі на свято гості підкреслювали 
неодноразово). Зала вражено при-
нишкла з першими акордами музики 
– відтепер свідомістю присутніх по-
вністю заволоділи звуки, що їх по-
роджували скрипки, бандури, домри, 
баяни й ін. інструменти оркестру-
ювіляра. Музичні дарунки звучали 
з уст солістів-вокалістів Галини Ко-
рецької, Віктора Гончарука, Наталії 
Хомишин, Дмитра Майданика; соло 
виконували інструменталісти Ганна 
та  Юлія Волкови, Володимир До-
вгань та Сергій Хорощак. Вітав колег 
із 25-річчям від створення шкільний 
ансамбль баяністів (кер. Л.Волощук). 
Сценку-імпровізацію подарували ви-
нуватцю торжества вихованці те-
атрального гуртка, що діє при ра-
йонній комунальній дитячій музичній 
школі. Джазовими мелодіями, імп-
ровізаціями вітав своїх колишніх ко-
лег молодий пенсіонер М.Миронюк. 
Під завісу свята присутні мали змо-
гу насолодитися твором місцевого 
композитора-початківця М.Вуйчика 
“Мелодія душі”, який того вечора був 
виконаний вперше. Треба відзначи-
ти, що дебют став вдалим. 

А потім були вітання: багато квітів, 
солодощів, символічних подарунків, 
незміряний потік слів вдячності за на-
дане задоволення від місцевої влади 
в особі начальника відділу культури 
і туризму РДА Г.Чайківської, гостей-
колег із Тернопільського музичного 
училища ім. С.Крушельшицької, ди-
ректора районного будинку культури 
Й.Овод, представників музичних шкіл 
району, керівника оркестру народних 
інструментів Чортківського педаго-
гічного училища П.Гарбуза, колишніх 
працівників музшколи.

Оксана СВИСТУН,
фото автора

Збагнути роль рідної мови…
Щорічно, 9 листопада, на честь літописця Нестора – 

послідовника творців слов’янської писемності Кирила 
і Мефодія в Україні відзначається День української 

писемності та мови. Дослідники вважають, що саме 
з Нестора-Літописця і розпочинається українська 

писемність. Це свято встановлено саме 9 листопада 
1997 року Указом Президента «Про День української 

писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських 
організацій та з урахуванням важливої ролі української 

мови в консолідації українського суспільства».

Ювілей

Послухай, музика навкруг...
І справді, якби врапт відродилися усі звуки, сотворені 

оркестром народних інструментів Чортківської районної 
комунальної дитячої музичної школи за весь час його 
існування – а це небагато-немало, чверть століття – 

то вони заполонили б увесь музичний простір надовкіл. 
Українські класичні мелодії, народні й авторські пісні, твори 
сучасних композиторів – скільки майстерно виграних цими 

музикантами звуків зринуло в піднебесся!  
Нещодавно колектив оркестру, що носить звання 
народного, у тісному колі друзів і шанувальників 

таланту відсвяткував свій ювілей. 
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До дня студента
Учора українські студенти відзначали разом зі студентством усього 
світу Міжнародний день студента. Весело, гамірно, бурхливо, як 

це вміє лише безтурботна юність. Та безтурботною вона видається 
лише зовсім сторонній людині, бо такою сучасна молодь хоче себе 

позиціонувати. А насправді клопотів у душевних і пов`язаних з 
фінансами питаннях у юних вистачає. Юність вважається у психології 

одним із найбільш найемоційніших періодів життя людини. Що 
хвилює юнаків та юнок, чим живуть вони, які переживання хвилюють 

їхні серця? Минулоріч ми намагалися зануритися у студентські 
проблеми та радощі через розповіді самих студентів. Для відкритої 

розмови за круглим столом було запрошено активну молодь із 
чортківських інституту підприємництва та бізнесу, педагогічного 

училища, медичного коледжу. Цього року знову спробуємо провести 
своєрідний аналіз вчинків молоді, щоби краще розуміти одне одного, 

а також допомогти вирішити деякі проблеми, які юним здаються 
такими, що не мають розв`язку. “Заглянути в душу” молодих, 

перейнятися їхніми поглядами на світ спробуємо через 
призму творів місцевої поетеси Юлії Фінковської.

Стан закоханості – одна з характерних 
рис молодих людей, яка, зрештою, й спри-
чинює чи не найбільше хвилювань у їхньому 
житті. Хоча вчені цього року віднесли кохан-
ня до переліку психічних захворювань, такій 
постановці питання, здавалось, протестує 
теперішнє, минуле і майбутнє. Споконвічні 
хвилювання, які опановують серцями юна-
ків та юнок із приходом весни, Юлія, ніби 
ввібравши у себе прадавню мудрість поко-
лінь, називає просто:

Аритмія нової весни...
Сонце марить у неба в долонях,
Свіжі барви вриваються в сни.
Уже вкотре пульсує у скронях
Аритмія нової весни...
Хмільно-ніжних пахощів ліки
Заблукали у хвої сосни.
І в серцях оселилась навіки
Аритмія нової весни...

А потім, після закоханості, як його на-
слідок, приходять перші почуття, несміливі, 
ще такі тендітні, та вже виповнені нестрим-
них мрій, сподівань, необдуманих вчинків і 
небезпомилкових рішень:

Вкради мене
Вкради мене, прошу тебе, вкради!
Сховай високо в горах, серед лісу
Чи віднеси безсилу до води,
Заспокой втому, завари мелісу.
Вкради мене, хороший мій, вкради!
Закрий собою від усього світу.
Втомилась я від болю, від біди,
Прагну розради в ароматі цвіту.
Вкради мене, на зло усім вкради!
Не слухай застороги й пересуди.
Будемо вільні, заметемо всі сліди,
Дарма, що осуд ширитимуть люди.
Вкради мене, хоча б на мить вкради!
Забудь про розум, мрії більш важливі.
І десь у пахощах ромашки й череди 
Два серця будуть повністю щасливі...

Юність, особливо пора ранньої юності, є 
такою нестабільною у плані почуттів, що де-
які дівчата й хлопці, не знайшовши виходу 
із, як їм здається, нерозв`язаних життєвих 
перипетій, вважають єдино правильним 
рішенням у таких випадках покінчити раз і 
назавжди із муками душі, не знаючи, що, 
власне, переживання і є саме життя:

Я на краю моста
Подрузі...

Я на краю моста..
Униз – боюсь, назад – не можу,
Свій дикий біль не переможу.
Я вже не та, давно не та.
Я на краю моста...
Куплю в повітря два квитки,
Та не закінчені рядки,
Сумні рядки мого листа.
Я на краю моста...
Ще крок – і полечу униз,
Це не черговий  мій каприз,

Мого життя історія проста...

Струни душі ще більше натягуються, емо-
ції зашкалюють, коли ти не знаходиш спіль-
ної мови з однолітками, оскільки не хочеш 
бути як усі:

Своя серед чужих
Того не повернути,
Що збігло за водою.
Мені набридло бути
Серед своїх чужою.
Заважко у тенетах
Думати про волю.
В прозорих переплетах

Я творю свою долю!
Залишилось чекати,
Йти стежкою цією.
Я сподіваюсь стати 
Серед чужих своєю!

Поетеса тонко відчуває психологічний 
стан юних, адже й сама такого віку. Вона 
вміло викладає душевний неспокій, невпев-
неність, що огортає серця, опановує дума-
ми її однолітків у наступному вірші та вод-

ночас дає пораду, яку може сказати лише 
людина зі значним життєвим досвідом: 

Дівчинці в моєму дзеркальці
Ти знов сумна? Вже вкотре за цей час...
Я знаю – важко, але все ж минає!
Життя складне, без гриму і прикрас.
Твій сум в очах ніхто не прочитає.
Ти віриш в щастя? Озирнись навколо!
Воно так близько, доторкнись рукою...
В оркестрі мрій знайдеш ти своє соло,
І на коліна світ впаде перед тобою!
Ти тільки витри сльози, повір у диво.
Новий день сонця промені несе!
Крокуй життям упевнено й щасливо...

І усміхайся! Незважаючи на все!

На фоні нестабільності почуттів, у поло-
ні яких перебуває кожна молода людина, 
відбувається процес становлення її як осо-
бистості, шукання себе у цьому світі. Юні 
переосмислюють свої життєві цінності й 
врешті-решт підводять підсумки зроблено-
му й накреслюють подальші перспективи:

Замало бути маріонеткою
Мені замало бути німою маріонеткою,
Несвідомою, бездушною лялькою 
                                   в брудних руках.
Рятуючись від осуду більшість 
                        обгортається етикеткою.
На дуелі зі своєю совістю вкотре 
                                 перемагає страх...
Легше підкоритись масі, 
                       здатися без усякого бою,
Чути оплески від світу, 
                                 а не злісний сміх...
Залишитись ворогами із сумлінням, 
                                    із самим собою,
Мати вигляд переможця на очах у всіх.

У Юлії Фінковської процес становлення 
особистості уже відбувся, дівчина визначи-
лася, хто вона є у цьому світі й ким планує 
бути надалі:

Я – знак оклику!
Я не крапка. І нею не буду.
Я не завжди в усьому права,
Хочу стати лялькою Вуду,
Щоб читати погаслі слова.
Жити в межах власного світу,
І не ставити крапки над “і”,
Десь у нетрях пахучого цвіту
Одягати собі сни чергові.
Не дублюю смаки, я не кома,
Не продовжую чиїсь думки.
Листопаду хороша знайома,
Тому знов все роблю навпаки.
Я не вмію ховатись за фрази,
Люблю слухати дотики трав.
Пробачаю дощу всі образи,
Тільки ком після мене не став.
Я – знак оклику! Вільна, як вітер.
Я – емоції, воля, вогонь!
Бачу світ з діамантових літер
Через призму відкритих долонь.
Божевільно крізь шепіт кричу,
Через сни, покоління і милі.
Я – знак оклику! Навіть, коли мовчу.
Я – знак оклику! Вільна, мов хвилі.

Юність – період бурхливих мрій, шаленої 
енергії, дикого ритму та неповторних від-
чуттів. Іноді, серед виру щоденних подій і 
справ, накопичується так багато емоцій, що 
стає просто необхідним кудись  їх «виплес-
кувати», із кимось ними ділитись. Саме в такі 
миті приходить на допомогу  граційний, еле-
ґантний, безмежно красивий і трішки бентеж-
ний – східний танець. Він огортає повністю, 
підкорює з перших рухів, надає цілковитого 

відчуття пластики, свободи, експресії тіла та 
розкриває внутрішній світ кожного.

Я захопилась цим видом танцю вже до-
сить давно, а з кожним днем знаходжу серед 
свого оточення все більше молодих людей, 
які вирішують приділити цьому мистецтву 
вагому краплю свого вільного часу. Це і 
не дивно, адже саме східні танці (зокрема 
арабські або «танець живота») допомагають 
поринути у вир чогось казкового, надреаль-

ного і трішечки замріяного, що так потрібно 
юним дівчатам, які саме і складають пере-
важну більшість тих, хто опановує ці танці.

Деякі спеціалісти вважають, що танець 
живота зміцнює здоров’я та продовжує мо-
лодість і природну красу. Цей танець змінює 
як зовні, так і внутрішньо, адже під час танцю 
виділяються позитивні емоції, накопичується 
так званий «гормон щастя», зміцнюється сві-
тосприйняття. Здавна відомо, що танці не-
суть сильну енергетику, тому жінкам і дівча-
там властиво абсолютно «розквітати» вже 
після кількох занять.

Важливим атрибутом цього хобі є краси-
вий, багатий на вигляд, розмаїтий бісером 
і стразами костюм, котрий не лише досить 

ефективно піднімає самооцінку в юних леді, 
а й практично розвіює весь негатив, що на-
копичився в думках протягом дня.

Казка, феєрія, свято – це те, чого так не 
вистачає серед сірих заклопотаних буднів, 
і те, що так приваблює й заворожує. Тож 
пропоную, насамперед, молодим дівчатам 
спробувати себе у ролі східної красуні Ша-
херезади, виконати хоча б кілька рухів, пере-
жити кілька митей насолоди цього величного 
та красивого мистецтва – танцю.

Юлія ФІНКОВСЬКА, 
м. Чортків

Досить миті, щоби стати героєм, але необхідно 
ціле життя, щоби стати гідною людиною

Рада познайомити вас із Юлією Фінковською, моєю май-
бутньою колегою, бо дівчина мріє опанувати професію жур-
наліста. Ця дівчина запам`яталася своїми творами, прочи-
таними нею на вечорі поезії “Осіння зустріч поколінь”, яку 
проводив Я.Дзісяк минулої неділі. Із розмаїття молодих авто-
рів, тут представлених, її поезії відзначалися глибиною думки, 
зрілістю, добірністю метафор, порівнянь, художніх засобів.
Юлія наша з вами землячка. Їй шістнадцять. Народилася й 
проживає у місті Чорткові. Зараз навчається у Чортківській 
школі-інтернаті в одинадцятому класі. Через рік бачить себе 
студенткою Львівського університету ім. І.Франка, факультет 
журналістики. 

Зовсім-зовсім недавно у тернопільському видавни-
цтві “Терно-граф” з`явилася на світ перша збірочка поезій 
Ю.Фінковської, вона ще пахне друкарською фарбою. “Жас-
миновий світанок” – написана ніби промінчиком сонця, що 
заливає світлом зображений на обкладинці жасминовий кущ 

за вікном, назва твору. Це словосполучення відразу налаштовує майбутнього читача на ро-
мантичний лад, що панує у даній збірці. У книзі – й поетичні, й прозові спроби пера юної 
чортківчанки. І більшість з них – як виточений умілими руками дорогоцінний камінь. “Я не 
підбираю слів, не вираховую кількість складів, рядки ніби самі по собі лягають на папері, усе 
відбувається мимо моєї волі”, – пояснює Юлія власний підхід до процесу написання віршів. 
На питання – хто вплинув на формування її світогляду як поетеси, дівчина спочатку розгуби-
лася, а згодом відповідає впевнено: “Мої батьки, мама і тато, а також бабуся й дідусь, усі мої 
рідні, яких я дуже люблю”.

Захоплення

Східні ритми серед 
шаленої юності

Ведуча сторінки Оксана СВИСТУН

Граційна хода юності. 
Студенти Чортківського педагогічного
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Заувага

Родовід

Із багатьох країн світу в Україну 
надходять різні промислові та про-
довольчі товари, з якими може бути 
завезений капровий жук. Походить 
він з Індії, поширений у Європі, Азії, 
Африці, на американському конти-
ненті, в Австралії та Океанії. Вогни-
ща його виявлено також у колишніх 
республіках СРСР – Узбекистані, 
Туркменістані, Таджикистані, Росії 
(Краснодарський край). Капровий 
жук пошкоджує понад 100 видів різ-
ної продукції, особливо зернової, 
м`ясної, молочної та лісової, а також 
пошкоджує солод, сухі дріжджі, джу-
тову мішкотару. Основна небезпека 
капрового жука полягає в тому, що 
він багатоїдний і має високу при-
стосованість до неспрятливих умов 
(температур, нестачі їжі, перенасе-
лення). У цей час його личинки впа-
дають у стан діапаузи (сплячки) – 
перестають рухатися, харчуватися, 
дихати. Тоді вони стійкі до ядів (пес-
тицидів і фумігантів). Цей стан може 

тривати три 
роки. До-
рослий жук 
невелико-
го розміру 
– довжина 
тіла 1,8-3 
мм, шири-
на 0,9-1,7 
мм, тіло 

опукле, зверху блискуче від світло-
го до темно-коричневого кольору, 
не літає. Личинка довжиною 4-5 
мм, жовтувато-бурого забарвлен-
ня. Самка відкладає 65-130 яєць на 
різних продуктах, тарі, які при пере-
везенні можуть переміщатися в різні 
місця та країни. Шкідник дає за рік 
2-3 генерації. Пошкоджені личинка-
ми капрового жука продукти стають 
зовсім непридатними, отруйними як 
для людського, так і для тваринного 
організму.

Задля своєчасного виявлення 
необхідно регулярно проводити об-

стеження зерносховищ, складів на 
гуртовнях, транспорту, де зберіга-
ються і чим завозяться імпортні то-
вари. При обстеженні слід оглядати 
тріщини в стінах, підлогах і павутин-
ні. Варто застосовувати такі засо-
би боротьби: оглядати та піддавати 
експертизі підкарантинні матеріали, 
що надходять із зон карантинного 
обмеження; завозити всі види про-
дукції з країн, де розповсюджений 
капровий жук, лише за дозволом 
Укрголовдержкарантину та фіто-
санітарного сертифіката країни-
імпортера; при виявленні капрового 
жука в товарах, на автомашинах і 
складах зберігання продукції про-
водити їх знезараження під поліети-
леновою плівкою методом фумігації 
фостоксином, магтоксином і бро-
мистим метилом.

За виявлення ознак повідомляй-
те міжрайонну карантинну інспек-
цію рослин у м. Чортків по вул. Кн. 
В.Великого, 31/А або за тел. 3-18-51.

Юрій СТРОЦЕНЬ, 
провідний спеціаліст-

держінспектор Чортківського ПКР

30 вересня о 7-й год. – дівчинка (3 
кг 765 г, 52 см) у Галини штурко зі с. 
Милівці,

о 21-й год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 170 г, 
53 см) у тетяни МелиМуки зі м. Чортків,

о 22-й год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 20 
г, 50 см) в олени іванців-БіБіковоЇ зі 
с. Пробіжна;

2 жовтня о 5-й год. – хлопчик (3 кг 
450 г, 53 см) у Марії коМарЧук зі с. 
Джурин;

4 жовтня о 10-й год. 06 хв. – дівчин-
ка (3 кг 445 г, 53 см) у Марії дерій зі м. 
Чортків;

5 жовтня о 8-й год. 05 хв. – хлопчик 
(3 кг 860 г, 53 см) в ольги деМБіцькоЇ 
з м. Чортків,

о 21-й год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 600 г, 
56 см) у Марії дуриш зі м. Чортків;

6 жовтня о 1-й год. 30 хв. – дівчинка 
(3 кг 360 г, 51 см) в оксани МихальЧук 
із с. Біла,

о 5-й год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 800 г, 
54 см) в ірини пеняк зі с. Ридодуби,

о 7-й год. 58 хв. – дівчинка (2 кг 770 
г, 50 см) в ольги крижановСькоЇ зі 
м. Чортків,

о 12-й год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 590 г, 
53 см) у надії кольБи зі м. Чортків,

о 23-й год. 55 хв. – хлопчик (4 кг 200 г, 
56 см) в ірини шлапак зі м. Чортків;

7 жовтня о 3-й год. 15 хв. – дівчинка 
(2 кг 650 г, 46 см) у лесі валиГи зі с. 
Васильків,

о 19-й год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 575 г, 
54 см) у людмили павлинів зі с. Джу-
ринська Слобідка,

о 21-й год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 635 
г, 53 см) у катерини лукоМСькоЇ-
ільЧук із м. Чортків;

8 жовтня о 5-й год. 45 хв. – хлопчик 
(3 кг 290 г, 51 см) у Марії ГарБери зі с. 
Колиндяни;

о 17-й год. 45 хв. – дівчинка (2 кг 670 
г, 50 см) у Світлани Сороки зі с. Лука 
Монастириського району,

о 19-й год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 550 г, 
53 см) у Марії кадацькоЇ зі с. Долина;

о 20-й год. 45 хв.– дівчинка (4 кг 190 г, 
55 см) у надії БерезовСькоЇ зі с. Пе-
реходи;

9 жовтня о 10-й год. 35 хв. – хлопчик 
(3 кг 980 г, 58 см) в ольги коСтів зі м. 
Чортків,

о 17-й год. 35 хв. – хлопчик (4 кг 160 
г, 54 см) у тетяни ферару зі с. Стара 
Ягільниця,

о 20-й год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 130 
г, 52 см) у любові іваСишин зі с. Про-
біжна;

10 жовтня о 5-й год. 15 хв.– дівчинка 

(3 кг 100 г, 52 см) у Галини шуриГайло 
зі м. Чортків;

12 жовтня о 2-й год. 10 хв. – дівчинка 
(3 кг 470 г, 53 см) у Світлани Головат-
Чук зі м. Чортків,

о 12-й год. 25 хв. – хлопчик (4 кг 10 
г, 53 см) у Галини зозуляк з смт За-
водське;

13 жовтня в 00 год. 25 хв. – дівчинка 
(2 кг 900 г, 50 см) в іванни ГладиБоро-
ди зі с. Улашківці,

о 3-й год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 290 г, 
53 см) в ірини СтаСишин із с. Біла;

14 жовтня в 00 год. 55 хв.– дівчинка 
(3 кг 280 г, 51 см) у Галини ряБіцькоЇ 
зі с. Нагірянка,

о 20-й год. 35 хв. – хлопчик (2 кг 790 
г, 51 см) в Євгенії заводовСькоЇ зі с. 
Майдан Гусятинського району;

15 жовтня о 10-й год. – хлопчик (3 кг 
100 г, 53 см) в ірини Черевик зі с. Ри-
додуби,

о 15-й год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 50 г, 
49 см) у Марії Муран  зі с. Угринь;

16 жовтня о 7-й год. – дівчинка (3 кг 
330 г, 50 см) у Світлани павлини зі с. 
Скородинці,

о 7-й год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 500 г, 
54 см) у віталії ференц зі с. Переходи;

17 жовтня о 2-й год. 05 хв. – хлопчик 
(4 кг 10 г, 55 см) у Світлани яцків зі с. 
Білобожниця;

19 жовтня в 00 год. 25 хв.– дівчинка 
(3 кг 340 г, 52 см) у людмили доМінюк 
зі с. Переходи,

о 6-й год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 930 г, 
50 см) у наталії БойЧук із м. Чортків;

20 жовтня о 10-й год. 10 хв. – дівчин-
ка (3 кг 850 г, 53 см) в ольги дуди-
МізанЧук із м. Чортків;

21 жовтня о 5-й год. 30 хв. – хлопчик 
(3 кг 920 г, 56 см) у Ганни вензель зі 
с. Базар,

о 9-й год. 46 хв. – дівчинка (3 кг 240 г, 
55 см) у людмили Сивак зі м. Чортків,

о 10-й год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 800 
г, 56 см) у тетяни крив`як зі с. Шмань-
ківці,

23 жовтня о 19-й год. – дівчинка (2 кг 
840 г, 51 см) у наталії наконеЧноЇ зі 
с. Сосулівки;

24 жовтня о 18-й год. 55 хв. – дівчин-
ка (3 кг 80 г, 52 см) у людмили Гринь-
ків зі с. Малі Чорнокінці;

26 жовтня о 19-й год. 20 хв. – дівчин-
ка (3 кг 275 г, 51 см) в олесі токарь із 
с. Біла,

о 20-й год. 50 хв. – дівчинка (2 кг 730 г, 
50 см) у Мар`яни паньків зі с. Джурин;

27 жовтня о 7-й год. 45 хв. – дівчинка 
(3 кг 380 г, 51 см) в ольги яреМЧук зі 

с. Базар,
о 14-й год. 55 хв. – дівчинка (2 кг 845 г, 

50 см) у тетяни жук зі м. Чортків;
29 жовтня о 6-й год. 05 хв. – хлопчик 

(3 кг 265 г, 52 см) у Світлани кузь зі с. 
Поділля Заліщицького району;

о 7-й год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 800 
г, 55 см) у христини петришак зі м. 
Чортків,

о 20-й год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 200 
г, 50 см) в оксани поповиЧ зі м. Чорт-
ків;

30 жовтня о 1-й год. 40 хв. – хлопчик 
(3 кг 945 г, 56 см) в ольги МудроЇ зі с. 
Швайківці;

31 жовтня о 2-й год. 03 хв.– дівчинка 
(3 кг 260 г, 51 см) у Ганни ГриГорЧук зі 
с. Ягільниця,

о 13-й год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 870 г, 
55 см) в оксани лещишин зі м. Чорт-
ків;

1 листопада о 1-й год. 20 хв. – ді-
вчинка (3 кг 660 г, 54 см) в ярослави 
дріль зі м. Чортків,

о 2-й год. 50 хв. – дівчинка (4 кг 150 
г, 56 см) в анастасії кушнір зі с. Тов-
стеньке;

3 листопада о 4-й год. 35 хв. – хлоп-
чик (3 кг 820 г, 56 см) у Марії СаховиЧ 
зі м. Чортків,

о 14-й год. 08 хв. – хлопчик (3 кг 860 
г, 55 см) в оксани ГоМенюк із м. Чорт-
ків;

4 листопада об 11-й год. – хлопчик 
(3 кг 335 г, 54 см) в олени велиЧко з 
м. Чортків,

о 16-й год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 485 
г, 54 см) у любові наГаЄвСькоЇ зі м. 
Чортків;

6 листопада о 3-й год. 15 хв. – хлоп-
чик (3 кг 350 г, 53 см) у Марії іГнатюк 
зі с. Росохач,

об 11-й год. 35 хв. – дівчинка (3 кг, 50 
см) у христини МоСкалик зі с. Милів-
ці;

7 листопада о 8-й год. 30 хв. – хлоп-
чик (3 кг, 50 см) у наталії крюЧко зі с. 
Улашківці,

о 13-й год. 13 хв. – дівчинка (3 кг 285 
г, 52 см) в оксани хитренькоЇ з м. 
Чортків;

8 листопада о 3-й год. 10 хв. – хлоп-
чик (3 кг 700 г, 53 см) у людмили дани-
левСькоЇ зі м. Чортків;

9 листопада о 13-й год. 35 хв. – хлоп-
чик (3 кг 630 г, 53 см) в оксани хандов 
із м. Чортків;

10 листопада о 19-й год. 15 хв. – ді-
вчинка (3 кг 520 г, 55 см) у тетяни до-
Мінюк зі м. Чортків,

о 19-й год. 45 хв. – дівчинка (2 кг 850 г, 
49 см) у Світлани половЧук зі с. Пас-
туше;

11 листопада о 17-й год. 25 хв. – 
хлопчик (3 кг 555 г, 56 см) у Ганни Га-
йовСькоЇ зі м. Чортків.

З народженням тебе, малятко!
У Чортківському пологовому будинку за період з 30 вересня 
по 11 листопада ц. р. народилося 35 дівчаток і 32 хлопчики:

Останім часом значно погіршився стан безпеки па-
сажирських перевезень. Це  викликано суттєвими не-
доліками у профілактичній роботі та недостатнім конт-
ролем за виконанням перевізниками транспортного 
законодавства. Особлива увага звертається на справ-
ність аварійних виходів, правомірність встановлення 
газового обладнання та додаткових місць для сидіння, 
наявність щіпних пристроїв для буксирування причепів 
будь-якого типу та багажників, непередбачених тех-
нічною документацією, проїзду залізничних переїздів і 
перевищення швидкості руху, керування автобусом у 
стані алкогольного сп`яніння, а також виявлення фактів 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті про-
тяжністю понад 500 км (при перевезенні організованих 
груп дітей – 250 км) одним водієм, відхилення від ви-
значеного маршруту руху, зберігання автобусів поза 
встановленими місцями стоянки та відсутності дозвіль-
них документів на перевезення пасажирів.

Значна кількість автобусів, що використовуються для 
перевезення людей, не проходить щоденної перевірки 
технічного стану. Договори на обслуговування автобу-
сів, укладені між власниками транспорту й автотран-
спортними підприємствами, як правило, формальні й 
не виконуються. Як наслідок, водії автобусів система-
тично порушують Правила дорожнього руху, що при-
зводить до створення аварійних ситуацій та скоєння 
ДТП. Під час проведення профілактичних заходів на 
пасажирському автомобільному транспорті звертаєть-
ся особлива увага на зберігання автобусів у встанов-
лених місцях їх стоянки.

Із метою попередження аварійності на пасажирсько-
му автотранспорті, посилення роботи щодо зміцнення 
транспортної дисципліни водіїв, підвищення технічної 
готовності автобусів, які залучаються до перевезень 
людей, особливо під час перевезення організованих 
груп дітей, з 9 по 30 листопада проводиться комплекс 
профілактичних заходів на пасажирському автотран-
спорті під назвою «Пасажир-перевізник-зима 2011». 
При перевірках технічного стану автобусів зосередже-
но увагу на їх готовності до роботи на лінії в зимовий 
період, справності запасних виходів, укомплектова-
ності засобами пожежогасіння, фактах встановлення 
додаткових місць для сидіння пасажирів і балонів для 
роботи на газовому паливі, які не відповідають вимо-
гам безпеки.

Анатолій КІНДЯК, 
старший інспектор ДАІ РВ УМВСУ 

в Тернопільській області

Остерігайтеся 
капрового жука

ДАІ інформує

«Пасажир-перевізник-
зима 2011»

Місто

Вода: дежавю 
чи ноу-хау?

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

ВУВкГ в обличчях: знайомимось
За кожною з проблем, як відомо, стоять люди. Об-

минути людський фактор у такій болючій, як водна, 
теж було годі. Й ми розпочали знайомство зблизька. 
Самі очільники служби у ній – не новачки, що мимо-
хіть вселяє надію на поліпшення справ: І.Вербицький 
торік прийшов у цю службу вдруге і має в своєму по-
служному списку 12 років водоканалізаційного стажу; 
В.Вівчар головним інженером 8-й рік поспіль. Кажуть, 
що й тепер не соромляться вчитися фаху в «асів», ко-
трих у 85-осібному колективі – основний кістяк. Ска-
жімо, 79-літній (!) майстер своєї справи В.Шкварок, 
найстарший у гурті, й нині з легкістю дасть фору моло-
дим; ветеран, майстер аварійної бригади Р.Савіцький 
«має схему водопостачання міста в голові»; М.Трачука 
(йому теж за 70) по праву називають «людиною-
енциклопедією» – він ідейний впроваджувач думок, 4-у 
свердловину повністю розробив і ввів у експлуатацію. 
Майстер із водовідведення А.Караваєв, котрий у ВУВКГ 
понад 30 літ, практично знає всі каналізаційні мережі. 
Під стать переліченим «асам» й майстер із водопоста-
чання М.Бойчук. Звісно, є в колективі й молоді “специ” 
(аварійна бригада, кажуть, всуціль молода): поміж них 
наші співрозмовники виокремили насамперед майстра 
аварійної бригади П.Герчака, котрий з легкістю вико-
нує водночас функції і слюсаря, й водія. Одне слово, 
поєднання досвіду й ентузіазму (а він у такій нелегкій 
службі ще й як потрібен!). Очільники водоканалу не 
втомлюються повторювати, здавалось би, прописне: 
«Як захочеш, то навчишся. А вчитися у нас є в кого».

На такій оптимістичній ноті ми й завершили розмову. 
Проте, чим стане водоканалізаційна служба – дежавю 
чи ноу-хау – найближчим часом, покаже той же час.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



07.00 Д/ф “Дитинство у 
дикій природі” 
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконтинент
08.50 Корисні поради
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народу
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.20 Крок до зірок
11.00 Шеф-кухар країни
11.50 Кумири і кумирчики
12.15 Караоке для дорослих
12.55 Атака магії
13.45 Золотий гусак
14.15 Маю честь запросити
15.10 Діловий світ
15.55 Футбол. Карпати – 
Шахтар
17.55 Формула-1. Гран-прі 
Бразилії
20.00, 21.40 Хокей.Донбас 
– Рубін
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
23.00 Ера бізнесу
23.35 На олімпійський 
Лондон
23.50 Оперативний 
об`єктив

06.00 Х/ф “Усміхнись 
песику”
07.35 М/ф
08.00 Холостячки
09.05 Лото-забава
10.05 М/с «Русалонька»
10.30 М/с «Тімон і Пумба» 
10.55 Дикі і смішні
11.20 Шість кадрів
11.45 Велика різниця по-
українському
12.40 Х/ф “Місце зустрічі 
змінити не можна”
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Інтерни”
22.15 10 кроків до кохання
23.15 Світське життя
00.15 ТСН

07.30 М/с “Вінкс”
08.05 М/с “Маша та Ведмідь”
08.30 Це моя дитина
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.00 «Ранкова пошта»
10.40 Неділя з Кварталом
11.30 «Смачна ліга»
12.30 Х/ф “Діамантова 
рука”
14.35 Д/ф “Портрети. Світ-
лана Світлична. Світити 
завжди”
16.00 Х/ф “Бомж”
17.55 Х/ф “Бомж 2”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Концерт “День на-
родження Інтера”
23.45 Д/ф “Після армагед-
дона”

06.00 Ранкова молитва
06.10 Фільм фестивалю 
“Покров”
06.40 Світ православ`я
07.10 Ера здоров`я
07.30 Корисні поради
07.45 На олімпійський 
Лондон
08.00 Шустер-Live
12.30 Концерт-реквієм 
пам`ті жертв голодоморів 
в україні
13.15 Глибинне буріння
13.45 Х/ф “Час скорботи і 
пам`яті”
14.30 Х/ф “Голод-33”
16.25 Х/ф “Холодне літо 
п`ятдесять третього”
18.05 Світ атома
18.25 Хокей. Донбас – 
Кракові
20.45, 21.50 Молебень 
в пам`ять жертв голодомо-
рів та політичних 
репресій
21.00 Підсумки дня
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я
23.45 Фільм фестивалю 
“Покров”
00.00 Д/ф “Дитинство у 
дикій природі”
00.50 Корисні поради

06.00 Х/ф “Стомлені 
сонцем”
08.25 Х/ф “Прокажена”
10.05 Х/ф “Знахар”
11.55 Х/ф “Абонент поза 
зоною досяжності”
15.45 Х/ф “Було діло на 
Кубані”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Було діло на 
Кубані”
23.45 Х/ф “День 
перемоги”
01.05 Х/ф “Абонент поза 
зоною досяжності”

06.20 Велика політика
09.10 Д/ф “Хлібна гільйо-
тина”
11.00 Х/ф “Змієлов”
13.00 Концерт Ігоря Круто-
го і Лари Фабіан
15.05 Д/ф “Майдан. Пере-
ворот”
16.05 Д/ф “Майдан. 
Змова”
17.00 Д/ф “Майдан. Інтер-
венція”
18.00 Х/ф “Вітер північний”
20.00 Подробиці
20.30 Х/ф “Рейдер”
22.45 Х/ф “Друге життя 
Федора Строгова”
00.45 Х/ф “Джері 
Магуайр”

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.15 Ера бізнесу
07.45 М/ф
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Феєрія життя
10.05 Д/ф “Київський замок 
німецького барона”
10.25 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00, 19.55 Новини
12.20 Надвечір`я
12.50 Околиця
13.20 “Холодне літо 
п`ятдесять третього”
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.40 Х/ф “Пілоти”
17.10 Т/с “Справедливі”
18.05 Магістраль
18.25 Хокей. Донбас – 
Лієпаяс Металургс
20.50 221. Екстренний 
виклик
21.10 Рлюс-мінус
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН            
07.15 М/с
10.05 Сімейні мелодрами
11.00 Не бреши мені
12.00 Чесно
12.55 Ілюзія безпеки
13.45 Т/с «Манна небесна»
14.40 З неба на землю
15.20 З неба на землю
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.30 Не бреши мені
20.15 «Велика різниця по-
українському»
21.10 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Прокляття 
Чорної перлини»
00.00 Х/ф “Пагорби мають 
очі”

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Генеральська 
онука”
11.00 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство 
вели...»
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с «Дар»
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с “На сонячній сто-
роні вулиці”
22.35 Велика політика

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Книга.ua
09.50 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Аудієнція
13.00 Крок до зірок
13.45 Х/ф «Початок не-
відомого століття»
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.45 Х/ф “Суто англійське 
вбивство”
17.15 Т/с “Справедливі”
19.00 Про головне
19.30 Концертна програма 
М.Поплавського “Золота 
осінь”
21.30 Світ спорту
21.40 221. Екстрений виклик
22.00 Богатирські ігри
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00 ТСН
07.15 М/с
10.05 Сімейні драми
11.00  Не бреши мені
12.00 Чесно
12.55 Ілюзія безпеки
13.45 Т/с «Манна небесна»
14.40, 17.20 Шість кадрів
15.15 З неба на землю
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 23.30 ТСН 
17.40 Сімейні драми
18.30  Не бреши мені
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 Чотири весілля
22.20 Здивуй мене
23.50 Х/ф “Александр”

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Генеральська 
онука”
11.00 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство вели...»
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.55 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання» 
21.35 Т/с «На сонячній 
стороні вулиці»
00.45 Х/ф “Одна війна”

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.35 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Кордон держави
12.40 Д/ф “Звичайний 
фашизм”
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.45 Х/ф “Суто англійське 
вбивство”
17.15 Т/с “Справедливі”
19.00 Про головне
19.30 221. Екстрений виклик
20.25 Глибинне буріння
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.30 Світ спорту
21.45 Досвід
22.35 221. Екстрений виклик
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с
10.10 Сімейні мелодрами
11.05  Не бреши мені
12.05 Чесно
12.55 Ілюзія безпеки
13.45 Т/с «Манна небесна»
14.40 Мій зможе
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 23.45 ТСН 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.30  Не бреши мені
20.15 Т/с “Інтерни”
21.40 Футбол. «Шахтар» - 
«Порту»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Генеральська 
онука”
11.00 Т/с “Невидимки”
12.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство вели...»
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.55 Т/с «Дар»
18.00 Новини 
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання» 
21.35 Т/с «На сонячній 
стороні вулиці»

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради 
09.00  Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
11.00 Кліп ДПКЄ-2011
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Хай щастить
12.35 Темний силует
12.45 Х/ф «Васса»
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.45 Х/ф «До побачення, 
хлопчики»
17.15 Т/с “Справедливі”
19.10 Вечір пам`яті на-
родного артиста України 
Н.Яремчука
21.00 Підсумки дня
21.30 Світ спорту 
21.40 221. Екстрений виклик
22.00 221. Екстрений виклик
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/ф
10.00 Сімейні мелодрами
10.55 Не бреши мені
11.50 Чесно
12.45 Ілюзія безпеки
13.45 Т/с «Манна небесна»
14.40 Мій зможе
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 23.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені 
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Міняю жінку
22.30 Гроші
23.50 Х/ф “Охоронець”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Генеральська 
онука”
11.00 Т/с “Невидимки”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство вели...»
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.55 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання»
21.35 Т/с «На сонячній 
стороні вулиці»
23.45 Д/с “Моя країна”

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.30 Атака магії
10.00 Легко бути жінкою 
10.35 Битва націй
10.55 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Право на захист
12.45 Армія
13.05 Х/ф «Людина-
невидимка» 
14.40 Вікно в Америку
15.15, 19.30 Euronews
15.30 Діловий світ
15.45 Х/ф «Без свідків»
17.20 Т/с “Пригоди мага”
19.00 After Live
19.25 Офіційна хроніка
19.55 Караоке для дорослих
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.30 Світ спорту
21.45 Тарапунька і Штепсель. 
«Хвилюйтесь, будь ласка»
22.25 Контрольна робота
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00 ТСН
07.15 М/ф 
09.25 Смакуємо
10.00 Сімейні мелодрами
10.55 Світ навиворіт 2
11.50 Шість кадрів
12.25 Х/ф «Синдром 
фенікса»
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 00.10 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені 2
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Холостячки
22.25 Ілюзія безпеки
23.25 Tkachenko.ua

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Генеральська 
онука”
11.00 Т/с “Невидимки”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с “Слідство вели...”
14.35 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Чекай на мене
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дівоче полювання»
21.35 Т/с «На сонячній 
стороні вулиці»
00.45 «Позаочі»
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ПОНЕДІЛОК
22 листопада

ВІВТОРОК
23 листопада

СЕРЕДА
24 листопада

ЧЕТВЕР
25 листопада
П`ЯТНИЦЯ

26 листопада
СУБОТА

27 листопада
НЕДІЛЯ

21 листопада

Вважати 
недійсними

Колектив ДЗ “Чортківська райсанепідстанція” 
висловлює щире співчуття працівнику райСЕС 
Н.В.Наконечній з приводу тяжкої втрати – смерті 

її чоловіка.

Колектив Звиняцької амбулаторії ЗПСМ вислов-
лює щирі співчуття медсестрі Г.Б.Дирко з приводу 
смерті її батька ПРЕДИКА Богдана Івановича.

Працівники Шульганівської сільської ради ви-
словлюють щирі співчуття сільському голові 
І.С.Біловусу з приводу непоправної втрати – смерті 
його сина Володимира. Нехай земля буде йому 
пухом. 

сертифікат на земельну частку 
(пай) серії ТР за № 0123261, вида-
ний Чортківською РДА 30 січня 1998 
р. на ім`я: БІЛАНИК Анастасія Пили-
півна.

посвідчення учасника війни серії 
Д-І за № 115901, видане УПСЗН 
Чортківської РДА 20 березня 2003 
р. на ім`я: ГУСКА Ганна Пантелей-
монівна.

військовий квиток офіцера запа-
су серії ГГ за № 187116, виданий 
Мукачівським ОМВК Закарпатської 
області 13 квітня 2004 р. на ім`я: КИ-
ЗИМА Василь Миколайович.

посвідчення громадянина, потер-
пілого внаслідок аварії на ЧАЕС, 
серії В-П за № 111446, видане Тер-
нопільською ОДА у 1993 р. на ім`я: 
ДАНЧУК Віталій Михайлович.

Ненависна смерть зненацька закралась у 
нашу сім`ю в жовтні, чорним крилом закрила 
для нас небо, серця заполонила вічним болем, 

відібравши від нас наших найдорожчих:
12 жовтня – коханого чоловіка, дбайливого 

тата і люблячого дідуся
ПАВЛИНІВА 

Ігоря Васильовича,
40 днів світлої пам`яті;

27 жовтня – мудру порадницю, 
дорогу маму, бабусю, прабабусю

КУРІЙ Марію Володимирівну,
25 днів світлої пам`яті.

Нехай наші гіркі сльози не три-
вожать ваших вічних снів. Вічна пам`ять і Царство 
Небесне, мир і спокій вашим добрим душам!

Хто знав, пам`ятає, пом`яніть їх добрим словом, 
щирою молитвою за упокій їхніх душ.

Висловлюємо щиру подяку за моральну і мате-
ріальну підтримку сусідам, родині, вірним друзям, 
колективу ПМК-258 і всім добрим, небайдужим 
людям, які підтримали нас, допомогли розділити 
наше горе.

Опечалені – дружина, донька, зять, 
внучка і вся родина.

Чортківська районна рада, районна дер-
жавна адміністрація та працівники виконавчих 
апаратів висловлюють щирі співчуття Шульга-

нівському сільському голові І.С.Біловусу з приво-
ду непоправної втрати – передчасної смерті його 
сина Володимира.  

Сільські, селищний та міський голови Чорт-
ківського району висловлюють глибокі співчуття 
Шульганівському сільському голові І.С.Біловусу з 
приводу великої втрати – смерті сина Володими-
ра.

Наказом Чортківського районного управління юстиції від 31 жовтня 2011 р. за  
№ 87-з легалізована шляхом письмового повідомлення про утворення первинна 
партійна організація № 1 села Товстеньке Партії регіонів.

Наказом Чортківського районного управління юстиції від 31 жовтня 2011 р. за 
№ 88-з легалізована шляхом письмового повідомлення про утворення первинна 
партійна організація № 1 села Пробіжна Партії регіонів.

Юстиція інформує
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Вітання, оголошення8

24 листопада. Тривалість дня – 8.37. Схід – 7.26. Захід – 16.03. Іменини святкують Віктор, Максим

Вітання

19 листопада святкують 45 років 
подружнього життя найдорожчі, 

найкращі батьки
Іван Григорович та Ганна Степанівна 

МИЩИШИНИ
зі с. Ягільниця.

Як приємно зійтись 
            у рідній хаті,
Де панує лиш 
             ласка сама,
І обійняти 
           порадників  – 
          батька і матір,

У яких і донині спочинку нема.
Сивина – це не батьків наших літа,
Це їхніх дітей та онуків невдачі і болі,
І тривоги, неспокій, щоденний їх страх.
Чи щасливі ми всі, чи здорові...
Хай Бог береже вас увесь час,
Іншого щастя нам більше не треба.
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас,
Тож будьте здорові і щасливі,
А ми сьогодні вам бажаєм щиро
Відсвяткувати ще весілля золоте.

З любов`ю і повагою – донька Люба, зять 
Петро, внуки Володимир, Михайлик.

16 листопада святкував своє 45-річчя 
коханий чоловік, люблячий батько

Михайло Володимирович БЛАЖЕНКО 
зі с. Мазурівка.

В цей день здоров ‘я ми бажаєм,
Хай Бог дає Вам довгий вік,
Щоб щастя було кожен рік.
Переступаючи поріг,
Кладемо квіти Вам до ніг.
Квіти від жінки та дітей
У Ваш прекрасний ювілей.
Нехай життєва ще дорога
Буде подарунком від Бога.
Хай Господь вам сили подає,
А ми щасливі, що Ви є.
Всевишній хай благословляє,
Усі блаженства посилає.
Щоб Ви в добрі життя прожили,
І ще й онуків подружили.
Дякуємо Вам, що нас зростили,
Добра і мудрості навчили.
Спасибі Вам за працьовиті, невтомні, умілі руки,
Добрі, мудрі поради і строгість для науки.
45 троянд даруєм, 45 разів цілуєм.
Щоб 100 років жили Ви.
З любов’ю і повагою – батьки, дружина 

Леся, син Олександр, донька Ілона 
і зять Анатолій, свати, вся родина.

Щиросердечно вітаємо 
митрофорного протоієрея, 

декана Чортківського деканату УПЦ КП
отця Михаїла Романовича ЛЕВКОВИЧА

з Днем Ангела.
За віру Христову, 
                як скеля, тверду,
Вам дякуєм, отче Михайле, 
             у натхненну днину.
Хай добро і щастя 
                  із Вами живуть
Та інші з Вас, отче, 
          хай приклад беруть.
Ми вдячні Вам 
               за Вашу доброту,

За щирість слів і за науку Божу,
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров`я і незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від усього Своїми молитвами.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться з роками,
Хай Ваше добре і шановане ім`я
Як символ віри буде поміж нами.
Хай радість Вам Бог посилає
І всю Вашу родину благословляє
На довгі щасливі та многі літа!

Парафіяни та сестриці 
церкви Святої Покрови.

Щиро вітаємо з Днем народження дорогу 
дружину, донечку, невісточку, внучку

Ірину Романівну ЗАБІЯКУ
і з першим рочком від Дня народження
її донечку Єлизаветочку із Чорткова.

 Будьте здорові, 
      кохані й багаті,
Хай кожен день для 
  вас буде як свято,
Хай вам всміхаються 
        сонце й удача
І буде достаток, 
       і щастя багато.
Лізка, миле й доро-

ге сонечко-малятко,
З першим рочком Тебе, наше янголятко!
Ти – татова гордість. Ти – мамина втіха.
Рости всім на радість, на многії літа.

З любов`ю і повагою – чоловік Анатолій, 
батьки, бабусі й дідусі, прабабусі, хресні 

батьки та вся велика родина.

П`ятдесята осінь завітала до
Якова Івановича СТАРОВСЬКОГО

із с. Нагірянка.
Знов осінь золота прийшла 
                       на Ваш поріг,
Хоча життя пройшло 
                  по безлічі доріг.
Сьогодні в Вас чудове 
                                   свято,
Ви – чоловік, дідусь 
              й прекрасний тато.
Прийми вітання 
                       від дружини,

Опорою Ти є мені щоднини.
Бажаю я Тобі щасливим бути
І хай Господь завжди з Тобою буде.
Та від дітей прийміть вітання,
Нехай здійсняться задуми й бажання.
Нехай в житті щороку осінь буде золота,
Без смутку і людського зла, 
                           в обіймах радості й добра.
А зараз привітають Вас внучата:
Ми Вам бажаємо здоров`ячка багато,
Хай Мати Божа Вас охороняє
І в кожній справі Вам допомагає.
Роки летять, хоч їх не зупинити,
А ми продовжуємо Вас любити
І поруч з Вами будемо завжди,
Охороняючи від горя і біди.
З повагою та найкращими побажання-

ми – дружина Галина, донька Ірина 
з чоловіком Русланом та онучкою 

Олею-Анною, донька Ольга з чолові-
ком Віталієм та онуком Олександром.

Щиро вітаємо з 55-річним ювілеєм завуча 
Ягільницької загальноосвітньої школи 

Надію Михайлівну АНДРЕЙКІВ.
Щоб злагода й мир 
             панували в родині,
Щастя всміхалось 
            при кожній хвилині.
Хай гарно працюється, 
                 добре живеться,
Все вміється і мріяне 
                            удається.
Нехай обминають 
                    біль і тривога,

Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров`я міцного і щастя без краю,
Всіляких життєвих гараздів бажаєм!
Хай постійно успіх, радість і достаток
Стелиться до Вас, мов вишневий цвіт,
А життєвий досвід творить з буднів свято,
Богом будьте благословенні на багато літ.

Колектив школи.

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.

Вітаємо дорогих батьків, сватів, 
дідуся та бабусю

Зіновія Михайловича 
та Валентину Іванівну МІЩАНЧУКІВ

із 60-річними ювілеями.
Щасливі ми, бо ви на цьому світі є,
Два добрих ангели, що не дають пропасти,
Два щирих серця, повних доброти,
І два крила, щоб з висоти не впасти.
Спасибі вам за ласку і турботу
І за бажання нам добра усім.
Прийміть від осені вітання
І від дітей низький уклін.

З любов`ю – діти, внуки Віктор 
та Максимко, свати.

Чортківська 
ЗОШ-інтернат 

запрошує випускників 
на святкування 

50-річчя школи, 
яке відбудеться 

10 грудня ц. р. о 12-й год.

Шановні директори 
ПАП “Обрій” Степан ДАНИЛИШИН, 

ПАП “Нічлава” Володимир ЗАЛІЩУК, 
ТзОВ “Племптахофабрика” Роман КУЗЬ, 

“Добрий сад” Юрій КОЗОГЛУ.
Щиро вітаємо вас із нагоди професійного 

свята – Дня працівників сільського господар-
ства.

Хай рясно колосяться щедрими врожаями 
ваші ниви. Ваше служіння землі та найблаго-
родніша професія – хлібороба й годувальни-
ка – залишаються взірцем для багатьох. Хай 
обходять вас природні стихії, а ваші родини 
живуть у сімейному затишку.

Колектив працівників 
Малочорнокінецької сільської ради.

Вже третій рік поспіль проходить пер-
шість району серед дівчат загальноосвіт-
ніх шкіл І – ІІІ ст. Із кожним роком учасни-
ків стає все більше. Цьогорічна першість 
зібрала понад 70 учасниць – представниць  
прекрасної статі. Чортків дійсно побачив, 
що молодь не байдужа до свого здоров`я, 
спорту, а навпаки прагне бути взірцем до-

сконалості, підкорювати вершини Олімпу, 
про що свідчить напружений хід матчів, які 
тривали увесь день. Демонструючи свої 
вміння та навички в грі, юні спортсмени 
забували про час, оточуючих уболіваль-
ників, повністю віддаючись грі. На участь 
у змаганнях зголосилося сім команд. Фі-
нальну частину представляли Чортківська 
гімназія ім. М.Шашкевича, ЗОШ №№ 6, 2, 
Білівська, Чортківська РК ДЮСШ.

У результаті захоплюючих поєдинків 
місця розподілилися наступним чином: V 
місце здобула команда ЗОШ № 2, основу 
якої складали учениці 6-х класів (тренер 
В.Бужинський), IV – талановита команда 
Білівської ЗОШ (тренер Т.Дмитровська), 

яка лише кількома очками поступилася 
команді гімназії (тренер В.Долюк) – у неї 
бронза. Срібні медалі першості дістали-
ся збірній ЗОШ № 6, яка отримала приз 
глядацьких симпатій (тренер В.Шевчук, 
він представник збірної ДЮСШ). А золо-
то здобула команда РК ДЮСШ, яка пред-
ставлятиме район на обласних першостях 
та ХVІ Спортивних іграх учнівської молоді 
Тернопільщини. Хочеться відмітити ряд 
шкіл і навчальних закладів, які беруть ак-
тивну участь у волейбольному русі району, 
а саме: Чортківські гімназія “Рідна школа”, 
ЗОШ №№ 6, 7, 4, 2, Білівська, Улашків-
ська, Горішньовигнанська, Чортківське пе-

дагогічне училище та економічний коледж 
ЧІПБ.

Призери змагань нагороджені грамо-
тами, переможці – кубком. Особливу 
вдячність хочеться висловити колективу 
тренерів кафедри волейболу РК ДЮСШ, 
медичному працівникові П.Кузику, дирек-
торові школи В.Градовому, начальнику 
відділу освіти РДА Т.Яремко, начальнико-
ві відділу у справах молоді та спорту РДА 
О.Галущаку, вчителям фізичної культури 
усіх згаданих навчальних закладів.

Андрій ПРОКОПІВ, 
головний суддя змагань

Фото Павла КУЗИКА

Волейбол
Олімп підкорювали одержимі

Позаминулої неділі спортивний 
зал Чортківської РК ДЮСШ 

зібрав усіх шанувальників, фанів, 
прихильників здорового способу 

життя та молодих талантів 
волейболу.

Щиро вітаємо з 50-річчям 
Горішньовигнанського сільського голову

Бориса Володимировича ГЕВКА.
Від щирого серця 
         бажаємо здоров’я  –
Без нього немилі 
                      всі наші діла. 
В здоров’ї – багатство, 
                   радість і сила, 
А іншого великого 
          щастя на світі нема.
Хай доля дарує довгі літа, 
А в серці довіку 

                                             живе доброта. 
Хай легко працюється, добре живеться, 
Все вміється, можеться і удається 
На довгі та многії літа.

Працівники Горішньовигнанської сільської 
ради та сім`ї Цеглярських і Кісілів.

КОПИЧИНСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (№112)
проводить набір на заміщення вакантних посад:

(джерело утримання – Держбюджет)
1. Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 
(повна середня освіта; вік до 30 років; з/п від 1400 грн.).
2. Молодший інспектор відділу охорони 
(повна середня освіта; вік до 30 років; з/п від 1400 грн.).

загальні положення до кандидатів: стать чоловіча; вік до 30 років; служба в Збройних 
Силах, інших військових формуваннях або звільнені від призову згідно з чинним законодав-
ством; позитивні характеристики зі Збройних Сил, попередніх місць роботи, навчання; 
задовільний стан здоров’я; добра фізична підготовка.

переваги проходження служби: змінний графік роботи (доба через три); пільгове на-
рахування пенсії; з/п фінансується за рахунок коштів Держбюджету; за необхідності нада-
ється гуртожиток.

Звертатись за адресою: м. копичинці, вул. шевченка, 94.
Тел.: 097-776-99-10; 4-17-75; 4-12-34.

3-кімнатна квартира на 2-му поверсі в м. 
Чортків по вул. Шухевича. Ціна договірна.

Тел.: 066-302-42-57; 066-302-42-37.

3-кімнатна квартира в новому будинку з 
дорогими ремонтами і меблями, за домовленістю, 
в  м. Чортків.

Тел.: 066-046-64-67; 098-310-06-37.

гараж, площею 33 кв. м, земля приватизована, 
за адресою: вул. С.Бандери.

Тел. 050-377-34-00.

власний будинок у Чорткові по вул. Шопена 
на 13 сотках приватизованої землі.

Тел. 096-793-71-71.

автомобіль ВАЗ-2105,  1986 р. в., на ходу, 
недорого.

Тел. 098-358-64-49.

2-кімнатна квартира, загальною площею 
50,6 кв. м та великий підвал по вул. Залізнична, 3. 
Приміщення може бути використане під магазин 
чи бар.

Тел. 097-187-18-13.

ПРОДАюТЬСЯ


