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Виходить з 1939 року

Прикметам вірПригорща новин

Оголошення

Зручне й вигідне сусідство
«П`ятачок» побіля м`ясного павільйону на Чортківському 

ринку все упевненіше «обростає» новими шатами. Там вже 
з`явилося і накриття, й постали півтораметрові стіни із жовтої 
бляхи – ну точнісінько, як на критому ринку. Бо цей павільйон-
чик – немов його молодший брат. За словами голови райСТ 
І.Заболотного, у зв`язку з побудовою нового торгового центру 
на місці колишнього молочного павільйону, що вивершуєть-

ся вже третій рік, тимчасово саме тут, по сусідству з м`ясним, 
селяни торгуватимуть молочними продуктами, яйцями тощо; 
цивілізовано, зі спеціально обладнаних столів, аби вигідно й 
продавцям, і покупцям.

Не для хвороб, а для здоров`я
Кінець року, що відійшов, означився для білівської грома-

ди ще однією помітною новацією в соціальній сфері: в грудні 
у с. Біла відчинила двері нова аптека. Як акцентує сільський 
голова В.Шматько, її відкрито не з тим, аби селяни хворіли й 
лікувалися, а щоби вчасно запобігали слабостям. Бо досі у 
Білій функціонував хіба що аптечний пункт. Тепер же аптека, 
де досить доступні ціни, працює від 8-ї до 20-ї год., причому із 
забезпеченням усім необхідним. Як стверджує війт, кроки до 
настійного освоєння соціальних благ у селі додаватимуться.

Крізь погляд на вістрі пера
Минулого четверга до редакції районки з більш ніж приєм-

ною місією загостила група журналістів газети «Вільне життя 
плюс» – «патріархи» обласної словесної та фотожурналістики 
Г.Садовська, В.Бурма, журналістка молодшого покоління пи-
шучої братії С.Лінчевська. Бо, реалізуючи творче завдання на 
теренах Чортківщини, наші гості поєднували його зі щирими 
відвідинами, обдаровуючи найщедрішим із можливих дарунків 
– книгою. Зі збіркою пречудових новел історії с. Біла «У водо-

вертях Серету» головного редактора «ВЖ», білівчанина Петра 
Федоришина мали намір завітати геть до усіх чортківських 
вишів і районного краєзнавчого музею. Такі ж томи з дарчим 
автографом автор передав і районці. Відтепер у редакційній 
бібліотечці – краєзнавчо-дорожні нариси В.Бурми «Дороги, пу-
тівці, стежини» та «Привиди старих замків», об`ємні збірки га-
зетних публікацій Г.Садовської «Тернопіль-
ські зустрічі» та «Краяни» (у співавторстві з 
журналісткою В.Собуцькою), до слова, теж 
із дарчими автографами. Зустріч умістила 
й короткотривалу бесіду-обмін думками 
про бачення обріїв сучасної журналістики 
за чашкою кави.

З прихильністю до рідної 
колиски

Саме так – ласкаво й праведно було 
«охрещено» одвічну мову, прабатьківську 
українську, учасниками тематичного вечо-
ра у Свидівській школі. А вечір той його ор-
ганізатори – вчитель української мови та лі-
тератури Л.Кириченко, директор сільського 
будинку культури Л.Мацейко та завідувачка 
бібліотеки А.Бук, котра й повідомила цю но-
вину, – приурочили Міжнародному дню рід-
ної мови. Неквапом мережилося полотно 
бесіди словами-перлами, що всотуються 
дітьми з материнським молоком, доноси-
лися з уст в уста краса і неповторність сло-
ва українського палко й трепетно.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Срібним усміхом березень світиться

То не біда, що кучугури снігу, вже щільно збиті рвучкими лютневими вітрами й потемнілі від дощових краплин, ще громадяться обабіч 
дороги. То не печаль, що небо немов повзе сірою пеленою, ховаючи в своїх нетрях лагідне сонце. Адже календарна весна – ось вона, 
ступила на поріг! Із властивою їй молодістю, переможністю та завзятістю. Недарма народ український споконвіку складав їй прославу на 
кшталт «Яр-весна – наші отець і мати», «Уночі тріщить, а вдень плющить», «Якщо у березні вода не тече, у квітні трава не росте», «Весня-
не сонце – як дівчини серце». Весна – то традиційно перемога тепла над холодом, добра над злом, працелюбства над лінощами: «Весна 
ледачого не любить», «Весняний день рік годує», «Зійшов у березні сніжок – берися за плужок», «Як почав орати, то в сопілку не грати». 

Метеорологи ще у січні напророчили нам остаточний прихід весни десь на середину березня. Так що ще комизитиметься жадана пора, 
мов та красна дівиця, своїми чудасіями. Та й у тім – її принади. Погляньмо на останні снігові кучугури: якщо поверхня їх шерехата – на 
врожай, якщо гладка – хліб не вродить. Якщо багато довгих і товстих бурульок – на врожай ярини. Якщо у березні сніжок із задуванням, 
то буде добрий урожай. Марець спочатку хмарний, в середині болотний – сніп буде дуже намолотний... 

А підсніжники зорять на світ чистою незайманістю й відчайдушністю. Наперекір усім умовностям...
Фотоетюд Ореста ЛИЖЕЧКИ

5 березня у с. Заболотівка 
відбудеться панахида-реквієм 
з нагоди 63-ї річниці загибелі 

Головного командира 
Української Повстанської Армії, 

генерал-хорунжого, Героя України 
Романа Шухевича (Тараса Чупринки). 

Поч. о 12-й год.
Від`їзд автобусів від райвійськкомату об 11-й год.

Оргкомітет

5 березня ц. р. з нагоди 199-ї річниці з дня народження Тара-
са Шевченка за сприяння Чортківської районної державної ад-
міністрації, Чортківської районної ради, педагогічного училища 
ім.О.Барвінського в районному комунальному будинку культури ім. 
К.Рубчакової відбудеться урочистий захід «УКліН ТОБі, КОБЗаРю».

Поч. о 16-й год.
*   *   *

У неділю, 10 березня ц. р., біля пам’ятника Т.Г.Шевченку на централь-
ній площі м. Чортків відбудеться мітинг-реквієм, приурочений 152-й 
річниці з дня смерті Великого Кобзаря, та шевченківські читання.

Поч. о 13-й год.
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На часі2

1 березня. Тривалість дня – 10.58. Схід – 6.42. Захід – 17.40. Іменини святкують Ярема, Данило, Ілля, Павло

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Підсумкова нарада культпрацівників

До уваги жиетлів району!

Державтоінспекція інформує

У райдержадміністрації

Графік особистого прийому громадян начальником і 
заступниками начальника ДПІ у Чортківському районі

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ігор Степанович, начальник ДПІ у 
Чортківському районі – кожний перший вівторок місяця, з 
14-ї до 18-ї год., тел. 2-19-72.

ДУРНЯК Олег Петрович, перший заступник начальника-
начальник відділу податкової міліції ДПІ у Чортківському 
районі – кожний перший і другий понеділок місяця, з 14-ї до 
18-ї год., тел. 2-19-72.

ГаВОР іван іванович, перший заступник начальника 
ДПІ у Чортківському районі – кожну першу і третю п`ятницю 
місяця,  з 10-ї до 13-ї год., тел. 2-19-72.

ТИМЧИШИН Марія іванівна, заступник начальника ДПІ 
у Чортківському районі – кожний третій і четвертий вівторок 
місяця, з 14-ї до 18-ї год., тел. 2-19-72.

Телефон для попереднього запису – 2-24-05.

На порядок денний наради при голові райдержадміністра-
ції, що відбулася 25 лютого ц. р. у малому залі засідань район-
ної ради, було винесено три питання: про соціальний супровід 
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (до-
повідала директор районного центру соціальних служб для 
сім`ї, дітей і молоді Є.Деренюк); про створення центру надан-
ня адміністративних послуг (адміністратор відділу з питань 
державної реєстрації РДА І.Шевчук); про стан виконавської 
дисципліни у структурних підрозділах РДА (завідуюча секто-
ром контролю апарату РДА Л.Мельник). Із приводу заслуханих 
питань головою райдержадміністрації С.Кобісом дано ряд до-
ручень до виконання. Також він наголосив на питанні форму-
вання бюджету розвитку; пошуку шляхів скорочення витрат 
на енергоносії, необхідності будівництва сучасних паливних 
для шкіл міста, впровадження енергозберігаючих техноло-
гій; акцентував увагу на неефективному використанні коштів 
сільськими радами, зокрема, що стосується ведення архівної 
справи. С.Кобіс зазначив, що слід найближчим часом виріши-
ти питання забезпечення приміщенням реабілітаційного цен-
тру для дітей-інвалідів «Дорога в життя» і навести порядок в 
роботі Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Чортківського району.

Підтримав позицію голови райдержадміністрації щодо не-
обхідності здійснювати заходи з оптимізації закладів соціаль-
ної сфери та впровадження енергозберігаючих технологій і 
голова районної ради В.Заліщук. 

З подібною проблемою зіткнулися 
учасники дорожнього руху зранку мину-
лої п’ятниці, 22 лютого, на одній з ділянок 
автомобільної дороги державного зна-
чення М-19 Доманово – Ковель – Чернівці 
– Тереблече, що проходить Чортківським 
районом (крутий підйом біля Угриня). 
Коли через пробуксовування великога-
баритного транспорту на слизькій дорозі 
виявилася загроза затору, працівники 
взводу роти ДПС ДАІ, що дислокується 
в Чорткові, терміново надали практичну 
допомогу водіям багатотонних вантажі-
вок, залучивши тяглову техніку дорож-
ньої служби. За короткий час завдяки 
вжитим оперативним заходам вдалося 
розблокувати проїжджу частину і відно-
вити нормальне сполучення на цьому 
складному відрізку автошляху.

Державтоінспекція просить водіїв із 
розумінням ставитися до вимог її праців-

ників щодо обмеження руху транспорту 
на складних ділянках автошляхів, адже 
це робиться з метою розвантаження 
доріг і уникнення заторів, а отже задля 
створення безпечних умов для всіх учас-
ників дорожнього руху.

Олег МАКСИМЧУК, 
командир взводу роти ДПС ДАІ 

м. Чортків, майор міліції

ДПІ інформує

На допомогу учасникам дорожнього руху
Перепади температури, випадання і налипання мокрого снігу, снігові 
перемети ускладнюють ситуацію на автодорогах. Особливо важко 

доводиться водіям уночі чи вдосвіта, коли комунальні служби ще 
не встигли розчистити та підсипати дороги. Значно утруднює рух 

великогабаритний транспорт, а надто, коли на ньому відсутні ланцюги 
протиковзання. Тоді на допомогу тим, хто опиняється в «сніговій 

пастці», одними з перших приходять працівники Державтоінспекції.

Чортківське обласне комунальне міжрайонне бюро тех-
нічної інвентаризації продовжує надавати послуги по ви-
готовленню інвентарних справ (технічних паспортів) на 
нерухоме майно (житлові, нежитлові будинки і т. д.) для по-
дальшого оформлення свідоцтв на право власності, спад-
кування та відчуження житла.

Наша адреса: м. Чортків, вул. Сонячна, 7. 
Телефон для довідок 2-15-88.

Урочисто, святково зустрічали твор-
чих людей Чортківщини того дня в 
приміщенні РКБК: вишуканою мелоді-
єю – народний аматорський камерний 
ансамбль «Елегія» (кер. – О.Горєлова), 
різнобарв`ям мистецьких робіт вихован-
ців у представлених на огляд виставках 
– школа мистецтв, музшколи, гуртки. 

Про підсумки роботи закладів куль-
тури у минулому році доповідала очіль-
ниця відділу культури і туризму рай-
держадміністрації Г.Чайківська. «Багато 
років пройшло з часу встановлення не-
залежності, але культура й досі бореть-
ся за виживання. Це є той правдивий 
факт, який я засвідчую з цієї сцени», 
– із жалем у голосі мовила Галина Зе-
новіївна. Свій виступ керівник відділу 
побудувала на висвітленні перед при-
сутніми проблем, що були минулоріч і 
є на сьогодні у ввіреній їй галузі. Вона, 
зокрема, озвучила такі цифри: у 2012 р. 
на культуру було заплановано 9,2 млн. 
грн., які й використано згідно з коштори-
сом (на заробітну плату і нарахування 
– 8,5 млн. грн., а решта – на оплату за 
енергоносії). Навіть практично всі гроші 
зі спецкоштів було направлено на зарп-
лату. Ось у таких умовах, нарікає п. Чай-
ківська, і доводилося жити увесь рік та 
ще й працювати, добре працювати. Об-
говорювали культпрацівники проблему 

відсутності опалення – його потрібно 
встановити у 53 культзакладах краю; 
звучала також тема забезпечення му-
зичними інструментами й апаратурою, 
реквізитом (як-от сценічні костюми); 
поповнення бібліотечних фондів книго-
збірень Чортківщини; необхідність про-
ведення як поточних, так і капітальних 
ремонтів приміщень, в яких розташова-
ні заклади культури (наприклад, проті-
кає дах у РКБК, без опалення працює 
міська бібліотека й ін.). Хоча з останнім 
у минулому році справи трохи покращи-

лися завдяки спонсорам, меценатам: 
триває капітальний ремонт у районно-
му краєзнавчому музеї за рахунок ко-
штів, що надійшли від благодійника з 
Австралії; за спецкошти частково замі-
нено вікна у Заводській школі мистецтв, 
Чортківській музичній школі; у клубних 
закладах сіл Стара Ягільниця, Базар, 
Капустинці, Палашівка, Скомороше, 
Улашківці й ін. теж відбулося оновлен-
ня – за посильну допомогу щира дяка 
керівникам місцевих аграрних підпри-
ємств; придбали комп`ютери у цен-
тральну бібліотеку і Чортківську музич-
ну школу за кошти благодійників.  

Порушували клубні працівники і ще 
одне, надто важливе для них, питання 
– переведення їх усіх (згідно з відпо-
відним законом) на повну зайнятість. 
Про оптимізацію у закладах культури 
говорила і п. Чайківська у своїй допові-
ді. Відповідь дала начальник фінансо-
вого управління райдержадміністрації 
Г.Ізвєкова, котра запевнила, що хоча 
у відповідності до документів і справ-
ді це належить зробити, та у формулі, 
що надходить із Кабінету Міністрів, ко-
штів на повну ставку для такої кількості 
працівників не закладено. Тому вихід із 
ситуації бачиться такий: або скорочува-
ти робочі одиниці, або задовольнитися 
поки що тими умовами, які пропонують-
ся.

Заступник голови РДА з гуманітарних 
питань І.Стечишин у виступі перед при-
сутніми наголосив, що галузь культури 
є особливою, вона вимагає постійної 
уваги. І тому він, як куратор, намага-
ється допомогти творчим людям у міру 
своїх можливостей. А також високопо-
садовець від імені голови РДА С.Кобіса 
висловив подяку працівникам культури 

за проведену роботу.
Директор ЦБС О.Колівошко, керівник 

дитячого зразкового ансамблю танцю 
«Джерельце» М.Євсюкова, директор 
Шульганівського будинку культури 
Г.Прондюк розповіли своїм колегам про 
напрацювання, досягнення у роботі, а 
також поділилися наболілим – пробле-
мами, спільним коренем яких є одне – 
відсутність коштів.

Оксана СвИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Негаразди й напрацювання: що переважить?
У вівторок, 26 лютого, зала районного комунального будинку культури 

ім. К.Рубчакової вітала представників культури району, творчих людей 
краю на підсумковій нараді культпрацівників Чортківщини. 

Порядок денний зібрання містив такі питання: звіт про роботу закладів 
культури у 2012 р.; про співпрацю з сільськими головами; оцінка роботи 

культурних закладів району райдержадміністрацією. На підсумкову нараду 
було запрошено заступника голови райдержадміністрації 

І.Стечишина, начальника фінансового управління РДА Г.Ізвєкову.

Оподаткування нецільової благодійної допомоги
У 2013 році не підлягає оподаткуванню сума нецільової 

благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, сукупно за 
звітний податковий рік у розмірі, що не перевищує 1610 грн. 
(1147 грн. х 1,4).

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб у роз-
рахунку на місяць встановлено з 1 січня ц. р. у розмірі 1147 грн.

Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу 
України не включається до оподатковуваного доходу сума неці-
льової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, що на-
дається резидентами – юридичними або фізичними особами на 
користь платника податку протягом звітного податкового року 
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру до-
ходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 
ст. 169 цього Кодексу, тобто не перевищує суми, що дорівнює 
розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для праце-
здатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножено-
го на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

При цьому положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового 
кодексу не поширюються на профспілкові виплати своїм чле-
нам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено 
пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Олег КОЗЮК, 
начальник відділу оподаткування фізичних осіб 

ДПІ у Чортківському районі
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Погляд

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава, 
Слава України!

                         Тарас Шевченко

Перлини нашого фольклору – це українські народні пісні, 
глибинні джерела нації. Одні з них бадьорять душу, інші –  
задушевні, хвилюючі, спонукають до роздумів, змушують 
заглибитись у власну сутність. А є і страдницькі, від яких 
вражене серце щемить, сльози навертаються на очі. Таке 
художнє багатство народної пісні свідчить про світлий ро-
зум, природне творче мислення та розмаїття душі її авто-
ра, ім`я якому – український народ. 

Феномен художньо-виражального засобу української на-
родної пісні насамперед полягає в логічному природному 
гнучкому поєднанні слова та мелодії. Це пояснюється тим, 
що такі пісні створюються одночасно з поетичним словом і 
музикою. На відміну від авторських пісень – коли поет пише 
вірші, а композитор у «творчих муках» створює музику. На-
родна пісня рідко коли залишається у первинному варіан-
ті, який іде в народ і відшліфовується до готової перлини. 
Тому вони такі живучі на довгі століття й віки. Українська на-
родна пісня має свою природну ладову побудову, тому на її 
основі під час уроків музики виробляється ладо-тональне 
відчуття, що дає чистоту інтонування гам і чистоту інтону-
вання при співі різних творів. 

Якщо зазирнути у не таку вже й давню історію, то мож-
на відмітити, що українська народна пісня не завжди мала 
право бути вільною. За часів радянщини існували певні об-
меження, так звана репертуарна лімітація. Репертуарний 
план хорових і вокальних колективів (де є літературний 
текст) перевірявся і затверджувався різного рівня партійно-
ідеологічними чиновниками. Ставилися певні вимоги й ре-
комендації. Перша пісня мала бути про компартію, друга 
– про вождя революції, потім про радянську дійсність, про 
братню дружбу народів. Була така пісня – «Россия – стар-
шая сестра», яку настирливо рекомендував співати то-
дішній заступник начальника облуправління культури. Та 
не пригадую, щоби хтось у нашому районі її співав. Усього 
якихось 40-30 відсотків залишалося на українську пісню, 
в тому числі й народну. Та все ж українська народна пісня 
звучала.

Дехто у час перебудови й на початку 90-х років нас, хор-
мейстерів, звинувачував у тому, що ми співали пісні про 
партію, Леніна і т. д. Тоді так само можна звинувачувати 
всіх вчителів-істориків, філологів, які вивчали з дітьми вір-
ші про партію, Леніна, створювали культ «рідної партії», 
переконували у перевагах соціалізму і впевнено йшли до 
«світлого майбутнього». Такі були часи, така була тоталі-
тарна політика і звинувачувати когось – безглуздо. 

А ми, представники музично-хорової культури того часу, 
попри «дежурні» відбувальні пісні про партію, таки збере-
гли українську пісенну культуру. Кожен хормейстер включав 
до репертуару свого колективу народні, пісні українських 
композиторів про любов до рідної землі, красу української 
природи та ін. Мені випала честь понад двадцять років 
бути членом журі на різних районних оглядах самодіяльної 
творчості. І завжди ми чекали після «дежурних» компартій-
них пісень на виконання народних або авторських творів, 
створених на їх основі, щоби визначити й оцінити рівень ху-
дожнього виконання тоді, коли виконавці віддавались співу 
сповна і розкривали свої можливості.

(Продовження на 4-й стор.)

Держава вельми тішить своїх громадян 
державними святами. Одне з них – 23 лю-
того, відновлене, перефарбоване. На лис-
тівках є навіть синьо-жовті стрічки. А те, що 
у 1918 році, в якому бере початок те свято, 
солдати з червоними зірками знищували 
усіх із синьо-жовтими кольорами, мабуть, 
не суттєво. Тоді ж Україна була в руїні чер-
воного терору – ленінського, сталінського 
– останній «модерував» південно-західний 
фронт. «Краткий справочник по истории» 
(автори: Б.Мотренко і К.Когонашвілі, К.: 
Радянська школа, 1983. – 128 с.) вказує (в 
перекладі): «28 січня 1918 р. ленінським 
декретом Ради народних комісарів РФСР 
було створено Робітничо-селянську Чер-
вону армію – офіційна назва з 1918 по 1946 
рр. 23 лютого 1918 р. у Червону армію до-
бровільно вступили десятки тисяч робіт-
ників і демобілізованих солдат. Цей день 
став днем народження Червоної армії». 

За місяць від 23 лютого Чортків відзна-
чатиме «визволення» від фашистських 

загарбників. Дещо про Чортківщину і так 
званих «визволителів». 

Ніч зими 1945 року. Облава – село Зви-
няч оточили НКВСівці. Учасниця укра-
їнського руху Опору, членкиня ОУН та 
політв’язень радянських концтаборів Ма-
рія Штепа у своїй книзі «Прийми їх, Господи 
Боже, в оселях своїх» згадує: «Горіла хата 
Насті Градової. З палаючої хати Настя ви-
носила, що могла. Гуманні «визволителі» 
від фашистів рятували дітей, щоби жив-
цем не згоріли в хаті, краще, щоби босі, не 
одягнуті, змерзли на снігу. Та діти більше 
боялися визволителів, ніж вогню, і втікали 
до палаючої хати. Опісля хлопчики розпо-
відали, що то було пекло, а кругом бігали 
чорти, на шапках яких були червоні зірки. 
Енкаведисти чатували, чи з вогню не бу-
дуть втікати повстанці. А коли вдруге ен-
каведисти викинули з хати хлопчиків, вони 
забігли до хліва сусіда Теслюка і так босі 
й роздягнені просиділи до ранку, доки не 
знайшла їх мама. Там вони, погорільці, 

тулилися поміж добрих людей, доки не 
прийшла їх черга вивозу в Росію (у Сибір). 
До вагонів людей возили возами, санами, 
залежно від пори року. Та одяг у дітей На-
сті згорів, то сусід хто дав взуття, хто яку 
одежину, хто хліба на дорогу. Енкаведисти 
відганяли людей, щоб хто не викрав дітей, 
адже всі вони рахувалися по списку як во-
роги народу». Сьогодні такі спогади не ма-
ють попиту на державній біржі історичної 
науки, не є «кошерними», як і факти того, 
що німецькі солдати крізь пальці дивилися 
на те, коли хтось із цивільних вихоплював 
одну-другу дитину з натовпу приречених 
євреїв. Пані Марія, як інші свідомі грома-
дяни, резюмує: вороги чийого народу? 
Зрозуміло, що не українського. Але ж такі 
діти не могли бути ворогами народу нічи-
його – підсумовує Марія Штепа. 

Проте… могли, як і може бути такий по-
літичний абсурд, як відзначення 23 лютого 
«Дня захисника Вітчизни».

 Ярослав ДЗІСЯК, 
історик, ВО «Свобода»

Благословенна ти в віках, 
як сонце наше благовісне, 

Печаль і радість наша, пісне, 
що мужність будиш у серцях...

взятися за перо мене спонукала публікація у 
«Голосі народу» листа-роздумів позаштатної 

авторки районки О.Ризак зі с. Заболотівка – про 
минуле, яке не можна доводити до забуття. А ще – 
згаданий у публікації ще однієї авторки, М.винничук 

зі с. Милівці, вражаючий факт підступного 
винищення українських кобзарів у часи панування 

комуністичного свавілля.

Дещо про «визволителів»

Вибори до Верховної Ради 2012 р. не 
виправдали надій українців на заміну оку-
паційного режиму теперішньої влади. Хоча 
регіонали і опозиція стверджують про свою 
перемогу. Націоналістична преса називає 
їх «віковими», переможними, бо до парла-
менту прийшла націоналістична сила ВО 
«Свобода». Насправді й опозиція, і влада 
програли. Влада мріяла здобути консти-
туційну більшість, щоби мати можливість 
обирати президента у Верховній Раді. 
Об`єднана опозиція «Батьківщина» споді-
валась одержати просту більшість, але на-
віть з «Ударом» В.Кличка і «Свободою» не 
набрала 226 голосів.

А перемогу здобули все-таки олігархи, 
бо втримали вигідну їм олігархічну владу, 
не жаліючи величезних коштів на вибори, 
на свої антиукраїнські телеканали, які вмі-
ло зомбують хохлів-малоросів. Вони утри-
мують по кілька провідних, вигідних їм пар-
тій. А лідери цих партій змушені танцювати 
під дудку товстосумів.

Нещодавно з`явилася звістка, що п. Фір-
таш перекупив у п. Хорошковського кілька 
телевізійних каналів, зокрема «Інтер». По-
бачимо, чим «годуватимуть» нас ці теле-
канали, чи продовжуватимуть зомбувати 
всілякими зеленськими, «кроликами», 
московськими бабками та радянськими 
кінофільмами. Скоро вже й «Іванну» по-
кажуть. А перший, т. зв. Національний, під 
керівництвом Єгора Бенкендорфа своєю 
промосковською продукцією перевершив 
усі канали.

Канал ТВІ є опозиційним до влади, але 
не об`єднавчим для усіх національно-
демократичних сил. В основному працює 
на об`єднану опозицію «Батьківщина» 
А.Яценюка. Зараз в опозиційних силах йде 
дискусія про те, чому їхні дії не мають масо-
вої підтримки у людей. Чому за Ющенка був 
Майдан, а  тепер – проблема? На це питан-
ня чітку відповідь дав у ВР на зборах опо-
зиційних фракцій позафракційний депутат 
Олесь Доній: треба очиститись і об`єднати 
усі національно-демократичні сили. А пар-
тії «Батьківщина» є від кого «очищатись». 
Там є депутати, що голосували за закон Кі-

валова – Колесніченка, разом із регіонала-
ми і комуністами звільняли з міністерських 
посад В.Огризка, Ю.Єханурова, відбирали 
повноваження у Президента В.Ющенка. 
Про об’єднану опозицію «Батьківщина» 
Блаженнійший Любомир Гузар сказав: «Різ-
ниці між нашими політиками, що при владі 
і в опозиції, немає». Деякі політики з опози-
ційних партій досить агресивно виступили 
проти «Нашої України», обливали брудом 
В.Ющенка. Не хотіли бачити, що з «Нашою 
Україною» йшли на вибори більше 36 пар-
тій, громадських організацій, товариств, 
які об`єднали найбільш патріотичне укра-
їнство. От і доборолись. Програла вибори 
«Наша Україна», внаслідок цього програла 
вся опозиція.

А умови повалити ту чужу владу були: 
по всій Україні вона так допекла своїми 
пустопорожніми обіцянками «покращення 
життя», Тігіпковими реформами (він уже 
втік від своїх реформ у Верховну Раду), що 
терпіти далі це людям вже було несила.

Програш виборів уже був закладений в 
тому недолугому законі про вибори, ніби-
то опозиційному, за який дружно проголо-
сували й опозиція, і провладні партії. «Це 
найкращий закон про вибори з часу неза-
лежності України», – заявив тоді А.Яценюк, 
лідер теперішньої об`єднаної опозиції.

Виборчу систему змінили так, що депу-
татом може стати людина, яка володіє ве-
ликим капіталом або належить до певного 
олігархічного клану. На минулих виборах 
доводилося чути від політиків, виборців і 
навіть деяких кандидатів, що «Іван Віват не 
пройде, бо в нього немає грошей». Дійсно, 
штаб «Нашої України» ні в районі, ні в об-
ласті коштами не володів. Бухгалтерія зна-
ходилася лише в Києві. Московське «табу» 
на В.Ющенка діяло на олігархів і окремих 
політиків, тому вони коштів «Нашій Украї-
ні» не давали. Оті голоси за націоналіста 
І.Вівата і за «Нашу Україну» не куплені за 
гроші. Є ще чесні люди, справжні українці 
на нашій славній Богом даній землі!

Хай буде соромно тим, хто заради гро-
шей змінював свої погляди, голосував за 
унітази для дитячого садка, за мотокоси, 

за полатану дорогу, за.., за.., тільки не ду-
мав про Україну. Тим, хто голосував за про-
владні партії. Це не алкоголіки і ніякі не 
приблуди. «Наша політика заради грошей» 
(Л.Гузар). На їхнє виправдання придумали 
формулу: «Дурень – хто не міняє своїх по-
глядів».

Під час виборів доводилося чути від ви-
борців, що, поки проллється кров, України 
не буде. Таке пускати в народ може тільки 
ворог або психічно хвора людина.

Війна проти України триває з часу Неза-
лежності. Війна брудна, жорстока, хитра, 
підступна. За президентства В.Ющенка 
притихла. Люди відчули, що є своя держава 
– Україна. А тепер набрала таких обертів, 
що тільки підпали факел – і з Незалежністю 
покінчено.

Прикро за політиків, так би мовити, місце-
вого розливу. Ну ніяк не могли визначитися, 
хто є хто серед кандидатів-мажоритарників. 
Кандидати-мажоритарники, які себе дис-
танціювали від політичних партій, у разі 
обрання їх депутатами стають «парламент-
ським болотом», бо ніхто не знає, як вони 
будуть голосувати і чиї інтереси лобіюва-
ти.

Слава Богу, більшість виборців Терно-
пільщини розібралась у цьому й обрала де-
путатами представників «Свободи» і «Бать-
ківщини» (хоч не всі достойні) на всіх п`яти 
округах. Це один позитив виборів-2012. 

Вибори засвідчили, що в нашому сус-
пільстві мораль людей впала дуже низько. 
Українська еліта, зокрема ініціативна група 
«Перше грудня», до якої входить кардинал 
Любомир Гузар, працює над піднесенням 
суспільної моралі. Глава УГКЦ Блаженній-
ший Святослав перед виборами закликав 
не голосувати за гроші, не продавати своїх 
голосів. Але… Як бачимо, не всі почули.

У нас дуже занедбана просвітницька 
робота. Люди не відвідують бібліотеки, не 
виписують газети. Єдина розрада – теле-
візор. 

Наступні вибори – президентські. Дума-
ючи про майбутнє, вже тепер працюймо, 
щоби 2015 рік не став катастрофою для на-
шої держави.

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Чому українці знову програли
Свої роздуми на тему виборів-2012 висвітлює у цій публікації 

наш позаштатний кореспондент Роман Критюк.

11 січня ц. р. у нашій газеті («ГН» 
№ 2 (8392)) було поміщено відкритий 
лист Координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських ор-
ганізацій району, адресований голові Вер-
ховної Ради України Рибаку В.В і народному 
депутату України Стойку І.М., де ї ї члени 
висловлюють обурення з приводу реєстра-
ції у парламенті законопроекту депутата 
В.Колесніченка, яким встановлюється кри-
мінальна відповідальність за героїзацію 
людей, пов’язаних із Українською Повстан-
ською Армією та Організацією Українських 
Націоналістів. Днями на адресу одного зі 
співголів Ради, Б.Батринчука, надійшла від-
повідь на цей лист від Комітету з питань 
прав людини, національних меншин і міжна-
ціональних відносин Верховної Ради Украї-
ни, який пропонуємо увазі наших читачів. 

Верховна Рада України
Комітет з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних 
відносин

Співголові Координаційної ради 
національно-демократичних партій 

та громадських організацій
Батринчуку Б.

Шановний пане Богдане!
У Комітеті Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціо-
нальних відносин за належністю розглянуто Ваше 
звернення щодо неприйняття законопроекту, 
внесеного народним депутатом України Колесні-
ченком В.В., «яким встановлюється кримінальна 
відповідальність за героїзацію людей, пов`язаних 
з Українською Повстанською Армією та Організа-
цією Українських Націоналістів».

У межах предмету відання Комітету повідом-
ляємо, що народним депутатом України Колес-

ніченком Вадимом Васильовичем на розгляд 
Верховної Ради України попереднього скликання 
вносився проект Закону України «Про заборону 
реабілітації та героїзації фашистських колабора-
ціоністів 1933-1945 рр.», реєстр. № 3618. Метою 
законопроекту, як зазначав його автор у поясню-
вальній записці, є встановлення законодавчої 
заборони реабілітації та героїзації фашистських 
колабораціоністів 1933-1945 рр., недопущення 
відродження нелюдської ідеології нацизму та фа-
шизму в Україні, протидії суспільним організаціям 
і посадовим та іншим особам, які поширюють таку 
ідеологію.

Законопроектом, зокрема, визначалися «орга-
нізаціями фашистських колабораціоністів» ОУН, 
УПА та низка інших організацій і військових фор-
мувань українського націоналістичного руху, а за 
вчинення дій, пов’язаних із реабілітацією та герої-
зацією фашистських колабораціоністів, передба-
чалась кримінальна відповідальність.

Не заперечуючи необхідності упередження та 

протидії будь-яким проявам фашизму, расизму, 
інших форм нетерпимості в суспільстві, злочинам, 
скоєним на цьому ґрунті, Комітет, як головний з під-
готовки законопроекту до розгляду парламентом, 
все ж таки рекомендував Верховній Раді України 
зазначений проект Закону України за результата-
ми розгляду у першому читанні відхилити, поси-
лаючись, зокрема, на необґрунтованість проекту 
з точки зору права, історії та інших наук.

Згаданий законопроект відповідно до Регла-
менту Верховної Ради України вважається від-
кликаним як такий, що був внесений та не прийня-
тий до закінчення строку повноважень Верховної 
Ради України попереднього скликання в першому 
читанні.

Одночасно інформуємо, що на цей час народ-
ний депутат України Колесніченко В.В. не вносив 
на розгляд Верховної Ради України сьомого скли-
кання законопроекту з таких же питань.

З повагою – голова Комітету в.ПАЦКАН

Резонанс
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«Похмурим і туманним був ранок 6 лю-
того, – писала тоді наша районка про цю 
помітну подію в житті міста. – Та це не 
заважало чудовому настрою малят, які 
з`явилися «на новосілля». Поруч із ново-
спорудженою лікарнею в Чорткові побу-
довано приміщення для дитячого садка і 
ясел…. Нічого не скажеш: чудове примі-
щення. На 135 місць обладнані їдальня, 
спальні, кімнати для розваг… Велику ра-
дість дітям і батькам принесли будівель-
ники з будуправління № 2, спорудивши в 
стислий строк цей позашкільний заклад».

Рік-у-рік, упродовж останніх півстоліт-
тя, примножував собі славу третій дитса-
док. І сьогодні він є одним із найкращих 
у Чорткові, бо тут працюють відмінні фа-
хівці своєї справи на чолі із завідуючою 
Лесею Побуринною, котра уміло керує 
ним вже 15-й рік. Чисто, затишно, охайно 
як всередині, так і надворі. А територія 
навколо нього – це справжній диво-сад, 
особливо навесні чи влітку, де у пишній 
зелені розмаїтої природи заховалися 
різнокольорові гойдалки та каруселі, 
чудернацькі дерев`яні казкові герої, які 
так облюбувала малеча. Недарма бать-
ки прагнуть віддати на виховання своїх 
«чад» саме у «Веселку».

Вітав винуватців свята з п’ятдесятиріччям 
міський голова Михайло Вербіцький, вру-
чивши подарунок закладу, а також почесні 

грамоти найбільш заслуженим його пра-
цівникам. Серед них – незмінному музич-
ному керівнику – Вікторії Пригар, котра тут 
працює з першого дня його існування. За-
ступник голови райдержадміністрації Іван 
Стечишин передав вітання від голови РДА 
Степана Кобіса та подарував дитсадку 
картину «Квіти». Завітали на свято і шефи 
– начальник відділу освіти райдержадміні-
страції Тетяна Яремко, завідуюча метод-

кабінетом Ольга Данильчак, методист  до-
шкільного виховання Галина Комар і голова 
ради голів профспілкових комітетів праців-
ників освіти району Володимир Торончук, і 
теж не з порожніми руками. Щирі слова на 
адресу ювілярів мовив і директор держав-
ного медичного коледжу Любомир Білик, 
а майбутні медики Луїза Сакундяк і Роман 
Запорожець подарували кілька музичних 
вітань. Щорічно у дитсадку проходять прак-
тику студенти педучилища, тож від давніх 
друзів слово мовила заступник директора 
педагогічного Оксана Степанюк, виклада-
чі якого Орест Слободян і Володимир До-
вгань продемонстрували присутнім свою 
зрілу сценічну майстерність. Від завідуючих 
ДНЗ м. Чортків вітала керівник садочка № 1 
і поетка за станом душі Раїса Обшарська, 
подарувавши колегам написаного з нагоди 
ювілею вірша-присвяту. «Вихованців най-
чемніших і зарплат найзарплатніших…» 
побажала голова батьківського комітету 
«Веселки» Інна Сокальська. Повернула 
всіх у далекі часи становлення закладу ве-
теран педагогічної ниви 80-річна Бронісла-
ва Ричаківська: «Тоді ми виховували «гвин-
тиків» системи, а нинішнім дітям будувати 
українську Україну».

Маленькі вихованці «Веселки» теж не за-
лишилися в боргу, продемонструвавши при-

сутнім своє вміння співати й танцювати, чим 
зривали гарячі аплодисменти присутніх. 

Кульмінацією свята стала поява на сцені 
великого торта з цифрою «50» посередині, 
що горіла вогнем, який в єдиному пориві 
дружно загасили малята.

«До наступного п’ятидесятиріччя!» – мо-
вила наостанок господиня закладу пані По-
буринна.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, фото автора

Усім відомо, «дошкільники» – особливі 
люди. Це справжній сплав любові, добро-
ти, вмінь і терпіння. Саме вони, вихователі, 
щодня віддають частинку своєї душі най-
меншим, нашим дітям. В.Сухомлинський  
говорив, що «в серці кожної дитини звучить 
своя струна. І бринить вона на свій лад. Ви-
хователь наполегливо старається почути 
звуки цього оркестру і налаштувати їх на 
правильний лад». Такими справжніми ма-
естро своєї роботи виявилися одинадця-
теро найкращих вихователів району, котрі 
20 лютого ц. р. взяли участь в очному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Вихователь 
року-2013». Щиро вітала у своїй «Ромашці» 
гостей, учасників і журі конкурсу господиня  
ДНЗ № 8 – Людмила Кав’юк.

Сподівалися на жорстокі змагання! 
Проте виявилося, що потрапили на справ-
жнє свято душі. Спочатку візитка та цікаве 
представлення досвіду конкурсантами. 
Потім – майстер-клас! Вихователі пере-
творювалися на добрих фей і стареньких 
бабусь, милували око неперевершеними 
вишиванками,  букетами з цукерок, газе-
топлетінням, «пересоленими» малюн-

ками та «перемеленими» на справжній 
м’ясорубці поганими вчинками. Навіть ви-
верження вулкану було! А майстер-клас 
«Лялька-мотанка в українському фоль-
клорі» переможниці конкурсу вихователя 
ДНЗ № 3 Любові Великої (на знімку) не за-
лишив байдужим нікого (ні членів журі, ні 
гостей свята)! 

Бажаємо енергійній, талановитій колезі 
лише перемоги й успіхів ще й в обласному 
етапі. 

Варто відзначити професіоналізм учас-
ниць, котрі вибороли почесні друге (Оль-
га Швець – вихователь ДНЗ № 8, Тереза 
Скриник, ДНЗ № 9) та третє (Олександра 
Скорохід, ДНЗ № 1, Руслана Опалюх, ДНЗ 
№ 10) місця.

Зрозуміло, що конкурс пройшов на най-
вищому рівні завдяки клопіткій роботі ме-
тодиста районного методичного кабінету 
Галини Комар, котра давала поради, кон-
сультації кожному учаснику. 

Пишається галуззю дошкільного вихо-
вання начальник відділу освіти райдержад-
міністрації Тетяна Яремко, котра привітала 
всіх зі святом і наголосила, що «вихователі 
–  талановиті майстри своєї справи».

Відрадно відзначити високий професіо-
налізм кожної учасниці, а квіти та грошова 
винагорода від голови профспілки педаго-
гічних працівників району Володимира То-
рончука, сподіваємось, стали приємними 
подарунками  у переддень  весни.

Світлана ДЯЧОК,
член журі, учитель світової літератури 

Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст., лауреат 
Всеукраїнського конкурсу

 «Учитель року-2011»

Благословенна ти в віках, 
як сонце наше благовісне, 

Печаль і радість наша, пісне, 
що мужність будиш у серцях...

(Продовження. Поч. на 3-й стор.)

Пригадую такий випадок зі своєї хорової практики. З на-
родним хором с. Базар я мав дуже відповідальний виступ на 
обласній партійній конференції. Перша пісня (затверджена) 
«Спасибо партии» – відбули, були аплодисменти. А друга 
– українська народна пісня «Та біля наших ворітець». Базар-
ські люди дуже співучі, вони відрізняються дзвінкими голоса-
ми, чистотою інтонації з традиційним, усталеним відчуттям 
багатоголосся у хоровому співі. Вже на інструментальному 
вступі у хористів засяяли очі. Переважно при виконанні тво-
рів іноді доводиться стримувати динаміку звучання. А тоді 
диригентським жестом руки у сторону «форте» я дав їм волю 
(мовляв, покажіть, що наша пісня ще жива!), і голосова лави-
на чисельністю п`ятидесяти хористів полинула під склепіння 
залу, заповнивши весь простір і чутливі душі небайдужих 
українців. Після останнього акорду декілька секунд – мов-
чання, а потім – бурхливі оплески. Члени бюро обкому партії 
на чолі з першим секретарем І.Ярковим встали, а за ними – 
увесь зал. Тріумф! Та це не могло сподобатися всім. Коли я, 
схвильований, вийшов у фойє, до мене підійшов представ-
ник «оттуда», де є «недремне, пильне око». І з примруженим 
поглядом запитав: «А як то так, Голінатий, що за «Спасибо 
партии» ніхто не вставав і так сильно не аплодували, як за 
другу пісню?». Я зніяковіло мовчав. А він наступав: «Ти спе-
ціально так, по-різному, подав пісні!». Ну, це вже було занад-
то. І я, оговтавшись, відповів: кожен твір має свій зміст, свою 
ідейність і відповідно трактується при вивченні й виконанні. 
А члени бюро обкому і ввесь зал встали й аплодували за ви-
конання обидвох пісень. Розмова раптово закінчилась, але 
залишився неприємний осад із деяким острахом.

Та «недремне око» ще не раз доводилось відчути. Якось 
мав необережність у розмові при двох колегах висловити 
думку про незадовільний стан української народної пісні, 
про її обмеження. Один із тих двох – доніс. Був і провокатор, 
який «по заданию» з цього приводу шантажував мене. А вже 
у часи незалежності обмовляв, щоби прикрити свою прово-
каторську душу. Та якщо людина має свої усталені переко-
нання, її ніщо не зупинить, вона не зійде зі свого шляху, хоч 
інколи і треба було грати «на себе», у чомусь лукавити, але 
зради своїх переконань не було. Пригадуються дещо при-
мітивні та перестраховочні заборони. Наприклад, заборони-
ли моєму хорові виконувати жартівливу пісню, у якій були 
слова «...чоловіка не позичу, Боже борони». Головне, що той 
начальник, який заборонив, сказав: «Боже борони, щоб ти 
цю пісню співав!». Ось такий гумор.

Перед виходом на сцену заборонили пісню, присвячену 
Дню Перемоги, де були такі слова: «...стоять по Вкраїні моги-
ли, по всій Україні стоять». Бо, мовляв, «...які могили, по якій 
Україні?». Строго рекомендували не співати «Думу про Бог-
дана Хмеля», присвячену возз`єднанню України з Росією, де 
були такі слова: «Встала наша Україна на вражого пана». 
Чоловічий хор лісгоспзагу дуже завзято виконував цю думу. 
Саме слово «Україна» лякало. Адже неодмінно мало звуча-
ти словосполучення «Радянська Україна».

Та тодішніх партійних й інших чиновників можна було зро-
зуміти. Їх «накачували», наставляли й суворо з них питали. 
Тому вони й перестраховувались до примітивності. Але були 
вони не зловмисні й не зломстиві, дбали про розвиток куль-
тури і мистецтва в районі й поважали тих, хто у цій галузі 
результативно працював. А ось те служиве «недремне око» 
все фіксувало й нічого не прощало.

Це можна підтвердити тим, що за радянських часів мої 
два хори отримали почесне звання народного. Обидва були 
лауреатами республіканських фестивалів, а один – і всесо-
юзного. Як соліст-вокаліст із народним хором я двічі концер-
тував у Болгарії, 16 разів виступав по телебаченню. Створив 
20 хорових обробок українських народних пісень. Половина 
з них записана у моєму рідному с. Стара Ягільниця. Одна 
записана у Скородинцях, чотири обробки мала у своєму 
репертуарі капела бандуристів. Створював музику до теа-
тральних вистав. Та хтось гальмував подання на звання за-
служеного («не пущать!»), що дуже дивувало моїх колег. Та 
не один я такий перебував «під наглядом». За роки незалеж-
ності України мені пощастило вивести до почесного звання 
ще два колективи: жіночий ансамбль музичної школи і хор с. 
Стара Ягільниця. І аж у 2006 році отримав звання заслуже-
ного працівника культури України, з тризубом на нагрудному 
знакові, а не з серпом і молотом. Та й дякувати Богові.

У часи перебудови поступово наставала свобода, поча-
ли падати цензурні кайдани на репертуар. Вже 1986 року 
в Тернополі відбулося відкриття Співочого поля. Я був 
запрошений для участі у тому дійстві з народним хором 
м`ясокомбінату. Прибули колективи зі всієї України, а також 
київська мистецька еліта. Відчувалось велике піднесення, 
невимовна радість. Уперше за багато літ концерт відкри-
вався не компартійною піснею, а величавим Шевченковим 
«Реве та стогне Дніпр широкий». Жодної «старшої сестри» 
вже не звучало.

Настав час, коли більшість хормейстерів, як казав один 
мій добрий друг, поринула у патріотику, хоч до незалежності 
України ще було далеко. При РБК був створений хор «Вер-
теп» під керівництвом Івана Кікиса, який з різдвяною про-
грамою «Бог ся рождає» дав 49 (!) концертів. Незабутній час 
в історії нашого краю! Духовно зголоднілий люд щодня за-
повнював залу. В інших районах на концерт люди йшли з 
хоругвами, зі щирою молитвою.

(Далі буде)
Петро ГОЛІНАТИЙ, 

педагог, хоровий диригент, 
заслужений працівник культури України, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»

50 років «Веселка» над Чортковом
Півстоліття тому, на початку лютого далекого 1963 р., перших своїх 

відвідувачів прийняв новозбудований дитячий садочок, нині відомий серед 
мешканців міста як «веселка» або № 3. Із тих пір і до наших днів понад 2 

тисячі його маленьких вихованців провели тут найщасливіші роки свого 
безтурботного дитинства. Минулої п’ятниці у залі засідань міської ради 

було урочисто відзначено цю славну дату в історії закладу, куди були 
запрошені представники районної та міської влади, вищих навчальних 
закладів міста, інші почесні гості, ветерани педагогічної ниви тощо.

«Всі дорослі спочатку були дітьми...»
Уже традиційними на шпальтах районної газети є відгуки про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року». Цьогоріч уперше Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України затвердило положення про 
ще один конкурс професійної майстерності педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів «вихователь року».
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Спорт

Витоки

Екологічне виховання

Обмін досвідом

Наукові пошуки

Нещодавно у Тернополі відбулися ХVII спортивні ігри Тер-
нопільщини з баскетболу серед учнівської молоді загальноос-
вітніх шкіл І – ІІ ступенів. Команда юнаків Звиняцької ЗОШ, яка 
здобула перемогу в районних змаганнях, гідно представила 
Чортківщину й на обласному рівні, виборовши почесне І міс-
це. До складу команди увійшли: Олег Гоцуляк, Тарас Бурак, 
Тарас Романюк, Тарас Скуржанський, Степан Фандзига, Лю-
бомир Ложечка, Андрій Козачок. Команду підготував учитель 
фізичного виховання Степан Бойко. Вітаємо переможців!

На знімку: чемпіони області з баскетболу – команда Зви-
няцької ЗОШ І – ІІ ступенів.

15-16 лютого ц. р. у Національному еколого-натуралістичному 
центрі (м. Київ) відбувся захист робіт і церемонія нагороджен-
ня переможців фіналу Національного туру Міжнародного кон-
курсу молодіжних проектів із енергоефективності «Енергія і 
середовище-2013». Тернопільщину представляли гуртківці 
Чортківського палацу дітей та юнацтва Ольга Дзьоник і Те-
тяна Хом’як (керівник проекту – Я.Скрипник). Темою їхньої 
роботи був Проект установки для гарячого водопостачання в 
літній період із використанням енергії сонця. Гуртківці з успі-
хом захистили свій проект і були нагороджені Дипломами та 
Сертифікатами учасників конкурсу. 

Для нашого маленького містечка побувати на такому конкур-
сі – це велике досягнення. Він дав можливість учням презен-
тувати свої ідеї щодо вирішення складних питань у сфері змін 
клімату, енергозбереження та використання відновлювальних 
джерел енергії, а також висловити свої погляди на енергетично 
незалежне майбутнє України.

Ярослав СКРИПНИК, 
керівник гуртків ПДЮ, фото автора

Сучасний урок – це урок демокра-
тичний. Він проводиться не для учнів, 
а разом із ними. Його характеризує не 
навчання словом, а навчання спра-
вою.

Процес інформатизації в системі 
освіти висуває нові вимоги до компе-
тентності вчителя. Педагог повинен 
оперативно реагувати на запити мін-
ливої дійсності, постійно поповнювати 
свій багаж знань, підвищувати інфор-
маційну культуру, комп`ютерну грамот-
ність.

Це добре розуміють члени творчої 
групи школи: відмінники освіти Укра-
їни, вчителі-методисти О.Прокопик і 
Н.Андрейків, учитель вищої категорії 
А.Романів, старший вчитель М.Козак. 
Метою діяльності даної творчої групи 
є гасло: від творчої особистості вчите-
ля – до особистісного розвитку учня. 
У 2012-2013 н. р. уся робота групи 
спрямована на розв`язання науково-
методичної проблеми школи «Іннова-
ційні технології навчання – важливий 
крок у підвищенні результативності 
навчально-виховного процесу». Про-
вівши педагогічний консиліум на тему 
«Активізація пізнавальної діяльності 
учнів на основі сучасних освітніх тех-
нологій навчання», всі члени групи 
працювали над домашнім завданням: 
розробка презентації відкритого уроку 
з використанням сучасних освітніх тех-
нологій. Своїми напрацюваннями вчи-
телі щедро ділилися як із шкільними 

колегами, так і з педагогами Ягільниць-
кого освітнього округу на засіданнях 
методичних предметних об`єднань.

Учитель французької мови 
О.Прокопик переконана, що творчою 
людиною можна не тільки народитися, 
творчості можна й навчитися. Для неї 
професіоналізм щось більше ніж воло-
діння іноземною мовою. Це, крім усьо-
го іншого, мистецтво пошуку дій на 
кожному уроці, самоосвіта. При умові 
максимального використання як влас-
них, так і дитячих здібностей, вчитель 
пропонувала учням 5-го класу порину-
ти у світ двох культур, французької та 
української, в дуеті вчитель-учень на-
даючи перше місце учневі, тобто педа-
гог – режисер, школярі – актори, вона 
– диригент, вони – виконавці.

Вчитель математики Н.Андрейків 
презентувала свою роботу над курсо-
вим проектом «Нові освітні технології в 
навчанні математики», використавши 
на відкритому уроці проекційну дошку, 
сигнальні картки, опорний конспект, 
учительську й учнівську презентації, 
листки самооцінювання, інтерактивні 
методи навчання, диференційовану 
роботу в трьох типологічних групах, зу-
мівши оцінити всіх 19 учнів 7-го класу. 
Її доповнили творчі вчителі математи-
ки С.Мацейків і М.Ружицька, перекону-
ючи присутніх у тому, що використання 
інноваційних технологій і в позаклас-
ній роботі – також важливий крок до 
якісної освіти.

Розв`язанню проблеми особистіс-
но зорієнтованого навчання було під-
порядковане засідання методичного 
об`єднання вчителів української мови 
та літератури, що проходило у формі 
панорами творчих ідей. Члени мето-
дичного об`єднання відвідали урок 
української мови у 8-му класі з вико-
ристанням інноваційних форм і мето-
дів (учитель – О.Чарнош), переглянули 
презентацію вчителя А.Романів «Урок 
у технології особистісно зорієнтовано-
го навчання».

Керівник методичного об`єднання 
вчителів географії М.Козак вважає, 
що вирішення проблеми зворотного 
зв`язку є необхідною умовою особис-
тісного зростання як вчителя, так і 
учнів, оскільки останнім цікаво знати, 
яким чином і за якими показниками він 
оцінює їхню роботу. Поділилася досві-
дом роботи над методичною пробле-
мою «Впровадження інноваційних тех-
нологій у процесі вивчення географії».

Як керівник творчої групи, перекона-
на, що вчитель, як ніхто інший, не по-
винен бути формалістом, адже щодня 
він торкається дитячих душ, збагачую-
чи їх добром, вірою, надією, любов`ю. 
Не зупинятися в пошуках, творити 
себе, бути щасливим і дарувати щастя 
іншим – тільки так можна відчути задо-
волення від своєї роботи.

Надія АНДРЕЙКІв, 
заступник директора з навчально-
виховної роботи Ягільницької ЗОШ 

І – ІІІ ст., керівник творчої групи

Під керівництвом учителів української мови та літератури 
Я.Мединської та Л.Харук учні школи презентували цікаві матеріа-
ли з історії походження та розвитку нашої мови, скорботний кален-
дар (нищення української мови) і календар нашого відродження.

На святі звучали поезії про велич рідної мови, палкі заклики бе-
регти і шанувати рідне слово. 

Родзинкою свята стала постановка за п′єсою корифея україн-
ської драматургії І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля», яку з вели-
ким успіхом зіграли учні 8-го класу Т.Ляхович, М.Типусяк, І.Дідушок, 
С.Антонюк, Т.Федунь, М.Романець, С.Косінський.

На завершення прозвучала прониклива «Молитва до мови» 
К.Мотрич, що супроводжувалася тематичними слайдами, а також 
виступ завуча школи О.Орел про значення рідного слова для нас, 
українців.

Тож бережімо рідну перлину – українську мову. Не даймо їй за-
гинути, адже:

Колись Великий на сторожі ставив… Слово.
І вірилось – основа всіх основ.
Тепер сторожу час приставити до Слова,
Щоб слід його в віках не прохолов.

Вітаємо з перемогою!

Молодь – за енергетичну 
незалежність України

Замовлю слово я за рідну мову
Свідомість і культура кожного народу беруть свій 
початок у шанобливому ставленні людини до мови. 

Школа є основним осередком, де виховуються 
ці духовні засади. Саме про них йшлося на святі 

рідної мови 21 лютого цього року 
у великочорнокінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Переступивши поріг школи, учасники 
семінару потрапили в справжню зимо-
ву казку. Снігові красуні-дівчатка, наче 
із казки, під керівництвом Л.Гикавої 
вітали гостей чарівною піснею та щи-
рими зиченнями, а танець «Снігових 
кульок», поставлений Т.Липовою, по-
вернув дорослих у дитинство…

Про історію школи розповів ди-

ректор Я.Патола, а із сьогоденням 
– ознайомила присутніх заступник із 
навчально-виховної роботи Г.Лучка.

«Щоби виховувати дітей, потрібно 
дарувати їм промені своєї любові… 
Отож, вихователь має стати для них 
сонцем…» – саме на цьому акцентува-
ли увагу присутніх виступаючі. Своїм 
досвідом ділилася заступник директо-
ра із виховної роботи А.Довгань, котра 
ознайомила учасників семінару зі сис-
темою гурткової роботи, зі шкільними 
досягненнями та здобутками. Звіту-
вали також і учасники туристсько-
краєзнавчого гуртка «Мандрівник» 
(старостою якого є А.Гургач).

Із задоволенням гості відвідали 
«Французьке кафе» (його адміністра-
торами були учні 11 класу Н.Бойчук, 
М.Манорик). І як у реальному французь-
кому кафе, обслуговували «французькі 
офіціанти», звучала французька музи-
ка у виконанні викладачів Чортківсько-
го педагогічного училища В.Довганя 
та С.Хорощака, учня Чортківської шко-

ли мистецтв Т.Пашківського й учнів-
одинадцятикласників нашої школи 
М.Дунчак і А.Шептицького. Присутні 
із задоволенням переглянули слайд-
шоу, яке демонструвала І.Опалюх ра-
зом зі старшокласниками М.Гирою та 
Т.Піргою. Всіх вразила солодка «Ей-
фелева вежа», майстерно випечена 
Л.Гикавою і представлена М.Гикавим.

Наступним етапом семінару була 
екскурсія в музей снігових фігур. Гід 
музею О.Горяча демонструвала чу-
дотворні дитячі вироби – це і Ангел-
Охоронець, їжачок і черепаха, машина 
і Губка-Боб, закохане серце та інші.

А тим часом на спортивному май-

данчику школи набирали обертів зи-
мові розваги. Діти перетягували линву, 
каталися на санчатах, грали у футбол. 
І наші гості виявили бажання проїхати-
ся на надувній камері. Дійсно, той пе-
дагог є справжнім Учителем, хто вміє 
бути і дорослим, і дитиною водночас.

За ходом зимових змагань пильно 
стежила суддівська колегія – С.Дячок, 
М.Трач і дитяча медична сестра Колин-
дянської амбулаторії Л.Беренда, а на-
городи переможцям вручав директор 
школи Я.Патола.

Опісля активних розваг на зимово-
му морозному повітрі учасники семі-
нару залюбки почастували гарячим 
українським борщем із пампушками, 
яким пригощали Ю.Шемлей, Л.Бойчук, 
М.Хрик, С.Пендзій, Г.Пахолків.

Учительський семінар у Колиндян-
ській школі проводився напередодні 
свята Стрітення Господнього, свята 
прощання з колядою, тому неймовір-
не враження гості отримали від по-
яви колядників. На санях, запряжених 
кіньми, з голосною колядою на шкіль-
не подвір’я в’їхав гурт віншувальників 
– І.Базар, Л.Романович, О.Коземчук, 
В.Шептицька, Н.Будняк, О.Горяча, 
Л.Баранова, очолюваний М.Машталяр, 
яка щиро побажала всім доброго 
здоров’я та єдності. Пісня єднання у 
виконанні М.Машталяр і О.Коземчук, 
яку одразу ж підхопили всі присутні, 
стала заключним акордом освітян-
ської зустрічі.

На прощання учасники семінару 
оглянули на церковному подвір’ї шопку 
(до речі, їй немає рівних у районі), яку 
щорічно довершує своєю майстерніс-
тю старша сестриця О.Липова.

Відрадно, що за час перебування в 
нашій школі учасники семінару отри-
мали велике задоволення та збагати-
лися досвідом не лише його господарі, 
а й гості.

Марія МАШТАЛЯР,
класний керівник 11 класу 

Колиндянської ЗОШ, керівник 
шкільного гуртка «Юнкор»

Фото Тетяни ПІРГИ 
та володимира ШЕПТИЦЬКОГО

Професіоналізм – понад усе
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, 

коли найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна.
Р.Кіплінг

Завжди у творчому пошуку
Що не кажіть, а Колиндянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

уміє зустрічати гостей! Традицію не порушили й цьогоріч. 
Семінар «Традиції та новаторство у позакласній роботі», 

який проходив у нашому закладі, об’єднав виховників 
і вчителів-предметників. До нас завітали завідувач 

Чортківського райметодкабінету О.Данильчак, методисти РМК 
Л.Гедеон, Л.волошина, С.Петрів, І.Гикава; заступники директорів шкіл 

району з виховної роботи, вчителі французької мови 
й основ здоров’я. Ініціатором такого поважного зібрання була 

А.Довгань, котра й запросила своїх колег.
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Розпорядження голови райдержадміністрації

Футзал

Подяка

Увага! Розшук
Управлінням СБ України в Тернопільській області в рам-

ках кримінального провадження за № 22012210000000002 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 

здійснюється розшук обвинува-
ченого БіСКУПСЬКОГО Богдана 
Васильовича, 4.05.1965 р. н., уро-
дженця м. Тернопіль, зареєстрова-
ного за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Злуки, 2, кв. 53, громадянина Укра-
їни, українця, паспорт громадянина 
України серії МС № 129122, виданий 
31.12.1996 р. Тернопільським МВ 
УМВСУ.

В разі наявності інформації щодо 
місця знаходження Біскупського Б.В. 
просимо негайно повідомити черго-
вого УСБУ в Тернопільській області 

за тел. (0352) 52-45-42, 52-90-00; моб. тел. 067-352-08-00.

Відповідно до Указу Президента України 
«Про строки проведення чергових призо-
вів, чергові призови громадян України на 
строкову військову службу та звільнення в 
запас військовослужбовців у 2013 році» від 
9.11.2012 р. за № 635/2012, статей 15, 16, 43 
Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», пунктів 57-58 Положення 
про підготовку і проведення призову грома-
дян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу 
за контрактом, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України за № 352 від 
21.03.2002 р. (зі змінами та доповненнями) 
та на виконання розпорядження голови об-
ласної державної адміністрації від 11.12.2012 
р. за № 1043-од «Про організацію в області 
призову громадян України чоловічої статі 
на строкову військову службу у квітні-травні 
2013 року»:

1. Затвердити Основний склад районної 
призовної комісії згідно з додатком 1.

2. На випадок хвороби або відсутності з 
поважних причин будь-кого з призначених 
членів призовної комісії затвердити Резерв-
ний склад районної призовної комісії згідно 
з додатком 2.

3. Районному військовому комісару Під-
ручному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян 
Чортківського району чоловічої статі на 
строкову військову службу в Збройні Сили та 
інші військові формування України з 1 квітня 
по 30 травня  2013 року;

2) скласти графік роботи призовної комісії 
та затвердити його у голови районної дер-
жавної адміністрації, встановити безпосе-
редній контроль за його виконанням;

3) забезпечити висвітлення роботи комісії 
та хід призову через засоби масової інфор-
мації району;

4) довести до відома керівників відділів 
культури і туризму, освіти райдержадміні-
страції, ТзОВ «АТП-16142», ТзОВ «Ореол» 
про те, що вони будуть залучені для виді-
лення автотранспорту, необхідного для пе-
ревезення призовників на Тернопільський 
обласний збірний пункт для проходження 
контрольних медичних комісій та відправки 
команд призовників у Збройні Сили України 
(графік проходження медичних комісій та 
відправки команд призовників буде доведе-
но додатково).

4. Голові районної призовної комісії Сте-
чишину І.С. здійснити заходи по організації 
медичного огляду призовників і призову гро-
мадян України на строкову військову службу 
з призначенням їх для служби у Збройних 
Силах України чи іншому військовому фор-
муванні.

5. Виконкомам міської, селищної та сіль-
ських рад, керівникам підприємств, установ, 
організацій та господарств району незалеж-
но від форм власності:

 1) організувати урочисті проводи при-
зовників «Дні призовника» із залученням 
представників органів виконавчої влади, 
молодіжних і ветеранських організацій, вій-
ськових частин;

2)  забезпечити призовників транспортни-
ми засобами для доставки їх у райвійськко-
мат.

6. Керівникам підприємств, установ, орга-
нізацій, господарств та навчальних закладів 
району незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без погод-
ження з райвійськкоматом у відрядження за 
межі району та за кордон у період проведен-
ня призову і відправок у Збройні Сили Украї-

ни та інші військові формування України;
2) приділити увагу, належну турботу 

сім`ям юнаків, які призвані на строкову вій-
ськову службу.

7. Головному лікарю Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні Чорт-
ківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного 
обстеження призовників, роботи районної 
медичної комісії виділити необхідний медич-
ний інвентар і обладнання, а також медика-
менти на районну призовну дільницю згідно 
із заявкою райвійськкомату;

2) з 1.04 по 30.05.2013 р. на період про-
ведення медичного обстеження та призову  
юнаків на строкову військову службу звіль-
нити членів медичної комісії від виконання 
своїх обов’язків за основним місцем роботи 
та направити їх у розпорядження Чортків-
ського райвійськкомату, зберігаючи при цьо-
му середньомісячний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікуван-
ня й обстеження призовників під час прове-
дення чергового весняного призову виділити 
в центральній комунальній районній лікарні 
10 ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підля-
гають призову на строкову військову службу, 
розпочати та проводити з 1.04 по 30.05.2013 р. 
згідно з графіком райвійськкомату;

5) додаткове медичне обстеження при-
зовників для визначення придатності їх для 
проходження строкової військової служби, 
флюорографічне і лабораторне обстежен-
ня призовників під час проведення призову 
проводити на базі районної поліклініки поза-
чергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безкош-
товних лабораторних та спеціальних до-
сліджень призовників на базі центральної 
комунальної районної лікарні, а саме: за-
гальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 
серологічний аналіз крові на: антитіла до 
вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген 
до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до 
вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мі-
кропреципітації з кардіоліпіновим антигеном 
(RW), група крові та резус-належність, про-
водити флюорографічне обстеження орга-
нів грудної клітки, профілактичні щеплення у 
відповідності з календарем профілактичних 
щеплень;

7)  на час роботи медичної комісії старшо-
му лікарю, члену призовної комісії, стежити 
за станом  медичного інвентарю і своєчас-
ною його заміною;

8)  для своєчасної підготовки та прибиран-
ня кабінетів лікарів-спеціалістів на призов-
ній дільниці з числа робітників центральної 
комунальної районної лікарні виділити двох 
технічних працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний 
огляд призовників лікарем-терапевтом під 
час відправки призовників на Тернопіль-
ський обласний збірний пункт згідно з окре-
мим графіком райвійськкомату, який буде 
переданий головному лікарю центральної 
комунальної районної лікарні до 1 квітня 
2013 року;

10) для проведення вакцинації та приви-
вок призовникам при відправці на Терно-
пільський обласний збірний пункт з 1.04 по 
30.05.2013 р. визначити медичну сестру, яка 
зобов’язана прибувати в райвійськкомат не 
пізніше 7-ї год. ранку згідно з графіком від-
правок.

8. Головному лікарю Чортківського облас-
ного комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного 
огляду з 1.04 по 30.05.2013 р. виділити ме-
дичну сестру шкірно-венерологічного кабі-
нету для роботи в складі медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного 
огляду призовників під час відправки їх на 
Тернопільський обласний збірний пункт 
з 1.04 по 30.05.2013 р. виділити лікаря-
дерматовенеролога, який зобов’язаний при-
бувати в райвійськкомат не пізніше 7-ї год. 
згідно з графіком відправок.    

9. Рекомендувати Чортківському районно-
му відділу Управління Міністерства внутріш-
ніх справ України в Тернопільській області, 
в межах своїх повноважень, вжити заходів 
реагування щодо забезпечення виконання 
чинного законодавства з питань призову 
громадян України та забезпечити на період 
призову охорону громадського порядку на 
призовній дільниці згідно із заявкою голови 
призовної комісії.

10.  Командиру військової частини А-1915 
підполковнику Вівсяному А.І. на час прове-
дення весняного призову громадян забезпе-
чити чергування у приміщенні військкомату з 
9-ї до 14-ї год. одного військовослужбовця-
контрактника.

11. Відділу у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації, районному центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під 
час весняного призову 2013 року проводити 
соціально-психологічне вивчення призовни-
ків. Під час проходження ними лабораторно-
флюорографічного обстеження провести 
професійно-психологічний відбір призовни-
ків згідно з методичними вказівками рай-
військкомату.

12. Термін явки призовників для проход-
ження призовної комісії визначити наказом 
військового комісара та персональними по-
вістками кожному призовнику.

13. Сектору з питань внутрішньої політи-
ки, зв’язків із громадськими організаціями 
та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації спільно з редакцією 
районного часопису «Голос народу» та ре-
дакцією районного радіомовлення забезпе-
чити оприлюднення даного розпорядження 
в місцевих засобах масової інформації та на 
сайті райдержадміністрації.

14. Чортківському районному військовому 
комісаріату по завершенню чергового вес-
няного призову інформувати про підсумки 
проведення призовної кампанії весною 2013 
року райдержадміністрацію не пізніше 25 
червня 2013 року.

15. Визнати таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови Чортківської район-
ної державної адміністрації «Про черговий 
призов на строкову військову службу восени 
2012 року громадян району 1987–1994 років 
народження» від 3.09.2012 р. за № 548-ОД, 
зареєстроване в Чортківському районному 
управлінні юстиції 21.09.2012 р. за №5/120.

16. Дане розпорядження набирає чиннос-
ті з 1 березня 2013 року, але не раніше дня 
його офіційного оприлюднення.

17. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня покласти на заступника голови районної 
державної адміністрації Стечишина І.С.

10.01.2013 р.                                     № 9-ОД
 

 Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                               

Р.ФІЛЯК

(З додатками можна ознайомитися на 
веб-сайті Чортківської РДА)

Цьогорічна зима багата сюр-
призами. Найбільше, мабуть, вона 
полюбила село Ромашівку, бо за-
мітає снігом її дороги частіше ніж 
інших населених пунктів.

Дякувати Богу, є в нашому селі 
люди, які завжди готові прийти на 
допомогу. Це – сільський голова 
Борис Ярославович Кастранець, 
директор ПСП “Захід-Агро” Ми-
хайло Богданович Зарівний і ди-
ректор ПП “Агро-Спектр” Роман 
Михайлович Михальчук.

Директори вищезгаданих під-
приємств сприяють розчищен-
ню доріг, виділяють транспорт 
і кошти, а сільський голова 
Б.Кастранець бере безпосередню 
участь у розчищенні не лише за-
сипаних снігом вулиць Ромашівки, 
а й центральної дороги, яка веде 
до села, не шкодуючи при цьому 
ні сил, ні техніки, ні часу.

За це ми їм дякуємо та проси-
мо Бога, щоби дарував здоров`я, 
щастя та благополуччя їм і їхнім 
родинам.

Жителі с. Ромашівка.

Подяки
Громада с. Зелена та сільський голова висловлюють 

щиру вдячність голові райдержадміністрації С.Кобісу, пер-
шому заступнику голови РДА Р.Філяку, заступнику голо-
ви районної ради Л.Хруставці, начальнику відділу з над-
звичайних ситуацій РДА Б.Гусаку, керівнику ФГ «Кривчик» 
Д.Слободяну за організовану матеріальну підтримку в онов-
ленні та капітальному ремонті кладки через р. Збруч. А та-
кож сердечно дякуємо начальнику РВ УМНСУ в Тернопіль-
ській області В.Закалову за те, що на відновлення споруди 
було направлено підрозділ рятувальної служби у складі 
сержанта Р.Шушка, ст. прапорщика Р.Волкова і ст. сержанта 
А.Бурника, котрі сумлінно і добросовісно працювали. Також 
дякуємо всім сільським майстрам і підсобникам, які взяли 
участь у ремонті кладки.

Ми дякуємо вам за велику відданість своїй справі, за про-
фесіоналізм найвищої проби, котрим пронизаний кожен ваш 
вчинок і кожне рішення, за людяність і чуйність, які допома-
гають навіть у найскрутніших ситуаціях знайти правильне і 
мудре рішення, вчинити справедливо і об’єктивно.

Бажаємо вам міцного здоров`я, особистого щастя, успіхів 
і здійснення всіх мрій.

*    *    *
Адміністрація Чортківської ЦКРЛ висловлює щиру вдяч-

ність приватному підприємцю П.А.Бровку за матеріальну 
допомогу в ремонті даху поліклініки. Нехай Господь береже 
Вас і супроводжує у добрих справах.

Про черговий призов на строкову військову службу весною 
2013 року громадян району 1988-1995 років народження

Вважати 
недійсним

посвідчення громадяни-
на, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-І за 
№ 543992, видане Терно-
пільською ОДА 1 березня 
1993 р. на ім`я: АТАМАНЧУК 
Ніна Петрівна.

Достойно представив наш район у фінальній частині чем-
піонату області з футзалу серед аматорських команд чорт-
ківський «Удар», яка відбулася минулої суботи в Тернополі. 
Виборовши друге місце в своїй підгрупі, чортківчани у матчі 
за бронзу лише на останніх секундах зустрічі поступилися 
спортсменам із Бережанщини з рахунком 1:2, таким чином 
посівши четверте підсумкове місце серед вісімки найкращих 
команд Тернопілля.

*   *   *
Минулої неділі, 24 лютого, у спорткомплексі «Економіст» 

ЧІПіБ ТНЕУ проходив фінал першості області з футзалу серед 
ветеранів (1978 р. н. і старші), участь в якому взяло шість ко-
манд. Господарі майданчика – чортківчани – у першій грі в сво-
їй підгрупі впевнено перемогли команду з Козови – 2:0. Проте 
на наступну гру з Ланівцями, мабуть, добре не налаштували-
ся. Постійно насідаючи на ворота суперника, отримували м’ячі 
в свої. У результаті поразка – 1:4. Й оскільки до фіналу вихо-
дила лише одна команда з підгрупи, чортківчанам довелося 
вдовольнитися третім-четвертим підсумковим місцем, що теж 
є непоганим результатом. А їхні кривдники стали чемпіонами 
області, здолавши в упертій боротьбі у вирішальному двобої 
по пенальті тернополян (основний час зустрічі – 1:1).

У неділю вирішувалася доля й чемпіона району з волейболу 
серед чоловічих команд. Протягом двох днів у спортзалі ДЮСШ 
вирували пристрасті на волейбольному майданчику. У матчі за 
третє місце команда викладачів і студентів медколеджу пере-
грала волейболістів з Улашківців із рахунком за партіями 2:0. 
А у фіналі зійшлися чортківські команди «Ветеран» і «Сапсан». 
У вирішальній третій партії, поступаючись молодшим колегам 
з рахунком 9:13, сивочолі ветерани, колишні гравці «Сапсану», 
зуміли переломити хід зустрічі на свою користь і святкували 
перемогу. Як-то кажуть, є ще порох у порохівницях!

Волейбол



07.10 Сільський час
07.40 Дружина
09.05 Хто в домі хазяїн?
09.25 Крок до зірок
10.05 Шеф-кухар країни
11.00 Маю честь запросити
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Караоке для дорослих
13.25 Біатлон. Естафета 
(чол.)
14.55 Ближче до народу
15.55 Футбол. “Ворскла” – 
“Шахтар”
18.00 Симфонічна прем`єра 
“Пристрасті по Тарасу” 
19.05 “Я прийшов в цей 
світ любити” С.Гіга
21.00 Підсумки тижня
21.30 Точка зору
21.55 Головний аргумент
22.05 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.40 Дружина

06.05 Х/ф «Скільки важить 
кохання»
07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 «Лото-забава»
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Гастрономічні по-
дорожі з Ю.Висоцькою. 
Венеція
11.40 Неділя з Кварталом
12.35 Шість кадрів
13.15 8 березня у Велико-
му місті
15.40 Х/ф «Діамантова рука»
17.40 Х/ф “Джунглі”
19.30 ТСН
20.15 Голос країни 3
22.25 Світське життя
23.25 Що? Де? Коли? 

06.25 Концерт “Тобі, єдиній”
08.05 Юрмала
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.55 Юрмала 2012
12.55 Т/с «На сонячній 
стороні вулиці»
16.45 Х/ф “Службовий 
роман”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф  “Службовий 
роман. Наш час”
22.55 Х/ф «Янголи Чарлі»

06.10 Сміх з доставкою 
додому
07.40 Д/ф “І.Муравйова. 
Найчарівніша та найпри-
вабливіша”
08.30 Панянка і кулінар
09.05 Школа юного супер-
агента
09.25 Х/ф “Білий Бім 
Чорне вухо”
12.35 В гостях у Д.Гордона
16.45 Біатлон. Кубок світу. 
Переслідування (чол.)
13.25 Золотий гусак
14.00 Біатлон. Спринт (чол.)
15.25 “Крила моїх мрій” 
Іво Бобул
16.55 Біатлон. Спринт (жін.)
18.20 Концерт до Дня Со-
борності України
19.40 Шевченківський вечір
21.00 Підсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Кабмін: подія тижня
22.05 Українська пісня
23.05 Ера здоров`я
23.30 Кіно в деталях

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Як уполювати 
мільйонера»
08.00 Світське життя
09.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт 4: 
В`єтнам
12.15 Що? Де? Коли?
13.40 Х/ф «Чого хочуть 
жінки»
16.30 Вечірній Квартал. 8 
березня
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 8 березня у Велико-
му місті
22.10 Х/ф «Джунглі»

07.20 Х/ф “Формула кохання”
09.00 Орел і Решка
10.00 Смачне побачення
10.55 Концерт “8 березня 
у Великому місті”
14.10 Т/с «Биття серця»
18.00 Юрмала
20.00 Подробиці
20.25 Юрмала 2012
22.25 Х/ф “Мами”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05 Підсумки дня
09.25 Д/ф “Раїса 
Недашківська. Те, що не 
вмирає”
10.15 Т/с «Маруся. По-
вернення»
11.45 Надвечір`я
12.25 Star-шоу
14.35 Концерт “Мелодія 
двох сердець” В. та С. 
Білоножки
17.10 Концерт 
А.Демиденка “На відстані 
душі”
21.00 Підсумки дня
21.10 Концерт “Тобі, 
єдиній”
23.05 Сміх з доставкою 
додому
00.30 Конкурс “Міс Блонд 
України”

06.15 Х/ф “Спадкоємиця”
08.10 Х/ф “Вокзал для 
двох”
11.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
13.10 Х/ф “Титанік”
17.10 Х/ф “Артист”
19.30 ТСН
20.5 Вечірній Квартал. 8 
березня
22.00 Х/ф «Чого хочуть 
жінки»
00.45 Х/ф «Найкращий 
друг»

06.25 Т/с “Найщасливіша”
09.50 Концерт Олени 
Ваєнги
12.05 Т/с “Салямі”
16.00 Концерт “Тобі, 
єдиній”
18.00 Концерт “8 березня 
у Великому місті”
20.00 Подробиці
20.30 Концерт “8 березня 
у Великому місті”
22.35 Х/ф “8 перших по-
бачень”
00.40 Концерт “Валерія. 
Російські романст. Золоті 
хіти ХХ століття”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Віра. Надія. Любов
10.15 Т/с «Маруся. По-
вернення»
12.00, 15.00, 18.20 Новини 
12.20 Здоров`я
13.10 Біатлон. Індивіду-
альна гонка (жін.)
15.15 Euronews
15.40 Легко бути жінкою
16.25 Біатлон. Індивіду-
альна гонка (жін.)
18.45 Бенефіс композито-
ра Ніколо
21.25 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
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.55 Х/ф «Маша»
13.50 Не бреши мені
14.55 Сімейні мелодрами
15.55 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Х/ф «Титанік»
00.15 Д/ф “Селін: світ її 
очима”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Робінзон»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство 
вели»
14.05 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Т/с «Анна»
18.10 Концерт Олени 
Ваєнги
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Друг 
дихання»
00.00 Х/ф «Як позбутися 
хлопця за 10 днів»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.10 Околиця
09.35 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 15.00, 18.20 Новини 
12.20 Хай щастить
12.45 Книга. ua
13.05 Українська пісня
13.45 Х/ф “Шукай вітру”
15.15 Euronews 
15.40 Легко бути жінкою
16.20 Т/с “Москва. Три вокзали”
17.05 Х/ф «Вічний поклик»
19.00 Про головне
19.25 “Трембітар україн-
ської душі”. І.Попович
21.00 Підсумки дня
21.30 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
22.20 Концерт до 60-річчя 
М.Гнатюка “Час рікою пливе”
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф «Чоловіча робота»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
11.55 Не бреши мені
13.00 Сімейні мелодрами
14.55 Спецвипуск 95 
Кварталу. Про спорт і не 
тільки
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Х/ф «Маша»
22.15 Ілюзія безпеки

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Робінзон»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели»
14.05 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.05 Т/с «Анна»
18.10 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Друге дихання»
00.00 Х/ф “Вам лист”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.25 Театральні сезони
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Шеф-кухар країни 
13.10 Крок до зірок
13.55 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»
15.15 Euronews
15.40 Легко бути жінкою
16.20 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
17.10 Х/ф «Вічний поклик»
19.00 Про головне
19.25 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
20.10 Концерт пам`яті 
М.Бернеса
21.30 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
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.00 Х/ф «Шукайте маму»
13.50 Не бреши мені 
14.55 Сімейні мелодрами
15.55 Простошоу
16.45, 19.30, 23.50 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.25 Спецвипуск 95 
Кварталу. Про спорт і не 
тільки
21.30 Футбол. “Боруссія” 
–”Шахтар”

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Робінзон»
11.05 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели»
14.05 Судові справи
15.05 Сімейний суд
16.05 Т/с «Анна»
18.10 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Друге дихання»
00.00 Х/ф “Сіріана”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05 Підсумки тижня
09.30 Аудієнція
09.50 Без цензури
10.15 Т/с «Маруся. Повернення»
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Світло
12.50 Право на захист
13.10 Темний силует
13.30 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.40 Легко бути жінкою
16.20 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
17.10 Х/ф «Вічний поклик»
18.45 Агро-News
19.10 Сільрада
19.25 Творчий вечір Ю.Рибчин-
ського “Культ особистості”
21.00 Підсумки дня
21.35 Вечір пам`яті На-
родного артиста України 
Н.Яремчука
23.00 Підсумки
23.20 Кіно в деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з “1+1”
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.00 Х/ф «Побачення»
13.55 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.00 Простошоу
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Х/ф «Шукайте маму»
22.15 Гроші

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10, 12.25 Т/с «Танки 
бруду не бояться»
12.00, 18.00 Новини
13.30 Д/с «Слідство вели»
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Друге дихання»
00.00 Х/ф «Спецназ міста 
янголів»
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Програма телепередач 7

ПОНЕДІЛОК
5 березня
вІвТОРОК

6 березня
СЕРЕДА

7 березня
ЧЕТвЕР

8 березня
П`ЯТНИЦЯ

9 березня
СУБОТА

10 березня
НЕДІЛЯ

4 березня

Оголошення

6 березня. Тривалість дня – 11.17. Схід – 6.31. Захід – 17.48. Іменини святкують Остап, Юрій, Іван

Мережа магазинів “ШАРА” 
візьме в оренду магазин у м. Чортків 

Тількі на першому поверсі, 
в людному місці

Тел. 068-848-53-66

Здається в оренду приміщення 
в центрі міста, площею 20 кв. м.

Тел. 096-677-86-77

ПРОДАюТЬСЯ

земельні ділянки

квартирибудинки

земельна ділянка площею 10 сотих у районі 
Синякового. Є поблизу комунікації – газ, світло.

Тел. 067-979-56-94

інше
гараж у кооперативі “Автолюбитель”. 

Є оглядова яма і підвал.
Тел.: 098-596-60-29; 099-044-53-46.

ОгОлОшення
в аптеку “валідол” м. Кам`янець-

Подільський на роботу потрібен прові-
зор 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

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 в с. Переходи по вул. Сонячній, 
8. Є земельна ділянка – 49 сотих, великий 
сад, вся земля приватизована. Є гараж, хлів, 
будинок газифікований. Ціна договірна. Тер-
міново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

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.

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.

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.

цегляний будинок у с.Пробіжна за-
гальною площею 80 кв.м. Є літня кухня 
та господарські будівлі;  газ, світло.

Тел. 068-649-08-97.

новозбудований приватизований 
будинок у с. Ягільниця, площею 198 
кв. м, із присадибною ділянкою – 0,22 
га; є сад, криниця.

Тел. 096-846-68-90.

1-кімнатна квартира в новозбудованому 
будинку по вул. Січинського, 5 а. Площа – 47 кв. 
м, є і/о.                             Тел. 096-983-39-23.

2-кімнатна квартира по вул. Незалеж-
ності, 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.
2-кімнатна квартира по вул. Б.Лепкого, 9 

на 5-му поверсі площею 53 кв. м. Є лоджія – 6 м; 
також кухня, об`єднана з балконом; зроблено 
євроремонт, і/о.   Тел. 066-984-71-98.

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.
3-кімнатна квартира покращеного 

планування у новому будинку по вул. 
Січинського. Загал. пл. – 93,5 кв.  м. 
Є і/о, вода, каналізація. Розпочато євроремонт. 
Ціна договірна.                  Тел. 066-129-91-88.

Адміністрація, профспілка працівників 
ПАТ Чортківське РВП “Агропромтехніка” 
висловлюють щирі співчуття провідному 
економісту, голові профспілки Іванові Ми-
хайловичу Мельнику з приводу непоправ-
ної втрати – смерті його батька, а також 
висловлюють щирі співчуття рідним і 
близьким покійного.

Педагогічний колектив Милівецької 
ЗОШ І – ІІ ст. глибоко сумує з приводу 
смерті колишньої вчительки П`ЯСЕЦЬКОЇ 
Марії Миколаївни та висловлює співчут-
тя рідним.

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 сумує з приводу смер-
ті колишнього вчителя фізичної культури 
ЛОХОвІЦЬКОГО Георгія Олександрови-
ча і висловлює щирі співчуття родині по-
кійного.

СВіТла ПаМ`ЯТЬ
З вірою в Бога, з любов̀ ю до людей 

і простою людською мудрістю 
1 рік тому відійшла у вічність

МИГАС Ганна Миколаївна
(27.09.1951 – 25.02.2012 рр.)

Прожила життя своє ти 
                          і пішла навіки,
Лишивши добрі спогади й ім`я.
Так спи спокійно, 
                безтурботно, рідна!
Завжди з тобою вся твоя сім`я.

З сумом – діти та вся родина, 
колектив колишнього 

господарства “Білівське”.

Правління Чортківського районного споживчого то-
вариства повідомляє пайовиків споживчого товариства 
про проведення чергових дільничних зборів:

12 березня о 10-й год. – с. Базар, с. Палашівка; о 12-й год. 
– с. Джурин, с. Полівці;

14 березня о 10-й год. – с. Білобожниця; о 12-й год. 
– с. Косів, с. Звиняч;

19 березня о 10-й год. – с. Ягільниця; о 12-й год. – с. На-
гірянка, с. Шульганівка, с. Стара Ягільниця;

21 березня о 10-й год. – с. Біла, с. Бичківці;
22 березня об 11-й год. – с. Давидківці, с. Залісся, 

с. Шманьківці, с. Великі Чорнокінці;
26 березня о 13-й год. – с. Коцюбинчики, с. Кривеньке, 

с. Товстеньке; о 14-й год. – с. Улашківці, с. Заболотівка;
27 березня о 12-й год. – с. Росохач;
28 березня о 10-й год. – правління райСТ м. Чортків, 

с. Горішня Вигнанка; о 12-й год. – ПСК “Маркет 
ТЕКО”; о 14-й год. – ГР “Ринок”.

І.ЗАБОЛОТНИЙ, голова правління Чортківського райСТ



№ 9 (8399), 1 березня 2013 року

Вітання8

0 ... -5

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
2 березня

-8 ... +2

неДілЯ
3 березня

-1 ... -6

ПОнеДілОк
4 березня

-13 ... -5

вівТОРОк
5 березня

-9 ... +1

СеРеДА
6 березня

-5 ... +3

чеТвеР
7 березня

-3  ... +3

П`ЯТницЯ
8 березня

7 березня. Тривалість дня – 11.21. Схід – 6.29. Захід – 17.50. Іменини святкують Петро, Пилип, Федір

Родовід

19 лютого об 11 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 530 г, 
51 см) в Ольги ЖАБ`ЮК зі смт Товсте Заліщицького 
району;

20 лютого о 5 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 340 г, 
51 см) в Оксани ГРОХОЛЬСЬКОЇ з м. Чортків;

21 лютого об 11 год. 32 хв. – дівчинка (3 кг 525 г, 
51 см) у Тетяни МАЛАНИЧ зі смт Товсте Заліщиць-
кого району;

22 лютого о 2 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 405 г, 
52 см) у Тетяни СУСЛИ з м. Чортків,

о 22 год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 795 г, 51 см) 
у Христини ФУНДИТУС із м. Чортків;

23 лютого о 15 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 535 г, 
50 см) у Галини СИТНИК зі с. Росохач;

25 лютого о 00 год. 23 хв. – хлопчик (2 кг 580 г, 
51 см) в Оксани КРАСНОвСЬКОЇ з м. Чортків,

о 21 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 865 г, 55 см) 
в Ольги СИНОвІЦЬКОЇ з м. Чортків.

З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 19 по 26 лютого ц. р. 

народилося 5 дівчаток і 3 хлопчиків: 

Щиро вітаємо з 20-річчям
Андрія ДОвЖИКА
зі с. Шульганівка.

Два десятки уже за плечима,
Ювілей невеликий – 
                             та все ж
Ми вітаєм Тебе, 
                       любий сину,
І здоров`я бажаєм без меж!
Нехай Господь 
                   Тебе боронить 
Від невзаємності і зла. 
Нехай дитяча безтурботність 

Не сходить із Твого чола. 
Нехай ніколи не міліє 
Душі бездонне джерело, 
Хай в ньому родяться надії 
І множиться тепло. 
Хай певні будуть Твої кроки, 
А небо завжди голубе. 
Тобі сьогодні – 20 років!
Тож з Днем народження Тебе!

З любов̀ ю – мама, дядько Роман, 
Наталя, Олег і бабуся віра.

Приємну, чуйну, надзвичайно 
відповідальну людину, начальника 

Чортківського РЕМ 
Ігоря Омеляновича вИННИКА

 вітаємо з ювілейним Днем народження! 
Бажаємо й надалі зали-

шатися таким енергійним і 
невтомним, завзятим і не-
спокійним душею, щирим 
і турботливим, щедрим на 
добро. Нехай Господь Бог 
щедро дарує Вам щастя, 
здоров`я, світлу радість та 
родинні гаразди. 

Щоб спокій і мир панували в родині, 
Щоб щастя всміхалось при кожній годині! 
Нехай обминають Вас болі й тривоги, 
Хай стелиться довга життєва дорога. 
Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все вміється, множиться і удається! 
Здоров`я міцного, 
                  щастя без краю 
Усім колективом 
                  ми Вам бажаєм.

Щиро вітаємо з Днем народження 
дорогу внучку і правнучку

Софійку СЛОЇК
зі с. Білобожниця.

Десь у лісі серед снігу
Зайчик квіточок нарвав.
Цілу ніч ішов він пішки,
Аж втомились його ніжки.
Двері лапкою шкребе:
“З Днем народження Тебе!”.
Несуть білочки гостинці
У вишиваній торбинці.

Подарунків так багато –
У Софієчки нині свято.
Тож рости красива, як квітка,
Будь завжди здорова, весела й привітна.
Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються очі веселі.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє.
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.
Хай промінчик сонця, як ангелик з неба,
Прилетить і сяде на плечі у Тебе.
Нехай міцно обніме й ніжно поцілує,
І любов Ти нашу, Софієчко, відчуєш.

З великою любов̀ ю – 
бабуся Галя, дідусь Степан, 

вуйко володя, прабабусі 
Марія і Ганна зі с. Звиняч. Вітаємо з 60-річним ювілеєм

володимира Івановича ОЛЕСНЕвИЧА.
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки 
                       щедрих днів,
Отож, дозвольте привітати
І побажати сотню літ.
Хай кожен день 
                     дарує радість,
Хай сонце світить 
                        Вам завжди,

Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.
внуки Максимко й Іванко, 

син Сергій, невістка Марта, 
свати зі с. Горішня вигнанка.

Засяяв золотом найвищої проби – 
людською шаною та вдячністю, душевним 

умиротворенням і задоволенням від 
зробленого, збудованого, – повнозерний 60-й 

ювілей дорогого батька, люблячого дідуся
Антона Євстаховича МОТКАЛЮКА

зі с. Улашківці.
Спасибі, батьку-дідусю, 
       що живеш Ти на світі,
За добреє серце, 
                   за очі привітні,
За руки твої золоті 
                       та невтомні,
За душу чутливу, 
        що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу 
              Господь посилає,

Нехай шлях благодать осяває.
Живи Ти ще довго, рідненький, на світі,
І будемо всі ми за Тебе радіти.

З повагою та любов’ю – сини 
Олександр і володимир, 

невістки Світлана й Ольга, 
внуки Олександра, 

Софія й Аліна.

Засилаємо найщиріші зичення 
у День народження – 35-річчя, 
яке святкуватиме 7 березня
отець володимир ЛОГУШ.

З нагоди Дня народжен-
ня, з нагоди свята дозволь-
те, отче, щиро Вас вітати. 
Прийміть від нас слова 
подяки і любові та низький 
уклін за Вашу невтомну 
працю в Божому виноград-
нику. Господь благосло-
вив Вас на нелегку працю, 

щоби нести Божу науку своєму народові. 
Бажаємо Вам доброго здоров`я, щастя в 
родинному житті та всіх благ.

Господь покликав Вас, щоб бути, 
                                                 як Предтеча,
Щоб наставляли Ви серця людські 
                                                         до Бога,
Щоб помагали вірним нести хрест на плечах,
Нам шлях вказали до небесного порога.
Родину Вашу хай Ангели бережуть,
Здоров`я і щастя Бог посилає.
Хай радість і добро осявають Вам путь,
“Многая літа” ми Вам заспіваєм.

З повагою – парафіяни 
с. Переходи, вул. Зелена.

У переддень пробудження весни, що вже 
струменить рішучими потічками та 
проглядає на світ першими квітами, 

загостив перший “солідний” 30-літній 
ювілей до нашого дорогого сина й онука, 

люблячого брата і хресного тата
Анатолія Олексійовича ПЕТРИШИНА.

Прийми в цей день 
              вітання найкращі,
Бажаєм здоров`я, 
               любові та щастя.
Щоб лихо й тривоги 
                 Тебе обминали,
Зозуля сто років 
                життя накувала.
Хай в житті Твоїм 
                      щастя квітує

Веснянково іскристим розмаєм.
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров`я міцне посилає.
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
Хай Бог у житті Тобі все помагає.

З любов̀ ю – тато, мама, 
сестричка зі швагром, 

похресниця вікуся і бабуся з дідусем.

28 лютого відзначив свій ювілей
валерій Іванович ФЕДИКІв.

У цей святковий день зимовий
Хочеться Тобі сказати
Слів багато теплих, ніжних
І зі святом привітати!
Набажати стільки щастя,
Щоб навік не залишало!
І щодня ранкове небо
Теплим сонечком стрічало!
Щоб Твої світились очі
Тільки з радощів кохання!
Й у День народження охоче
Ти прийми наші вітання!

З любов̀ ю – сім`ї 
Гуменюків і Грудзінських.

28 лютого виповнився 1 рочок нашій 
донечці, внучці та правнучці

Поліночці КОНИК
із м. Чортків.

Ніжне, миле, 
 дороге сонечко-малятко,
З першим рочком Тебе, 
                наше янголятко.
Щоб Ти завжди 
                   була щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.

Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І Ангел Твій хоронитель
З плеча Твого щоб не злітав.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, що в житті Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.
З любов̀ ю  – мама, тато, 

бабуся, дідусь 
і прабабуся Марія.

Коцюбинчицький сільський голова 
Ольга Вітик і громада с. Зелена щиро 

вдячні директорові ПМК “Тернопільбуд”
володимиру васильовичу КУЛАКУ

за матеріальну підтримку, 
за вагомий внесок у відновленні 

та ремонті кладки 
в с. Зелена через річку Збруч.

Нещодавно Володимир Васильович 
святкував ювілей, а ми приєднуємось до 
привітань.

То не біда, що роки швидко плинуть,
То не біда, що 60 прийшло.
Хай тільки спогади в душі не гинуть
Про все те добре, 
                          що в житті було.
Добро хай панує у Вашому домі
Та злагода буде завжди,
Здоров`я міцного і щирої долі
Зичимо Вам назавжди.

Тож і ми, журналісти районки, міркували 
так: бути у Шманьківцях і не загостити до 
Захарчукової господи, тим більше прочувши 
напередодні, що там окот, то все одно, як у 
Парижі не уздріти Ейфелевої вежі. Попри су-
цільні клопоти господар сприйняв наш візит 
щиро й радісно, не без гордості показував 
своє вовняне сімейство. А воно у нього чи-
мале: 250 овець та баранчиків, а ото якраз 
на час гостин народилося тридцятеро ягнят і 
ягняток новонароджених – більших, менших, 
сивих, чорних – усіляких. То каракулева по-
рода – ну чистісінько тобі еластичні на дотик 
смушкові шапки, шуби чи комірці. Аби діста-
ти власне таке хутро, слід уже з цих малят у 
кілька місяців від роду знімати шкірки, тобто 
вік їх, на жаль, недовгий. Дорослі ж вівці по-
чудернацькому волохаті, втратили подобу 
смушка. Їх час від часу стрижуть і те хутро 
йде на переробку на вовну – для ковдр, ліж-
ників, шкарпеток.

В Юрія Михайловича ми побували не впер-
ше – час від часу навідуємо цю господу, ці-
кавлячись новаціями складної та клопітної 
господарки. Нині у стайні, де терпко пахне мо-
локом, комизяться ще двадцятеро кіз. А попід 
вікнами вивищується й зростом, і незамін-
ністю на обійсті через його призначення наш 
старий знайомий – ослик Магарита (від бол-
гарського «магарі» – осел). Він цьогоріч «юві-
лянт» – має 10 літ від роду і, попри усталене 
твердження про упертість своїх побратимів, 
відзначається покірним і лагідним норовом. 

А Захарчукова «половинка», дружина 
п. Люба, знана надовкіл майстерністю приго-
тування бринзи – сиру з овечого молока. Бо 
й сама вона услід за чоловіком, і потяг до вів-
чарства, й отой бринзовий рецепт приман-
дрували на наші терени з гуцульського краю. 
Та так довірливо й щемно, так невід`ємно 
вже тепер для наших теренів припасували-
прижилися у Шманьківцях, що стали одним 
із найпомітніших атрибутів села. 

Сповідуючи згаданий вище постулат про 

уречевлений доторк до ознаки відвідуваної 
наразі місцини, ми таки скуштували на обій-
сті Захарчуків отієї пресмачнючої бринзи, 
котра, виявляється, неймовірно корисна, бо 
вміст у ній вітамінів і мікроелементів – каль-
цію, фосфору, натрію – перевершує всі спо-
дівання. А сам процес виготовлення, за сло-
вами господині, надто трудомісткий: адже на 
один кілограм сиру потрібно 4-5 літрів ове-
чого молока. 

Кучерявиться смушком клопітне Захар-
чукове вовняне сімейство. Вибрунькується, 
завруниться й закучерявиться згодом уже 
близька у часі весна. Аби прорости в май-
бутність галузками давніх, ще від пращурів 
селянських ремесел, котрим множитися на 
нашій землі.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вітаємо з Днем народження – 55-річчям – 
дорогого сина, чоловіка, 

люблячого батька, турботливого дідуся
Миколу Михайловича СНІГУРА

зі с. Ягільниця.
Ювілей у Вас щасливий нині –
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
В ньому все – робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей.
Тату рідний, дідусю найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Сто літ живіть і не старійте,
Душею й серцем молодійте,
Любіть життя – щасливий дар,
Не знайте злоби, ані чвар.
Сім`ю шануйте, ждіть ще внуків,
А краще – ще і праправнуків.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Вам ще треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З повагою і любов̀ ю – 
батько, дружина, діти, 

внуки й уся велика родина.

Подорожні замальовки
Галузки вовняного сімейства

Село Шманьківці помітне на мапі Чортківщини не тільки як вітцівщина 
батька гімну січового стрілецтва Степана Чарнецького. Не лише 

винятковою спромогою ще потужніше вбратися у смарагдові шати – 
адже наприкінці минулого року його громаду поціновано в номінації озеленення 

в рамках щорічного конкурсу з благоустрою. Не виключно властивою
цьому селу особливою аурою гостинності, хазяйновитості, 

шляхетності й затишку, а тим, що вже котрий рік там ґаздує єдиний 
у районі фермер-вівчар Юрій Захарчук.


