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Виходить з 1939 року

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Заступник голови 
районної ради
Л.хруСТавка

Із засідання колегії ОДАВітання

Міліція інформує

Чортківським РВ УМВС України в Тернопіль-
ській області розшукується безвісті зниклий 

громадянин БаБкін Олек-
сандр Володимирович, 
24.11.1992 р. н., житель с. 
Звиняч, який 14 січня 2012 
року близько 22-ї год. вий-
шов із дому та по даний час 
не повернувся; місцезнахо-
дження його не відоме. 

Особливі прикмети роз-
шукуваного: ріст 170-175 
см, худорлявої статури, об-
личчя овальне, волосся ко-
роткої стрижки русяве, очі 
карі, був одягнений у курт-

ку темно-зеленого кольору, штани – джинси 
синього кольору, чорного кольору зимові чере-
вики, кофту з кольоровими смугами по гори-
зонталі. Документів при собі не мав.

кому відоме місцезнаходження розшукува-
ного, просимо терміново повідомити за номе-
рами телефонів: (03552) 2-12-45; 098-637-88-
48 або 102.

Увага: розшук!

Продзвенів «Дзвін» на всю область

Подібного на Чортківщині не було давно. На Тетянин день, 25 січня, у нас в районі можна 
було зустріти чи не усіх начальників обласних структур, голів райдержадміністрацій та 

райрад, керівників управлінь агропромислового розвитку та земельних, сільськогосподарських 
підприємств із усього Тернопілля тощо. Причина? На базі району, а саме – приватного 

агропромислового підприємства «Дзвін», у селах Звиняч і косів відбулося спільне виїзне 
засідання колегії облдержадміністрації та регіонального комітету з економічних реформ.

(Закінчення на 2-й стор.)

Палітра єднання

І обнялися береги одного, 
вічного народу!..

Ідея соборності бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського 
престолу в києві, а її філософське коріння сягає часів візантії. Протягом віків її практичним 

втіленням займались українські гетьмани.  Сила цієї ідеї настільки міцна, що вона віднайшла 
своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів. адже для боротьби за свої 

національні інтереси україні споконвіку була вкрай важливою територіальна єдність. 
Тому-то День Соборності та Свободи україни (таке влучне поєднання воєдино двох 

промовистих означень одвічних національних прагнень маємо внаслідок указу 
Президента україни від 30 грудня 2011 року) аж бринить високою й дзвінкою струною, 

злучивши міріади найтонших почувань душі.
(Закінчення на 4-й стор.)

29 січня – День працівників 
пожежної охорони

Шановні працівники та ветерани 
пожежної охорони! 

Щиро вітаємо вас із професійним святом.
Ви обрали одну з найскладніших професій, по-

кликану боротися з найнебезпечнішою стихією – 
вогнем. Інколи ціною власного життя, ви, не вага-
ючись, готові кинутися у вогонь, щоби прийти на 
допомогу людям, рятуючи і їх життя, і майно. Це 
свято сильних і відважних людей. За готовність у 
будь-яку хвилину прийти на допомогу, героїзм і 
відвагу ви здобули повагу й шану наших краян. Де-
сятки успішно ліквідованих пожеж і врятованих із 
вогню людей – це, мабуть, найкраще підтверджен-
ня особливої важливості та благородності вашої 
професії.

Тож бажаємо всім, хто присвятив своє життя 
професії вогнеборця, життєвої енергії, незборимої 
волі й стійкості духу, витримки та мужності у справі 
служіння державі та народові України. Нехай зла-
года й достаток завжди панують у ваших оселях, а 
праця сторицею повертається вам здоров’ям, щас-
тям і добром.

1. Відповідно до ч. 1 п. 6 ст. 56 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 
дванадцяту сесію Чортківської районної ради VI 
скликання 31 січня 2012 року о 10-й годині в залі 
засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести 
питання:

2.1. Про обрання голови Чортківської районної 
ради.

2.2. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів 

обласної ради від району, голову районної дер-
жавної адміністрації та його заступників, керівників 
управлінь і відділів райдержадміністрації, міського, 
селищного та сільських голів, керівників політичних 
партій та громадських організацій, засоби масової 
інформації.

20 січня 2012 р.                                      № 5

Заступник голови районної ради
Л.хруСТавка

Про скликання дванадцятої 
сесії Чортківської районної 

ради VI скликання

Розпорядження
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Із засідання колегії ОДАВ облдержадміністрації

Україна має прийняти ефективне й адекватне рішення щодо 
непомірно високої ціни на газ, яку наша держава отримала 
внаслідок газових угод 2009 року. Про це заявив Президент 
України Віктор Янукович, відкриваючи засідання РНБО.

«Це питання має дуже велику вагу в житті нашої країни, в її 
економіці та розвитку», – сказав Глава держави.

Президент підкреслив, що відомі газові угоди є для Укра-
їни «величезним тягарем» – у тому числі з огляду на те, що 
вони приймалися на 10 років. Відтак зараз ми маємо до-
класти всіх зусиль, щоби розв’язати цю проблему, наголосив 
В.Янукович.

«В умовах економічної кризи, яка зараз є в світі – і вона 
ніяк не може оминути Україну, – ця угода є додатковим не-
гативним важелем впливу на життя нашої країни. Без пере-
більшення скажу – кожної людини», – зазначив Президент.

У своєму коментарі для місцевих ЗМІ голова Тернопіль-
ської облдержадміністрації Валентин Хоптян зазначив: «Ми 
повинні в першу чергу дбати про підняття життєвого рівня 
наших громадян, тому піднімати ціну на газ для населення 
ніхто не буде. Сьогодні керівництво нашої держави веде пе-
реговори щодо зниження ціни на газ до європейського рівня, 
крім того, Україна активно шукає альтернативні джерела га-
зопостачання та застосовує практику щодо скорочення спо-
живання блакитного палива».

На Тернопільщині уже ведеться робота щодо впроваджен-
ня альтернативних видів палива.

«В області проведено роботи щодо заміни застарілого ко-
тельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та кому-
нальної теплоенергетики на високоефективне енергозбері-
гаюче обладнання з використанням місцевих видів палива, 
– сказав В.Хоптян. – Започатковано створення нових вироб-
ництв із виготовлення альтернативних видів палива (паливні 
брикети, пеллети)».

Виробництвом паливних брикетів і гранул із відходів дере-
вини займаються підприємства у Заліщицькому та Бережан-
ському районах, паливних брикетів із пресованої соломи – у 
Козівському районі. Організовано виробництво котельного 
обладнання, на якому використовуються альтернативні види 
палива.

Прес-служба Тернопільської ОДа 

У попередньому номері нашої газети (№ 4 від 20 січня 
ц. р.) в рішенні Чортківської районної ради «Про районний 
бюджет на 2012 рік» допущено технічну помилку. У підпунк-
ті 18.1 замість слів «…в органах Державного казначейства 
України» слід читати: «в органах Державної казначейської 
служби України» і далі за текстом.

Шановні мешканці Чортківщини!
Повідомляємо, що у Чорткові, по вулиці Ст. Бандери, 54 а 

(навпроти міжшкільного навчально-виробничого комбіна-
ту трудового навчання та профорієнтації учнів) відкрито 
новий офіс громадської приймальні Чортківської районної 
організації Політичної Партії «Фронт Змін». Прийом гро-
мадян здійснюватимуть депутати Чортківських районної 
та міської рад від Політичної Партії «Фронт Змін», а також 
керівництво районної організації зазначеної партії.

Громадська приймальня працює щодня, крім вихідних, 
з 9-ї до 17-ї год. Депутати прийматимуть громадян з 9-ї 
до 13-ї год. Контактний телефон: 050-377-01-56.

Подаємо графік прийому громадян на лютий місяць. 
Депутати районної ради: М.М.АНІСЕНКО – 1, 17 лютого; 

В.М.ВИСЛОЦЬКИЙ – 6, 22 лютого; В.І.ГОЦАЛЮК – 7, 23 лю-
того; Б.А.ВЕРХОМІЙ – 8, 24 лютого; М.В.ОПИХАНИЙ – 10, 
28 лютого; О.А.СВИСТУН – 13, 29 лютого; М.Ф.СТАШКІВ 
– 14 лютого.

Депутати міської ради: О.В.ВАВРИК – 2, 20 лютого; 
Н.І.ВЕЛИКОБОРЕЦЬ – 3, 21 лютого; Ю.Ф.МАКОТЕРСЬКИЙ 
– 9, 27 лютого; С.С.СТЕФАНЧУК – 15 лютого; О.Б.ХОТЮК  
– 6 лютого.

Михайло ОПИхаНИЙ, 
уповноважений представник депутатської 

фракції «Фронт Змін» у районній раді

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Даний захід планувався ще наприкін-
ці минулого року, однак із різних ваго-
мих причин довелося перенести його 
більш як на місяць часу. Проте голов-
ному його винуватцю – директору ПАП 
«Дзвін» Василю Градовому – особливо 
готуватись і не потрібно було, адже 
предмет цікавості учасників зібрання 
– його щоденна копітка праця; його та 
більш як двосотенного очолюваного 

ним колективу.
Як ви зрозуміли, спільне засідання 

мало як практичну, так і теоретичну 
частини. Передусім гості (а їх було 
майже три сотні) мали нагоду ознайо-
митися з матеріально-технічною базою 
агропідприємства у Звинячі. Карто-
плесховище, кормова база, токове 
господарство, автотранспортний парк, 
будова комбікормового заводу, тва-
ринницький комплекс, відповідні умо-
ви під євро, створені для працюючих, 
гадаємо, справили позитивне вражен-
ня на гостей. Екскурсія підприємством 
супроводжувалася коментарем госпо-
дарів – власне директора підприєм-
ства, а також голови райдержадміні-
страції  Ярослава Стеця та начальника 
Головного управління агропромисло-
вого розвитку ОДА, куратора району 
Андрія Хоми.

Створене у 2000 році господарство 
зросло з 1450 га орендованої землі до 
8,5 тис. га. Нині – це сучасне високо-
продуктивне приватне агропромислове 
підприємство, яке має чотири відділки, 
263 працюючих, нараховує 485 голів 
ВРХ, із них – 220 корів (цьогоріч планує 
вийти на поголів’я 300 шт., а у найближ-
чі роки після реконструкції та добудови 
тваринницьких приміщень –  на тисячу 
голів дійного стада), 1,5 тис. свиней. 
Річний фонд заробітної плати – 4,5 млн. 
грн. Тільки податків минулоріч підпри-
ємство сплатило майже 3 млн. грн.

Мабуть, зацікавила фахівців і інфор-
мація, що господарство практикує рід-
ке підживлення аміачною водою прак-
тично на всіх полях, що дає значне 
прибавлення врожаю.  

Звичайно, господарство Василя 
Степановича – не найпотужніше на те-
ренах області. Але Чортківський район 
тим,  напевне, і відрізняється від інших, 
що він сильний своїми міцними «се-
редняками». І не тільки цим, а й тим, 
що ці середняки виключно місцеві, а 
отже є патріотами свого краю. Вони 
прийшли сюди не на день-два, тут їхнє 
родинне коріння, а тому не цураються 
посильної допомоги соціальній сфері 
населених пунктів, де вони провадять 
сільськогосподарську підприємницьку 
діяльність. Приміром, минулоріч ПАП 
«Дзвін» надав спонсорської допомоги 
сільським радам, де розташовані його 

відділки, церковним громадам близько 
на 800 тис. гривень. Чи може хтось по-
хвалитися подібними цифрами? 

Побували гості й у місцевій лікарській 
амбулаторії, оснащеній найсучаснішим 
устаткуванням, та оглянули приміщен-
ня дитячого садочка, відремонтованих 
за допомогою В.Градового також під 
євро. А потім переїхали у сусіднє село 
Косів, де у місцевому будинку культури 
відбулося пленарне засідання.

Власне перше питання порядку 

денного й стосувалося стану рефор-
мування сільського господарства в 
області, про що доповідав уже згада-
ний головний аграрій Тернопільщини 
А.Хома. Він зазначив, що за минулий 
рік сільське господарство краю забез-
печило виробництво валової продукції 
сільського господарства на суму 3,7 
млрд. грн., а за темпами приросту ви-
робництва область посіла п’яте місце в 
державі. Валовий збір зернових і зер-
нобобових культур становить 1 млн. 
881 тис. т, що на 620 тис. т більше по-
переднього року. Середня урожайність 
склала 41 ц/га.

«У 2011 році введено в дію чотири 
елеватори в Підволочиському, Бу-
чацькому, Теребовлянському та Гу-
сятинському районах, – наголосив 
Андрій Хома. – Також введено в дію 
два насіннєвих заводи датської фірми 
«CIMBRIA» в Гусятинському, Бучаць-
кому районах і на сьогоднішній день у 
Тернопільському районі один – у стадії 
будівництва, що дасть змогу повністю 
забезпечити потреби області у ви-
робництві висококондиційного насіння 
зернових культур».

 А.Хома звернув увагу присутніх на 
те, що у цьому році продовжувати-
меться реалізація дій спрямованих на 
відродження садівництва й овочепере-
робної промисловості на Тернопіллі. З 
метою цілорічного забезпечення насе-
лення області овочевою продукцією в 
Заліщицькому районі розпочато будів-
ництво тепличного комбінату на площі 
18,6 га. 

«Одним із найважливіших завдань, 
поставлених головою ОДА Валентином 
Хоптяном, є розвиток тваринництва. 
Зокрема, введено в дію 2 молочних 
комплекси з доїльними залами про-
ектною потужністю на 1200 голів корів 
кожен у Бучацькому районі, збільшено 
до 60 тис. голів реалізації в рік потуж-
ність свинокомплексу в Тернопільсько-
му районі», – зазначив пан Хома.

Цього року в області впроваджується 
ще 15 інвестиційних проектів з будів-
ництва та реконструкції тваринниць-
ких комплексів, із них 6 – у молочному 
скотарстві загальною потужністю 5800 
голів корів, 6 – у свинарстві на 195 тис. 
голів свиней та 3 – у птахівництві на 
740 тис. голів птиці.

 Підсумовуючи сказане, Андрій Хома 
зазначив, що за останній рік на Терно-
піллі проведено значне реформування 
агропромислового комплексу, яке до-
зволило суттєво збільшити виробни-
цтво сільськогосподарської продукції, 
разом із тим, робота по впровадженню 
економічних реформ повинна залиша-
тись основним пріоритетом у 2012-му 
та наступних роках.

Друге питання засідання немов до-
повнювало попереднє – Про стан про-

ведення земельної реформи (допо-
відав начальник Головного управління 
Держкомзему у Тернопільській області 
Роман Папіровський). Виступаючий 
конкретно пройшовся по всіх про-
блемних питаннях, що стосуються зе-
мельних відносин. А саме: про оформ-
лення документів щодо прав на землю 
сільськогосподарського призначення, 
приватизацію земель громадянами та 
оформлення правовстановлюючих до-
кументів у межах норм безоплатної 
передачі у власність, оренду земель 
сільськогосподарського призначення 
та інше. У цій сфері також роботи не-
початий край. Голова ОДА дав дору-
чення відповідним структурним підроз-
ділам протягом першого кварталу ц. р. 
навести порядок з водними ресурсами 
та надрами на території нашої області, 
адже це – додаткові надходження до 
бюджету. Особливо наголосив на ак-
тивізації роботи з роз’ясненням суті 
земельної реформи громадянам.

Наостанок йшлося про стан зло-
чинності в області та координацію 
діяльності органів влади у протидії 
злочинним проявам та корупції (допо-
відали перший заступник начальника 
Головного управління МВС України у 
Тернопільській області Юрій Пілюков і 
заступник прокурора області Григорій 
Гулевський).

Підбиваючи підсумки роботи спіль-
ного засідання колегії облдержадмі-
ністрації та регіонального комітету з 
економічних реформ, керівник області 
В.Хоптян відзначив, що такі господарі 
як керівник ПАП «Дзвін» Василь Гра-
довий  заслуговують на пошану й під-
тримку держави. Валентин Антонович 
подякував директору підприємства за 
ініціативність, розуміння потреб роз-
витку тваринництва на Тернопільщині 
як вагомої галузі реформування агро-
промислового комплексу загалом. По-
дякував і керівництву району за органі-
зацію виїзного засідання.

Останні його слова перервала дзвін-
ка коляда, якою вітали аматори сцени 
районного будинку культури та викла-
дачі, вихованці дитячої музичної школи 
шанованих гостей на щедрій чортків-
ській землі.

Любомир ГаБруСЬкИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ 

Продзвенів «Дзвін» на всю областьУкраїна має прийняти ефективне 
й адекватне рішення щодо 

непомірно високої ціни на газ

Уточнення

Депутат в окрузі



N 5 (8341), 27 січня 2012 року

Суспільство 3

30 січня. Тривалість дня – 9.09.  Схід – 7.37. Захід – 16.46. Іменини святкує Антоній

Політикум Дата

Пам’ятай 
про Крути!

волонтерам крут*

Якби представники влади при-
йшли у неділю на Софіївську пло-
щу Києва, де об’єднана опозиція 
святкувала День Соборності, багато 
чиновників уже збирали би валізи. 

Близько двадцяти тисяч людей у 
мороз і снігопад вийшли на вулицю, 
тому що хочуть змін і готові діяти.

Навіть у традиційному дійстві – 
молитві, з якої почалася акція, опо-
зиція просто і переконливо показа-
ла, чим відрізняється від влади. На 
сцені – тільки представники церкви, 
політики – разом із людьми, а не в 
секторі для VIP-персон.

Олександр Турчинов прочитав зі 

сцени лист Тимошенко з колонії. «У 
влади є міліція, ОМОН, Служба без-
пеки, прокуратура і податкова. Але 
у них немає підтримки людей. Тому 
що ці цінності не продаються і не ку-

пуються», – йшлося у ньому.
Лідер ВО «Свобода» Олег Тягни-

бок закликав домовитися і визначи-
ти шлях до перемоги: «Ми повинні 
перемогти, щоб нинішній режим на-
завжди залишив Україну», – сказав 
він.

Головний «ударівець» Віталій 
Кличко був небагатослівний. Він теж 
закликав до боротьби: «Я чудово 
знаю – без боротьби перемоги не 

буває». Виявилося, що за хвилину 
до виходу на сцену він таки підписав 
угоду про об’єднання дій опозиції.

Лідера «Фронту Змін» Арсенія 
Яценюка площа зустріла радісним 
гулом. Він говорив просто, перекон-
ливо і красиво. «Ми – вільні люди... І 
не важливо, коли Янукович призна-
чить своїм указом день свободи. У 
нас немає одного дня свободи. У 
нас буде ера свободи – ми прине-
семо її в Україну», – говорив лідер 
«Фронту Змін».

«Ми змінимо країну. Ми притяг-
немо до відповідальності тих, хто 
сьогодні знущається над українця-
ми. Одним із перших рішень буде 
створення спеціального слідчого 
комітету стосовно тих зловживань, 
які вчинила сьогоднішня влада», – 
підкреслив Яценюк.

А ще він говорив про найпотаєм-
ніше: «Я хочу, щоби кожен українець 
повернув собі відчуття щастя. Про-
стого людського щастя, впевненос-
ті в майбутньому, у своєму житті. У 
тому, що якщо українець пішов до 
школи, він отримає знання, якщо 
працює, то отримує гідну зарплату, 
якщо йде в лікарню, то його лікують. 
І що влада працює на нас, а не ми 
працюємо на владу».

Фіналом мітингу на Софіївській 
площі стала заява опозиції про 
підписання Угоди про спільні дії. 
Принципи прості: координація дій 
і спільний контроль на виборах, 
щоби перешкодити фальсифікаці-
ям; єдиний кандидат на мажоритар-
них округах; демократична коаліція 
в майбутньому парламенті.

Микола ПЕТрук

Опозиція об`єдналася
арсеній Яценюк зі сцени оголосив україну вільною 

від владного режиму. І народ зустрів цю заяву 
захопленим криком. Це куди переконливіше 

за будь-які рейтинги й опитування.

Про підсумки діяльності лікуваль-
них закладів району за 2011 рік 
доповідав начальник відділу охоро-
ни здоров`я райдержадміністрації 
Я.Ратушняк, котрий зазначив, що 
минулий рік був важким для медич-
ної спільноти у зв’язку з прийняттям 
нового бюджетного законодавства і 
реформування галузі. Але з постав-
леними завданнями, підкреслив він, 
наша лікарня справилася з честю. 

Минулоріч медична допомога жи-
телям району надавалася централь-
ною комунальною лікарнею на 410 
ліжок, Пробіжнянською дільничною 
лікарнею (15 ліжок), районним по-
ліклінічним і дитячим поліклінічним 
відділами, стоматполіклінікою, 17-ма 
лікарськими амбулаторіями, що пра-
цюють на засадах сімейної медици-
ни, і 38-ма ФАПами. Всього в районі 
працює 238 лікарів, із них 41 – сі-
мейний, 773 середніх медичних пра-
цівників. Протягом 2011 р. до лікарів 
амбулаторно-поліклінічних закладів 
зафіксовано 807779 відвідувань, 
у денних стаціонарах проліковано 
8428 хворих, зареєстровано 144371 
захворювань. У структурі останніх на 
першому місці стоять захворювання 
системи кровообігу, другому – ор-
ганів дихання, третьому – органів 

травлення. Порівняно з попереднім 
роком зменшилися захворювання 
на інфаркт міокарда, інсульт, проте 
зросли випадки вперше виявлених 
хворих на туберкульоз (46 проти 
27), зареєстрованих первинних он-
кохворих (221 – 216). Поліпшилася 
матеріально-технічна база. Замінено 
дах на стаціонарному корпусі лікар-
ні, завершено капремонт приміщен-
ня амбулаторії по вул. Маковея, 7, 
ремонт кардіологічного відділення, 
лабораторії, відремонтовано денний 
стаціонар, проведено поточні ре-
монти у ФАПах сіл Білий Потік, Тар-
навка, Малі Чорнокінці тощо.

На виконання Програми еконо-
мічних реформ на 2011-2014 рр. 
«Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефек-
тивна держава» минулоріч про-
ведено реорганізацію закладів 
охорони здоров`я району, внаслі-
док чого лікувально-профілактичні 
заклади сільської мережі стали 
структурними підрозділами ЦКРЛ і 
їх фінансування проводиться з рай-
бюджету. Реорганізовано три амбу-
латорії загальної практики/сімей-
ної медицини. На базі Нагірянської 
амбулаторії відкрито пункт швидкої 
допомоги. Рішенням сесії районної 

ради від 21 грудня 2011 р. створено 
робочу комісію по вивченню питан-
ня реорганізації Чортківської ЦКРЛ 
шляхом виділення з її складу струк-
турних підрозділів і утворення на їх 
базі Чортківського комунального ра-
йонного центру первинної медико-
санітарної допомоги. 

Присутній на нараді очільник ме-
дичної галузі області М.Буртняк поді-
лився тим, яким був рік для медици-
ни Тернопільщини, її досягненнями, 
проблемами, й зосередив увагу на 
завданнях, що стоять перед галуззю 
в цьому році.

Про Чортківську райлікарню очіль-
ник області відгукнувся позитивно. 
Започатковано реформи у первин-
ній ланці, але потрібно рухатися 
далі, думати про поновлення ка-
дрів. У Чорткові солідна лікарня, є 
спеціалізовані відділи, чого немає 
в інших: ендокринологія, урологія. І 
новому головному лікарю потрібно 
розробити серйозну програму дій, 
віднаходити ресурси разом із вла-
дою, тоді буде перспектива. Зі свого 
боку, запевнив М.Буртняк, обласне 
управління буде підтримувати у всіх 
добрих починаннях.

Про основні напрямки діяльності 
охорони здоров`я району на 2012 р. 
повідала заступник головного лікаря 
ЦКРЛ С.Шага. Серед них: до 1 квітня 
ц. р. розробити правові документи 
на Чортківську комунальну районну 
лікарню; завершити створення ра-
йонного комунального центру пер-
винної медико-санітарної допомоги 
до 1 липня ц. р.; продовжувати пе-
репідготовку лікарів і середніх ме-
дичних працівників за програмою 
сімейного лікаря та відкрити на базі 
ФАП с. Росохач амбулаторію сімей-
ної медицини; вікдрити пункт швид-
кої медичної допомоги на базі Біло-
божницької лікарської амбулаторії.

Любомир ГаБруСЬкИЙ

У чергову річницю пам’яті Героїв Крут, мабуть, не вар-
то переповідати саму героїку події. Це вже зроблено до 
нас. Однак варто поглянути на це, як на урок історії, бо, 
вочевидь, таки правий Бернард Шоу – «головний урок іс-
торії в тому, що ніхто не робить уроків з уроків історії».

Необхідно, нарешті, визнати, що Крути – наслідок тра-
диційного українського неспішного і безпечного способу 
будувати власну державу, який чомусь фатально повто-
рює національна еліта. Старше покоління політиків давно 
викликає роздратування в молоді, а молоді живуть ніби 
поруч із нами, думають про нас, і не сприймають нас, бо 
самі вже прагнуть інакшого, сучасного життя. Світ став 
ближчим до нас й інше життя виглядає тепер не як при-
мара, а як реальність, що зовсім поруч.

Ми думаємо собі, що все йде на краще, продовжуючи 
творити безлику політику і терпіти безпринципних наці-
ональних лідерів. Це і є той гріх, який завжди провокує 
чергову молоду жертву, так, як Крути чи самопожертва 
юних вояків УПА, а чи голодування студентів на холод-
ному Майдані на знак протесту проти нового Союзного 
договору. Не можна, щоби серед галасливих політиків 
ми не почули голосу молодих, напруги молодих нервів, 
що прагнуть реалізувати себе не десь у світах, а у влас-
ній державі.

Сьогодні від нас залежить, щоби молодь не платила 
життям за юнацький максималізм. Та й досить уже укра-
їнських жертв! 

 Більшість населення України й досі бачить себе ма-
ленькою громадою одноосібників, що залежить від чу-
жомовного зверхника чи тупого чиновника. Ми знову 
будемо обирати між злом відкритим і прихованим злом 
під маскою добра. Українців і досі налаштовують одних 
проти інших і збивають з пантелику навіть не вороги, а 
вчорашні національні лідери, що за ненавистю один до 
одного не бачать навіть України. Вони і зараз заклика-
ють голосувати за пустопорожній прорив без руху і на-
віть без напрямку.

Українцям, а надто молоді потрібні сучасні національ-
ні політики, а не грішники перехідного періоду. Молодь 
не погодиться йти похилими стежками і вибирати, як 
ми досі, менше із двох зол. Прийде час і молодим таки 
вдасться, вчинивши подвиг, викорінити давні гріхи укра-
їнської еліти. Але ж дуже не хочеться, щоб це стало ці-
ною нових жертв. Але ж дуже хочеться, щоби Хтось зга-
дав про Крути! Щоб не накликати біди, щоби побачити 
в усьому не політику, не чергові вибори, а справжній, 
живий рух до української мети.

А сьогодні згадаймо про Крути, і пам’ятаймо про Кру-
ти… Кажуть, вони були не герої, вони були жертви. Жерт-
ви невдалої, короткозорої політики державних мужів, що 
взялися за кормило влади, не маючи до того жодних зді-
бностей. Та вони не є жертвами – триста українських 
юнаків-добровольців, вчорашніх гімназистів і студентів, 
що закрили своїми грудьми всю Україну, не можуть бути 
жертвами. Бо ж що рушило їх у крутянський сніг під кулі 
та багнети безжального ворога, п’яного  більшовицького 
бидла, що перся з Півночі встановлювати «новий світ» на 
наших землях? Чи ж хтось платив їм, а чи змушував іти на 
вірну погибель? Вони пішли в цей свій перший і останній 
бій, прекрасно розуміючи, що не повернуться назад, але 
для них і не було дороги назад. Бо вони – перші паро-
стки пробудженої Нації, що здригнулась, узнавши про 
їх подвиг і завстидалася сама себе. Бо нація сиділа по 
теплих хатах, коли молоді лицарі падали в скривавлений 
сніг. Вона і досі сидить! Чекає своїх Героїв?! Може, вко-
тре, просто на очах слабкого, вічно слізливого і страд-
ницького «старого українства» хтось молодий зіграє свій 
яскравий і жертовний бій, а Хтось згадає про Крути?!

Є ще час зарадити жертвам, не піддатися облесливим 
вмовлянням, не приспати себе і не вчинити подібно «ви-
нниченкам», що повірили в братство з Росією, а потім 
були Крути і Колима.

Не зрадьмо молодих, щоби Крути не вернулися з іс-
торії.

василь ПаНаСЮк, 
викладач державного медичного коледжу

*Крути – залізнична станція поблизу с. Пам`ятне, за 
130 кілометрів на північний схід від Києва. 16 (29) січня 
1918 року там відбувся бій між 4-тисячною більшовиць-
кою армією Михайла Муравйова та 300-ми київськими 
студентами, які захищали підступи до Києва. Бій тривав 
п`ять годин. У перебігу військових дій бій вирішального 
значення не мав, та у свідомості багатьох особливого 
значення набув завдяки героїзму української молоді, 
яка загинула в нерівному бою під Крутами. На похороні 
в Києві біля Аскольдової могили президент Михайло 
Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній бо-
ротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив ге-
роїчному вчинкові вірш із назвою «Пам`яті тридцяти». 
Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або об-
ростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і 
у вітчизняній історіографії. Лише згодом, у 2006 році, 
на місці бою встановлено пам’ятник. А з нагоди 80-х 
роковин бою монетним двором було випущено в обіг 
пам’ятну гривню (вікіпедія).

Медична рада

Реформування охорони 
здоров`я триває

Минулого тижня, 17 січня, у райполіклініці одразу після 
представлення колективу медиків району нового головного 

лікаря (р.в.Чортківського) відбулася медична рада 
за підсумками роботи за 2011 рік, у якій взяли 
участь начальник Головного управління охорони 

здоров`я облдержадміністрації М.Буртняк, голова 
райдержадміністрації  Я.Стець та його заступник І.Стечишин, 

заступник голови районної ради Л.хруставка, директор 
державного медичного коледжу Л.Білик.
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31 січня. Тривалість дня – 9.12. Схід – 7.35. Захід – 16.48. Іменини святкує кирило

Різдвяні традиції

Відгомін свята

У Новорічну ніч та Різдвяні свята люди бажають один одно-
му щастя, радості, миру і злагоди. На Різдво Христове міс-
цевими активістами Л.Дмитраш і Л.Галай було організовано 
вертеп, який проходив у церкві Івана Хрестителя.

З року в рік 13 січня, в переддень Старого Нового року, 
у селі Пастуше ходить Маланка (місцеві юнаки та юнки під 
орудою завклубом О.Грудзінської). Від хати до хати учасники 
дійства поспішали, щоби привітати жителів села зі святом 
Нового року. Селяни давали переодітим артистам грошові 
пожертви, які молодь віддала на будівництво церкви та сіль-
ський клуб. 

Ольга ГруДЗІНСЬка, 
завклубом с. Пастуше

Із дзвінкою колядою, вертепним дійством і дитячим теплом, 
радістю завітали вихованці дошкільного закладу “Сонечко” с. 
Товстеньке разом зі своїми вихователями Галиною Величен-
ко та Марією Івасишин у нашу церкву, щоби привітати усіх 

жителів села зі світлим святом – Різдвом. Невимовна радість, 
любов і світло Вифлеємської зірки, що випромінювали ці ма-
ленькі артисти, передались усім присутнім. Здавалось, ніби 
насправді з неба злетіли біленькі янголята, що сповістили 
убогим пастушкам про народження Ісуса-Спасителя. А за 
Вифлеємською зіркою з далекого Сходу прийшли звіздарі з 
багатими дарами. Вічно жива колядка додавала усьому дій-
ству святковості. Слова-віншування, що линули з уст малень-
кої дитини, зігріли серця усіх присутніх і ніби сам Ісус, мале 
дитя, обнімав усіх своїми рученятами.

Михайло ваврушкО, 
голова церковного комітету церкви 

Пресвятої Трійці УГКЦ

Маланка 
по-пастушівськи

Маленькі посланці 
світлого свята

Швидко збігли святкові дні найвелич-
нішого християнського свята – Різдва 
Христового. В радісний час, коли тор-
жествували Небо і Земля, коли кожну 
українську родину звеселяли святкові й 
урочисті різдвяні колядки та віншуван-
ня, святкували й наші підопічні – само-
тні люди похилого віку. Напередодні 
свят було влаштовано акцію «Різдвяний 
кошик». Із продуктовими святковими 
наборами до своїх підопічних завітали 
наші медичні сестрички. Отримали по-
дарункові набори й одинокі інваліди ди-
тинства.

Ми щиро вдячні тим, хто з розумін-
ням поставився до прохання допомогти 
зібрати кошти для цієї акції: студент-
ському та викладацькому колективам 
чортківських державного медичного ко-
леджу, педагогічного училища, інституту 
та коледжу підприємництва і бізнесу, 

працівникам держлісгоспу, пожежної 
частини, відділу культури і туризму РДА, 
приватним підприємцям П.Петренку, 
Я.Тичковському, В.Кресінському, І.За-
дорожному, А.Пельвецькій, ПАП «Бере-
зина», ПАП «Нічлава», ПАП «Дзвін», ПАП 
«Обрій».

Також вдячні всім організаціям і шко-
лам, які упродовж року розповсюджува-
ли марки Червоного Хреста, і приват-
ним підприємцям за благодійні внески. 
За виручені кошти ми мали можливість 
надавати допомогу важкохворим на ліку-
вання, закупити засоби гігієни, продукти 
та медикаменти для людей з категорії 
соціально незахищених верств.

Щиро вдячні колективам (учнівському 
та вчительському) гімназії ім. М.Шаш-
кевича, особисто заступнику директора 
з виховної роботи Н.Горячій за активно 
проведену акцію напередодні свята Ми-

колая, під час якої вони зібрали багато 
добротного одягу, іграшок. Все це діти з 
радістю принесли до товариства Черво-
ного Хреста, завдяки чому не одна дити-
на, котра потребувала допомоги, до свят 
одягнулася та ще й іграшку отримала.

Ми радо співпрацюємо з навчальни-
ми закладами, адже ця робота виховує 
у молоді доброту, щирість, милосердя, 
чуйність – риси, які в теперішній час так 
необхідні людям. Найвищою нагородою 
для волонтера є радість на обличчях тих 
людей, яким він допоміг.

Отож, зичимо всім міцного здоров’я, 
щастя, достатку, благополуччя. Нехай 
цей рік буде щедрим і багатим на ра-
дість, добрі справи, тепло, любов у ва-
ших оселях. Гарної та світлої долі усім. 
Нехай завжди оживає істина стара: лю-
дина починається з добра.

Ірина СОЛЯНИк, 
голова районної організації 

товариства Червоного Хреста України

Благодійність
Джерело милосердя

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

У цьому вочевидячки переконалися всі 
учасники урочистостей, які відбувалися 
минулої п`ятниці в районному будинку 
культури ім. К.Рубчакової. Зала аж дзве-
ніла трепетною напругою тієї високої 
миті, коли вносився державний прапор, 
синьо-жовте знамено, за що склало жит-
тя на вівтар незалежності не одне поко-
ління наших предтеч. А відтак вторила 
спраглими устами в унісон «душу й тіло 
ми положим за нашу свободу!..», вико-
нуючи славень України. Спраглими че-
рез те, що авторці цих рядків пощастило 
бути присутньою поруч із учасниками 
національно-визвольних змагань, член-
ством Спілки політв`язнів і репресованих 
– одне слово, тими, для кого соборність 
і свобода України – не декларативне 
гасло, а вимріяна й вистраждана, спла-
чена роками неволі власних доль.

Приємною несподіванкою одразу ж 
стало припіднесення залі «Молитви за 
Україну» у виконанні заслуженого ар-
тиста України Бориса Репки – потужний 
професійний вокал. Мав слово голова 
райдержадміністрації Ярослав Стець, 
здійснивши спробу видобути з істо-
ричного календаря означення нового 
осмислення Дня Соборності та Свободи 
України. Поцінувавши наше добровільне 
єднання на основі любові до Бога й одне 
до одного, свободи, толерантності та 
терпимості, наголошував: Акт Злуки віді-
грав значну роль у формуванні політич-
ної думки, мислення народу й подаль-
шому досягненні реальної державності. 
Закликав наполегливо й натхненно, день 
у день, будувати свою державу, свою 

правду, свою волю, бо лише в єдності 
наше майбутнє. Мистецьким продо-
вженням цього гасла стало представ-
лення вокально-хореографічної ком-
позиції «Одна земля зродила нас усіх» 
– однойменної пісні на слова знаного в 
краї поета-пісняра Романа Пахолка й ав-

торки музики, лауреата всеукраїнських і 
міжнародних пісенних конкурсів, викона-
виці Наталії Стець в обрамленні танцю-
ристів визнаних колективів «Яблунька» 
та «Яблуневий цвіт» під орудою талано-
витого подружжя Наталії та Володимира 
Гудових. Численними вигуками «браво!» 
проводжали зі сцени й «Гопак», пред-
ставлений танцювальним колективом 
РБК «Чайка» (кер. Марина Євсюкова).

І знову був віртуальний екскурс в ми-
нувшину, означену непоборним праг-
ненням державності й соборності Украї-
ни, до якого спонукав словом-спомином 
Володимир Мармус – відомий у краї 
дисидент, громадський діяч, ініціатор та 
організатор підпільної росохацької орга-
нізації, члени котрої у січні 1973 року, в 
часи брежнєвського тоталітаризму, на 
честь чергової річниці Акта Злуки виві-

сили над Чортковом національні прапо-
ри. На урочинах були присутні ще й троє 
його побратимів по духу з-поміж отих 
дев`яти сміливців. Згадавши піднесен-
ня духу українства у 90-х рр. – ланцюг 
єдності, мітинги, пікетування Верховної 
Ради, виступаючий закликав наповню-
вати державність України національним 
змістом. А відтак линула симфонічна 
музика у виконанні камерного оркестру 
Чортківської музичної школи під ору-
дою О.Горєлової, щедрівки й колядки, 
виспівані ансамблем дівчаток (кл. викл. 
О.Морозюк), родинного дуету Л. та Ю. 
Майдаників, класика, припіднесена ор-
кестром народних інструментів РБК (кер. 
Н.Миронюк) та солістки Г.Корецької.

Направду безцінним дарунком спіль-
ноті, котра того надвечір`я випонювала 
залу, стала мистецька сув`язь талантів 
Тернопільського академічного облас-
ного українського драматичного театру 
ім. Т.Г.Шевченка. Палко й майстерно 
читав Шевченка народний артист Укра-
їни В`ячеслав Хім`як (на знімку внизу)! 
У лункій тиші натягнутою тятивою випу-
щених назовні почувань сотень сердець 
злинало «В своїй хаті – своя правда, і 
сила, і воля», «Обніміться, брати мої, 
молю вас, благаю!», «Єдиномисліє подай 
і братолюбіє пошли!». Заворожила при-

піднесена заслуженим артистом України 
Дмитром Губ`яком «Дума про козака Го-
лоту». Вигуки «браво!» супроводжували 
вокал соліста театру, нашого земляка, 
лауреата міжнародних конкурсів Мико-
ли Блаженка (на знімку вгорі) і знову 
– Бориса Репки, котрий непереверше-
но розпочинав і завершував урочини. А 
що вже оркестр театру під орудою ви-
пускника Чортківського педагогічного 
училища, народного артиста України 
Євгена Корницького! Надто доречними 
виявилися враження від споглядання 
концертної програми урочистостей за-
служеним працівником культури України, 
хоровим диригентом майже з піввіковим 
стажем, позаштатним кореспондентом 
районки Петром Голінатим: «Майстерно 
зроблені оркестровки додають звучання 
оркестрові немов у великому театрі... 
Надзвичайна образність і виразність ху-
дожнього читання В`ячеслава Хім`яка... 
Потужний вокал Миколи Блаженка і не-
перевершений Бориса Репки... Та й наші 
не пасли задніх: сильне сопрано Галини 
Корецької, триголосся вокального ан-
самблю дівчат...». Зостається додати: у 
тому звучанні поставала своїм голосом і 
ликом Україна – нинішня й майбутня.

анна БЛаЖЕНкО
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Палітра єднання

І обнялися береги одного, 
вічного народу!..

За вагомі особисті заслуги у державотворчій, соціально-
економічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне і бездо-
ганне служіння українському народові, з нагоди Дня Собор-
ності та Свободи України Президент України Віктор Янукович 
нагородив медаллю «20 років незалежності України» 17-х 
наших краян. Поміж них і МаРМУСа Володимира Васи-
льовича – завідувача сектора апарату Чортківської районної 
державної адміністрації у 2006-2009 рр. (як зазначено в на-
городних документах). Проте краянами добре знане це ім`я 
– палкого патріота, активного громадського діяча, дисиден-
та 70-х, очільника так званої росохацької групи отих дев`яти 
сміливців, котрі в ніч проти 22 січня 1973 року здійняли над 
Чортковом національні жовто-блакитні прапори. Без сумніву, 
його стосунок до свята соборності нашої держави – чи не 
найбільш помітний. Вітаємо!

Знай наших!

Символ епохи 
соборності
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Життєві історії

Літературні вісті Різдвяні традиції

Він – місцевий поет, пісняр, музи-
кант, людина, без котрої не проходить 
тепер жодний захід не лише у селі, де 
він проживає, а й, певно, по всій окру-
зі.

Пан Михайло (на знімку в центрі) 
народився 20 січня 1942 року в с. До-
лина. У 1959 р. закінчив Ягільницьку 
середню школу. Працював у колгоспі 
“Радянська Україна”. Навчався в Чер-
нівецькому залізничному училищі про-
тягом 1961-1963 рр. За направленням 
на роботу працював в Естонії більше 
трьох десятків літ, із 1963-го по 1994-й. 
У 1994-му М.Іванківу присвоїли звання 
“Почесний залізничник” МПС. З 1994-
го по 2000-й працював у Росії. Та з по-
чатком нового тисячоліття, у 2000-му, 
Михайло Васильович повернувся до 
рідного села і зараз проживає на бать-
ківському обійсті в с. Долина, хоч сім`я 
і далеко, бо, як він пише у вірші, “…
місця, де родилися, завжди святі…”.

Тематикою поетичних рядків Іванківа 
є ріднокрай, люди, що тут проживають, 
визначні історичні події. Особливо ба-
гато віршів присвячені мамі.

Я маму бачу тільки в сні…
В дитинстві пісеньки співала 
Ти над колискою мені,
Та вже давно тебе не стало,
Гостиш у мене тільки в сні.
Поговори зі мною, мамо,
Погладь та ніжно поцілуй,
Хоч в сні не йди від мене рано,
Ще мить дитинства подаруй.
Юнацьких спогадів картини
Навік вкарбую в серці я,
Бо в них твій голос ніжний линув,
Мов пісня тихая твоя.
Поговори зі мною, мамо,
Погладь та міцно пригорни.
Хоч в сні не кидай мене рано,
Ще трошки юності верни.
В життя я мудрості навчався,
Того, що прожито, не жаль,

До тебе в снах не раз звертався,
Як душу мучила печаль.
Пораду дай мені, рідненька,
Щоб дальше жити гідно зміг.
Полинув би до тебе, ненько, 
Та твій у вічності поріг.
Опіку й ласку досі чую,
Негод життєвих не боюсь,
До тебе в гості часто йду я
На цвинтар й щиро там молюсь.
Хотів би дуже, щоб сказала
Слова розради ти мені –
Сира земля тебе сховала,
Я маму бачу тільки в сні...

2003 р.
Односельчани цінують і пишаються 

таким місцевим “самородком”. Його 
сімдесятиріччя долиняни і шульганів-
чани святкували на два села: у Шуль-
ганівському будинку культури в неді-
лю відбувся вечір, присвячений циклу 
новорічно-різдвяних свят та Соборнос-
ті України. Того ж дня урочисто вітали 
з ювілеєм і активного учасника худож-
ньої самодіяльності пана М.Іванківа. 
Чудовими поетичними рядками, якими 
описано усе життя іменинника, най-
щирішими словами поздоровив одно-
сельчанина заступник голви райради 

Л.Хруставка. В дарунок було сказано 
багато теплих слів від ведучих Тетяни 
Хруставки та Людмили Осадци, звуча-
ли пісні та весь зал побажав ювілярові 
«Многая літа».

А розпочалося свято колядками “До-
брий вечір тобі, пане господарю!”, “Бог 
Предвічний”, яку виконали вокальний 
ансамбль “Перевесло” Шульганівсько-
го СБК (керівник – директор закладу 

Г.Прондюк). 
У виконанні 
а н с а м б л ю 
прозвучали 
того вечора 
коляди, ще-
дрівки “Нова 
радість ста-
ла”, “Ще-
дрий вечір, 
добрий ве-
чір!”, “Новий 
рік” та інші. 
В е с е л о ю 
піснею “Ой 
п р и й ш л а 
зима” приві-
тала глядачів 

гостя із Чернівців Н.Бойчук. Дзвінко лу-
нали колядки у виконанні наймолодших 
учасників свята – учнів Шульганівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Т.Осадци, С.Присяжної, 
Н.Прондюк, І.Пельвецької, Н.Осадци 
(кер. – Т.Бабій). Тепло сприйняли гля-
дачі віншування дітей місцевого дит-
садка та школи. З насолодою слухали 
присутні виступ Л.Буряк, О.Казімович, 
дуетів у складі Г.Прондюк та О.Кучер, 
М.Іванківа та Н.Рудан.

У виконанні учасників концерту па-
тріотичні поетичні та пісенні рядки про-
звучали також із присвятою до Дня Со-
борності України.

На закінчення свята завідуюча бібліо-
текою О.Кучер зачитала поздоровлення, 
які надіслали для односельчан вихідці з 
Долини і Шульганівки Б.Савків, Н.Сенів-
Жук, Є.Шевчук, а також подякувала 
спонсорам, які допомогли у придбанні 
костюмів для вокального ансамблю “Пе-
ревесло”, – ПП “Шульганівське”, ПАП 
“Довіра”, сільська рада, Л.Хруставка, 
С.Совінський, Р.Джала, М.Кушнірик, 
Я.Гриців, М.Маліцький, С.Кухар.

Олександра куЧЕр
Фото віктора руДаНа 

Збереження та обмін культурними традиціями свят-
кування Різдвяних свят; глибоке ознайомлення з осо-
бливостями родинних традицій, менталітету та новими 
тенденціями у розвитку культури обох країн і євроін-
теграції молоді – ось що мали на меті дві сторони – і 
українська, і польська, – виконуючи даний міжнарод-
ний проект. Супроводжувала групу молоді голова то-
вариства МГО «ІНІЦІАТИВА» Марина Євсюкова. Діти 
від 15 до 20 років проживали в польських сім`ях, у яких 
ростуть їхні однолітки. Разом із польською родиною 
вони святкували Святий вечір, Різдво. Як розповідає 
одна з учасниць поїздки Настя Бойчук, учениця 10-А 
класу ЗОШ № 7, традиції наших сусідів у вшануван-
ні народження Сина Божого дуже схожі на наші, хоча 
є й відмінності. У сім`ї, яка прийняла нашу школярку, 
вечерю готували чоловіки (кажуть, що вони кожного 
року чергуються: одного – жінки, іншого – чоловіки). 
На стіл спочатку кладуть сіно, а вже потім застеляють 
скатеркою (пригадуєте, так робили з давніх-давен і у 
нас). Страви, які вони споживають у Святвечір, теж не 
ті, що ми звикли бачити на нашому столі. От щоби 
хотілося Насті перейняти й запозичити, запровадити 
й у своїй сім`ї, так це обряд обміну оплатками: відла-

муючи невеликий шматочок, людина передає її іншій, 
промовляючи побажання та вітання до Різдва. Це так 
зворушливо і настільки об`єднує родину! 

Настя розповідала своїм гостинним господарям про 
свою країну, місто, в якому живе, наші традиції свят-
кування Різдва (міста, в яких перебували чортківчани, 
– Добжень Велькім та Ополє – знаходяться під німець-
ким кордоном, далеко від України (приблизно 700 км 
від Чорткова), тому й не дуже обізнані вони з україн-
ськими звичаями).

Щоби краще передати дух українського Різдва, ді-
вчина колядувала наші колядки, віншувала. 

Поляки, в яких жила Настя, – вегетаріанці, то навіть 
на Різдво вона не побачила на столі звичних для нас 
м`ясних страв у ці свята. Але культурна, духовна про-
грама дня була насиченою: опольці організували Насті 
екскурсію по місту, заходили у костели оглядати вер-
тепи, особливо запам`яталася школярці жива шопка, 
яку вона спостерігала у Катовіце.

Гостювали наші юні чортківчани три дні. Й кожний 
день перебування був продуманий до дрібниць, запо-
внений відвідинами, зустрічами, розмовами. Побува-
ли хлопці та дівчата і в гмінному осередку культури, 
де оглянули виставку робіт гуртківців на різдвяно-
новорічну тематику. В останній день свого перебуван-
ня в Польщі й гості, й ті, хто їх приймав, зібралися за 
круглим столом удома в організатора цієї зустрічі з 
польської сторони п. Герарда Каспшека. Звучали сло-
ва вдячності спонсорам даної поїздки – ПП Валерію 
Соколенку, п. Герарду Каспшеку, МГО «ІНІЦІАТИВА», 
привітання та запрошення для юних поляків приїжджа-
ти на чортківську землю, де їх також чекають.

Передувала цьому міжнародному проекту ще одна 
подія: підписання на початку грудня минулого року 
угоди про співпрацю гмінного осередку культури м. 
Добжень Велькім в особі його директора п. Герарда 
Каспшека та МГО «Центр розвитку молодої громади 
й міжнародного партнерства ІНІЦІАТИВА» м. Чортків. 
Українську делегацію представляли голова вищезга-
даної організації Марина Євсюкова, голова ради МГО 
Олександр Хотюк, а також депутат міськради, приват-
ний підприємець, меценат Валерій Соколенко. Даною 
угодою визначено напрями співпраці: обмін делегаці-
ями молоді; популяризація української мови – в Поль-
щі, польської – в Україні; обмін і стажування; спільна 
організація конференцій, семінарів, практик, круглих 
столів тощо; спільна підготовка проектів щодо зовніш-
нього фінансування; підготовка та реалізація спільних 
видань на наукову та методичну тематику; реалізація 
спільних міжнародних проектів; розробка ідеї для ре-
алізації спільних проектів; створення баз даних про-
грам навчання.

Оксана СвИСТуН
Фото з альбому Насті БОЙЧук

Розпочався літературно-мистецький 
вечір під звуки давньогрецької мелодії. 
Дев`ять дівчат, одягнутих у довгі біло-
сніжні хітони, несли у руках запалені 
свічі – ніби дев`ять муз Олімпу. Так не-
стандартно, але зовсім у дусі заходу, 
що проводився, почалася основна час-
тина фестивалю. Зала спраглих почути 
й побачити дійство була переповнена 
вщерть. Можливо, таку масовість відві-
дання спричинив ще й факт вручення на-
город достатній кількості чортківчан? Та 
про це пізніше. А зараз розповім про гос-
тей, що завітали до Чорткова на цей ве-
чір: письменник, директор видавництва 
«Ярославів вал» М.Слабошпицький, ко-
трий неодноразово бував у нашому істо-
ричному містечку; поетеса С.Короненко; 
письменник, літературознавець, критик, 
перекладач, доцент кафедри україн-
ської літератури Прикарпатського наці-
онального університету ім. В.Стефаника 
Є.Баран; поет, заступник головного ре-
дактора газети «Літературна Україна» 
С.Бондаренко. Вшанували своєю при-
сутністю даний захід голова районної 
держадміністрації Я.Стець та його за-
ступник І.Стечишин.  

Киянин М.Слабошпицький як виконав-
чий директор Ліги українських меценатів 
ім. Є.Чикаленка вручив відзнаку лауреата 
премії Ліги меценатів і пам`ятний пода-
рунок з цієї нагоди визначному меценату 
нашого краю, благодійнику, директору 
державного медичного коледжу шанова-

ному Л.Білику (на знімку). Скільки вітань 
та добрих слів пролунало на адресу лау-
реата зі сцени! Очільник району Я.Стець 
щиро потиснув руку Л.Білику, поздо-
ровляючи із заслуженою нагородою, ві-
ршоване поздоровлення пролунало від 

міського голови М.Вербіцького, пісенні 
вітання – від відділу культури і туризму 
РДА та очолюваного ним колективу. 

М.Слабошпицький на цьому не за-
кінчив виконувати обопільно приємну 
та почесну місію – нагороджувати при-
сутніх. На цей раз він діяв як співголо-
ва координаційної ради Міжнародного 
конкурсу знавців української мови ім. 
П.Яцика – вручав подячні дипломи за 
стійку громадянську позицію та спри-
яння у проведенні зазначеного вище 
конкурсу. Нагороди отримали добродії 
Я.Стець, О.Стадник, І.Ольшаковський, 

М.Вербіцький, Я.Угляр, В.Погорецький, 
В.Вислоцький, П.Стахів, І.Матвієшин.

Виступи запрошених гостей переплі-
талися з пісенними номерами та танцю-
вальними композиціями, які дарували 
присутнім працівники й вихованці РБК ім. 
К.Рубчакової та дитячої музичної школи, 
медичного коледжу: О.Морозюк у су-
проводі дитячого зразкового хору та на-
родного аматорського ансамблю народ-
них інструментів (кер. – О.Морозюк та 
О.Чепига); Г.Корецька й оркестр народ-
них інструментів (кер. – Н.Миронюк); ро-
динний дует Кашубів; інструментальний 

дует у складі С.Хорощака і В.Довганя; 
вокалісти В.Яковлєва, Р.Запорожець, 
Ю.Данилюк, Л.Майданик; народний ама-
торський ансамбль танцю «Чайка» (кер. 
– М.Євсюкова); а також народний ама-
торський хор «Гармонія» Теребовлян-
ського вищого культосвітнього училища.

На фестивалі також презентували чер-
говий номер літературно-мистецького 
та громадсько-публіцистичного журналу 
«Золота Пектораль» і свіжий випуск літе-
ратурного альманаху «Сонячне гроно».

Оксана СвИСТуН,
фото автора

Самородок долинської громади
кожна окрема особистість складає оту міць, опору, силу, 
що рухають суспільство вперед. І тому недарма багатою 

вважається та громада, члени якої є працьовитими, 
ініціативними, небайдужими. Людиною, котра запалює серця 

усіх навколишніх, котра, багато років проживши у далеких 
заможних краях, зуміла пронести через стільки часу любов 
до рідної землі та пройняти цим почуттям інших, у громаді 
сіл Долина та шульганівка є Михайло васильович ІваНкІв.

А як у вас, сусіди?
Це питання вирішили з`ясувати члени 

МГО «ІНІЦІаТИва», відправившись у складі 
сімох юних осіб до сусідньої Польщі 
на святкування католицького різдва. 

«різдвяна традиція єдності» – так називався 
цей організований захід.

Митці зустрічаються у Чорткові
Минулої неділі, 22 січня, саме у День Соборності україни, 
у районному будинку культури ім. к.рубчакової відбувся 

черговий літературно-мистецький захід «в гостях у «Золотої 
Пекторалі». Ініціатором виступив головний редактор 

вищеназваного журналу в.Погорецький, а організовували захід 
райдержадміністрація та відділ культури і туризму рДа.
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2 лютого. Тривалість дня – 9.19. Схід – 7.32. Захід – 16.519. Іменини святкує Євгенія

Служба зайнятості інформує

ДАІ інформує

Кримінал

Соцзахист інформує

Чортківський районний центр за-
йнятості, проаналізувавши роботу зі 
зверненнями громадян, повідомляє, 
що упродовж 2011-го року, у порів-
нянні з 2010-им, кількість письмових 
звернень збільшилась на 6 листів 
(із 5 до 11). Особливо збільшилась 
кількість листів із вищестоящих ор-
ганізацій за зверненнями громадян 
до органів влади щодо працевла-
штування, виплати допомоги по 
безробіттю, соціальних послуг для 
осіб із обмеженою працездатніс-
тю, порядок перебування на обліку 
тощо. Разом із тим на 0,4 відсотка 
збільшилась, порівняно з відповід-
ним періодом минулого року, кіль-
кість жителів м. Чортків і району, які 

побували на особистих прийомах у 
керівників Чортківського районного 
центру зайнятості з питань: умов 
взяття на облік і порядку реєстрації 
осіб, які мають особисті селянські 
господарства, надання дотацій ро-
ботодавцям на створення робочих 
місць для працевлаштування без-
робітних, здобуття нової професії, 
одержання одноразової допомоги 
по безробіттю для заняття підпри-
ємницькою діяльністю, умов і по-
рядку реєстрації в центрі зайнятості, 
порядку укладення трудового до-
говору між підприємцем-фізичною 
особою і найманим працівником, 
виплати допомоги по безробіттю, 
вивільнення працівників, про до-

строковий вихід на пенсію, видачу 
довідок для отримання соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім`ям 
і житлових субсидій.

Окрім того, керівництвом Чорт-
ківського районного центру зайня-
тості забезпечено функціонування 
«гарячої» телефонної лінії. Протягом 
минулого року на «гарячу» лінію до 
керівництва служби зайнятості зате-
лефонувало 10 осіб, також 1 звер-
нення від мешканця Чортківського 
району надійшло на урядову «гаря-
чу» лінію.

Усі звернення  розглянуто у вста-
новлені терміни, адресатам нада-
но конкретні письмові відповіді, 
а громадянам, котрі побували на 
особистих прийомах, усно надані 
роз’яснення по суті порушених ними 
питань.

Ірина ГрИГОрук, 
провідний спеціаліст-

юрисконсульт Чортківського РЦЗ

Про роботу зі зверненнями громадян

За час роботи в підрозділах ДАІ 
люди звикають до різного, їм дово-
диться бачити знівечені тіла людей, 
розбиті автомобілі та, можливо, як ніх-
то, працівники Державтоінспекції ро-
зуміють, що це все є наслідком люд-
ської безпечності, грубого ігнорування 
вимог Правил дорожнього руху.

З початку року на дорогах області 
було скоєно 18 автопригод із потер-
пілими, при яких: 3 людей загинули та 
22 отримали поранення. Здавалось би, 
не багато, але за кожною з них – біль, 
сльози, важкі поранення та смерть.

За статистикою, в цьому році на до-
рогах Тернопілля кожні дві автоприго-
ди з трьох – це наїзди на пішоходів. В 
одних випадках пішохід розпочав пе-
рехід, не впевнившись у безпеці своїх 
дій, в інших – водій проявив неуваж-
ність і допустив наїзд на пішохода. До-
речно зауважити, більшість автопри-
год такого роду стається в темну пору 
доби у складних погодних умовах.

Можливо, прискіпливими вигляда-
ють для водіїв вимоги автоінспектора 
протерти зовнішні світлові прилади, 
замінити згорілу лампочку, та й уві-
мкнути світло фар при русі в тумані, 
а не лише габаритні вогні. Виконання 
таких вимог – це в першу чергу тур-
бота про безпеку людей, щоби тран-
спортний засіб був добре видимий на 
проїзній частині іншим учасникам до-
рожнього руху.

На даний час прогнози синоптиків 
невтішні, в найближчі два дні прогно-
зуються й надалі снігопади та сильні 
пориви вітру, які спричиняють утво-
рення заметів на дорогах. Працівни-
ки ДАІ звертаються до водіїв: по мірі 
можливості не виїжджати на дороги, 
утриматися від далеких поїздок, якщо 
ж виїзд все ж необхідний, слід бути 
особливо уважними, чітко і неухиль-
но дотримуватись Правил дорожнього 
руху.

Слід пам’ятати, що керування тран-

спортом на дорозі, вкритій шаром 
снігу, вимагає від водіїв в умовах оже-
ледиці особливих навичок і вміння, 
а також відповідної підготовки тран-
спортного засобу.

Необхідних заходів безпеки в даних 
погодних умовах повинні дотримувати-
ся й пішоходи, котрим необхідно зна-
ти, що гальмівний шлях транспортного 
засобу значно збільшується на дорозі, 
вкритій снігом, і не завжди водій змо-
же вчасно зупинити свій автомобіль, 
побачивши пішохода, який переходить 
дорогу.

Не хотілось би нагадувати пропис-
них істин, які ми знаємо з дитинства, 
де переходити вулицю, як поводити 
себе у тій чи іншій дорожній ситуа-
ції; але хочеться сказати лише одне: 
дорога не прощає помилок і слід за-
думатись, що кожна з них може бути 
трагічною. Тож чи варто, вигравши 
декілька хвилин при переході вулиці у 
недозволеному місці, піддавати своє 
життя небезпеці?!

Ігор ПаСТух,
інспектор 

Чортківського В ДАІ

Відповідно до статті 12 Закону 
України «Про державну допомогу 
сім`ям із дітьми» допомога при на-
родженні дитини нараховується, 
виходячи з розміру прожиткового 
мінімуму для дітей віком до шести 
років, установленого на день наро-
дження дитини.

Допомога при народженні дитини 

надається у сумі, кратній 30-ти роз-
мірам прожиткового мінімуму, – на 
першу дитину; кратній 60-ти роз-
мірам прожиткового мінімуму, – на 
другу дитину; кратній 120-ти роз-
мірам прожиткового мінімуму, – на 
третю і кожну наступну дитину. Ви-
плата допомоги здійснюється од-
норазово у десятикратному розмірі 

прожиткового мінімуму при наро-
дженні дитини, решта суми допо-
моги на першу дитину виплачується 
протягом наступних 24-х місяців, 
на другу дитину – 48-и місяців, на 
третю і кожну наступну дитину – 72 
місяці рівними частинами у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Кількість автопригод 
зростає

Допомога при народженні дитини та по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку в 2012 р.

Допомога по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку 
надається в розмірі різниці між 100 
відсотками прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних 
осіб (із 1 січня ц. р. – 1073,00 грн., 

із 1 квітня – 1094,00 грн., із 1 липня 
– 1102,00 грн., із 1 жовтня – 1118,00 
грн., із 1 грудня – 1134,00 грн.), та 
середньомісячним сукупним дохо-
дом сім’ї в розрахунку на одну осо-
бу за попередні шість місяців, але 

не менше як 130 грн.

Ольга кОваЛЬЧук,
начальник відділу субсидій, 

допомог, соціальних компенсацій 
та гуманітарних питань УПСЗН РДА

Розмір допомоги при народженні дитини, яка народилась у 2012 році:

з 1 січня з 1 квітня з 1 липня з 1 жовтня з 1 грудня

На першу дитину 26790,00 27330,00 27510,00 27900,00 28830,00

На другу дитину 53580,00 54660,00 55020,00 55800,00 57660,00

На третю і кожну наступну дитину 107160,00 109320,00 110040,00 111600,00 115320,00

Одноразова виплата 8930,00 9110,00 9170,00 9300,00 9610,00

Щомісячна виплата

На першу дитину 744,17 759,17 764,17 775,00 800,83

На другу дитину 930,21 948,96 955,21 968,75 1001,04

На третю і кожну наступну дитину 1364,30 1391,80 1400,97 1420,83 1468,19

16 січня ц. р. о 19 год. 20 хв. у чергову частину 
Чортківського районного відділу міліції від лікаря при-
ймального відділення ЦКРЛ надійшло повідомлення 
– до них звернулася громадянка (мешканка Чорткова, 
1983 р. н.) із заявою, що цього ж дня близько 19-ї го-
дини у міському парку невідомий чоловік, погрожуючи 
фізичною розправою, зґвалтував її. 

Одразу ж було проведено усі необхідні організацій-
ні заходи, належне медичне обстеження потерпілої 
судмедекспертом, лікарем-гінекологом, котрі винесли 
заключення із підтвердженням факту зґвалтування. 
Вжито заходи щодо розшуку злочинця. Слід заува-
жити, потерпілою було надано достатньо інформації 
щодо даної справи й опис нападника, завдяки чому 
був складений фоторобот. Адже невідомий мужчина, 
будучи в нетверезому стані, розв’язавши язика, роз-
повів дещо про себе і навіть те, де працює (а працю-
вав в одному з торгових центрів Чорткова). Ґвалтівни-
ка затримано. Ним виявився молодий чоловік (1985 р. 
н.), котрий мешкає в одному із найближчих сіл нашого 
району. Боляче усвідомлювати, що у «горе-коханця» є 
молода дружина, котра, до речі, виношує під серцем 
другу дитинку, першій – два з половиною роки, а йому 
оковита затьмарила розум і потягнула на пошуки «ве-
ликої безвідмовної любові».

А події (за свідченнями потерпілих, так-так – саме 
потерпілих, і винуватця скоєного) розвивалися так…

У Чорткові 16 січня наприкінці робочого дня моло-
дий чоловік із товаришем, придбавши у магазині «Су-
путник» оковиту, вирішили перехилити по чарчині; та 
цього виявилося їм замало і вони «дошліфувалися» 
пивом (а як же (!) – горілка без пива, як кажуть, гроші, 
викинуті на вітер). Опісля товариш поспішив у дитса-
док за дітьми (лише уявити (!), батько напідпитку за-
бирає діток із садочка), а наш «герой», спізнившись на 
автобус додому, повідомив дружині, що залишається у 
місті. Біля «Супутника», запримітивши красиву юнку – 
студентку одного із чортківських навчальних закладів, 
– наче ненароком зіштовхнувся з нею, мабуть, хотів 
привернути до себе увагу (це відбувалося близько 17-ї 
години). Дівчина не надала цьому ніякого значення, 
оскільки в той час розмовляла з батьком по мобіль-
ному телефону через навушники, прямуючи у напрям-
ку вул. Копичинецькій. Навпроти дороги, яка веде до 
школи № 7, молодик наздоганяє юнку, хапає її за руку 
й починає тягнути у темний провулок, погрожуючи піс-
толетом, щоби не зчиняла ніякого шуму. Та дівчина не 
розгубилася й закричала: «Тату, до мене якийсь чо-
ловік пристає!». Нападник не зрозумів, де батько, та 
накивав чимдуж п’ятами. Та на цьому його «пошуки 
любові» не закінчилися!.. Знову випивши пива, вирі-
шив продовжити свої злочинні наміри. Другу жертву 
чолов’яга зустрів на вул. Б.Хмельницького. Зайшовши 
ззаду, він обійняв незнайомку, приставивши до її спи-
ни в ділянці ребер пістолет, пригрозив, що вистрілить, 
якщо та чинитиме опір. Якби ж знаття, що пістолет 
– іграшковий (!)… Зазнавши психологічного шоку та 
невимовного переляку, що, крім неї, можуть постраж-
дати ще й перехожі, жінка не перечила незнайомцю. 
Вулицею вони йшли, на перший погляд, як подружня 
пара. Завівши жертву до закинутої каси у парку, де 
колись були дитячі гойдалки, нападник звелів їй роз-
дягнутися і… Сталося те, що сталося… Опісля зґвал-
тування «горе-коханець» ще й, «розправивши крила», 
набрався наглості розпитувати, чи їй сподобалося, і 
навіть дав деяку інформацію, де його знайти, якщо 
жінка захоче ще з ним зустрітися. Не усвідомлюючи, 
що вчинив злочин, молодик, викликавши по телефону 
свого знайомого (особу котрого також уже встанов-
лено працівниками міліції), попросив, щоби той відвіз 
його додому, і спокійно «удалился восвояси». А потер-
піла, прийшовши до тями, звернулася до лікарів.

Слід зазначити, ґвалтівник у перший же день прове-
дення розслідування потрапив у поле зору працівників 
правоохоронних органів, але поки що як підозрюва-
ний, бо впевнено розповідав, де знаходився і чим за-
ймався похвилинно вказаного дня. Отже, на перший 
погляд, у нього було тверде алібі ще й за підтверджен-
ням його батьків. Та наступного дня, коли слідчі про-
аналізували всю інформацію, виявлені нові обставини, 
встановивши особу, котра відвезла «нашого героя» з 
паркового мікрорайону, все сходилося на підозрю-
ваному. 18 січня, перед святою вечерею, працівники 
міліції затримали злочинця у його ж оселі. Мотивація 
скоєного – «бракувало безвідмовної великої любо-
ві…». Знайшов?! Правду кажуть, зелений змій не лише 
забирає розум, а ще й додає дурнуватої сили…

На даний час затриманий знаходиться під вартою до 
судового розгляду справи.  

Згідно зі ст. 152 ч. 1 Кримінального кодексу України 
– зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуван-
ням фізичного насильства, погрози його застосування 
або з використанням безпорадного стану потерпілої 
особи, – карається позбавленням волі на строк від 
трьох до п’яти років. Ось вам і безвідмовна любов…

Тетяна ЛЯкуш
(за інформацією працівників міліції)

Йому закортіло 
«безвідмовної любові»… На виконання Закону україни від 13 січня 2011 року за 

№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону 
україни від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян» 
Чортківський районний центр зайнятості надає інформацію 

про стан роботи щодо задоволення запитів за 2011 рік.



паспорт серії МС за № 432501, виданий Чортківським 
РВ УМВС України в Тернопільській області 23 грудня 
1998 р. на ім`я: МЕРЛАВСЬКИЙ Іван Васильович.

свідоцтво про право власності на будинок в м. Чортків по 
вул. Гончара, 6 а, видане розпорядженням голови РДА 22 квіт-
ня 2002 р. за № 131 на ім`я: ІЛЬНИЦЬКИЙ Антон Львович.

військовий квиток серії МО за № 176848, виданий 
Чортківським районним військкоматом 1 липня 1999 р. 
на ім`я: САВЧИН Юрій Вікторович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за №149506, видане Терно-
пільською ОДА у 1993 р. на ім`я: ГЛАДЧУК Олена Олек-
сандрівна.

08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народу
10.00 Крок до зірок
10.40 Хто в домі хазяїн?
11.00 Шеф-кухар країни
11.00 Кумири і кумирчики
11.25 Караоке для дорослих
12.05 Х/ф “Корпус генера-
ла Шубнікова”
13.30 Шеф-кухар країни
14.20 Атака магії
14.55 Золотий гусак
15.20 Біатлон. Мас-старт (жін.)
16.10 Біатлон. Мас-страрт (чол.)
17.00 Маю честь запросити
17.50 Діловий світ
18.30 Творчий вечір А.Демиденка
19.15 Нові пісні про головне
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Свої. О.Голобородько

07.00 М/ф «Всесвітній потоп»
08.30 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.00 М/с«Тімон і Пумба»
10.50 Дикі і смішні
11.15 Хованки
12.10 Я так живу
12.35 Шість кадрів
13.05 Х/ф «Молодята»
14.50 Х/ф «А мама краща!»
16.15 Х/ф «Надія, як доказ 
життя»
19.30, 23.50 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.25 Т/с «Інтерни»
22.50 Світське життя

06.45 Найрозумніший
08.20 Формула кохання
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Неділя з Кварталом
11.10 Велика різниця
12.15 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»
14.10 Т/с «Не відрікаються 
люблячи»
18.00, 21.00 Т/с «Люба. Любов»
20.00 Подробиці тижня
23.00 Х/ф «Все гаразд, мамо»

07.10 Ера здоров`я
07.35 М/ф
07.45 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
11.50 After Live
12.15 Наша пісня
12.55 Х/ф “Товариш генерал”
14.20 Зелений коридор
14.35, 17.00 В гостях у 
Д.Гордона
15.25 Біатлон. Пересліду-
вання (жін.)
16.10 Біатлон. пересліду-
вання (чол.)
17.50 Бенефіс Ю.Шифрина. 
25 років на сцені
20.30 Золотий гусак
21.00 Підсумки дня
21.40 Зворотний зв’язок
21.50 Новорічний жарт 
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я 
23.45 Новини Європи

06.30 М/ф «Смурфи»
07.25 Справжні лікарі 2
08.10 Світське життя
09.05 Хто там?
10.00 М/с «Тімон і Пумба»
10.50 Світ навиворіт: 
Камбоджа
11.35 Пекельна кухня 2
13.00 Голос країни
15.10 Х/ф «Снігові пси»
16.55 Велика різниця 
по-українському
17.45 Х/ф «Кохати по-
російськи»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Надія, як доказ 
життя»
23.15 Зірки в опері

06.10 Велика політика
08.25 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.55 Найрозумніший
12.45 Х/ф «Найкраща бабуся»
14.30 Т/с «Залізничний 
романс»
16.30 Велика різниця
17.40 Пороблено в Україні
18.40, 20.30 Бенефіс. 
Вечірній квартал
20.00 Подробиці
23.00 Бокс. В.Узелков – 
Е.Гуткнехт

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф «Контингент. 
Ангола»
09.55 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.40 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.25 Х/ф «П`ятеро з неба»
15.25 Euronews
15.55 Діловий світ
16.15 Х/ф “Потоп”
17.15 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.00 Наша пісня
19.40 Зірки гумору
20.40 After Live
21.20 Плюс-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 «Чіп і Дейл»
10.05 Сімейні мелодрами
11.05 Т/с «Костоправ»
13.05 Т/с «Клон 2»
14.45 Зірка+зірка 2
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені
20.15 Велика різниця по-
українськи
21.10 Х/ф «Міцний горішок 4»
23.35 Х/ф «Бруклінські копи»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Ластівчине гніздо”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.05 Судові справи
16.00 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Завжди говори 
“Завжди” 7”
20.00 Подробиці
20.30 Бенефіс. Вечірній 
квартал
22.40 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Книга. ua
09.55 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.35 Біатлон. Спринт (жін.)
15.15 Euronews
15.45 Біатлон. Спринт (чол.)
17.20 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.00 Про головне
19.25 Зірки гумору 
21.30 221. Екстрений виклик
21.50 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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 «Чіп і Дейл»
10.15 Сімейні мелодрами
11.15, 18.35 Не бреши мені
12.15 Небесна ліга
13.05 Т/с «Клон 2»
14.45 Зірка+зірка 2
17.00, 19.30, 23.15 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф «Костоправ»
23.30 Х/ф «Подарунок»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Ластівчине гніздо”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.05 Судові справи
16.00 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Завжди говори 
“Завжди” 7”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ластівчине гніздо»
22.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
23.35 Д/ф “Бермудський 
трикутник. Лігво диявола”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15 На зв`язку з урядом
09.40 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 19.00 Новини
12.25 Х/ф «Земля, до за-
питання»
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
16.10 Х/ф “Потоп”
17.25 Т/с “Ставка більша 
за життя”
18.55 Про головне
19.15 М.Поплавський. 
“Шоу продовжується”
21.20 Хокей. “Сокіл” – 
“Беркут”
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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 «Чіп і Дейл»
09.55 Сімейні мелодрами
10.50 Не бреши мені
11.50 Гроші
12.45 Т/с «Клон 2»
14.25 Зірка+зірка 2
17.00, 19.30, 23.35 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Пекельна кухня 2
22.40 Небесна ліга
23.50 Х/ф «Шлях війни»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Ластівчине 
гніздо”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.05 Судові справи
16.00 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Завжди говори 
“Завжди” 7”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ластівчине 
гніздо»
22.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
23.35 Парк автомобільного 
періоду
00.15 Х/ф “Поки ми живі”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Хай щастить
12.45 Темний силует
12.55 Наша пісня
13.35 Х/ф «Жайворонок»
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
16.15 Х/ф «Потоп»
17.25 Т/с «Ставка більша 
за життя»
18.55 Екстрений виклик. Тиждень
19.45 Нові пісні про головне
21.15 Плюс-мінус
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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 «Чіп і Дейл»
10.20 Сімейні мелодрами
11.20 Не бреши мені 2
12.20 Чесно
13.15 Т/с «Клон 2»
14.55 Зірка+зірка 2
17.00, 19.30, 23.25 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
23.45 Х/ф «Кров на вулицях»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Ластівчине 
гніздо”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.05 Судові справи
16.05 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Завжди говори 
“Завжди” 7”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ластівчине 
гніздо»
22.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
23.35 Д/ф «Осінній мара-
фон Олега Басилашвілі»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.00 Легко бути жінкою
11.10 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Армія
12.35 Право на захист
13.00 Х/ф «Пам`ять серця»
14.40 Вікно до Америки
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
16.0 Х/ф “Потоп”
17.25 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.00 Новорічні зустрічі 
М.Поплавського
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Світ спорту
21.50 Магія цирку
22.30 Контрольна робота
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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 «Чіп і Дейл»
09.50 Краса по-українськи
11.15, 17.20 Шість кадрів
12.10 Х/ф «Доктор Дуліттл 2»
13.40 Х/ф «Байкер»
15.05 Х/ф “Найкращий 
друг мого чоловіка”
17.00, 19.30, 23.25 ТСН
17.35 Х/ф «Любов і голуби»
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф «Золотий ключик»
23.40 Х/ф «Еквілібріум»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Дівоче полю-
вання»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с «Дівоче полю-
вання»
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Завжди говори 
“Завжди” 7”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Ластівчине 
гніздо»
22.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
23.35 Позаочі
00.30 Х/ф “Створені одне 
для одного”
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3 лютого. Тривалість дня – 9.22. Схід – 7.31. Захід – 16.53. Іменини святкують Євгенія, Максим

ПОНЕДІЛОК
31 січня

ВІВТОРОК
1 лютого
СЕРЕДА

2 лютого
ЧЕТВЕР

3 лютого
П`ЯТНИЦЯ

4 лютого
СУБОТА

5 лютого
НЕДІЛЯ

30 січня

Вважати недійсними

ПРОДАюТЬСЯ
3-кімнатна квартира в смт Заводське. Є 

індивідуальне опалення, дві лоджії. Загальна площа 
– 65 кв. м. 

Тел.: 096-462-91-65; 095-531-13-78.

3-кімнатна квартира в м. Чортків площею 100 кв. 
м у новозбудованому будинку з євроремонтом. Ціна 
договірна.

Тел. 098-473-32-57.

3-кімнатна квартира в новобудові з євроремонтом 
і частково з меблями. Недорого.

Тел. 066-046-64-67.

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

Тел. 067-975-64-72.

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. 066-386-80-26. 

терміново помешкання по вул. Ольжича. Будинок зі 
всіма зручностями, ексклюзивна огорожа, впорядковане 
подвір`я, криниця, відмінний гараж, літня кухня з 
усім сучасним устаткуванням, господарські будівлі. 
Вмеблювання та все необхідне для життя ви отримаєте 
як подарунок після придбання житла.

Тел.: 3-23-48 (після 18-ї год.); 096-452-73-00.

обрізний сосновий ліс (22 кв. м), довжина – 6 м. 
Ціна договірна.

Тел. 097-492-20-94.

приміщення (офісне з магазином) у центрі Чортко-
ва, площею 76 кв. м по вул. Мельника. Повний пакет 
документів. Ціна договірна.

Тел.: 050-377-38-29, 2-38-09. 

земельна ділянка по вул. Антонича, 0,8 га.
Тел. 067-876-68-33.

будинок у с. Гор. Вигнанка по вул. Зеленій (поблизу 
сільської ради). Є всі зручності (вода, каналізація, опа-
лення), ремонт. Присадибна ділянка 0,30 га. Ціна до-
говірна. 

Тел. 050-377-38-35.

земельна ділянка під забудову площею 0,12 га в м. 
Чортків по вул. Бучацькій. Ціна договірна. 

Тел. 050-377-38-35.

2-кімнатна квартира по вул. Маковея, 2, площею 
52 кв. м. Якісний євроремонт, індивідуальне опалення, 
лічильники, вікна, двері, кімнати роздільні, балкон за-
склений. Можливо – частково з меблями. Терміново. 

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

2-кімнатна квартира на 1-му поверсі 2-поверхового 
будинку. Загальна площа – 51,2 кв. м. Є підвал, 
гараж, телефон, грядки, можливість добудови, або під 
комерційну діяльність.

Тел.: 067-913-31-46; 093-334-01-72.

3-кімнатна приватизована квартира в смт Заводське 
по вул. Спортивній, в 4-поверховому будинку, на 
3-му поверсі, загальною площею 71 кв. м. Зроблений 
євроремонт, встановлено індивідуальне опалення, 
пластикові вікна. Разом із квартирою продається гараж 
площею 37 кв. м.

Тел.: 2-06-22 (після 19-ї год.); 096-950-90-35.

1-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. Шевченка. 
Загальна площа – 37 кв. м. Без ремонту.

Тел. 098-742-13-76.

будинок у м. Чортків по вул. Джерельній (Бердо).
Тел.: 098-823-86-74; 5-32-46; 
097-868-69-43.

Адміністрація та колектив працівників Чортківського державного медич-
ного коледжу висловлюють глибокі співчуття заступнику директора з еконо-
мічних питань Ігорю Михайловичу Стасіву з приводу тяжкої втрати – смерті 

батька, а також висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 7 висловлює щирі співчуття вчителю 
Романії Іванівні Захарчук із приводу важкої втрати – смерті її батька.

Педагогічний, учнівський колективи та працівники Свидівської ЗОШ І – ІІ 
ст. висловлюють щирі співчуття директору школи В.В.Лунику та його дружині, 
вчителю математики О.І.Луник із приводу важкої втрати – передчасної смерті 
їхньої матері.

Педагогічний колектив Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ст. висловлює щирі 
співчуття вчительці німецької мови З.В.Приказі з приводу смерті її матері та 
глибоко сумує разом із нею.

Колектив Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки ви-
словлює щирі співчуття старшій медсестрі Н.М.Стасів і лікарю-стоматологу 
Л.І.Стасіву з приводу смерті їх свекра та дідуся.

26 січня 2012 року 
КОПИСТИНСЬКОМУ Василю Романовичу 

виповнилось би 56 років, але невблаганна смерть назавжди забрала 
від нас найріднішу, дорогу людину – після тривалої хвороби відійшов 

у вічність син, чоловік, батько, дідусь. 
40 днів минає з того часу, як немає його поряд із нами.

У важкі хвилини життя разом із нами розділяли горе велика 
родина, свати, лікарі Я.П.Шумка, В.В.Гончар, С.А.Чорній, сусі-
ди, священики Богдан Слонь, Анатолій Задоровський, Андрій 
та Михайло Левковичі з сім`ями, Чортківська РДА, Чортківська 
районна рада, міський, селищний та сільські голови району, 
працівники Залісянської сільської ради, школи, будинку куль-
тури, ФАПу, дошкільного закладу, колишнього райСТ, Колин-
дянського СТ, водії приватних автобусів, церковні хори УПЦ 
КП та УГКЦ села, односельчани.

Щира подяка і прохання, щоби Всемилостивий Господь та 
Матінка Божа винагородили чуйних до нашого горя людей здоров`ям і дов-
голіттям.

Із вдячністю – мама, дружина, діти, онуки, 
мама дружини.
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Вітання8

4 лютого. Тривалість дня – 9.25. Схід – 7.29. Захід – 16.55. Іменини святкує Тимофій

Вітання Засторога

Потрібен керівник на металобазу. Ви-
моги: чоловік, знання ПК, наявність авто, 
облік руху товару. Резюме висилати на 
e-mail: personal_rabota@i.ua або телефо-
нувати за тел. 067-563-53-40.

ПОДЯКА

Колективи установ 
Пастушівської сільської ради, 

учасники народного аматорського 
колективу лемківської пісні 
“Горлиця” клубу с. Пастуше 
щиро вітають із 35-річчям 
секретаря сільської ради
Надію Володимирівну 

ЩИПЧИК.
Прийми у цей день 
                              вітання наші щирі,
Бажаємо здоров`я, любові та щастя.
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
Хай Бог Тобі в житті допомагає.

30 січня святкує своє 60-річчя
Євгенія Леонтівна ШАФИРОВИЧ

із с. Косів.
Зачудувався січень 
                             урочисто,
Приніс вітання 
                     і на Ваш поріг.
Хай стелиться довга 
                  життєва дорога,
Хай Бог Вам здоров`я 
                            і силу дає,
А Матір Божа завжди береже.

Нехай зозуля кує Вам до ста
На многії та благії літа.

З повагою – онучок Володя, син Олег, 
невістка Оля.

Щиро вітаємо із 65-річчям 
дорогу дружину, маму, бабусю і сестру

Степанію Юріївну КУЛЬЧИЦЬКУ
зі с. Білобожниця.

В честь ювілейного 
                          Вашого дня
Для Вас найщиріші 
                          наші слова:
Здоров`я міцного 
                       зичимо щиро,
В житті нехай буде усе,
                         що потрібно.
Щоби Бог милосердний 

                                             з високого неба
Дарував усе, чого завжди треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарувала многії та благії літа.

З повагою та любов`ю – чоловік Зіновій, 
сестра Тетяна, сини, невістки, онуки.

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогу дружину, 
люблячу маму, турботливу бабусю

Надію Йосипівну ДЕРМАНСЬКУ
зі с. Нагірянка.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минуло 55.
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров`я міцного та щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

З повагою і любов`ю – чоловік, 
діти й онуки.

Щиро вітаємо з 60-річчям 
дорогу дружину, маму, бабусю

Мирославу Мирославівну ЗІБРОЦЬКУ
зі с. Свидова.

Найрідніша, найкраща, матусю рідненька,
В цей день ми вклоняємось дуже низенько
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Хай Ісус посилає Вам довгого віку,
Радості, здоров`я, достатку без ліку.
Хай люди повагу та ласку дарують,
У хаті любов, розуміння панують.
Нехай обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, що для щастя Вам треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та многі літа.

З повагою – чоловік, донька Тетяна, 
син Роман із сім`ями.

24 січня завітала 50-а зима до нашого 
люблячого татуся, чоловіка, дідуся та свата
Ярослава Богдановича ДОБРОВЕЦЬКОГО

зі с. Угринь.
О наш любий 
                 усміхнений тату,
Хай не смутять 
               Вас прожиті роки!
У дітях – щасливі, 
                в онуках – багаті,
Сили й здоров`я 
                  Вам зичимо ми.
Хай наша, татусю, 

                                              щира молитва
Жити й любити снаги додає.
Хай Бог здоров`я Вам дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З любов`ю – дружина Оксана, діти 
Павліна та Люба, зяті Володя й Андрій, 

люблячі онуки Оля, Дмитрик, 
Юля, Владиславчик, 

свати з Коцюбинчиків і Тернополя.

Шановні жителі району! Чортківське управ-
ління з експлуатації газового господарства 
ПАТ “Тернопільгаз” звертає увагу спожива-
чів на дотриманні правил безпечного корис-
тування газовими приладами.

Невідкладно повідомляйте аварійну служ-
бу (тел. 104) про виявлені вами витоки газу 
та недоліки в роботі системи газопостачан-
ня.

Просимо звернути особливу увагу на 
справність газового обладнання у ваших 
оселях, адже кожен власник є відповідаль-
ним за збереження, справний стан газових 
приладів, димових і вентиляційних каналів. 
Сильний вітер і снігопади можуть стати при-
чиною зворотної тяги в димарі та вентиля-
ційних каналах, привести до потрапляння 
продуктів згорання (в т. ч. і чадного газу) в 
приміщення.

У зимовий період мають місце випадки 
різкого зниження тиску газу та виключення. 
Це призводить до аварійних ситуацій. У таких 
випадках слід знати, що при зниженні тиску 
саме горіння проходить неспокійно, полум`я 
набирає жовтувато-солом`яного кольору, 
а також зменшується його висота або про-
скакує всередину пальників, внаслідок чого 
може виникнути загазування приміщень.

Вдумаймося в страшну статистику: за три 

дні – з 23 по 25 грудня 2011 року – в Україні 
сталось три смертельні випадки травмування 
людей внаслідок користування газом у побу-
ті. Це ПАТ “Криворіжгаз”, ПАТ “Львівгаз” та 
ПАТ “Тернопільміськгаз”. Від отруєння про-
дуктами згорання природного газу постраж-
дало 9 осіб, загинуло 6 людей, з них – одна 
дитина 2007 р. н.

Найбільш резонансний випадок стався 24 
грудня 2011 р. у 5-поверховому житловому 
будинку в м. Кривий Ріг. Внаслідок отруєн-
ня продуктами згорання газу постраждало 6 
людей, з них – троє з летальними наслід-
ками. Причиною стала відсутність належної 
вентиляції внаслідок самовільного втручання 
в роботу вентиляційної системи. З почат-
ку опалювального сезону 2011/2012 року в 
Україні сталося 46 нещасних випадків, по-
страждало 93 особи, загинуло 46 людей. У 
681 тис. випадків працівники облікових служб 
не були допущені в квартири та приватні до-
моволодіння, що є потенційно небезпечним 
для споживачів газу та їх помешкань.

Категорично забороняється самостійно 
підключати, відключати та переставляти га-
зові прилади, а також ремонтувати їх. Усі 
ремонтні роботи та монтаж газових приладів 
повинні виконуватися лише працівниками 
газового господарства!

ПаМ`ЯТаЙТЕ!
Правильна експлуатація газових приладів, господарський догляд за ними, економне 

використання природного газу та своєчасна оплата – запорука того, що газ буде на-
дійним помічником у вашому господарстві.

Це тепло та добробут у вашій оселі! Піклуйтеся про рідних!
адміністрація Чортківського уЕГГ ПаТ “Тернопільгаз”

Загублено портмоне з Green Card на 
ім`я: СЕРГІЙЧУК Юрій Ігорович, у яко-
му також знаходились банківські картки 
(вони заблоковані та недійсні). Просимо 
повернути Green Card за винагороду.

Тел. 097-850-47-16.

ТзОВ «БучАчАгРОхліБПРОм» 
закупляє від населення телички 

від трьохнедільного віку і старші; нете-
лі; молоді корови до шестирічного віку. 

Ціна вище закупівельної ціни 
здачі на м’ясо. 

Телефонуйте: (03544) 2-69-96; 
067-354-64-83; 097-232-13-80.

29 січня відзначатиме свій молодий ювілей 
наша дорога донечка, внучка, дружина, 

матуся, сестричка 
Ірина ЗЕНЧАК-ГУЛЬКА!

Хай пливе щасливо 
          Твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
Віри та любові хай буде  
                          він повен –
Це найголовніше 
                у людськім житті.
Нехай в очах Твоїх завжди 
                  горять іскринки,
Незмінно Ти цвіти 

                                                  і посміхайся. 
Твоя усмішка, мов промінь світла 
                                        в царстві темноти,
Тому не закривай ніколи двері 
                          до світлої душевної краси.
Залий тривоги життєдайною водою,
Гарячим серцем смуток заміни
І посміхайсь, радій, Іринко, 
А ми щасливі, бо у нас є Ти!
Нехай щастить Тобі у здійсненні бажань,
До мрій іди великим кроком, без вагань!
Всевишній хай супутником буде в житті,
Сім’я й синочок – підтримкою 
                                            в обраному путі!

З любов’ю – батьки Зенчаки та Гульки, 
бабуся, чоловік Олег, синочок Валентин, 

брат Михайло і вся родина.

Вітаємо депутата Чортківської 
міської ради 

Ірину Михайлівну ГУЛЬКУ 
з 30-річчям!
Хай  будуть із Вами сьогод-

ні й завжди мудрість життєва 
і полум`я правди,  світло ду-
ховне і творче натхнення, на 
успіхи Ангельське благосло-
вення.

З повагою 
та вдячністю – 

виборці.

Вітаємо з прекрасної та особливої 
нагоди чуйну людину, добру подругу

Ірину ГУЛЬКУ. 
Ми любимо Тебе 
      за відданість і щирість, 
За теплі та розрадливі 
                                  слова, 
Тож хай вітання 
                        це святкове 
Душевну радість принесе, 
А доля потішить 
             Тебе подарунком – 

Здоров’ям, ціннішим в житті понад все! 
Завжди весела будь, щаслива, 
Душевна, ніжна, терпелива, 
Ніде й ніким не замінима, 
Бажана і всіма любима! 

З найкращими та найщирішими 
привітаннями – Твої вірні друзі!

У цей зимовий день від щирого серця 
вітаємо із 65-річчям

Стефана Івановича СИНИШИНА
з м. Чортків.
На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є,
Вам день народження 
                               привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро 
                          привітають
Колеги, друзі та рідня,
Здоров`я, щастя побажають

І море радості щодня.
Нехай Вас завжди в теплім домі
Чекають люблячі серця,
Бажаєм Вам не знати втоми,
Доводить справи до кінця.
Хай Ісус Христос рожденний,
Який прийшов спасти наш світ,
Дасть Вам вік благословенний
І прожити сотню літ.

Із повагою та любов`ю – колеги та друзі.

І знову про газ!

Висловлюю щиру подяку лікарю-хірургу 
Ярославу Павловичу Шумці за професій-
ність та уважне, чуйне, добросовісне став-
лення до мене під час лікування.

Дай, Боже, Вам, шановний Ярославе Пав-
ловичу, міцного здоров`я, сімейного благо-
получчя, успіхів у Вашій нелегкій, але благо-
родній праці.

З повагою – Орислава Петрівна 
НАЗАРАК, с. Шульганівка.


