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Виходить з 1939 року

Пам`ять із болем

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Проблема

23 лютого – День захисника Вітчизни

Шановні воїни, ветерани війни і Збройних Сил!
Дорогі захисники Вітчизни!

Від імені районної державної адміністрації і ра-
йонної ради та від нас особисто прийміть щирі по-
здоровлення з Днем захисника Вітчизни – святом, 
яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції, 
уособлює мужність і героїзм оборонців та визволи-
телів рідної землі на всіх етапах її історії.

Захищати свою Вітчизну – це конституційний і 
патріотичний обов’язок кожного громадянина Укра-
їни. Завдяки вам, захисники Вітчизни, український 
народ має змогу будувати нову державу, спокійно 
і впевнено жити, тому що знає – недоторканність 
та територіальна цілісність рідної землі надійно за-
хищені.

Ми вдячні всім, хто захищав нашу рідну землю 
від іноземних загарбників, хто ставав на захист Віт-
чизни за першим її покликом. Низький уклін всім, 
хто віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.

Вітаємо всіх молодих захисників Батьківщини, 
які в складних умовах опановують нелегку май-
стерність військової справи. Від вас залежить суве-
ренність нашої держави, мир і спокій українського 
народу. Вам продовжувати справу своїх славетних 
попередників.

Бажаємо всім захисникам Вітчизни міцного 
здоров’я на довгі літа, мирного неба над головою, 
щастя, злагоди вам і вашим родинам. Нехай ові-
яне славою свято додасть нам енергії та оптимізму, 
прагнення примножувати свій внесок у будівничий 
потенціал та оборонну міць держави! 24 роки відділяють нас від дня, який несе в собі подвійне 

значення, –  радість для тих, хто дочекався його, та  скорботу, 
біль і сльози для тих, чиї  сини, чоловіки, батьки залишили своє 
життя на далекій і чужій для нас землі Афганістану. Та ветера-
ни афганської війни, попри численні докори й нерозуміння тих, 
хто насмілюється й досі бездумно закинути прикро вражаючу 
фразу: «… я тебе туди не посилав», і сьогодні бачать позитив 
у тому, що були учасниками військових дій, виконуючи наказ, 
інтернаціональний обов’язок. На долю молодих енергійних, які 
не за роками стали сивочолими ветеранами, випали невимовно 
суворі випробування пекельністю на території інших держав. 

15 травня 1988 року відповідно до Женевської угоди почав-
ся перший етап виводу військ із Афганістану. Останній, другий, 
етап закінчився 15 лютого 1989 року. Через афганську війну, яка 
тривала близько 10-ти років, пройшло понад 160 тисяч україн-
ців. З усіх збройних конфліктів афганська війна була найбільш 
довготривалою, найжорстокішою і тяжкою за наслідками.

Через її шалене пекло пройшло понад 1700 наших земляків-

тернополян, 48 повернулися з війни додому в «чорних тюльпа-
нах», двоє пропали безвісти, 46 стали інвалідами. За сухими 
цифрами плинуть сльози рідних і близьких загиблих. А ми й 
далі втрачаємо ветеранів-«афганців». На сьогодні їх (лише на 
Чортківщині) вже 48 – тих, хто відійшов у вічність від отриманих 
ран, від морального потрясіння. І не відступає біль…  

Священнослужителі відправили поминальну панахиду за по-
леглими на афганській землі.

 – Молімося, щоби це була остання війна, на якій гинули, ка-
лічилися українці, – закликав митрофорний протоієрей, насто-
ятель церкви Святої Покрови о. Михаїл Левкович, звертаючись 
до присутніх. – Не їх була воля воювати, але юнаки, як солдати, 
виконували свій обов’язок. Тож і кожен із нас повинен повсяк-
час за честю і совістю справедливо та достойно сповняти свої 
обов’язки на займаних посадах, робочих місцях. Тоді запанує 
віра в те, що у кожній родині завжди світитиме сонце добра, 
щастя і любові.

(Закінчення на 2-й стор.)

І на могилі навіть квіти плачуть мовчазні…

15 лютого – день, у якому переплітаються святковість і скорботність. У храмах проходить Богослужіння на 
честь Стрітення Господнього,  запалюється стрітенська свіча, та водночас зливаються вуста у поминальній 

молитві в пам’ять загиблих в афганській війні. Адже саме 15 лютого воїни-інтернаціоналісти України 
відзначають на державному рівні День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, ініціатором 
якого виступила Українська Спілка ветеранів Афганістану. У цей день зібралося чимало люду біля чортківського 

меморіалу полеглим в Афганістані: священнослужителі, представники районної та міської влади, 
воїни-«афганці», керівники підприємств і установ, громада Чортківщини.

Шановні захисники Вітчизни!

Вітаємо вас із 95-ю річницею 
Радянської Армії, 
«… незламної та 

легендарної, яка в боях 
пізнала радість перемог…».

Чортківська районна 
організація КПУ

Наступного дня Коцюбинчицький сільський голова Ольга Вітик 
вже била тривогу в Чортків; силами мешканців Зеленої, де про-
живають в основному пенсіонери, відновити місток було несила. 
На місце виїхали перший заступник голови райдержадміністрації 
Р.Філяк і заступник голови районної ради Л.Хруставка, що взяли під 
свою особисту опіку цей стратегічний об`єкт, начальник відділу з 
надзвичайних ситуацій РДА Борис Гусак. Керівники з району вира-
хували, скільки потрібно пиломатеріалів, дроту тощо. Дріт і трос 
безкоштовно надав директор ПМК-258 Володимир Кулак, будма-
теріали також за свій кошт завіз чортківський підприємець Андрій 
Бровко, а оплатив за них і пригнав на допомогу людям “залізного 
коня” – трактора фермер з Василькова Дмитро Слободян, що тут 
орендує паї. І закипіла праця...

(Закінчення на 3-й стор.)

Дорога життя
Так називають мешканці найвіддаленішого населеного 

пункту нашого району – Зеленої – споруду, яка з’єднує їхнє 
село чи, точніше, досі з̀ єднувала з навколишнім світом. 

Підвісною кладкою, що на цілих сорок метрів нависає над 
тихоплинним Збручем, туди, на Хмельниччину, ходять 
їхні діточки до школи (у селі їх усього четверо), старші 
– за покупками до магазину (до тамтешньої Зеленої два 
кілометри, коли до Коцюбинчиків – 6, та й то, буває, як 

закурить дорогу…) чи то до лікарні в Чемерівці. І раптом 
у ніч з неділі на понеділок, з 10 на 11 лютого, старенька 
кладка не витримала тягар снігу – обірвалися троси. 

Сільчан охопив розпач. Як тепер їм бути?..
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На часі2
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Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Увага! “Гаряча лінія”

Правовий зріз

Пам`ять із болем

У райдержадміністрації

– Богдане Володимировичу, як вважа-
єте, ефективність роботи служителів 
Феміди у боротьбі зі злочинністю ви-
мірюється у першу чергу рівнем довіри 
громадян до правоохоронних органів чи 
якимось іншим мірилом?

– Наріжним каменем ефективності ро-
боти усіх правоохоронних органів повинен 
бути основний демократичний принцип 
– захист прав людини. Так, минулоріч за-
вдяки наполегливій роботі правоохоронних 
органів в районі не допущено загального 
погіршення динаміки злочинності. Якщо 
у 2011 р. на території району було скоєно 
305 злочинів, то в минулому (станом на 20 
листопада 2012 р. – час вступу в дію ново-
го Кримінального процесуального кодексу 
України) зареєстровано 266 злочинів, тоб-
то  відмічається зменшення загальної зло-
чинності на 12,2 відсотка. Слід зазначити, 
що у першому півріччі 2012 р. мало місце 
зниження загальної злочинності на 5,7 від-
сотка і вжитими заходами координаційного 
та наглядового характеру до кінця року зло-
чинність було знижено в цілому: кількість 
тяжких злочинів зі 117 до 100 (на 14,5 від-
сотка), грабежів із 8 до 3, хуліганства – з 9 
до 4 випадків. Вдалося уникнути негативної 
тенденції до збільшення кількості вчинених 
крадіжок. Якщо в 2011 р. було скоєно 126 
крадіжок, то в 2012 р. – 125, в тому числі 
зменшилась кількість крадіжок із квартир з 
24 до 11 злочинів або на 54,2 відсотка мен-
ше. У минулому році на території району не 
було вчинено жодного розбійного нападу. 
Водночас вдвічі збільшилася кількість шах-
райств – 16  (у 2011-му – 8), це сталося, в 
основному, за рахунок злочинів, виявлених 
під час проведення перевірок, пов’язаних з 
виплатами постраждалим внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. 

– Чи зможе докорінне оновлення не-
досконалого та застарілого законо-
давства у сфері адміністративної від-
повідальності сприяти зменшенню 
злочинів?

– Як не прикро, щороку виявляється 
значна кількість осіб, котрі вчинили адміні-
стративні правопорушення, зростає число 
злочинів, вчинених повторно. Практично не 
контролюється стан виконання постанов 
про накладення адміністративних стягнень, 
у результаті чого до бюджету не надходять 
значні суми штрафів, а правопорушники уни-
кають встановленої законом відповідаль-
ності. Це у свою чергу є однією з основних 

причин вчинення повторних правопору-
шень, а у окремих випадках і кримінально-
карних діянь. Потребує невідкладного 
вирішення питання приведення до європей-
ських стандартів кімнати для затриманих 
та доставлених у Чортківський РВ УМВСУ. 
Правоохоронними органами в цілому прове-
дено значний обсяг роботи, спрямованої на 
поліпшення криміногенної ситуації в районі. 
Однак змушений визнати, що правоохоронці 
все ж повинні відійти від старих шаблонних 
методів діяльності та нарощування позитив-
них статистичних показників. Роботу треба 
спрямовувати на покращення реальної кри-
міногенної ситуації в районі, недопущення 
порушень конституційних прав громадян, а 
наслідком цього буде зростання авторитету 
правоохоронних органів серед населення. 
Зрозуміло, що оновлення правового поля 
не вирішить в один момент всі проблеми, що 
роками накопичувалися у сфері криміналь-
ної юстиції. Проте це дасть змогу закласти 
якісний правовий фундамент для подаль-
ших практичних дій.

– Прокоментуйте, будь ласка, те, що 
ми спостерігаємо на даний час у дер-
жаві: правоохоронні органи переможно 
рапортують про суттєві досягнення в 
боротьбі з корупцією, але проявів цього 
явища дедалі більше... 

– Розпочну з того, що у 2012 р. активі-
зовано роботу правоохоронних органів 
району щодо протидії корупції. Засобами 
прокурорського нагляду забезпечено якість 
досудового слідства. Як наслідок, жодної 
кримінальної справи цієї категорії не по-
вернуто на додаткове розслідування, не до-
пущено виправдувальних вироків, а також 
порушень конституційних прав громадян. 
Минулоріч правоохоронними органами вжи-
то низку організаційних і практичних заходів 
щодо посилення протидії корупції. Скеро-
вано до суду 3 кримінальні справи, з них 
дві – за фактами хабарництва. Складено 7 
протоколів про вчинення адміністративних 
корупційних правопорушень, з них проку-
ратурою – 4, УБОЗ УМВСУ у Тернопільській 
області – 2, УСБУ у Тернопільській облас-
ті – 1. За результатами розгляду справ цієї 
категорії до відповідальності притягнуто 6 
осіб. Водночас ефективність роботи щодо 
протидії корупції, насамперед зі сторони 
спеціально уповноважених суб’єктів, не 
відповідає вимогам сьогодення. Необхідно 
вжити додаткових заходів з метою її активі-
зації, особливо у соціально важливих сфе-

рах та серед посадовців органів державної 
влади вищих ланок, контролюючих, судових 
та правоохоронних органів.

– Розумію, що ваша сумлінна повсяк-
денна праця спрямована на утверджен-
ня справедливості та поваги до закону, 
зміцнення правопорядку та боротьби із 
правопорушеннями. Та чи завжди вона є 
запорукою невчинення правопорушень, 
особливо неповнолітніми? 

– Сумно, проте практично звичним стає 
термін «дитяча злочинність», який існує не 
лише в юридичній літературі, а є органічною 
частиною нашого життя. Не раз переймаю-
ся запитанням: «Що ж штовхає ще не сфор-
мовану особистість на злочин?». Одні шука-
ють причину у недостатньому рівні освіти, 
вихованні та уваги з боку батьків. Інші – у 
згубному захопленні комп’ютерними іграми 
та інтернетом, яким діти приділяють свій 
вільний час. Швидше за все, не помиляють-
ся ні перші, ні останні. А той факт, що за 2012 
рік працівниками правоохоронних органів в 
нашому районі складено протоколи за не-
належне виконання батьківських обов’язків, 
красномовно говорить сам за себе. Протя-
гом минулого року на території району вчи-
нено 10 злочинів за участю неповнолітніх, 
усі крадіжки чужого майна. Прокуратурою 
району в 2012 р. здійснено ряд заходів щодо 
запобігання злочинності серед неповноліт-
ніх, проведено міжвідомчу нараду за участю 
правоохоронних органів, органів та служб у 
справах дітей Чортківської РДА щодо стану 
злочинності серед неповнолітніх, дотриман-
ня та виконання законів про права неповно-
літніх, здійснення профілактичної роботи 
серед підлітків, спрямованої на запобігання 
правопорушень у молодіжному середови-
щі. Думаю, злагоджена робота усіх служб 
сприятиме зменшенню вчинення злочинів 
неповнолітніми.

Як підсумок почутого у ході бесіди, хо-
четься побажати, щоб професіоналізм, 
ініціативність та наполегливість право-
охоронців сприяли ефективному впрова-
дженню всіх нововведень. Саме від цього 
залежатиме їхній авторитет, оцінка ро-
боти з боку нас, простих людей, розбудова 
України як правової держави...

Ірина ЗенЧАК-ГУльКА

 Основним питанням наради у голови районної державної 
адміністрації С.Кобіса (відбулася 18 лютого ц. р.) за учас-
тю заступника голови районної ради Л.Хруставки, міського 
голови М.Вербіцького, заступників голови, керівників від-
ділів і управлінь РДА, інших структурних підрозділів була 
оптимізація мережі бюджетних установ, з приводу чого 
доповідали керівники галузей – начальник відділу освіти 
Т.Яремко, відділу культури і туризму райдержадміністрації 
Г.Чайківська, головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський і головний 
лікар комунального районного центру первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги Я.Ратушняк. 

На нараді також йшлося про стан проплат службою 
Держказначейства захищених і незахищених статей ви-
датків бюджетним установам, дотацій сільчанам за виро-
щений молодняк ВРХ, водопостачання абонентів Чорткова, 
здешевлення енергоносіїв тощо. Під особистий контроль 
голова райдержадміністрації взяв хід відновлювальних ро-
біт підвісного моста у с. Зелена через р. Збруч, який є для 
сільчан важливою стратегічною спорудою. У ході наради 
дано ряд доручень до виконання.

ГРАФІК 
прийому громадян 

у районній державній адміністрації 
КОБІС Степан 

Володимирович
Голова районної 

державної 
адміністрації

1-а і 3-я п`ятниця 
щомісяця 

з 10-ї до 13-ї год.
4-а п`ятниця 
виїзний день

ФІЛЯК Ростислав 
Юрійович

Перший 
заступник 

голови районної 
державної 

адміністрації

1-й і 3-й вівторок 
щомісяця

з 10-ї до 13-ї год.
4-й вівторок 
виїзний день

СТЕЧИШИН Іван 
Степанович

Заступник 
голови районної 

державної 
адміністрації

1-й і 3-й четвер
з 10-ї до 13-ї год.

4-й четвер
виїзний день

Графік проведення виїзних днів прийому 
громадян головою районної державної 
адміністрації у першому півріччі ц. р.

Примітка: виїзні дні прийому громадян проводяться го-
ловою райдержадміністрації та його заступниками у насе-
лених пунктах району за окремими графіками.

Дата Назва населеного пункту

22 лютого с. Біла, сільська рада

22 березня с. Горішня Вигнанка, сільська рада

26 квітня с. Давидківці, сільська рада

24 травня с. Джурин, сільська рада

14 червня с. Скородинці, сільська рада

Жанна ГАБРУСьКА,
керівник апарату районної державної адміністрації                                                    

З метою оперативного реагування на факти незаконного втру-
чання у діяльність підприємств, установ, організацій та інших 
суб`єктів господарювання з боку контролюючих та правоохорон-
них органів у прокуратурі Чортківського району впроваджено те-
лефон “гарячої лінії”.

Про факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність 
з боку органів державного контролю та правоохоронних органів 
можна повідомити, зателефонувавши в прокуратуру району за 
номером 2-32-36 упродовж робочих днів з 9-ї до 18-ї год.

Богдан ІЖУК,
прокурор Чортківського району

Ефективність нововведень в боротьбі зі злочинністю
Кожна людина прагне жити в атмосфері безпеки і бути переконаною, що її спокій, 

її права та свободи надійно охороняються, лише в такому випадку можна буде 
впевнено говорити про досягнення у сфері впровадження нового Кримінального 

процесуального кодексу України. Тому-то під час координаційної наради керівників 
правоохоронних органів Чортківського району, що відбулася нещодавно в 

районній прокуратурі, в якій взяли участь голови райдержадміністрації і районної 
ради С.Кобіс та В.Заліщук, заступник прокурора Тернопільської області П.Павлюк, 

в основному велася мова про стан протидії злочинності та корупції в районі. 
Детальніше про вжиті правоохоронними органами організаційно-практичні 

заходи, спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації, зміцнення законності 
та правопорядку у районі поговоримо з прокурором Чортківського району, 

старшим радником юстиції Б.В.ІЖУКОМ.

І на могилі навіть квіти плачуть мовчазні…
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Збентежили серця віршовані рядки, які 
зринали з уст ведучої пам’ятних урочис-
тостей І.Зінюк:

Пройшли роки, війну ж ту не забути, 
Бо кожен воїн, що вернувсь живим, 
Згадає тих, кого не повернути, 
Бо й вірний друг там згинув молодим…
Схилились голови у хвилині мовчання, 

непрохана скотилася сльоза, і, наче зро-
неними краплями крові, на сніг біля підніж-
жя пам’ятника впали мовчазні квіти в знак 
вшанування тих, хто увійшов у безсмертя.

Зворушила пам’ять ветеранів-«афган-
ців», схвилювала думки присутніх і пісня 
про невимовний біль, який у душі занесла 
на чорних крилах афганська війна, у вико-
нанні солістки Г.Корецької.

Зі словами співчуття, розуміння та під-
тримки до воїнів-«афганців», рідних і близь-
ких загиблих звернувся голова районної 
ради В.Заліщук, побажавши здоров’я, ви-
тримки, стійкості перед  доволі непростими 
реаліями життя.

– Болючий клубок затинає горло, коли до-
водиться виступати на таких пам’ятних за-
ходах, – промовляв схвильовано районний 
військовий комісар полковник Л.Підручний. 
– Знаю, дорогі побратими, що кожен із нас і 
досі воює уві снах, відчуваючи і рип афган-
ського піску на зубах, і гуркіт гелікоптерів, і 
зойкіт ранених від болю. Та ми вижили, ми 
повернулися і ми ще «повоюємо»!

Услід за комісаром побажав міцного 
здоров’я воїнам-«афганцям» Б.Павлюк, 
який завжди розумів, яка нелегка доля впа-
ла на їх плечі, «… бо, на жаль, не визнають 
вас героями й надалі доводиться відстою-
вати свої права…».  Адже і п. Богдан зазнав 
чималих переживань – у ті роки його син, 
будучи військовим льотчиком, за наказом 
мав летіти в Афганістан, усе вирішувало-
ся в лічені дні. Та, на щастя,  наші війська 
вже завершували бойові дії, тому хлопця 
дивом оминуло криваве жахіття. 

За що ж боролись, що там здобували? 
Добробут, волю, Боже, це ж вуаль?!
Прокляті битви, що життя ламали, 
Несли в собі лиш сльози і печаль…
Пам’ятний захід супроводжувався мис-

тецькими композиціями, представлення 
яких забезпечили методисти районного бу-
динку культури ім. К.Рубчакової під керів-
ництвом його директора Й.Овод. 

За сприяння очільників району, відділу 
освіти РДА та адміністрації школи-інтернату 
ветерани-«афганці» мали змогу перегляну-
ти невеличкий концерт у актовій залі вказа-
ного навчального закладу та поспілкувати-
ся в колі побратимів, пом’янувши загиблих. 
Заступник голови райдержадміністрації 
І.Стечишин передав слова шани та поваги, 
щирі побажання «афганцям» від керівника 
району С.Кобіса. 

Тетяна лЯКУШ
Фото Ореста лИЖеЧКИ

*   *   *

Біль Афгану – то наш спільний неви-
гойний біль, хоча відтоді вже й поминуло 
24 роки. Та ще ятрять-не гояться давні 
тілесні й душевні рани. І той біль щороку 
з нами поділяє суспільство. Ось і цього 
року до відзначення пам`яті долучили-
ся і словом, і конкретним ділом керівники 
району – голови РДА та районної ради 
С.Кобіс і В.Заліщук, їх заступники Р.Філяк, 
І.Стечишин, Л.Хруставка, духовні отці Ми-
хаїл та Мирослав, керівники Чортківського 
державного медичного коледжу Л.Білик, 
ПАП «Дзвін» В.Градовий, підприємства 
«Біллербек-Україна» перо-пухова фа-
брика А.Федорейко, ЗАТ «Агропродукт» 
М.Плішка та Ю.Гевко, «Паляниця плюс» 
В.Хом`як, приватні підприємці П.Бровко, 
П.Гадз, М.Чорний, Л.Махомет, І.Мостовик, 
В.Мороз, П.Холоднюк, В.Вислоцький, 
очільники освітньої галузі Т.Яремко, ме-
дичної Я.Ратушняк, культури і туризму 
Г.Чайківська, ветеринарії І.Вільчинський, 
директори РБК ім. К.Рубчакової Й.Овод, 
школи-інтернату О.Ковальчук, районний 
військовий комісар Л.Підручний, командир 
в/ч 1915 А.Вівсяний. Нехай Господь винаго-
родить їх усіх міцним здоров`ям, наснагою 
добродійства та довголіттям на многії літа.

Михайло ЗАБлОЦьКИЙ, 
голова районної спілки учасників

 Афганської війни

Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового ін-
спектора, формалізм чи відхилення від нормативно-правових 
актів в його роботі; вам відомі факти неправомірних вчинків 
у роботі чиновників з державним майном та грошима, а тим 
більше факти їх незаконного привласнення; а також зі скарга-
ми, запитаннями та пропозиціями – дзвоніть на «телефон до-
віри» Державної фінансової інспекції в Тернопільській області  
за номером (0352) 52-54-05.

“Телефон довіри”



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Рятівники Чортківського територі-
ального управління МНС України в 
Тернопільській області сержант Руслан 
Шушко, ст. прапорщик Руслан Волков і 
ст. сержант Андрій Бурник взялися за 
найважчу ділянку роботи – демонтаж 

старої кладки, натягування й закріплен-
ня тросів. Активно підключилася й гро-
мада – і старий, і малий. Чи не півсела 
висипало на поміч. «У Зеленій цими 
днями немов празник», – жартує завід-
уюча бібліотекою Любов Шмата, матір 
двох синів-школярів. Чоловіки працю-
ють, жінки допомагають хто словом, а 

хто і щось перекусити принесе. Очолив 
місцеву бригаду 78-річний колишній 
вчитель трудового навчання Коцюбин-
чицької школи Ярослав Музика. На всі 
руки, кажуть, майстер. На момент на-
шого приїзду (позавчора – Авт.) вже по-
чали монтувати дерев`яний поміст. Наш 
фотооб’єктив підглянув такий цікавий 

символічний момент: старий майстер 
збивав дощаті щити на поміст, а йому 
хвацько допомагав четвертокласник 
Максимко Шмата. Уже вечоріло. «За-
втра повинні би закінчити», – рапортува-
ла сільський голова керівникам з району 
Р.Філяку і Л.Хруставці. 

Люди були збуджені, вражені увагою 

до них. Кажуть, що не очікували, що так 
швидко владнають їхнє питання. Дяку-
вали районним керівникам, еменесни-
кам, своїй головисі, що ті відразу відгук-
нулися на їхню біду. 

На момент виходу нашої газети, на-
певне, переправу через річку уже буде 
відновлено. Дітлахи знову попрямують 
до школи, чоловіки – за цигарками до 
магазину на лівобережну Зелену, ко-
мусь виникне нагальна потреба пода-

тися до шпиталю на сусідню Хмельнич-
чину (полем до Чемерівців – всього 14 
км). Відновиться у невеличкому селі над 
сивим Збручем тихе, спокійне, розміре-
не життя…

любомир ГАБРУСьКИЙ, 
фото автора

23 лютого. Тривалість дня – 10.35.  Схід – 6.54. Захід – 17.29. День захисника Вітчизни. Іменини святкують Валентина, Ганна, Галина, Антон
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Соціум 3
Трибуна депутатаНова генерація

Проблема

Три тижні тому у газеті «Чортківський вісник» був опублікований 
звіт Чортківського міського голови Михайла Вербіцького за 2012 рік. 
Дрібним шрифтом на дві газетні полоси детально розписано, чим 
займалася міська рада за звітний період. Зокрема йдеться про орга-
нізаційну роботу, роботу виконавчого комітету міської ради, загаль-
ного відділу, муніципальної дружини, про житлово-комунальне гос-
подарство, в тому числі діяльність Чортківського ККП, водоканалу, 
КП «Чортків дім» тощо.

Після ознайомлення з цією об`ємною публікацією мимоволі скла-
дається враження, що у міській раді справи відмінні, відділи та під-
розділи працюють, мов швейцарський годинник. Якби сидів вдома, 
не висовуючись ні на крок із-за воріт, то, мабуть, прочитане повністю 
переконало б, що зазначене є правдою.  Але як тільки-но в’їжджаєш 
до Чорткова з боку с. Біла, то уявні ілюзії від мерського звіту розві-
юються, мов ранковий туман. Чому? Бо посередині вулиці Білець-
кої – апокаліпсис. На цьому відрізку дорога не лише вузька – вона 
вже майже не проїзна. Тут утворилося декілька ям, які чимраз вгли-
блюються і розширюються. Взимку «зубаті» краї цих ям зледеніли 
і «згорбатіли». Автотранспорт, хоч би як не намагаючись минути ці 
провалля, одначе сповзає у них, обдираючи днища кузовів. Про ав-
тобуси – годі говорити. Сюди регулярно курсують «ПАЗики» не лише 
до Білої, а й до Скородинців та Бичківців. З етичних міркувань не хочу 
висловлювати емоцій водіїв автобусів і пасажирів. Скажу тільки, що 
на адресу влади всіх рівнів сипляться дуже ласкаві слова, звісно, у 
переносному значенні. Щоби уникнути серйозних пошкоджень тех-
ніки, водії об’їжджають цей злощасний шлях вулицями Надрічною 
та Чортківською, що, безперечно, викликає невдоволення тутешніх 
мешканців. Людей цілком можна зрозуміти, позаяк це шум, заляпані 
брудом огорожі та будинки, підвищена небезпека… Крім того, дороги 
у залізничному мікрорайоні геть усі у незадовільному стані і давно 
потребують ремонту. Не дорікатимемо й водіям за маневри, адже 
вони керують автобусами і легковими автомобілями, а не гвинтокри-
лими машинами. Змушені якось вибиратися із ситуації. Такий ось 
гордіїв вузол, що треба терміново розрубувати. І як?

У січні цього року мене, як депутата Чортківської районної ради, 
запросили на чергову сесію Білівської сільської ради, де, окрім пи-
тань порядку денного, велася дискусія стосовно аварійного стану 
дороги по вул. Білецькій у Чорткові. Порушив це питання мій колега 
у депутатському корпусі районної ради, настоятель церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Біла о. Богдан Верхомій. Звучали різні про-
позиції. Навіть робити щось з цією дорогою самотужки. Білівчанам 
таки вже набридло розбивати власні автомобілі на бездоріжжі, 
сплачуючи за користування ним податки. Проте слід нагадати, що 
зазначена горе-дорога є комунальною власністю Чортківської місь-
кої ради. Відповідно, до неї й претензії. Завезли б сюди 1-2 ванта-
жівки щебеню і на перший раз ще вряди-годи вистачило б. Про це 
слід було б подбати заздалегідь, себто до настання холодів. Взимку 
щебінь не потрібний. Тепер якраз згодився б автогрейдер, щоби ви-
горнути утрамбований сніг, позрізати намерзлі горби, вирівнюючи 
дорожнє полотно.  Де ж він, цей автогрейдер, що є на балансі Чорт-
ківського ККП? Звичайно, він є. Щоправда, не знаходиться на тери-
торії комбінату, а простоює на подвір’ї Чортківського райавтодору. 
Туди його вже давно затягнули через технічну несправність. Кажуть, 
що на запасні частини треба величезну суму… – 6 тисяч гривень!? 
У комбінаті коштів зазвичай не вистачає, а міська рада зі свого бю-
джету не виділяє. 

Працюючи в редакції газети «Чортківський вісник» за період ка-
денції колишнього міського голови Ігоря Билиці, автору цих рядків не 
з чуток відомо, що у міській раді, як то мовиться, фінанси співають 
романси. Тобто фінансування об’єктів комунальної сфери та всього 
іншого, що входить до делегованих повноважень, здійснюється «зі 
скрипом» через дефіцит у міському бюджеті. Але, погодьмося, це не 
причина постійно скаржитися і плакати, що у нас чорна біда. Пріори-
тетом сьогодення є власне прояв здібностей керівника як кризового 
менеджера. Пошук оптимізації процесів, рухливість, знання, помно-
жені на непереборне бажання робити корисне громаді, – запорука 
успіху. Хочете приклад – будь ласка. Це, без жодного перебільшен-
ня, діяльність Білівського сільського голови Володимира Шматька. 
Молодий, без належного досвіду чоловік зумів вивести населений 
пункт в авангард найкращих в Україні. У селі є проводовий інтер-
нет, налагоджено безкоштовний вивіз сміття з дворів, облаштовано 
цвинтар, автобусні зупинки, ремонтуються, розчищаються взимку 
дороги (62 кілометри) і, що найсуттєвіше, – у Білій освітлюються 
навіть найвіддаленіші від центру вулиці. Приїдьте до села – пере-
свідчитеся. Натомість у Чорткові – абсолютна протилежність. У місті 
гори снігу, розбиті, нерозчищені дороги (як-от Білецька), несправна 
комунальна техніка та… пітьма в нічний час. Якби не світилися ви-
віски торгових закладів, то нічний Чортків з висоти нагадував би 
блокадний Ленінград у роки Другої світової війни. Господарюємо по-
сучасному, точніше по-чортківськи, і нема на те ради. Врешті-решт, 
Володимир Шматько спромігся виконати свою передвиборну про-
граму трішки більше ніж за два роки. А коли виконає передвиборні 
обіцянки пан Вербіцький?

Безумовно, наше з вами життя зараз доволі складне: політич-
ні протиріччя, розчарування, невизначеність, економічна криза… 
Здається, від безсилля щось вдіяти опускаються руки. Але попри 
труднощі, попри нарікання на столичних керманичів у нас, ніде прав-
ди подіти, все-таки існують урядові програми з метою покращення 
добробуту країни. Так, приміром, не є секретом, що для соціально-
економічного розвитку Тернопільщини з Державного бюджету ви-
діляється близько 100 мільйонів гривень щорічно ще від 2011 року. 
Кошти чітко розподіляються по всіх адміністративних районах відпо-
відно до поданих проектів, що потребують фінансових асигнувань. 
Наголошую, по всіх районах, крім Чортківського та міста Чорткова 
зокрема! Вам дивно? Чи, може, ви гадаєте, що Чортківщина потра-
пила в немилість до прем’єра Азарова? Ні, це не так. Спустіться 
сходинами нижче і запитайте, що зробила наша міська влада для 
залучення частини цих коштів до міста? Якщо не отримаєте конкрет-
ної відповіді, то наперед вам її підкажу у м’якій формі: місцеві владні 
мужі не проявили ініціативи й наполегливості. У результаті маємо 
те, що маємо: жахливі дороги, гнилі покрівлі на об’єктах соціальної 
сфери, освітніх закладах, застаріле обладнання в лікарнях, порослі 
мохом очисні споруди та низку інших негативів нашого буття. Зре-
штою, не прагну прискіпливо оцінювати чиюсь діяльність чи безді-
яльність. Нехай краще їх оцінюватиме громада. Принаймні, це буде 
справедливо.

Михайло ОПИХАнИЙ, депутат районної ради, 
член Національної спілки журналістів України

Оцінку виставлятиме 
громада

А авторці цих рядків поталанило тоді 
у газетній публікації з такого приводу 
напророчити молодому політикові гідне 
майбутнє. Так воно й сталося: нині Во-
лодимир Шматько, наймолодший сіль-
ський голова в районі, голова районної 
асоціації сільських та селищних голів 
й водночас в. о. обов`язки голови ана-
логічної обласної асоціації, знаний на 
теренах краю як промоутер численних 
спромог задля розвою інфраструктури 
рідного с. Біла і, відповідно, благопо-
луччя громади. Бо ж недарма ще тоді, 
беручи участь у «Спокусі владою», 
послуговувався гаслом «Справжній 
українець – це той, хто живе ближче до 
землі». 

Упродовж минулого тижня він по-
бував аж у трьох (!) країнах світу в 
рамках заключного ІV етапу проекту 
Інституту Політичної Освіти «Майстер-
ня європейської політики». Той проект, 
до участі в котрому було залучено 35 
учасників з усієї України – депутатів, 
активістів, менеджерів, чиновників, 
приватних підприємців тощо, причому 
виключно молодих (віком до 35 років), 
умістив чотири етапи курсу теоретич-
них і практичних занять та стажування 
у країнах Європейського Союзу. За сло-
вами повпреда Чортківщини, той курс 
призначений насамперед для людей 
з новим, незаангажованим баченням, 
тих, хто на місцях будує європейську 
Україну. Адже й домашнє завдання, 
котре учасники проекту виконували 
упродовж його тривання, мав гасло 
«Україна – Європейський Союз». Білів-
ський сільський голова, до слова, єди-
ний поміж усіх з таким статусом, пред-
ставив зорганізовану ним з ініціативи 
місцевого пароха УГКЦ о. Володими-
ра Заболотного фан-зону Євро-2012. 
Оповідає захоплено, що не слабші за 
силою враження відчуття дістали й 
споглядальники представлених мате-
ріалів щодо новації білівської громади, 
зокрема угледівши фотознімки та віде-
озаписи перегляду футбольного матчу 
Україна-Англія, що зібрав 2,5 тис. уболі-

вальників. І у підсумку проект-домашнє 
завдання Володимира Шматька посіло 
ІІ місце у рамках «Майстерні...», забез-
печивши вручення подарункового сер-
тифіката на суму 5 тис. грн. Сам кошт 
вручатиметься отримувачу в березні у 
посольстві Швейцарії в Україні. За умо-
вами проекту, ці гроші мають піти на 
подальший розвиток новації. Та в осер-
ді білівської громади все вирішується 
демократично, тож попереду – рада-
порада: чи то облаштовуватиметься 
дитячий майданчик, доконче потрібний 
у Білій, чи розвиватиметься літній кіно-
театр, що став, так би мовити, право-
наступником фан-зони.

Мій співрозмовник не просто захоп-
лено ділиться враженнями від пройде-
ного у «Майстерні...» курсу, а одразу 
аналізує та підсумовує ефективність 
набутої суми знань. На І етапі учасники 
проекту стрічалися у Києві з послами 
держав-учасниць ЄС, моделювали різ-
ні ситуації щодо подальшого розвитку 
України, моніторили європейські ціннос-
ті. На другому конкретизували бачення 
найневідкладніших в Україні реформ 
через призму побаченого й почутого у 
Львівській мерії. Третій етап проходив 
в Ірпіні, під Києвом, одразу після пар-
ламентських виборів-2012, де, власне, 
й презентувалися домашні завдання 
із взаємним оцінюванням їх самими 
учасниками, організаторами проекту та 
послом США в Україні. А ІV заключний 
умістив насамперед представлення 
результатів у консульстві Угорщини, а 
відтак перебування в Угорщині (Ніредь-
газа, Дебрецен та Будапешт), Словач-
чині (Братислава) та Австрії, зокрема її 
столиці – красені Відні. 

– Ми мали зустрічі з різними інсти-
туціями – представниками торгових 
палат, керівниками асоціацій між Укра-
їною та державами-учасницями ЄС на 
рівні парламентів,  з нами спілкувалися 
заступники міністрів, керівники коміте-
тів, депутати парламентів, – ділиться 
враженнями Володимир Шматько. – 
Крок за кроком ми реально пізнавали 

грані життя у європейській спільноті 
з присмаком менталітету народів цих 
держав, їх уміння мислити й господа-
рювати з прицілом не на «проїдання», 
а на розвиток. Наприклад, словаки 
дозріли до того, що прийнятим вольо-
вим рішенням мають намір скоротити 
чисельність депутатів парламенту із 
390 до 160. Нас глибоко вразило те, 
що європейці затрачають тисячі євро 
(як-от на учасників «Майстерні...»), щоб 
навчати нас думати й жити по-іншому. 
Вони не тягнуть Україну до Європи, яка 
й так є її географічним центром, а праг-
нуть сформувати насамперед у моло-
ді мислення людини дій, осмисленого 
вибору, як нам жити завтра. Прагнуть 
переконати, що доля українців – у їх 
власних руках.

У березні стартує «Майстерня єв-
ропейської політики-2» і Володимир 
Шматько за правом її учасника реко-
мендуватиме до нового набору когось 
із Чорткова, вже маючи на меті кілька 
імен. А ще, зауважує, здобуті знання 
застосовуватиме в діяльності асоціації 
сільських та селищних голів. До сло-
ва, теж у березні стартує проект Ради 
Європи щодо навчання сільських го-
лів України, від Тернопільщини поїде 
четверо-п`ятеро осіб, а від Чортківсько-
го району – молоді сільські голови Ві-
талій Гіль зі Шманьківчиків та Нестор 
Слободян із Палашівки. 

Анна БлАЖенКО

Володимир ШматькО: бачення по-європейськи
Його ім`я заяскріло зіркою на небосхилі українського політикуму у грудні 

2008-го, коли 22-літній білівчанин Володимир Шматько, на той час 
вже депутат районної ради, голова молодіжного центру Чортківщини 

і радник голови районної ради, магістр екології, взяв участь у 
спецпроекті Першого національного телеканалу «Спокуса владою» і 
переміг. Звісно, це не було не помічено не лише визнаним політичним 

бомондом, а й простими людьми з народу. Помічено і схвалено.

Дорога життя
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Ракурс

Пригорща новин
Бичківські хрестини

Ними цьогоріч радісно повниться це село – не з найбіль-
ших, проте й не із найменших у районі. Бо, як стверджує 
тамтешній війт Володимир Драбинястий, за неповних два 

перших місяці 2013-го додалося аж шестеро нових бичків-
чан – такої кількості уродин село іноді не мало навіть упро-
довж тривання цілого року. І то переважають хлопці, що, за 
народними повір`ями, теж є непоганою ознакою. Загалом у 
Бичківцях на 1 січня проживало 779 мешканців, тепер ось 
додалося ще шестеро. І ніхто не помер, що теж тішить. Ди-
тячий дошкільний заклад із ліричною назвою «Берізка» від-
відують цілорічно 25 малят. Попит, як зазначає сільський 
голова, значно більший, та місць бракує. Тож не такі вже й 
кепські часи для українського села, коли воно з періодич-
ністю у тиждень часу гуляє хрестини.

І – многоліття українському народові
Таким акордом спраглого бажання завершилося Бого-

служіння одного з лютневих недільних днів у церкві Возд-
виження Чесного Хреста с. Швайківці. І виспівані були ті 
молитви парафіянами разом із семінаристами Тернопіль-
ської вищої духовної семінарії ім. Й.Сліпого. Вони загости-
ли до села з благословення архієпископа та митрополита 
Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Василія Семеню-
ка, чиє звернення й було зачитано опісля відспіваної гос-
тями духовного сану Божественної Літургії. Як повідомила 
редакції газети завідуюча сільським клубом Галина Шла-
пак, парафіяни щиро вдячні за таке духовне піднесення не 
лише переліченим особам, а й отцю-декану Василю Квіку, 
старшому братові церкви Станіславу Лисиці.

Слід Кобзаря у Ромашівці
Про це знову промовисто, хоча й просто, та з великою си-

лою снаги нагадала людності Чортківщини п. Марія Штепа 
– довголітня бранка сталінських таборів, колишня зв`язкова 

СБ УПА Тополя, одна з 
небагатьох нині живих 
свідків більшовицьких 
злочинів. Нагадала ви-
ходом у світ другого, 
доповненого видання її 
книжки «Під московською 
шинеллю билося україн-
ське серце». І незадовго 
до настання Шевченків-
ських днів подарувала її 
редакції районки. Бо на 
сторінках книги йдеться 
про поховання у Рома-
шівці родича Великого 
Кобзаря – онука племін-
ника Варфоломея. Як 
зазначає авторка у листі 
до редакції, згідно із за-
писами у Євангелії на 

місці поховання був дерев`яний хрест і називали це місце 
святим: до осені 1939-го там відбувалися просвітянські 
заходи. Родич Тараса Шевченка розповсюджував вірші з 
«Кобзаря», спілкувався із селянами українською мовою, за 
що й поплатився своїм життям. «А нині? – стривожено за-
питує п. Марія. – Чиєсь серце скувала байдужість, а комусь 
геройські амбіції не дозволяють переступити через власне 
«я». Потрібно ж лише це святе місце означити невеличким 
дерев`яним хрестом...». 

Та й возлюбили ближнього свого
Завідуюча геріатричним відділенням Чортківського тери-

торіального центру Ганна Середа, котра за літа перебуван-
ня на своїй посаді бачила-перебачила чимало й смутку-
сліз, і радості-розчулення, не приховує цілої низки втішних 
почуттів. А навіяні вони недавнім (у день Трьох Святителів, 
12 лютого) візитом до геріатрії учасників церковного хору зі 
Скородинців разом з тамтешнім отцем-парохом Мироном 
Заяцем. Хористи загостили до Пробіжни з благодійним на-
міром – відвідати односельця Богдана Підперигору, котрий 
нині виборсується з пастки недуги та мешкає у геріатрії. 
Однак не лише вчорашнього скородянина вони мали на-
мір привітати й оздоровити високим зарядом духу – ті від-
відини спричинили до помітного сплеску слізної втіхи та 
вдячності, що струменіла з очей та вуст абсолютно всіх: і 
мешканців, і персоналу відділення. Бо їх зібрали у просто-
рій кімнаті відпочинку й підносили на дусі одвічні народні 
обереги – колядки, віншування. І тривала та обопільно ра-
дісна зустріч понад дві години.

Ведуча рубрики Анна БлАЖенКО
Фото Ореста лИЖеЧКИ та Оксани СВИСТУн

Цього годинника-будильника якось 
приніс до редакції довголітній читач та 
прихильник нашої газети чортківчанин 
Богдан Пригар. Його хобі – колекціону-
вання раритетних фотознімків із суто 
чортківською «припискою» та й узагалі 
різних речей сивої старовини. Причо-
му неодмінно з прив`язкою до рідного 
міста, краю.

І ось – будильник. Виявляється, «ро-
дом» він десь так з 1931-1933 рр. Бо, 
за словами п. Богдана, якраз тоді (як 
засвідчують дитячі спомини) придбала 
годинника його мама у «дуже дорогому 
склепі по сходах» – десь в торговому 
ряду тодішніх крамниць, де нині сучас-
ний рагс, магазин «Торгпреси» тощо. 

Та суть навіть не в тім. Вдивімось у 
циферблат: поміж написів польською 
там ясніє і слово Czortkow! Мабуть, бу-
дильника зібрано було таки у нашому 
старенькому місті над Серетом. А ось 
прізвище A.Rosenkranz, мабуть, за-
свідчує особу виробника. На циферб-
латі – аж три стрілки: годинна, секунд-
на і та, що для дзвінка-пробудження 
чи то нагадування про потрібний час. 
Цифри-означення двоїсті: година 1-а й 
13-а, 4-а – 16-а, 12-а та 24-а і т. д. Та 
головне – годинник досі працює!

Ну чим, скажіть, не інформація для 
пошуків краєзнавцям?!

Анна БлАЖенКО
Фото Ореста лИЖеЧКИ

До таких обнадійливих висновків 
стимулювала бесіда з начальником ви-
робничого управління водопровідно-
каналізаційного господарства Валерієм 
Вівчарем. А його, у свою чергу, до опти-
мізму в налаштуванні щоденних зусиль 
спонукала особиста зацікавленість у 
тому, аби надважкого воза проблем зру-
шити з місця, теперішнього голови рай-
держадміністрації Степана Кобіса. На 
час нашої розмови (а відбувалася вона 
позавчора, у середу) кожен із трьох днів 
робочого тижня очільник водної служби 
міста розпочинав із кабінету першої осо-
би району. «Знаєте, це мимоволі додає 
сил і впевненості в наших діях, коли ви-
рішенням нагальних і надзвичайно болю-
чих питань для міста, відколи й вони, так 
діяльно опікується керівник району», – не 
приховував втіхи В.Вівчар. 

Виявляється, наразі вивчається та де-
талізується питання щодо використання 
водних резервів цукрового заводу. Під-
приємство готове продавати місту до 2 
тис. кубів води на добу. Та для цього по-
трібно прокласти два з половиною кіло-

метра мереж до нової насосної станції у 
с. Біла, й обійдеться це недешево – орі-
єнтовно у два мільйони грн. Це – один 
з варіантів цілодобового забезпечення 
міста водою. Один, та не єдиний: деталь-
но обговорюються, проробляються до 
найдрібніших деталей та ретельно зва-
жуються й усі інші можливі. А їх декілька. 
Скажімо, вивчається питання придбання 
води із водозабору м`ясокомбінату; один 
з варіантів – відновлення законсервова-
них артезіанських свердловин старої на-
сосної станції тощо. Вони деталізуються 
із залученням спеціалістів, щонайперше 
із врахуванням обопільно прийнятної і 
для постачальників, і споживачів води 
цінової політики.

Нині Чортків практично на 60 відсотків 
забезпечений водопостачанням цілодо-
бово. Валерій Васильович конкретизує: 
це увесь залізничний мікрорайон, вулиці 
Незалежності (донедавна особливо про-
блемна), Лепкого, Коновальця, Золотар-
ка і практично весь Кадуб до магазину 
«Європа». Здавалось би, рубіж подола-
но: адже зостається менше, 40 відсотків. 

Та вони – важчі. Тож зусилля нині й кон-
центруються на збільшенні подачі води 
для тих мешканців Чорткова, які мають її 
погодинно: аби максимально відмовляти-
ся від споживання за питну води з інфіль-
траційного водозабору і забезпечувати 
їй реальну альтернативу – підземну воду. 
Наразі ж міщани, котрі мають воду пого-
динно, споживають такий собі мікс, ко-
трий поєднує орієнтовно 65-70 відсотків 
річкової та решту 30-35 – зі свердловин.

Очільник водоканалу потішив ще одні-
єю приємною новацією: практично виго-
товлено всю проектно-кошторисну доку-
ментацію на найсучаснішу, за світовими 
стандартами станцію доочищення води – 
на це профінансовано 85 тис. грн. з місь-
кого бюджету. Мій співрозмовник побував 
на Одещині, де детально вивчав систему 
функціонування аналогічного обладнан-
ня, що дозволяє у самісінькому гирлі Ду-
наю, котрий специ іменують відстійником 
мало не для всієї Європи, одержувати 
ідеально очищену воду. Однак кошторис-
на вартість будівництва такої станції для 
нинішніх часів не дуже підйомна: 11 млн. 
200 тис. грн. 

Та все ж тішить, що тепер, у переддень 
близької весни, крига скресла, наміча-
ється відчутний прорив. Як мовиться, 
дай-то, Боже!

Анна БлАЖенКО

Місто
Газета в газеті

Вода: з прицілом на прорив
Однак прорив не в розумінні аварійності, а радше навпаки: 

йдеться про прорив у подоланні надзвичайно болючої упродовж 
десятиліть водної проблеми. 

Раритети
Стрілочками шурхотять століття

Фотопогляд

Шановні друзі! Ось уже вдруге зустрічаємось на нашій міській сторінці, поминувши від часу її виходу в світ 
майже цілу зиму. Що навіяла вона, чим защедрила?  Як і зазвичай, є новації і добрі, є й нерадісні. лиш якимось 
маленьким штрихом ковзнуть вони по нашій сторінці. Та це не означає, що за видноколом має зоставатися 

нагальне, суттєве, наболіле. Помічаймо та долаймо труднощі гуртом, спільно! Поміркуймо разом, 
порадьмося, проаналізуймо. Чекаємо на ваші відгуки, тривожні сигнали, пропозиції, зауваги.

«Болячкою» на тлі візитівки міста – автостанції, та ще й перед 
самісіньким Божим храмом, постає недоглянута громадська 
вбиральня в «опорядженні» численних сміттєвих відходів...

У передчутті близької весни і проїжджі частини вулиць, 
і тротуари-хідники через щедру на порі ожеледицю часто-
густо перетворюються на справжні льодові майданчики. Тож і 
«фігурують» й молоді, і літні – ось так чатує небезпека...

У самісінькому центрі Чорткова примостився кіоск добрих 
продуктів ТМ «Слов`яночка», направду ставши «ґудзом» на ар-
хітектурному тлі...

Фотопогляд Ореста лИЖеЧКИ
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Присвята

Від свята до свята
В об`єктиві – школа

Учнівське самоврядування

19 листопада 2012 р. розпочалася пе-
редвиборна кампанія на посаду прези-
дента школи. Кожен із кандидатів створив 
власну програму, в якій вказав свої наміри 
та побажання щодо виконання обов’язків 
президента шкільного самоврядування. 
Передвиборна агітація проходила шляхом 
як особистого спілкування кандидатів з 

виборцями, так і з використанням, розмі-
щенням рекламних плакатів і презентацій, 
а також складання плану роботи на період 
президентських перегонів.

Протягом грудня-січня життя школи по-
мітно пожвавішало. Кандидати у прези-
денти разом зі своїми командами активно 
брали участь у проведенні різноманітних 
свят, зокрема у нашій школі ввели «веселі 
перерви» для учнів 1-4 класів, проводили-

ся виставки та добродійні акції.
5 лютого актова зала школи заледве 

вмістила всіх бажаючих бути присутніми 
на передвиборних дебатах на тему: «Що я 
можу вам запропонувати?!» . Вісім осіб за-
реєструвалися кандидатами у президенти, 
а саме: Христина Глек (6-А клас) , Христина 
Колодій (6-Б), Анастасія Колос (7-Б), Мак-

сим Кривий (7-Б), Христина Кучерява (7-В), 
Яна Рудик (6-Б), Ліна Сімак (9-Б), Оксана 
Шахова (8-А клас).

До зустрічі з виборцями готувалися не 
лише суперники, а й їхні команди підтрим-
ки (партії): вчили агітаційні пісні, рекламні 
сценки-мініатюри, створювали мультиме-
дійні презентації, продумували каверзні 
запитання для опонентів. 

Усіх вразили кардинальні особисті зміни 

на краще кожного кандидата; як поясню-
вали на зустрічі, перетворення на більший 
позитив у школі треба починати з себе. 
Приємний охайний зовнішній вигляд, ста-
ранна підготовка до уроків, активність в 
усіх шкільних справах стали нормою для 
цих учнів. На зустрічі з виборцями канди-
дати коректно та відверто відповідали на 
поставлені їм запитання. Щирість і праг-
нення вдосконалення роботи учнівського 
самоврядування з боку кандидатів, небай-
дужість в обговоренні проблем учнів дають 
надію на те, що завдяки спільним зусиллям 
життя в школі буде ще цікавішим. 

І ось 8 лютого – таємне голосування. 
У ньому взяло участь 267 осіб. За під-
сумками підрахунків перемогу у вибо-
рах, набравши 74 голоси, отримала Ліна 
Сімак, а віце-президентом стала Оксана 
Шахова (64 голоси).

11 лютого в актовій залі відбулася інав-
гурація президента Чортківської загаль-
ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7, на 
якій представники адміністрації школи 
привітали та нагородили посвідченнями 
президента й віце-президента учнівських 
обранців і міністрів шкільного парламенту, 
побажавши досягнути найвищого рівня у 
плані самоврядування. Згодом під час зу-
стрічі із заступником директора школи з ви-
ховної роботи Г.Криницькою та педагогом-
організатором Х.Зигрій обраний учнівський 
парламент, очолюваний президентом шко-
ли, обговорив питання щодо подальшого 
розвитку самоврядування. 

Бажаємо натхнення, творчих злетів, ці-
кавих задумів новій владі школи.

Христина ЗИГРІЙ,                                                                                                  
педагог-організатор ЗОШ № 7

(21 лютого – Міжнародний день рідної мови)

Мови також живуть, розвиваються,
Тільки справжні не йдуть в забуття. 
Назавжди рідна мова Шевченкова 
Повнокровна, барвиста, жива!

Лиш наріччя її збагатили  
І «сусідських» в ній слів нема,
З нею можна творити, кохати 
І для недруга є в ній слова.

Недосяжна вона для тиранів: 
Не схова загребущі діла,
Так «балакати» можуть і роботи –
В них залізна колюча душа.

Певно, в мові моєї Вітчизни 
Є любові й ненависті код: 
Хоч вона не складна, як китайська, 
Та не вивчить її «поліглот».

леонід КОлУБАЄВ, м. Чортків

На його полотнах переважно – ліс, густа 
стіна із дерев, поміж якими в`ється змійкою, 
піднімаючись вгору, ледь помітна стежеч-
ка. Дерева, польові квіти – ось основна те-
матика робіт художника. Олег Олексійович, 
зазначу, не називає себе так, а лише «лю-
диною, яка любить малювати». Бо чортків-
чани (й далеко за межами Чорткова) пана 
Блажківа знають як високопрофесійного 
лікаря-стоматолога і лише рідним й близь-
ким було відомо про таке плодовите (бо 
«Куферок» заледве вмістив у своїх стінах 
картини, підготовлені до виставки) захо-

плення медика. Можливо, загал так би і не 
дізнався про ще один талант цієї людини, 
якби не зусилля заступника голови райра-
ди Любомира Хруставки, доброго знайомо-
го пана Олега. Саме він наполіг, що дана 
виставка повинна відбутися.

Того дня на відкриття виставки підтри-
мати свого друга, колегу прийшло багато 
знаних особистостей і з царини медицини, 
і з мистецького цеху. «Олега двічі поцілу-
вав Господь, давши йому талант бути дуже 
добрим стоматологом й пейзажистом». Із 
художником Олегом Шупляком із Бережан 

пан Блажків знайомий ще з дитинства, 
разом відвідували Бережанську художню 
школу, потім їх ще більше здружила служ-
ба в армії, тепер дружать сім`ями. «Це щирі 
роботи, вони випромінюють світло і радість 
від життя», – так оцінив творчість товари-
ша знаний бережанець, член НСХУ. Його 
думку підтримав і продовжив сказане Пе-
тро Кузів, викладач Тернопільського інсти-
туту мистецтв: «Олег дуже добре володіє 
кольором і світлом, а це не розвинеш, то 
чуття Богом дається людині». Мисткиня 
Тетяна Витягловська, член НСХУ, охарак-
теризувавши картини як «живі, настроєві, 
живописні», привітала не лише О.Блажківа, 
а й увесь чортківський люд із такою яскра-
вою подією в нашому містечку – відкриттям 
вернісажу талановитого земляка.

«На роботі я «перепускаю» крізь себе 
людські болі, проблеми, то несе певний 
негатив. І от малювання – це є мій спосіб 
відпочинку: я, відсутність людей, ліс і пес 
біля мене. Це моя віддушина», – пояснює 
митець. Малює виключно з натури, те, що 
бачить, – нашу природу, бо тільки приро-
да, як жартома зауважує винуватець вер-
нісажу, досхочу позує йому. На пейзажах, 
швидких роботах етюдного характеру, як 
він скромно їх називає, – околиці Чорткова 
в різну пору року, Карпати… Тому тих, хто 
стомився від міської метушні, клопотів і 
негараздів, – запрошуємо насититися сві-
жістю, щирістю, радістю, що струменить з 
полотен О.Блажківа. Нагадуємо: виставля-
тимуться твори у «Куферку» до 15 березня.

Оксана СВИСТУн
Фото Ореста лИЖеЧКИ

Успіх досягається лише у плідній співпраці. Шкільні вихов-
ники, Університет культури, Учнівський парламент, психолог, 
керівництво школи, запрошені гості із районних палацу дітей 
та юнацтва і центру зайнятості доклали максимум зусиль, аби 
кожний учень – від наймолодшого до найстаршого – був озна-
йомлений і зацікавлений вибором майбутньої професії.

Розпочався тиждень із урочистої загальношкільної лінійки. 
Далі естафетну паличку перехопили педагог-організатор Ка-
терина Жук та завуч з виховної роботи Тетяна Попіль, які про-
вели віртуальну екскурсію у незвичайний світ професій для 
учнів 1-4 класів. Шкільний психолог Світлана Хом’як за допо-
могою тренінгу зорієнтувала учнів 9-го класу до обдуманого 
та виваженого вибору майбутнього ремесла. Активну участь у 
профорієнтаційній роботі школи взяли й працівники районно-
го центру зайнятості. Старшокласники мали змогу поставити 
їм усі хвилюючі питання стосовно перспектив працевлашту-
вання в країні, області та районі і отримали не лише вичерпні 
відповіді, а й буклети-орієнтири у світі професій.

Фінальним акордом тижня стало спільне засідання Універ-
ситету культури й Учнівського парламенту, виставка учнівської 
та вчительської творчості і шкільний конкурс талантів. Учні 
мали нагоду представити широкому загалові свої творчі робо-
ти та познайомитися із доробками вчителів школи і запроше-
них гостей. Зокрема, вразила всіх творча майстерня Любові 
Новак-Зайло, адже з технікою малюнків на камені та написан-
ня полотен пальцем ані учні, ані вчителі не були знайомі рані-
ше. Керівник Університету культури Лілія Кавецька підготува-
ла виховну бесіду за темою «Талант. Його різновиди», а вже 
Учнівський парламент, у свою чергу, відшукав та підготував 
цікаві виступи талановитих учнів Ягільницької ЗОШ.

Тетяна ПОПІль, 
заступник директора з виховної роботи 

Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст.

У центрі села Улашківці, біля ялинки, в 
неділю, 10 лютого, було людно. Тут можна 
було зустріти людей не тільки місцевих, а й 
з навколишніх сіл. Церковні хори із церкви 
Собору Пресвятої Богородиці с. Улашків-
ці, із храму Пресвятої Трійці с. Заболотів-
ка, церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Сосулівка, аматорські колективи з с. 
Шульганівка «Перевесло» та с. Ягільниця 
«Любисток», гурт «Улашківчани», ансамб-
лі школярів Улашківської та Милівецької 
ЗОШ – усі вони завітали в Улашківці на за-
прошення місцевої громади для того, щоб 
своїми пісенними талантами у щиро виспі-
ваних ними колядках та щедрівках вкотре 
прославити новонародженого Ісусика та 
Його Матір на Різдвяній розколяді. 

Хліб і сіль з рук господарів свята із щи-
рими різдвяними віншуваннями даровано 
запрошеним та під запальні слова і мело-
дійний спів дзвіночка в руках пароха Ігоря-
Івана Лесюка, котрий і виступив ініціатором 

даного святкування, було запрошено на 
сцену перших учасників дійства. Протягом 
трьох годин звучали колядки, пісні, вірші та 
святкові поздоровлення. Для всіх були на-
криті столи із святвечірніми та святковими 
українськими стравами. Тут можна було по-
куштувати кутю і пампушки, пісного борщу 
з вушками та багато інших страв. Випити 
узвару, чаю чи гарячої кави.

«Зверніть увагу, скільки колективів яку 
кількість колядок виконали – і жодна не 
прозвучала двічі. Це наше золото, миро 
і ладан, що віками наш боголюбивий на-
род складає при яслах новонародженого 
Христа. Це і великий дар від Бога, що нас 
гуртує в одну вифлеємську родину з Марі-
єю, Йосипом та Ісусом», – так роздумував 
місцевий отець, звертаючись до тих, хто зі-
брався того дня у центрі села на свято. 

Дане дійство відразу ж громадою було 
обговорено та оцінено позитивно, а отже, 
як наслідок – висловлено бажання ввес-

ти Розколяду як добру традицію парафії у 
обов’язкові свята кожного року. 

Марія леСюК

Відкриваємо світ 
професій

Вже не вперше у лютневі дні проходить 
у Ягільницькій ЗОШ І – ІІІ ступенів тиждень 

профорієнтації. Проте цьогоріч він запам’ятався 
по-особливому яскраво. Завдяки співпраці учнів 
та педагогічного колективу у школі відбулося 

справжнє свято!

Рідній мові
Подих творчості
«Природи рідної ескізи – то для душі розрада»

Такими чи майже такими словами пояснював причини свого залюблення 
у малювання чортківчанин Олег Олексійович Блажків, виставка робіт 
якого відкрилася у день Стрітення, 15 лютого, у виставкових залах 

мистецької майстерні «Куферок». Картини можна буде оглянути 
в експозиції протягом місяця, до 15 березня.

Обрано Президента школи
Проект «Вибори президента школи-2013», який втілювався у життя Чортківської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7, розпочав свою роботу 
ще у листопаді 2012 року. Він передбачав розповсюдження моделі позитивного 

досвіду взаємодії учнів і вчителів у розвитку учнівського самоврядування.

Розколяда в Улашківцях
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26 лютого. Тривалість дня – 10.46. Схід – 6.48. Захід – 17.34. Іменини святкують Світлана, Степан, Семен, Артем

Ринок праці

Волейбол

Юстиція інформує

Соцзахист

Варто знати

Кабінетом Міністрів України прийнято зміни до Закону 
України «Про оплату праці» та зміни до Кодексу законів про 
працю від 23 жовтня 2010 року. У статті 24 Закону України 
«Про оплату праці» та у статті 115 Кодексу законів про пра-
цю України, які визначають строки, періодичність і місце 
виплати заробітної плати, визначено, що заробітна плата 
виплачується працівникам регулярно у робочі дні у стро-
ки, встановлені колективним договором або нормативним 
актом роботодавця, погодженим з виборчим органом пер-
винної профспілкової організації чи іншим уповноваженим 
на представництво трудовим колективом органом (а у разі 
відсутності таких органів – представниками, обраними і 
уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох 
разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шіст-
надцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після за-
кінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з 
вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 
виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця ви-
значається колективним договором або нормативним ак-
том роботодавця, погодженим з виборним органом пер-
винної профспілкової організації чи іншим уповноваженим 
на представництво трудовим колективом органом (а в разі 
відсутності таких органів – представниками, обраними упо-
вноваженим трудовим колективом), але не менше оплати за 
фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки 
(посадового окладу) працівника.

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. 
Забороняється проводити виплату заробітної плати у мага-
зинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, 
за винятком тих випадків, коли вона виплачується працюю-
чим у цих закладах:

За особистою письмовою згодою працівника виплата за-
робітної плати може здійснюватися через установи банків, 
поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) 
з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або 
уповноваженого ним органу.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати праців-
никам не можуть бути поставлені в залежність від здійснен-
ня інших платежів та їх черговості.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної від-
пустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку 
відпустки.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління праці 

та соціального захисту населення РДА

Створенню власної навчальної бази, 
яка відповідала б сучасним вимогам, дер-
жавна служба зайнятості приділяє особли-
ву увагу. На сьогодні в її системі діють де-
сять центрів професійно-технічної освіти: 
Дніпропетровський, Івано-Франківський, 
Кримський, Луганський, Львівський, 
Одеський, Рівненський,  Харківський, Сум-
ський та Донецький. Ці навчальні заклади 
створені для вирішення питань оператив-
ного задоволення потреб роботодавців у 
кваліфікованих працівниках за професі-
ями, що є актуальними на ринку праці та 
дають можливість займатися індивідуаль-
ною трудовою і підприємницькою діяльніс-
тю.

Раніше Чортківський районний центр 
зайнятості надавав детальну інформа-
цію про навчання у Рівненському центрі 
професійно-технічної освіти, а зараз про-
понуємо до уваги інформацію про найсу-
часніший серед таких центрів – Одеський 
центр професійно-технічної освіти.

Вже два роки працює Одеський центр 
професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості, який вирішує про-
блеми безробіття та підвищення якос-
ті професійного навчання в одеському 
регіоні. У ньому створена найсучасніша 
матеріально-технічна база, що дозволяє 
проводити сьогодні підготовку, перепідго-
товку або підвищення кваліфікації за 31-ю 
професією, що користуються попитом на 
ринку праці.

Послугами Одеського ЦПТО можуть 
користуватись усі безробітні громадяни, 

які зареєстровані в центрі зайнятості та 
бажають пройти первинну професійну 
підготовку, змінити професію чи підви-
щити кваліфікацію. Оплата за навчання, 
проживання, компенсація витрат на про-
живання до навчального закладу і назад 
проводиться за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безро-
біття.

Навчально-виробничі майстерні облад-
нані сучасними верстатами, у тому числі з 
числовим програмним керуванням, прила-
дами та пристроями, з необхідною кількіс-
тю інструментів та витратних матеріалів, 
що передбачені навчальними планами 
і програмами для кожної професії. Для 
здійснення виробничого навчання робочі 
зони обладнані спеціальними тренаже-
рами, що дозволяє отримати всі необхідні 
навики для кожної професії. У навчаль-
них кабінетах та лабораторіях розміщені 
інтерактивні дошки, комп’ютерна техніка, 
сучасні електронні засоби навчання. На 
сьогоднішній день у ДНЗ функціонує 5 
комп’ютерних класів. Також працює бібліо-
тека, що нараховує в своєму фонді близь-
ко 5000 примірників книг. Основна частина 
з них – це підручники з різноманітних про-
фесій. У читальній залі бібліотеки функці-
онує п’ять персональних комп’ютерів. 

Протягом січня ц. р. в Одеському цен-
трі професійно-технічної освіти дер-
жавної служби зайнятості завершилось 
професійно-технічне навчання у 13-ти гру-
пах, слухачі яких здобули знання та вміння 

за обраними ними робітничими професія-
ми – перукаря, контролера-касира, каси-
ра торгового залу, електрогазозварника, 
слюсаря-сантехніка, столяра, оператора 
котельні, слюсаря-ремонтника, адміні-
стратора, покоївки, офіціанта, електро-
монтажника з освітлення та освітлюваль-
них мереж і лицювальника-плиточника. 
Безробітні були направлені на навчання 
не лише з Одеської області, а й з багатьох 
інших регіонів України: Миколаївської, 
Луганської, Вінницької, Хмельницької, 
Черкаської, Кіровоградської, Київської, 
Чернівецької, Полтавської, Волинської, 
Запорізької областей. Під час державної 
кваліфікаційної атестації слухачів голова-
ми атестаційних комісій були представни-
ки підприємств, на яких безробітні прохо-
дили виробничу практику. Після успішної 
здачі іспитів колишні слухачі стали випус-
книками закладу – вже 200 осіб у цьому 
році отримали свідоцтва про присвоєння 
робітничої кваліфікації.

На сьогоднішній день у ДНЗ «Одеський 
центр ПТО ДСЗ» здійснюється професій-
не навчання у двадцяти семи групах за 
різними професіями. Також на базі центру 
діють короткотермінові курси цільового 
призначення за напрямками «Підприєм-
ницька діяльність у сфері малого бізнесу», 
«Сучасні технології бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності (національний 
стандарт, програма «1С бухгалтерія»)» та 
«Виконання робіт на ПК за програмою ко-
ристувача».

У лютому планується набір та випуск 
груп за професіями «оператор верстатів 
з ПК», «електрогазозварник», «штукатур», 
а також набір групи слухачів за новою 
професією сфери послуг – «педикюр-
ник». За більш детальною інформацією 
звертайтесь до спеціалістів державного 
навчального закладу «Одеський центр 
професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості» за тел. (048) 705-44-11 
та до фахівців центрів зайнятості за міс-
цем вашого проживання.

Заробітна плата: де, 
коли і скільки

Служба зайнятості навчає
Професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації 
безробітних організовуються службою зайнятості з урахуванням 

вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону та конкретних 
замовлень роботодавців з використанням різних форм і видів навчання. 
навчання здійснюється на базі професійно-технічних, вищих навчальних 

закладів області та інших регіонів, безпосередньо на підприємствах, 
в установах і організаціях, а також у центрах професійно-технічної 

освіти державної служби зайнятості.

Минулих вихідних у Чорткові відбулися зональні ігри на 
першість району з волейболу серед сільських чоловічих 
команд, де розігрувалися дві путівки у фінальну частину 
змагань. У результаті ігор омріяні перепустки серед 12 учас-
ників вибороли волейболісти з Улашківців та Заводського, 
які були нагороджені малими кубками та грамотами відділу 
молоді та спорту райдержадміністрації. У фіналі, який від-
будеться 23-24 лютого у спортивних залах Чортківської РК 
ДЮСШ (вул. Кн. В.Великого) та ЗОШ № 5, до них приєдна-
ються команди чотирьох вищих навчальних закладів і три 
міські, які й виборюватимуть звання чемпіона та призерів 
Чортківщини. Початок змагань у суботу – о 10-й год. 30 хв.   

«Фізичні вправи можуть 
замінити багато ліків,

 але жодні ліки в світі не можуть за-
мінити фізичні вправи».

         А. Моссо 
Ряд захворювань пов’язаний із недо-

статньою руховою активністю. Це при-
близно 25 відсотків усіх випадків раку 
молочної залози і товстої кишки, 27 відсо-
тків – цукрового діабету і 30 – ішемічної 
хвороби серця. Доведено, що помірна і 
систематична фізична активність надійно 

знижує ризик розвитку інфарк-
тів і інсультів, цукрового діабету 
2-го типу, раку, депресії.

Дуже важливо постійно мати 
фізичні навантаження як дітям, 
так і дорослим. Для збережен-
ня та зміцнення здоров’я варто 
дотримуватись наступних ре-

комендацій для різних вікових груп насе-
лення.

Діти і підлітки (5-17 років). Для про-
філактики порушень серцево-судинної 
системи і зниження ризику захворювань 
рекомендується щоденна фізична ак-
тивність переважно середньої і висо-
кої інтенсивності, загалом не менше 60 
хвилин. Збільшення загальної трива-
лості фізичних вправ (понад 60 хвилин 
на день) забезпечить додаткову користь 
для здоров’я. Фізична активність високої 
інтенсивності, включаючи вправи з розви-
тку скелетно-м’язових тканин, необхідні 
мінімум три рази на тиждень. 

Дорослі (18-64 роки). Люди цієї вікової 
категорії повинні приділяти не менше 
150 хвилин на тиждень заняттям аеробі-
кою або не менше 75 хвилин на тиждень 
аеробним вправам середньої та високої 

інтенсивності. Кожне заняття аеробікою 
повинно тривати не менше 10-15 хвилин. 
Збільшення тривалості занять аеробікою 
до 300 хвилин на тиждень при наванта-
женні середньої інтенсивності або до 150 
хвилин на тиждень при високій інтенсив-
ності занять принесе додаткову користь. 
Окрім того, люди цієї вікової категорії із 
захворюваннями суглобів повинні вико-
нувати вправи, спрямовані на підтримку 
рівноваги три і більше разів на тиждень. 

Старші люди (65 років і більше). Осо-
бам цієї вікової категорії варто дотриму-
ватись рекомендацій для дорослих при 
зменшеній інтенсивності, а також вико-
нувати вправи, спрямовані на підтримку 
рівноваги і гнучкості суглобів. Якщо літні 
люди не можуть виконувати рекомендо-
ваний об’єм фізичної активності, їм необ-
хідно виконувати вправи, які відповідають 
можливостям та стану здоров’я.

Поважний вік та старість не є хворо-
бою! Це стан душі і тіла.

Ігор КУТРИК, 
викладач фізичного виховання 

державного медичного коледжу

Якщо хочемо бути здоровими…
До основних факторів, що негативно впливають на здоров’я людини, 

учені зараховують насамперед стреси, переїдання та малорухомий 
спосіб життя. Відсутність фізичної активності – один з чотирьох 

важливих факторів ризику, які є причинами смерті. Якщо його усунути, 
то смертність знизиться на 6 відсотків. Для порівняння: надмірна вага 

і ожиріння призводять до смертності у 5 відсотках випадків.

Наказом Чортківського районного управління юстиції 
від 13.02.2013 р. за № 2/8 зареєстровано розпорядження 
голови Чортківської районної державної адміністрації від 
23.01.2013 р. за № 18-од «Про визнання розпоряджен-
ня голови райдержадміністрації від 23.02.2009 р. за № 
152 «Про порядок фінансування витрат на проведення 
поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій» 
таким, що втратило чинність», про що зроблено запис 
у Державному реєстрі нормативно-правових актів мініс-
терств та інших органів виконавчої влади за № 2/124.

Статистика інформує
Індекси споживчих цін у січні 2013 року

За даними Державної служби статистики України, ве-
личина індексу споживчих цін у січні 2013 року станови-
ла 100,2 відсотка по відношенню до грудня 2012 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у січні 
2013 року становив 99,8 відсотка по відношенню до груд-
ня 2012 року.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області



07.10 Сільський час
07.40 Дружина
09.05 Хто в домі хазяїн?
09.30 Крок до зірок
10.10 Караоке для дорослих
10.55 Шеф-кухар країни
11.45 Маю честь запросити
12.30 Біатлон. Кубок світу. 
Мас-старт (жін.)
13.25 Ближче до народу
14.00 Х/ф “Робота над 
помилками”
15.20 Золотий гусак
15.55 Біатлон. Кубок світу. 
Мас-старт (чол.)
17.25 В гостях у Д.Гордона
18.15 Таємниці успіху
18.50 “Пока я помню, я 
живу!” Концерт пам`яті 
М.Магомаєва
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.25 Точка зору
21.50 Подорожуй світом з 
Ю.Акуніною
22.20 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.40 Дружина

06.05 Х/ф «Тому що вагітна»
07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 «Лото-забава»
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Кулінарні курси
11.25 Шість кадрів
12.20 Неділя з Кварталом
13.20 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам»
15.20 Х/ф «Поцілунок долі»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Побачення»
22.10 Світське життя
23.10 Що? Де? Коли? 

06.00 Х/ф «Сім`я напрокат»
07.40 Х/ф «Ми з джазу»
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Юрмала 2012
12.05 Т/с «На сонячній 
стороні вулиці»
17.50 Х/ф “Операція”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф «Вовчий острів»
22.55 Х/ф «Спецназ міста 
янголів»

06.10 Клуб гумору
07.30 Фільм-концерт. 
“В.Леонтьєв. Час летить, 
неначе вершник”
09.05 Школа юного супер-
агента
09.25 Як це?
09.50 Досвід
11.15 Х/ф “Міраж”
14.55 Біатлон. Кубок світу. 
Переслідування (жін.)
15.50 В гостях у Д.Гордона
16.45 Біатлон. Кубок світу. 
Переслідування (чол.)
18.00 20-річчя Асоціації 
автомобілістів України
19.05 Золотий гусак
19.40 “Мелодія двох сер-
дець”. Білоножки
21.00 Підсумки дня
21.25 Кабмін: подія тижня
21.40 Без цензури
22.10 Українська пісня
23.05 Ера здоров`я
23.350 Кіно в деталях

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Мія та мільйонер»
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт 4: 
В`єтнам
12.05 М/ф “Бернард”
12.35 Х/ф «Остання пісня»
14.45 Х/ф «Джордж із 
джунглів»
16.40 Вечірній квартал
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Паралельні світи”
22.10 Х/ф «Серед білого 
дня»

05.50 Шустер-Live
09.00 Орел і Решка
10.00 Смачне побачення
11.00 “Вечірній Київ”
12.55 Т/с «Танки бруду не 
бояться»
17.05 Юрмала
20.00 Подробиці
20.25 Юрмала 2012
22.20 Церемонія на-
городження “Viva! 
Найкрасивіші-2012”
00.20 Х/ф «Кращий друг»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф “Корюківська 
трагедія. Злочин проти 
людяності”
10.15 Т/с «Маруся. По-
вернення»
11.00 Концертна програма
13.10 Надвечір`я
13.40 Адреналін
15.00 Новини
15.20 Криве дзеркало
16.25 Біатлон. Кубок 
світу. Спринт (жін.)
18.15 М.Поплавський. 
“Шоу продовжується”
18.55 Футбол. “Шахтар” - 
“Волинь”
21.15 Концерт інструмен-
тальної музики Радіобенд 
О.Фокіна
23.00 Підсумки дня
23.20 Х/ф «Чоловіча робота 2»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.25, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»
12.25 Т/с «Завтра буде 
завтра»
14.55 Сімейні мелодрами
15.55 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
20.15 Вечірній Київ
22.00 Х/ф «Липучка»
23.50 Х/ф «Дика штучка»

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Двадцять років 
без любові»
11.05 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели»
14.05 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Т/с «По гарячих 
слідах 2»
18.10 Т/с «Шлюб за за-
повітом 2: Повернення 
Сандри»
20.00 Подробиці
20.30 Шустер-Live

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20 Караоке для до-
рослих
10.10 Т/с «Маруся»
11.40 Т/с «Москва. Три 
вокзали»
12.30 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»
14.55 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чол.)
16.40 Про головне
17.10 Х/ф «Вічний поклик»
18.20 Новини
19.05 Криве дзеркало
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Чоловіча 
робота 2»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана»
12.25 Т/с «Завтра буде 
завтра»
14.55 Сімейні мелодрами
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.55 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Т/с «Завтра буде 
завтра»
22.45 Моя хата скраю

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Двадцять років 
без любові»
11.05 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство 
вели»
14.05 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Т/с «По гарячих 
слідах 2»
18.10 Т/с «Шлюб за заповітом»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Двадцять років 
без любові»
22.25 Т/с «По гарячих 
слідах 2»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05 Околиця
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три 
вокзали»
12.50 Книга. ua
13.10 Українська пісня
13.45 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»
15.00, 18.20 Новини
15.10 Euronews
15.25 “Культ особистості”. 
Ю.Рибчинський
15.45 Х/ф «Вічний поклик»
19.45, 21.25 Криве дзер-
кало
21.00 Підсумки дня
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Чоловіча робота»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана»
12.25 Т/с «Завтра буде 
завтра»
14.55 Сімейні мелодрами
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.50 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Т/с «Завтра буде 
завтра»
22.45 Табу

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Двадцять років 
без любові»
11.05 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели»
14.05 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Т/с «По гарячих 
слідах 2»
18.10 Т/с «Шлюб за заповітом»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Двадцять років 
без любові»
22.25 Т/с «По гарячих 
слідах 2»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Аудієнція
09.45 Таємниці успіху
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три 
вокзали»
12.35 Крок до зірок
13.15 Хай щастить
13.45 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»
15.00, 18.20 Новини
15.10 Euronews
15.25 І.Попович. “Трембі-
тар української душі” 
16.05 Х/ф «Вічний поклик»
18.45 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.25 Криве дзеркало
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Чоловіча робота»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Шість кадрів
10.25 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана»
12.25 Т/с «Завтра буде 
завтра»
14.55 Сімейні мелодрами
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.50 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Т/с «Завтра буде 
завтра»
22.45 Українські сенсації

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Двадцять років 
без любові»
11.05 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели»
14.05 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Т/с «По гарячих 
слідах 2»
18.10 Т/с «Шлюб за запо-
вітом»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Двадцять років 
без любові»
22.25 Т/с «По гарячих 
слідах 2»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00 Підсумки тижня
09.35 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф-кухар країни
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.20 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.10 Euronews
15.25 І.Попович. “Трембі-
тар української душі”
16.00 Х/ф «Вічний поклик»
18.30 Агро-News
19.00 Сільрада
19.20, 21.30 Криве дзер-
кало
21.00 Підсумки дня
23.00 Підсумки
23.20 Кіно в деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
12.10 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Нові при-
годи Шурика»
13.55 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.00 Простошоу
16.45, 19.30, 23.50 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Т/с «Завтра буде 
завтра»
22.45 Гроші

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Х/ф «Зникла імперія»
11.20 Х/ф “Любити не 
можна забути”
12.00, 18.00 Новини
13.35 Д/с «Слідство вели»
14.30 Юрмала
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с «Шлюб за запо-
вітом»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Двадцять років 
без любові»
22.25 Т/с «По гарячих 
слідах 2»
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ПОнеДІлОК
26 лютого
ВІВТОРОК

27 лютого
СеРеДА

28 лютого
ЧеТВеР

1 березня
П`ЯТнИЦЯ

2 березня
СУБОТА

3 березня
неДІлЯ

25 лютого

27 лютого. Тривалість дня – 10.50. Схід – 6.46. Захід – 17.36. Іменини святкують Кирило, Михайло, Федір, Юрій

Вважати недійсними

Візьму на роботу торгового представ-
ника з авто на розвезення товарів продо-
вольчої групи до 500 кг. Досвід роботи.

Тел. 067-674-23-28

ПРОДАюТЬСЯ

земельні ділянки

квартирибудинки

приватизована земельна ділянка площею 
0,14 сотих по вул. Золотарка. Ціна договірна.

Тел. 099-335-30-07.

інше
пара коней з возом у с. Біла. 
Тел. 096-445-03-09.

ОгОлОшення
В аптеку “Валідол” м. Кам`янець-

Подільський на роботу потрібний про-
візор або фармацевт з досвідом роботи 
або без нього. Відповідальна, комуні-
кабельна, порядна людина з бажанням 
вчитися, бажано знання ПК на рівні ко-
ристувача. Робота в аптеці позмінна, 
зарплата конкурентна. Офіційне пра-
цевлаштування. Повна зайнятість.
Місце роботи: м. Кам’янець-Подільський

Тел. 096-303-29-65 
(Вадим Олександрович)

ТОВ “Високі Аграрні Технології”
виробництво та продаж насіння

запрошує на роботу торгових регіональних 
представників

високий оклад; бонуси
компенсація витрат на авто

Тел. 095-278-97-89
e-mail: inbox@vat.kiev.ua

ТОВ “Високі Аграрні Технології”
виробництво та продаж насіння

пшениця, ріпак, соняшник, кукурудза
сербська та вітчизняна селекції

ВИГІДНІ УМОВИ
кредитування, доставка

Тел.: 044-364-20-30; 050-355-35-49
e-mail: inbox@vat.kiev.ua

СВІТлА  ПАМ’яТЬ
З вірою в Бога, з любов̀ ю до людей 

і простою людською мудрістю 5 років 
тому відійшов у вічність

КРАЙЧИЙ Іван Васильович
(1.05.1950 – 17.02.2008 рр.).

Прости нас, що не зуміли 
відвернути від тебе ранньої 
стежини у вічність. Мир і спокій 
твоїй добрій душі та вічна 
пам`ять.

У день світлої пам`яті Івана 
просимо всіх, хто його знав: 
згадайте про нього у своїх щирих 
молитвах.

Родина.

Продається майновий комплекс (станція технічного об-
слуговування) загальною площею 2 882,5 кв. м, що зна-
ходиться за адресою: м. Чортків, вул. Копичинецька, 132. 
Земельна ділянка площею 1,283 га – на правах постійного 
користування. Нерухомість продається способом аукціо-

ну, який відбудеться 19 березня 
ц. р. об 11-й год. за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Довженка, 6 
(Публічне акціонерне товари-
ство «ТернопільАВТО»). Тел. для 
довідок і попереднього запису: 
(0352) 24-06-45, 095-262-71-21 
(з 8 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.). 
Стартова ціна – 720 000 грн.

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.
1/2 житлового будинку в Чорткові по 

вул. Граничній-Бічній. Загальна площа – 290 
кв. м. Є земельна ділянка – 0,5 сотих, індиві-
дуальне опалення, вода, великий гараж.

Тел. 098-578-23-53.
приватизований будинок по вул. Б.Хме-

льницького. Житлова площа – 98 кв. м, цегля-
ний гараж 24 кв. м, підведені всі комунікації, 
земельна ділянка – 14 сотих. Терміново.

Тел. 097-891-09-79.
будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Гли-

бокій, 15, поблизу нової школи; є газ, світло, 
вода, сарай, два гаражі для бусів, 18 сотих 
землі. Недорого.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.
частина будинку під забудову, площею 

83,2 кв. м, по вул. С.Бандери, 65/2. Ціна 
договірна. Терміново.

Тел.: 2-63-49; 068-421-04-37.
незавершене будівництво (котеджі) 

в районі Синякового. Земельна ділянка при-
ватизована.

Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50.

приватизований будинок у с. Пробіжна, 
загальна площа 65 кв. м, підвал, сарай, 
стайня, літня кухня, криниця, садочок, 
земельна ділянка 30 сотих. Терміново.

Тел.: 097-933-64-13; 096-606-14-00.

1-кімнатна квартира в новозбудованому 
будинку по вул. Січинського, 5 а. Площа – 47 
кв. м, є індивідуальне опалення.

Тел. 096-983-39-23.

2 -к імнатна  квартира  по  вул . 
Незалежності, 63. Санвузол, кімнати 
роздільні, вода постійно.

Тел. 066-295-53-17.

2-кімнатна квартира у смт Заводське 
по вул. Парковій, 2, 3-й поверх. Нові вікна, 
опалення, вхідні двері, поміняно сантехніку. 
Ціна договірна. Можливий обмін.

Тел. 097-034-44-70.

3-кімнатна квартира в новозбудованому 
будинку на 2-му поверсі, загальною площею 94 
кв. м по вул. Шухевича, 2 а. Є індивідуальне 
опалення та євроремонт.

Тел. 066-808-82-00.

3-кімнатна квартира у новозбудованому 
будинку по вул. Шухевича, 2 а, на 5-му 
поверсі. Загальна площа – 97,4 кв. м.

Тел. 050-972-11-20.

Глибоко сумуємо з приводу смерті колиш-
нього працівника фізичного  виховання  нав-
чальних закладів м. Чортків лОХОВІЦьКО-
ГО Георгія Олександровича і висловлюємо 
найщиріші співчуття рідним та близьким по-
кійного. Нехай земля буде йому пухом. 

Група товаришів.

ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ков-
пака, 29, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин для відділення, що знаходиться 
за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. За-
лізнична, 20.

Валовий викид забруднюючих речовин становить: 
оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) [N0+N02] – 
0,009 т/рік;  оксид вуглецю – 0,0014 т/рік; вуглецю діоксид 
– 10,177 т/рік.

Контактною особою є Пиняк Л.Ф. (тел.: 2-22-73).
Основною метою діяльності є грошове посередництво.
Перевищень санітарно-гігієнічних нормативів у проце-

сі виробництва немає. Забезпечення обігріву приміщень 
проводиться за допомогою водогрійного котла. Паливо – 
природний газ.

Зауваження приймаються за адресою: Чортківська 
райдержадміністрація, м. Чортків, вул. Шевченка, 23, про-
тягом 30 календарних днів з дня опублікування даного 
повідомлення.

пенсійне посвідчення серії ААЕ за № 976415, видане 
управлінням ПФУ у Чортківському районі 13 листопада 2008 
р. на ім`я: ЯНІЦЬКА Леся Іванівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок аварії 
на ЧАЕС, серії В-П за № 711297, видане Тернопільською ОДА 
23 листопада 1999 р. на ім`я: ШЕВЧУК Тетяна Петрівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок аварії на 
ЧАЕС, серії В-П за № 718399, видане Тернопільською ОДА 2 
жовтня 2002 р. на ім`я: ГЛАДЧЕНКОВ Володимир Вікторович.

Профспілка працівників культури райо-
ну висловлює щирі співчуття бібліотекарю 
бібліотеки-філіалу с. Колиндяни Надії Во-
лодимирівні Воробець з приводу смерті її 
батька.



№ 8 (8398), 22 лютого 2013 року

Вітання, оголошення8

+2 ... -3

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
23 лютого

+2 ... -3

неДілЯ
24 лютого

+4 ... +3

ПОнеДілОк
25 лютого

+3 ... 4

вівТОРОк
26 лютого

-5 ... +3

СеРеДА
27 лютого

-6 ... +4

чеТвеР
28 лютого

-2  ... +6

П`ЯТницЯ
1 березня

28 лютого. Тривалість дня – 10.54. Схід – 6.44. Захід – 17.38. Іменини святкують Арсен, Опанас

Родовід

13 лютого о 19 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 
190 г, 52 см) у наталії ЖУРАВель з м. Чорт-
ків;

14 лютого об 11 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 
300 г, 51 см) в Ірини ДІДИК зі с. Долина,

о 13 год. 45 хв. – дівчинка (4 кг, 56 см) 
у людмили АТАМАнЧУК зі с. Бичківці,

о 18-й год. – хлопчик (3 кг 160 г, 50 см) у Гали-
ни ДеРКАЧ з м. Чортків;

15 лютого о 17 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 480 
г, 51 см) у Галини СОСнОВСьКОЇ зі с. Великі 
Чорнокінці,

о 18 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 110 г, 50 см) 
у Катерини ДУТКИ зі с. Капустинці;

16 лютого о 12-й год. – хлопчик (3 кг 750 г, 56 
см) в Ольги КОЗАК зі с. Нагірянка,

о 21 год. 27 хв. – дівчинка (3 кг 90 г, 50 см) 
у Марії ЧеРВОнОЇ-ДАньО зі с. Бичківці;

17 лютого о 6 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 570 г, 
53 см) у лесі КАПУлОВОЇ зі с. Стара Ягільниця;

18 лютого о 4 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 
150 г, 52 см) у Тетяни ЧУФИЩУК зі с. Угринь-
ківці Заліщицького району,

о 20 год. 13 хв. – дівчинка (3 кг 870 г, 52 см) 
в Олесі ЦеПлОЇ зі с. Бичківці;

19 лютого о 5-й год. – хлопчик (3 кг 310 г, 53 
см) в Олени ЗАХАРОВОЇ з м. Чортків.

З народженням 
тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 13 по 19 лютого ц. р. 

народилося 5 дівчаток і 7 хлопчиків: 

Подяка

У час зимового розмаю, коли в природі усе 
живе очікує подиху довгожданої весни, ми, 

вірні парафіяни церкви Введення 
у храм Пресвятої Богородиці, із глибини 
сердець засилаємо віночок найтепліших 

вітань і найщиріших побажань на знак 
великої поваги до духовного наставника 

отця Олега КАПУлОВА 
та привітної, щирої 

їмості лесі 
з нагоди Днів народжень у їхній сім`ї.

Всечесний отче Олеже та пані Лесю!
Слів вітальних є багато у нас
І сьогодні усі вони – для вас!
Найперше радо і щиро поздоровляємо 

з народженням синочка, котрого Бог по-
дарував вам напередодні ваших уродин. 
Нехай Всемилостивий Господь дає доб-
ре здоров`я матері та немовляті, рясно 
благословить їх усіма Своїми небесними і 
земними Ласками. Хай росте ваш синочок 
розумний, вродливий, веселий, щасли-
вий. Святий Ангел-хоронитель не залишає 
ваше сонечко-малятко у клопотах, а буде 
добрим супроводжувачем і цілителем усе 
життя, на довгий-довгий вік!

Нехай святиться ваша родинна дорога,
Цвітом спадає на неї повага людська,
А щедра наша матінка-земля
Дає вам наснагу, натхнення щодня.
Бажаємо за сто в здоров`ї жити,
Бо це – найбільший скарб у житті.
Щоб син ваш став на ту ж дорогу,
Що й ви, отче, та інших нею вів,
А у майбутньому щоб разом із сином
Гордістю і славою для Вкраїни були.
Живіть на радість у мирі та добрі,
Хай Всевишній посилає опіку і сили,
У дружній родині будьте усі щасливі,
З Богом разом крокуйте до своєї мети,
А дім ваш хоронить молитва свята
На многі, безтурботні і благі літа!

З повагою 
і християнською 

любов̀ ю – парафіяни 
с. Стара Ягільниця.

21 лютого відсвяткував 
свій День народження

Володимир Євгенович ЗАБОлОТнИЙ,
директор ПАП “Березина”, с. Капустинці.

Скільки років Вам – 
                         не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю.
Ми вітаєм 
                 із тими роками,
Що постукали 
                    в душу Твою.
Щоб здоров`я міцніло 
                 і радість квітла,

І ніколи не згасла людська доброта.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Отож, не сумуйте, журбі не здавайтеся,
А просто радійте і всім посміхайтеся.

З повагою – колектив 
ПАП “Березина”.

Щиро вітаємо з Днем народження, 
який він святкує 21 лютого, розумного 

керівника і доброго господаря, 
директора ПАП “Березина”

Володимира Євгеновича ЗАБОлОТнОГО.
Що найкраще 
                      в серці маєм,
У цей день ми 
                      Вам бажаєм:
Бажаєм здоров`я, 
                        віри й надії,
Щоби здійснились 
                      всі Ваші мрії.
П`ятдесят шість – 
          то пора найтепліша,

Коли сонця в очах через край!
П`ятдесят шість – то пора наймудріша,
Духу й розуму – справжній розмай!
Ваше вчора – то юність смілива,
Коли мрії сягали зірок.
Вміти жити сьогодні щасливо –
Найважливіший долі урок!
Хай же молодість друга настане
І не згасне надія в душі,
В щирім серці любов не зів`яне –
Скарб найбільший в людському житті.
Тож хай помисел чистий веде Вас по світу
Й утілює в плани ідеї нові,
Натхнення, наснаги й здобутків без ліку
Нехай Всемогутній пошле Вам в житті.
Хай Матінка Божа і Сам Вседержитель
Хоронять Вас від злих людей на землі,
А за те до Вас хай сила вітру лине
На журавлиному крилі.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!

З повагою та вдячністю – 
пайовики 

с. Капустинці.

Колектив Чортківського ОКМБТІ 
надсилає найщиріші вітання 

головному бухгалтеру
Галині Михайлівні ВАВРенеВИЧ

з нагоди святкування 50-річчя 
від Дня народження.

Щиро вітаємо Вас із цим 
святом, яке символізує ще 
одну пройдену сходинку у 
Вашому молодому житті. 
Бажаємо Вам щастя, бла-
гополуччя, натхнення та 
невичерпної енергії, успіхів 
у здійсненні всіх задумів. 
Нехай Вас зігріває любов`ю, 
теплом та підтримкою ро-

дина, а життєвий і професійний шлях буде 
наповнений новими досягненнями.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийми вітання наші щирі
І побажання від душі.
Хай горе обходить Тебе стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних і ласки від Бога.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї – багатство і радість
І більшого щастя на світі нема.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
А Матінка Божа, 
                       Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

24 лютого святкує своє 60-річчя 
найдорожча мама і бабуся

Ольга Андріївна БАЧИнСьКА
з м. Чортків.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди 
                           й порядку,
Щоб доля світлою була.
І хай багато довгих літ
Щедро Тобі дарує світ!
Ласки від Бога, 
            від людей – добра

На многії й щасливії літа!
З найкращими 

побажаннями – донька 
та внуки Влад і Стас.

Щиро вітаємо з ювілеєм 
дорогого тата, дідуся, свата
Володимира ПОГОРеЦьКОГО

з м. Чортків.
Вам – 60, та хіба це літа,
Коли очі горять і душа молода?
Не старійте літами, очима, устами,
Ми всі любимо Вас і пишаємось Вами.
Хай будуть з Вами здоров`я і сила,
Хай доля буде ласкава і щира,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгії літа, на щастя й добро.

З любов̀ ю і повагою – 
донька, зять, внучка, 

сваха.

Учні та вчителі Горішньовигнанської 
ЗОШ І – ІІІ ст. вітають з ювілеєм 

водія шкільного автобуса
Петра Мирославовича ШеВЧУКА.

Нехай літа 
          не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне 
                              зірниця,
Хай повниться 
       до краю день за днем
Добра і щастя 
                золота криниця.
Нехай життя наснаги 

                                                            додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли
              усе життя своє
В здоров`ї, радості 
      багато літ прожити!

Щиро вітаємо з Днем народження 
Полівецького сільського голову

Степана Семеновича РОМАнюКА.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишалася віднині!
Життя Вам довгі-довгі роки
Без сліз, без горя, без біди,
Хай буде радість у Вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди.
З повагою – від колективу 

ПАП “Полівці”.

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогого 
чоловіка, тата, дідуся, зятя
Богдана Васильовича ТРАЧА.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна 
              з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 60!
Хай мудрість літ 
             не стане тягарем,
Нехай душі 
          не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Хай буде світлим Ваш життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і напасті
І журавлі на крилах хай несуть
Все те, що називаємо ми щастям.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай, Боже, Вам здоров`я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням.

З любов̀ ю і повагою – дружина, 
доньки Галина і Оксана, син Іван, зяті 

Володимир та Ігор, невістка 
Марійка, внуки Ірина та 
юрій, Марійка, Володя, 

Василько, юля, Дмитрик, 
правнук Артемко, теща.

Педагогічний колектив 
Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ст. 
вітає з 50-річним ювілеєм вчительку 

фізики та інформатики
Галину Володимирівну ГОнТУ.

Ювілей у Вас щасливий нині –
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
В ньому все – робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей.
Нехай Господь благословляє
Вас кожен день і щогодини,
Здоров`я, ласку посилає
Для Вас і Вашої родини.

У сонячний зимовий день, 
а саме 23 лютого, буде святкувати 

свій День народження
Міля Михайлівна ПАВлюК 

зі с. Горішня Вигнанка.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров`я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти.
Нехай дарує доля гарні квіти,
А рідні – радість і добро,
Хай Бог пошле здоров`я, силу
І відвертає завжди зло.
Хай віриться і сіється, і жнеться,
Душа зліта на синіх крилах мрій,
Хай щедро сонце весело сміється
На сотню літ – многая літ!

З повагою – сім`я Бараників.

Поздоровляємо з 50-річчям, 
яке він відсвяткував 20 лютого, 

дорогого сина і брата
Руслана Костянтиновича КОЗАКА

зі с. Білобожниця.
Вітаємо Тебе зі святом!
Нехай життя буде багатим
На здоров`я і на силу, 
                              і на доленьку щасливу.
На яскраві довгі роки без турботи і мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок,
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння
І на Боже благословіння!

З любов̀ ю – мама і брат з сім`єю.

Щиро вітаємо з 50-річчям дорогу нам
Галину Михайлівну 

ВАВРенеВИЧ (УШІЙ).
Дозволь, рідна, 
          нині Тебе привітати
З прекрасним 
     таким ювілеєм в житті.
І в день цей зимовий 
           всіх благ побажати
На довгії, довгії 
                         роки земні.

Хай з неба Господь Тобі Ласку зсилає,
А Матінка Божа укриє від зла,
Хай серце ніколи тривоги не знає
І усмішка щира не сходить з лиця.
Панують хай злагода, мир і достаток
У колі родинному завжди Твоїм.
Здоров`я, добра і любові багато
Бажаємо ми в привітанні своїм.
А ще за турботи прийми нині вдячний
Уклін від дітей і онуків низький,
Живи нам на радість, всміхайся від щастя
Й з роками лише у душі молодій.

З повагою – тато, син з 
сім`єю, донька з сім`єю, 

онуки Ромчик і Оля, брат 
з сім`єю, сестра з сім`єю.

Колектив Чортківської музичної школи 
вітає з ювілеєм викладача

Оксану Степанівну ГеРАВС.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

Висловлюю  щиру подяку депутату район-
ної ради від ВО “Свобода” Богдану Володи-
мировичу Завадському за допомогу. Нехай 
Господь Бог віддячить йому сторицею.

Хай Бог Вас щедро нагородить,
На Вас Свої щедроти посилає,
А Матір Божа під Пречистим Омофором
Від лиха і біди оберігає.

В.С.ГРАЙ, 
с. Васильків

На роботу в аптеку 
потрібні фармацевт 
і провізор зі стажем

тел. 098-615-79-16


