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Виходить з 1939 року

Обереги роду

Шановану в краї людину, доброго господарника, 
щирого мецената, депутата районної ради багатьох 

скликань, директора ПАП «Січ» 
Миколу Федоровича АНДРУСИКА 

вітає зі щедрим ужинком літ 
депутатський корпус райради.
У Вас сьогодні шістдесятий ювілей,
В цей день ми кажемо звичайни-

ми словами:
Земного щастя Вам, нових ідей,
Хай добра доля завжди буде з Вами!
Хай життєва нива колоситься
Радістю, здоров`ям і добром,
Не всиха енергії криниця,

Ні любові чисте джерело,
Ні натхнення річка повновода,
Ні фонтан із тисячі бажань,
Не псується у душі погода
Від миттєвостей розчарувань.
Кожен день хай сонечком тепліє
Й не шкодує приводів для свят,
Хай завжди у променях надії
В добру душу ллється благодать.
Високих злетів, творчих перемог
Ми щиро Вам бажаєм нині.
І ще багато літ хай дасть Вам Бог
Трудитись на прославу Україні.

Схилімо голови 
перед пам’яттю загиблих

З кожним днем усе далі від нас події Другої світової 
війни. З кожним днем ми втрачаємо живих свідків тих 
трагічних подій. Проте не маємо права забути, що своїм 
життям українські воїни рятували життя родин та виборю-
вали мир на рідній землі.

Сьогодні ми розуміємо, що омріяний мир та єдність в 
Україні мають пройти ще нелегкий тернистий шлях до 
справжньої незалежності. Упродовж травневих днів ми 
згадуємо всіх тих, чиє життя забрала війна, тих, хто поліг 
у кривавому бою, хто помер від ран, не дожив свого віку, 
не долюбив, так і не побачив своїх ненароджених дітей. І 
молимось, щоб ніколи не повторилась війна. Цьогоріч, як 
ніколи, ми оцінюємо жертовність ветеранів, які полягли у 
бою більш ніж півстоліття тому, адже ми знову за останні 
півроку втратили українських синів під час Революції Гід-
ності. І хоч Україна загарбницьких воєн нiколи не вела, її на-
род завжди змушений оборонятися, втрачати найближчих i 
найдорожчих. Хай милує Господь багатостраждальну нашу 
країну від бойових дій, хай не втрачають матері своїх дітей 
у ХХІ столітті від кулеметних черг і снайперських куль.

Ми низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ді-
тям війни, які на своїх плечах винесли тягар у повоєнні роки 
та підняли країну з руїн. Святий обов’язок сучасних і при-
йдешніх поколінь – не забути, якою ціною здобуто мир на 
рідній землі. Для нас, нині живущих, подвиг старшого по-
коління – це приклад служіння ідеалам свободи, справед-
ливості та добра; це суміш печалі й радості, пов’язаних зі 
спогадами буремних років війни, з весною, народженням та 
розквітом нового життя. 

Вічна пам’ять про ті дні завжди буде жити в наших сер-
цях. І найпрекраснішим пам’ятником полеглим буде вічний 
мир на вічній землі, безсмертна любов і всепереможна 
пам’ять. 

Дорогі чортківчанки, матері, берегині!
Прийміть наші сердечні вітання з нагоди свята.
Це свято особливе, сповнене щирого почуття любові, гли-

бокої вдячності і безмежної шани до Жінки-Матері. Від неї 
дитина бере перші уроки любові, мудрості, навчається ро-
зуміти багатобарвний світ, з чистих джерел материнського 
слова пізнає народні звичаї і традиції. У найскрутніші хвили-
ни кожен з нас прагне знайти душевний спокій та розраду у 
щедрому всесвіті маминого серця. 

Дорогі і рідні матері, прийміть нашу вдячність за те, що 
дарували життя, ніжну колискову пісню, тепло душі і рук, яке 

віддаєте без останку.
Найщиріші слова подяки – і багатодітним чортківським 

матерям, і тим жінкам, які стали турботливими неньками для 
дітей-сиріт. Низький уклін вам за ваше добре серце, за ніж-
ність і ласку, за безмежне терпіння і щоденну копітку працю.

Від усієї душі бажаємо нашим дорогим берегиням міцного 
здоров’я, щастя, поваги, любові від дітей, безмежної радості 
і Божого благословення на многії літа!

Його вітцівщина – невеличке селище Вороновиця на Вінниччині, ко-
тре може похвалитися музеєм кобзарського мистецтва та музеєм іс-
торії авіації й космонавтики України. Звідтіля у 1939-му був призваний 
на дійсну військову службу, а вже незабаром опинився в горнилі ві-
йни. Спочатку – радянсько-фінської, котру ціла низка істориків тлума-
чить як наступальну операцію СРСР проти Фінляндії з метою окупації 
скандинавської країни під час Другої світової війни, а от у радянській 
і частині російської історіографії ця війна розглядалася як окремий 
двосторонній локальний конфлікт, що не є частиною Другої світової. 

Та з яких би позицій не споглядався цей відтинок історії, звісно ж, він 
засіяв лихо, втрати і смерть у долі простих солдатів війни: як засвід-
чують нині інформджерела, на боці СРСР у тій війні брали участь дві 
дивізії, що комплектувалися в Україні, – 44-а та 70-а стрілецькі. Пер-
ша з них потрапила в оточення і майже вся загинула, намагаючись 
вирватися з фінського кільця. В цілому кількість загиблих українців, 
що воювали  тоді у складі Червоної Армії, історики оцінють в близько 
40 тисяч осіб.

(Закінчення на 14-й стор.)

А ти вижив, солдат, хоч не раз помирав, 
хоч і друзів ховав, й під Берліном стояв!..

«Наш Омелянович – то приклад солдатської доблесті і слави, наша гордість, немов узагальнений образ простого 
солдата, який на своїх плечах переніс і здолав всі тяготи найстрашнішої війни ХХ століття» – 

мовить Горішньовигнанський сільський голова Борис Гевко в плині нашого знайомства з 96-річним (!) 
ветераном-фронтовиком Іваном ПетлюКОМ. той направду всім ветеранам ветеран, бо таки патріарх їх спільноти – 

адже добігає сотні літ його життєвий вік...

І знову про жахливий стан доріг…
Нещодавно до редакції «Голосу 

народу» зателефонувала жителька 
с. Колиндяни, вул. Грушевського, 

77, Галина Данилівна Бубель, котра 
стривожено повідомила про навислу 
загрозливу ситуацію як для обійстя, 

так і для неї самої, через надто 
поганий стан чималого шмату дороги 

побіля її хати…
Читайте на 14-й стор. 

Голова 
районної ради                    
В.ЗАлІЩУК

Перший заступник голови 
райдержадміністрації   

Р.ФІлЯК

У неділю – День Матері

Голова 
районної ради                    
В.ЗАлІЩУК

Перший заступник голови 
райдержадміністрації  

 Р.ФІлЯК

тема номера
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9 травня. Тривалість дня – 15.10. Схід – 05.20. Захід – 20.30. 

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. 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 публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Розпорядження голови районної ради
Про скликання тридцятої сесії 

Чортківської районної ради VI скликання
1. Відповідно до пункту 9 статті 46, частини 1 пункту 6 статті 55 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” скликати 
тридцяту сесію Чортківської районної ради VI скликання 16 трав-
ня 2014 року о 10-й год. у залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Про політичну ситуацію в Україні.
2.2. Звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік.
2.3. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2014 

року.
2.4. Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік.
2.5. Звіт про виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за 2013 рік.
2.6. Про план роботи районної ради на 2014 рік.
2.7. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради 

від району, заступників голови районної державної адміністрації, 
керівників управлінь і відділів райдержадміністрації, міського, 
селищного та сільських голів, керівників підприємств, установ та 
організацій (за списком), керівників політичних партій, громад-
ських організацій, засоби масової інформації.

Із коштів, зібраних Комітетом національного спротиву для по-
треб Євромайдану, невикористаними залишилося 173 тис грн. 
Тож залишкові кошти було вирішено спрямувати на будівництво 
пам’ятника загиблим Героям під час трагічних подій на Майдані, 
який буде встановлено у центральній частині міста. За звернен-
ням голови Комітету національного спротиву міською радою ого-
лошено конкурс архітектурних проектів. Після завершення робіт 
до відома громади буде доведено інформацію про використання 
цих коштів.

Шановні виборці!
Враховуючи непросту ситуацію у нашій державі, загрозу втрати 

національного суверенітету та європейського вибору українсько-
го народу, звертаємося до кожного з вас свідомо поставитися до 
власного волевиявлення на позачергових виборах Президента 
України. Пам’ятайте – кожен проданий голос виборця може до-
рогою ціною обійтися нашій державі. Доля та майбутнє України 
у ваших руках. Саме від вас залежить, чи стане Україна части-
ною єдиної Європейської спільноти, чи потоне у хаосі насилля, 
протиріч та злиднів. Не дозвольмо ворожим силам, котрі діють у 
наші державі, привести до влади своїх кандидатів, скуповуючи 
голоси виборців. Олігархія має необмежені фінансові ресурси, 
але вона безсила проти свідомого виборця.

З повагою – Чортківський комітет 
національного спротиву

8 травня – День Пам’яті
8 травня 1945 р. підписанням капітуляції Німеччини закінчила-

ся війна проти нацистського гітлерівського режиму. Країни Захід-
ної Європи відзначають День Пам`яті. Але Східна Європа була 
окупована іншим загарбником, який вдягнув маску визволителя. 
Для українців війна не завершилась, вони дальше боролися про-
ти російського сталінського окупанта.

Вшановуємо пам’ять тих, хто загинув у жахливій м’ясорубці ві-
йни двох тиранів: Гітлера і Сталіна. Разом з тим, в час нової війни 
зброї і брехні, яку веде Росія проти України, запалюємо свічку 
пам’яті за тих, хто загинув у боротьбі за Українську державу в 
2014 році.

ВО «Свобода»

Характерною рисою державної території України тепер є те, що 
вона не повністю збігається з межами її етнічних земель. Своєю 
чергою, українські етнічні землі (етнічна територія) – це простір 
земної поверхні, який компактно заселений і господарськи осво-
єний українцями, українським етносом за багато століть його роз-
витку і розселення.

Багато вчених, зокрема академік М.Грушевський, вважають, що 
першою проукраїнською державою була Антська держава (IV-VI 
ст.), яка являла собою племінне військове об`єднання. Територі-
ально вона простягалася від Пруту на заході до Верхнього Дону 
на сході, від південного Полісся до Чорного моря. Загальні її кон-
тури нагадують сучасну державну територію України без крайньої 
західної її частини.

У часи розвитку Русі (за князів Володимира Великого і Яросла-
ва Мудрого, Х-ХІ ст.) державна територія простягалась у південно-
північному напрямі від Чорного до Балтійського морів, хоч її по-
літичне й економічне ядро залишалося у середній течії Дніпра. 
Величезні простори межиріччя Волги й Оки, тобто місцевості, де 
пізніше, у ХІІ ст., почало формуватися Володимиро-Суздальське 
князівство – попередник Московської держави, були заселені 
нечисленними угро-фінськими племенами. Ще перед монголо-
татарською навалою (ХІІІ ст.) Київська держава по суті розпалася. 
Її державно-політичне ядро перемістилося на захід – у Галицько-
Волинське князівство, яке простягалося від Берестейщини до 
Чорного моря, маючи в цілому меридіальне спрямування. Тоді 
західний кордон держави найбільше збігався із західною межею 
українських етнічних земель.

Після анексії Галичини Польщею (1349 р.) і входження східно-
українських земель та Волині до Великого князівства Литовського 
(ХV ст.) про державну територію України говорити не доводиться 
аж до 50-х рр. ХVІІ ст., коли вибухнула визвольна війна українсько-
го народу проти королівської Польщі, яка у ХVІ ст. (Люблінська унія 
1569 р.) захопила усі тодішні українські землі майже до Дінця на 
сході.

Ядром організації Другої української держави тоді стало Запо-
ріжжя – Козацька республіка (Козацька держава), що являла со-
бою широку смугу від Дністра і Південного Бугу на заході до Дінця 
на сході. У результаті війни сформувалася українська держава з 
територією значно меншою ніж етнічні українські землі – без Гали-

чини, Буковини. Закарпаття, Західного Полісся і Західної Волині. 
Основний масив її території лежав на Правобережжі Дніпра, про-
стягаючись уверх вздовж його лівої притоки Десни аж до Брянська 
(район Стародубщини) на півночі до Путивля, Лебедина і Харкова 
та р. Донець на сході та вниз уздовж Дніпра до Чорного моря на 
півдні. Столицею держави було місто Чигирин.

У результаті Андрусівського перемир`я (1667 р.) і «Вічного миру» 
(1686 р.) Україна була поділена між Польщею і Московією головно 
по лінії Дніпра (Київ з околицями відійшов до Московії), а Запоріж-
жя від Південного Бугу до Дінця і до Нижнього Дніпра залишалось 
автономною республікою під спільною зверхністю цих держав. Де-
які автономні державні права мала Гетьманщина, що припинила 
своє існування за Катерини ІІ у 1764 р. і остаточно була ліквідова-
на, коли зруйнували Запорізьку Січ (1775 р.).

Третя українська держава формувалася на уламках Російської 
та Австро-Угорської імперій, які розпалися після Першої світової 
війни.

Після падіння УНР протягом 1922-1939 рр. територія України 
була поділена між чотирма державами. Період між початком 20-х і 
початком 90-х рр. ХХ ст. був найтрагічнішим в історії українського 
народу і його землі. Галичину, Лемківщину, Надсяння, Холмщину, 
Підляшшя, Західну Волинь окупувала Польща, Північну Буковину 
і українську Бессарабію – Румунія, а Закарпаття було приєднано 
до Чехословаччини. В усіх землях державними органами здійсню-
вався відкритий етноцид українського народу.

Особливої уваги заслуговує УРСР, яка в 1922 р. увійшла до 
складу СРСР. Фактично українські землі в СРСР становили 570 
тис. кв. км, із них лише 443 тис. кв. км (77,7 %) в УРСР. Поза респу-
блікою опинилося майже 130 тис. кв. км етнічних українських зе-
мель, головним чином в Росії. Це – Стародубщина (Брянська обл.), 
Південна Курщина і Білгородщина, Воронежчина, схід Донщини (у 
Ростовській області), Кубанщина, Крим. Крім того, вже у 1925 р. від 
України було відірвано Шахтинський і Таганрозький округи загаль-
ною площею 6,5 тис. кв. верст і населенням 325 тис. осіб.

(Джерело: Географія. 
Світи, регіони, концепти. Київ. Либідь. 2004 р.)

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ   

Зустріч із кандидатом у Президенти 
України розпочалась зі слів вдячності 
за її визволення, що стало можливим 
завдяки революції: «Кращі сині і доньки 
України поклали своє життя за те, щоб 
наша країна рухалася вперед і кожен з 
нас перед ними в неоплатному боргу. 
Звільнивши Україну від диктатури, ре-
волюція Гідності відкрила двері і моєї 
в’язниці. Хочу подякувати кожному, хто 
молився за моє звільнення. Сила мо-
литви змінює все. Дякую, слава вам і 
слава Україні!».

Категоричну незгоду висловила Юлія 
Тимошенко з пропозиціями деяких  
українських політиків піти на так звані 
двосторонні переговори з Путіним про 
умови відступу російських військ від на-
ших кордонів. Вона переконана: поки не 
виконані Женевські домовленості, поки 
не відкликані війська Росії зі східних 
кордонів, не може бути жодних перего-
ворів з Путіним. 

«Сьогодні ми зобов’язані захистити 
нашу державу від агресора. На жаль, 
останні роки Міністерство оборони 
України та СБУ очолювали громадяни 
Росії, призначені Януковичем на ці поса-
ди за поданням керівництва Російської 

Федерації. Демократичні 
сили прийшли до влади 
два місяці тому. За цей 
час відновити армію, 
зміцнити її боєздатність 
надзвичайно важко. Нині 
просимо відгукнутися  
військових-резервістів, 
які мають досвід участі 
в бойових операціях, хто 
готовий свій військовий 
досвід використати для 
захисту України. На базі 
Руху Опору створюємо 
бригади територіальної 
оборони, що передба-
чено Законом про обо-
рону. На сьогодні вже 
більше трьох тисяч до-

бровольців зголосилися вступити у неї. 
Окупанти отримають такий опір, що не 
захочуть більше своїм чоботом ступа-
ти на нашу землю», – наголосила лідер 
«Батьківщини».

За її словами, за останні роки прийня-
то тисячі законів і постанов уряду. Але 
нічого не змінюється, бо не Конституція 
і  закони, а потужні родинні олігархічні 
клани правлять країною. 

«Не демократія у нас, а кланова олі-
гархічна система організації держави, 
– заявила Юлія Тимошенко. – У пред-
ставників кланів – 80 відсотків всього 
виробництва України, банківської систе-
ми, ресурсів. Щоб Україна розвивалася, 
треба усунути вплив олігархії на владу. 
Так, Янукович втік в Ростов-на-Дону, 
слава Богу, люди його вигнали. Але, 
крім нього і його найближчого оточення, 
ніхто нікуди не виїхав. Клани хочуть за-
лишитися при владі і роблять ставку на 
ці президентські вибори, щоб мати сво-
їх ставлеників і залишитись при владі в 
Україні.  Наше завдання – не допустити 
цього», – наголосила політик.

Також на Тернопільщині Юлія Тимошен-
ко пообіцяла, що буде скасований неспра-
ведливий, особливо щодо жінок, пенсій-

ний закон, а після змін до Конституції з 
450 депутатів залишиться 300. 

«Сьогодні, а не після виборів, треба 
прийняти закон про імпічмент, який не 
дозволить виростити чергового дикта-
тора, а дасть змогу змінювати владу 
без крові й революцій», – зазначила 
Юлія Тимошенко під оплески присутніх.

Олена леСьКІВ

Дорогі наші матері, дружини і сестри!
Нехай ваші одухотворені обличчя повсякчас осяває жіночість, 

що скоряє світи. Нехай ваші серця завжди будуть зігріті Божою 
Ласкою й Милосердям до ближнього. Нехай ваші душі сповнять-
ся радістю від усвідомлення того, що вашими слідами, за ваши-
ми порадами простують майбутні покоління.

Ми доземно вклоняємось вам! Живіть довго-довго поміж нас 
і кохайте нас!

У час, коли ніжним цвітом буяє весна, приходить до нас найми-
ліше кожній людині свято – День Матері. Ми любимо вас повсяк-
час і бажаємо вам життя – як добру казку. Ідіть у парі тільки із хо-
рошими людьми, вірними друзями, ніжними супутниками вашого 
сімейного життя, люблячими та щиро поважаючими вас дітьми. 
Нехай ваше серце не знає болю.

Співголови Координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських організацій району 
Олександр СТЕПАНЕНКО, Іван ВІВАТ, Богдан БАТРИНЧУК

позиція

Комітет національного спротиву інформує

Юлія Тимошенко: «Клани хочуть залишитися 
при владі і роблять ставку на ці вибори»

лідер ВО «Батьківщина» юлія тимошенко минулого тижня, у перший день травня, 
зустрілася з громадою містечка Монастириської й мешканцями сусідніх сіл. 

політичний лікбез

Уроки Путіну з історії і географії
Нещодавно під час прямої лінії з громадянами В.Путін заявив, що Харків, Донецьк, Херсон, Одеса, луганськ 

ніколи не були територією України і що, мовляв, ці землі історично належать до т. зв. Новоросії. «Пізнання» 
в історії та географії російського президента на підставі письмових джерел розвінчує відомий місцевий 

краєзнавець, позаштатний кореспондент районки ю.Макотерський   

Заступник голови районної ради                      Л.ХРУСТАВКА

Вітання
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Сторінка для жінок і про жінок

– Поглянь, мамо! – вигукнула семирічна Марта.
– Зараз, зараз! – автоматично вимовила зне-

рвована жінка за кермом, маючи на голові купу 
справ, що іще очікували на неї вдома.

Потім була вечеря, перегляд телепрограм, 
купання, телефонні розмови; пришов час, коли 
треба було вкладатись спати.

 – Марто, час іти в ліжечко! 
Дівчинка побігла східцями вгору. Мама падала 

від утоми, та, цілуючи її, усе ж знайшла в собі сили, 
щоби помолитися з донечкою.  

– Мамусю, забула дати тобі одну річ!
 – Даси вранці, – відповіла мама. Дівчинка на-

супилась.
 – Але ж уранці в тебе знову не буде часу! – за-

протестувала.
 – Знайду час, не хвилюйся, – відказала мати, 

обережно обороняючись. – Добраніч! – додала 
й рішуче зачинила двері.

Та все ж не змогла забути сумних очей дитини. 
Тихесенько повернулась в кімнату до донечки. У 
маленькій дитячій ручці помітила затиснені клап-
тики паперу. Наблизилась й обережно розтулила 
долоньку. Дівчинка подерла на дрібненькі шматки 
велике червоне серце із написаним на ньому ві-
ршем, що мав назву: «Чому я люблю свою маму». 
Жінка старанно зібрала всі клаптики й, наче з 
дитячої складанки, спробувала скласти пошма-
тований листок паперу. Врешті змогла прочита-
ти: «Чому я люблю свою маму». Навіть як багато 

працюєш І мусиш вирішити тисячу справ, Завжди 
знаходиш час Побавитись зі мною. Люблю тебе, 
мамо, бо я – Найважливіша частина Твого дня! Ці 
слова глибоко зворушили жінку. За десять хвилин 
вона знову зайшла в кімнату доні, тримаючи сріб-
ну тацю з двома чашками шоколаду і шматками 
торта. Лагідно погладила пухкеньку щічку Марти.

 – Що трапилось? – запитала дівчинка, здиво-
вана нічними відвідинами.

 – Це для тебе, бо ти – найважливіша частина 
мого дня!

Дівчинка посміхнулась і, трохи надпивши з 
горнятка, знову заснула.

А хто є найважливішою частиною твого дня?
Бруно ФеРРеРО

Найдорожчій
Всі найкращі слова – для тебе,
Всі мелодії ніжні – тобі.
Я б злетіла з тобою аж в небо,
Я б для тебе плела роки й дні.

Бо в тобі все найкраще – зі світла,
Сонцесяйність з квіток і дерев,
Всю ту мудрість, що вплела лебідка
Лиш на розквіті сил і джерел.

Ти – найкраще усе, що існує,
Наймиліша зі всіх, хто живе.
І тебе моє серце милує,
Все в тобі найрідніше пливе.

Ти – натхнення і ти моя радість,
Ти – мій приклад, ти сама рідненька.
Залікуєш ти будь-яку слабість,
Велич духу. І звешся ти – ненька!

Мар̀ яна ПОлЯНСьКА, 
студентка Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського

Це Матері день 
Святая Діво, Мати Христа,
Еко пречиста, зоре моя,
Мати небесна, вічно жива,
Акумулюй в нас світле буття.
Твоє зачаття йде від Нілу,
Естафета Єлизавети,
Роде мій вічний – ріка свята,
Ісусе Христе, віра жива!
Діво Маріє, Мати Свята,
Едем для люду – справа Христа!
Неба Царице Всепреблага!
(ь) М`яка постель для роду дива.

Ярослав БІлОУС,
 с. Біла

Калинова душа
«Душа калинова у мами,– кажуть люди, –
Ранима і чутлива до біди, 
Бо мама знає, що все добре буде, 
Якщо з любов̀ ю до людей іти».
Не знає втоми материнське серце,
Тепло долонь зігріє крізь роки.
До мами припаду, мов до джерельця
Цілющої напитися води.
Сріблястий сніг раптово впав на скроні,
Та сивина матусі до лиця.
Черпаю спокій у ї ї долонях,
А поряд з мамою і біль вщуха.
На крилах летимо ми в отчу хату,
Що б не робили, де б ми не були,
Спішать до мами діти і внучата,
Допоки мають до кого іти.
Допоки виглядають край віконця,
Немов озерця, очі голубі.
Спішім до мами, бо вона – єдина
Калинова душа на цій землі.

  тетяна ЯБлОНь,
член НСЖУ, с. Звиняч

У час перебування на землі нам, недосконалим і грішним, Господь по невичерпній милості Своїй та безмежній любові 
дає безцінний дарунок – народити і виростити дітей – наших послідовників на землі, нашу надію на вічність. Два прості слова – 

народити і виростити, а який у них глибокий зміст, яка широта понять… І це, безперечно, – величезна відповідальність. 
Адже дитина – не мініатюра дорослого, а – особистість, яку все життя плекає мати.

У другу неділю травня – День Матері 
Цьогоріч святкування припадає на 11 травня. Вітаємо всіх, всіх матусь!

Там, де є жінка-мати, –
 є сім’я, є діти, є майбутнє

Поміж лісистих пагорбів, наче у казці, розмісти-
лося мальовниче село Сосулівка, яке буйно роз-
кошує весняним цвітом плодових дерев. Тут, як 
мовлять, уже котрий рік поспіль позитивний при-
ріст населення. Ось і мчить наша редакційна ав-
тівка напередодні свята Матері серпантиновою 
дорогою… І весняний вітерець-пустун, грайливо 
гуляючи поміж гіллям дерев, підганяє нас у за-
таєну чарівність, направду, райської місцини, де 
мешкають поверх тисячі сосулівчан, а поміж них у 
дружніх родинних перевеслах господарюють вось-
меро багатодітних молодих матерів. Декотрі з них 
люб’язно погодилися стати гостями нашої сторінки 
«Берегиня». 

Отож, знайомтеся… 

 Чотири синочки і «лапочка дочка»… 

Так любляче говорить про 
своїх діточок молода матуся 
Наталія ЛОБОВА. На перший 
погляд і не скажеш, що у тен-
дітної білявки аж п’ятірко ма-
ляток: десятирічний Андрій-
ко, Сергійко – школярик 2-го 
класу, двійнятка Іваночка та 
Василько (по 6 рочків) і півто-
рарічний Ромчик. Саме коли 
ми завітали до них у гості, 
найменшенький уже «допо-
магав» матусі випасати га-
ласливих гусенят, які розбі-

галися зеленою травичкою врізнобіч, як сонечка. 
Родом пані Наталя з Бучача, а чоловік Іван – із 

Луганщини. Зустрілися аж у Ростовській області, 
будучи там на заробітках. У 
Сосулівці живуть Наталині 
бабуся й рідна тітка, і як ле-
леки повертаються з дале-
ких країв додому, так і дівчи-
на у щасливому подружжі 
повернулася на вітцівщину. 
Тут купили стареньку хату, 
відбудували її, завели гос-
подарку (корова, теличка, 
свині та усяка птиця); при-
звичаїла Наталя чоловіка, 
так би мовити, до «западен-

ських» традицій.
«У Наталії 

енергії хоч від-
бавляй! – мовляє 
сусідка, котра 
вгледіла нас на 
подвір’ї молодої 
господині та піді-
йшла поспілку-
ватися, – Робота 
ну просто кипить 
у її руках». Й на-
правду, такому 
ж и т т є д а й н о м у 
позитиву багато-
дітної матусі, ко-
тра щиро з неви-
черпною любов’ю 
поспішає розпо-
вісти про своїх ді-
ток, можна лише 
позаздрити. По-
між усі буденні клопоти Наталя ще й захоплюється 
в’язанням, вишиванням із бісеру – ось майже за-
вершені вишиваночки (спідничка, блузочка) для 
доні до першого Причастя.

Невеличкий квітник чарує розмаїттям, все ви-
саджено гармонійно; обійстя вабить ошатністю. 
Старшенькі синочки в усьому допомагають, не цу-
раються ніякої роботи, росте надійна опора бать-
кам; дружним гуртом і робота ладиться. 

Гніздяться лелеки біля хати – на щастя
Марія САДОВА вже виглядала нас біля воріт 

свого обійстя із 
донечкою, котрій 
у день наших від-
відин виповнило-
ся саме рік і чо-
тири місяця. Бог 
вдарував подруж-
жю (Марійці та Ві-
талію) двох синоч-
ків – Іванка (уже 
дев’ятирічний) та 
Назарчика (якому 
від роду – 6 років). 
Проте  молодята 
дуже хотіли ще й 

дівчинку, от лелека 
(до слова, сімейство 
буслів уже котрий 
рік поспіль гніздить-
ся поруч із помеш-
канням Садових), 
як на замовлення, 
і приніс квіточку-
Софійку. А матуся, 
улюблене заняття 
якої – в’язання гач-
ком, уже понавиплі-
тала для доні речей 
(помережаних без-
межною любов’ю) 
на всяк смак.

Живуть великою 

сім’єю в родинній хаті вже аж чотири покоління – 
шестеро дорослих, трійко діточок; і старшим під-
мога, й молодятам легше, бо завжди знагодиться 
батьківська порада, уміння й досвід. Немає у них 
розподілу обов’язків по господі – всі трудяться 
пліч-о-пліч; панують тут любов і злагода, шана й 
повага. Старшенький Іванко завше залюбки догля-
дає за сестричкою; а малеча, ще не вміючи добре 
виговорювати Ваня, ніжно лопоче: «…Аня». 

Мамині дівчатка-кралечки
Сонцесяйною усмішкою нас зустріла Олеся ПУ-

ЛЯК – матуся трьох дівчаток: Ілони (старшенька, 
дев’ятирічна), Алінки (за кілька місяців виповнить-
ся сім років), 
найменшенької 
Віталінки, яка 
невдовзі свят-
куватиме свій 
четвертий ро-
чок народжен-
ня.  Напрочуд, 
різниця між 
народженнями 
усіх дівчаток – 
акурат 2 роки 
і 10 місяців. 
«Сподівалися, 
що третім буде 
хлопчик, тому 
й ім’я обрали – Віталик, а ось вийшла Віталіна – 
зізнається п. Олеся. – Та дякуємо Богові, що на-
городив нас донечками». Можливо, вдарує ще й 
синочка?.. 

Пишається матуся донечками: Ілона в навчанні 
– відмінниця, має талант до малювання, в музич-
ній школі оволодіває грою на акордеоні; та й Аліна, 
так би мовити, тягнеться за старшою сестрою, на-

магаючись її наслідувати; Віталінка, як сонячний 
зайчик, бавлять малу пустунку всі. 

Допоки дівчатка в школі та садочку, Олеся по-
рається по господі, допомагає бабусі й дідусеві, 
бо з ними ж і проживає молоде сімейство. Мають 
свою «господарку» й дітлахи – морську свинку, 
папугу та черепаху. Кожній донечці Олеся вишила 
іменні ясічки із зображенням сплячого дитяти, а ще 
понав’язувала красивих костюмчиків – дівчатка в 
них як кралечки. 

Ось і Алінка причимчикувала зі школи та давай 
щебетати матусі про уроки… Леліють своїх чорно-
брових, карооких красунь Олеся та Віталій, вихо-
вують словом і ділом із трепетною любов’ю, з ша-
нобливістю до всіх життєвих цінностей. 

Варто зупинити на мить 
шалений ритм життя і 

задуматися, чи не забули ми 
раптом про свою найдорожчу 
у світі людину? Ці дні пам’яті 
про матерів цілого світу, коли 
віддається належне їхній праці 
та безкорисливій жертві задля 

блага своїх дітей. любіть і 
цінуйте своїх мам, вони вам дали 

найдорожче – життя. Цілуйте 
руки своїм дорогим ненькам!

Історія для душі

Ведуча сторінки тетяна лЯКУШ
Фото Ореста лИЖеЧКИ



Громадянська позиція

11 травня. Тривалість дня – 15.16. Схід – 5.17. Захід – 20.33.  Іменини святкує максим. День матері

29 квітня громадською організацією «Майдан» (яка знахо-
диться на стадії юридичної реєстрації) було поставлено намет 
на площі м. Чорткова в підтримку київського Майдану. Основні 
гасла даної акції такі ж, як і в побратимів у Києві: «Майдан не 
закінчився, Майдан триває!», «Не повторимо помилок Пома-
ранчевої революції!», «Вимагаємо негайної зміни корумпова-
ної влади!», «Геть щурів від влади!», «Вимагаємо виконання 
ідей Майдану!» та ін., про що бажаючі можуть переконатися 
особисто. Всі члени організації, більшість з котрих була учас-
никами київського Майдану, та місцеві прихильники прийняли 
рішення продовжувати боротьбу проти корумпованої системи, 
боротися за зміни в нашому житті, не чекаючи «милостині» від 
вже «нової» київської, обласної та старої місцевої влади, бо на 
прикладі помаранчевої революції сліпа довіра людей до вла-
ди, її бездіяльність і безконтрольність призвела до приходу до 
неї випадкових людей, які зганьбили Україну, зрадили місцеві 
громади та породили ще більшу корупцію, бардак, свавілля, 
що призвело до ще більшого розчарування народу і внаслі-
док чого до влади прийшла банда Януковича. На превеликий 
жаль, теперішня нова влада повторює ті ж помилки і чинить ті 
ж самі злочинні дії, ігноруючи вимоги Майдану, свої обіцянки, 
дані з головної сцени країни на Майдані, ігноруючи більше ніж 
600 загиблих активістів. Нашим обов’язком перед загиблим 
Героями Небесної сотні є боротьба за розбудову нової України 
і нової саме народної влади, про що вже починають забувати 
партійні лідери області (Деревляний «Батьківщина», Побер 
«Удар», Кайда «Свобода») та району, котрі вирішили признача-
ти голову райдержадміністрації за квотним принципом партій, 
які поділили між собою посади в районах і області. На останній 
зустрічі голова облдержадміністрації О.Сиротюк пояснив, що 
призначення голови Чортківської РДА затягується по причині 
погодження даної кандидатури в ОДА, Кабінеті Міністрів і Ад-
міністрації Президента, чим дав зрозуміти, що волевиявлення 
Народного Віча для теперішньої влади не закон, що для них 
головне не порядність, прозорість влади, а «сильна» команда, 
представлена місцевими політичними дегенератами. Час іде, 
влада не міняється, корупція залишається, змін немає. Але 
громадськість не чекає, а діє. На останньому віче 4 травня за 
пропозицією П.Третяка прийнято рішення розпочати пікету-
вання автозаправних станцій через невиправдано завищені 

ціни на пальне, провівши попереджувальну акцію того ж дня, 
вимагаючи зниження ціни протягом 2-х днів. 7 травня ця акція 
повторилася. Народне віче, за пропозицією О.Барни, зверну-
лося із вимогою до всіх кандидатів у Президенти України, що 
уособлюють себе із національно-демократичними силами, не-
гайно зустрітися, об’єднатися та висунути єдиного кандидата 
в Президенти. За пропозицією члена Правого сектора і «аф-
ганців» віче прийняло рішення про закладку парку Небесної 
Сотні на пустирі за греблею в м. Чорткові. В.Мармус виступив 
із доповіддю про непросту ситуацію в державі. Виступаючий 
Ю.Величко вказав причини економічної кризи та шляхи ви-
ходу з неї на теренах району, звернув увагу на бездіяльність 
центральної і обласної влади щодо безвладдя в районі у цей 
важкий і вирішальний час для всієї громади, так як протягом 
2-х місяців ще не призначений голова РДА, та подав пропо-
зицію змусити дати пояснення з цього приводу О.Турчинова, 
А.Яценюка та О.Сиротюка. В.Чепига доповів присутнім про 
проведення позачергових зборів акціонерів цукрового заводу 
з метою збереження підприємства та захисту прав акціонерів. 
Про подвійні стандарти районної ради і їх очільників доповів 
активіст В.Саварин. Ведучий зібрання С.Ласківський (голова 
організації) наголосив на тому, що люди не мають права за-
лишатися байдужими до формування влади, до її діяльності 
і контролю, щоби не допустити помилок Помаранчевого Май-
дану, і щоби більше не повторювалося таке кровопролиття, 
що твориться зараз. Тож не залишайтеся байдужими до фор-
мування влади, бо інакше влада буде байдужою до людей. 

Оксана СеМеНИШИН, 
секретар громадської районної організації «Майдан»

* * *
Оголошене раніше на Майдані і в газеті «Чортківський 

вісник» Народне Віче переноситься з 11 на 18 травня ц. р. 
Поч. о 14-й год.

ЧРГО «Майдан»

Нещодавно, пораючись на городі, жінка пробила ногу іржа-
вим цвяхом. Оскільки минулоріч її землячка померла від зане-
сеної через ушкоджену шкіру небезпечної інфекції – правця, 
пані Євгенія кинулася шукати порятунку. Знаючи, що у таких 
випадках слід обов`язково вколоти протиправцеву сироватку, 
спочатку спробувала купити її в аптеках району. Та не все так 
просто: як виявляється, анатоксину в продажу немає. Тоді хво-
ра просила допомоги у райлікарні, але і там навіть однієї дози 
вкрай потрібної вакцини не виявилося. Про свої біди пані Євге-
нія переповіла нам, кореспондентам районки. Вона звернулася 
в редакцію з проханням допомогти саме тоді, коли у нас готу-
валася до друку публікація викладача медколеджу Марії Мазу-
рик «Хвороба від травм» або правець». У статті автор закликає 
до обов`язкового щеплення громадян проти правця і радить не 
нехтувати медичною допомогою при незначних травмах, адже 
це дуже небезпечно для життя й здоров`я хворого. У описува-
ному випадку вийшло все з точністю до навпаки: травмована 
шукає допомоги, та, як бачимо, намарно. Де ж справедливість? 
Як же порятуватися? Хто винен у цій ситуації? 

Для початку, щоб скласти воєдино усі пазли поставленої 
задачі, за допомогою телефонних дзвінків напитуємо даний 
препарат – анатоксин – у аптеках Чорткова. «Ми замовлен-
ня робимо постійно, але вже декілька місяців анатоксину в 
нас нема. Запитуйте в лікарні, у них має бути незнижуючий 
запас цих сироваток, вакцин!», – чуємо у відповідь від за-
відуючого Чортківською обласною комунальною централь-
ною районною аптекою № 143 Василя Крутя. Звертаємося 
у відділ епідеміологічного нагляду Чортківського міжрайон-
ного управління Головного управління Держсанепідслужби 
у Тернопільській області. Пояснює ситуацію, що склалася, 
лікар-епідеміолог Оксана Гуцул: «Так, щоб запобігти хворобі 
зважаючи на те, що смертність при цьому захворюванні ще 
досить висока, необхідно провести своєчасну повну хірур-
гічну обробку рани, доповнюючи її введенням антибіотиків, 

а також здійснити імунізацію – ввести правцевий анатоксин. 
Та на сьогодні уся Україна потерпає від спільної для всіх про-
блеми – закінчилася вакцина. Власне, вона є закуплена на 
складах, але досі на карантині, бо не отримала сертифіката 
якості, а без цього дозволу робити нею щеплення заборо-
нено». 

Вирушаємо на розмову до спеціалістів – лікарів ЦКРЛ, щоб 
вислухати і їхні пояснення з цього приводу. Завідуючий трав-
матологічним відділенням лікарні Євген Швець підтвердив, 
що медпрацівники, як і хворі, є заручниками непростої ситу-
ації і теж б`ють на сполох, намагаються якось вирішити про-
блему із протиправцевою вакциною. «Анатоксину у лікарні 
нема від початку року, бо всі фірми з його виготовлення в 
Україні закриті, тобто зараз анатоксин у нас не виробляєть-
ся, тому, як нам пояснювали в області, сироватку будуть за-
возити з Росії. Як у даний час розв`язуватиметься питання 
– не знаємо. 

Гроші на закупку саме цього препарату у нас заплановані, 
ще у листопаді минулого року російська вакцина Україною 
була закуплена і передана у лабораторію для експертизи, 
проте досі експертний центр висновку щодо неї не надав, хоч 
контроль триває 45 днів. Вже минуло майже півроку, висновок 
щодо якості завезеної вакцини до цього часу не зроблений», 
– розводить руками травматолог і додає: «У минулому році в 
ході амбулаторного лікування було використано 120 доз ан-
титоксину, а у стаціонарі 600 хворим ввели сироватку. Хоча 
б таку ж кількість сироватки потребує чортківська лікарня і у 
поточному, та поки що від початку нового року нема жодної».  

Його слова підтверджують і інші лікарі, які зібралися в ка-
бінеті головного лікаря ЦКРЛ Романа Чортківського, щоб не 
лише обговорити це питання, а поділитися усіма проблема-
ми, які перенасичують зараз медичну галузь району. Та це 
вже тема для іншої розмови.

Оксана СВИСтУН
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У навчальних закладах Чорткова та району з 1 березня цьо-
го року не надається безкоштовне харчування, гарантоване 
Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Перебуваючи у начальному закладі щонайменше 5 годин, 
діти, котрі там навчаються, позбавлені можливості отримати 
гарячий обід чи сніданок. При цьому немає можливості ці га-
рячий обід чи сніданок купити, оскільки з березня в їдальнях 
гарячі страви не готують, тому вже більше двох місяців учні в 
часі навчального процесу змушені перебиватись домашніми 
бутербродами чи булками. При розвитку дитини та наванта-
женні у школі, й це беззаперечно, вкрай необхідно дотримува-
тись режиму харчування, що в даній ситуації є неможливим. 

За роз’ясненнями щодо визрілої проблеми ми, кореспон-
денти районки, звернулися в міське управління освіти, а саме 
– до його начальника Тетяни Яремко. 

Виявилося, окремі депутати Чортківської районної ради вже 
подавали запит власне з цього питання. Та міське управління 
освіти не оплачує харчування в навчальних закладах; це Мі-
ністерство соціальної політики України проводить тендер на 
конкурсній основі. 

Заздалегідь, ще у лютому місяці цього року, як тільки назріва-
ла проблема з харчуванням, і міський голова, і управління освіти 
в свою чергу надсилало запити про послуги з харчування дітей, 
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у відповідні інстанції 
– Міністру соціальної політики України Л.Денисовій, народному 
депутатові Я.Сухому та ін. На що отримали відповіді. Ось, до 
прикладу, – зміст відповіді від заступника Міністра – керівника 
апарату В.Іванкевича: «… Комітет із конкурсних торгів Міністер-
ства рішенням 28 лютого 2014 р. визнав відкриті торги на заку-
півлю послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
(послуги з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської ка-
тастрофи, у навчальних закладах, розташованих на територіях 
радіоактивного забруднення) такими, що не відбулися… З метою 
захисту конституційних прав дитини, а також права на безплатне 
харчування відповідно до п. 11 ст. 20 Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», Міністерством на даний час вживаються 
всі можливі заходи щодо прискорення відновлення харчування 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 
р. за № 155 «Про порядок і розміри компенсаційних виплат дітям, 
які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи», направле-
но відповідний обсяг асигнувань для своєчасного забезпечення 
необхідних компенсаційних виплат за період, протягом якого по-
терпіла дитина не харчувалася в їдальні навчального закладу… 
Рішенням Комітету з конкурсних торгів Міністерства від 5 берез-
ня ц. р. була розпочата процедура відкритих торгів на закупівлю 
послуг із харчування дітей вказаної категорії…». 

Чому досі не визначено переможця конкурсних торгів?.. Запи-
тання – без відповіді… Хоча представники ТзОВ «ГАЛС ЛТД» (ко-
тре донедавна надавало послуги з харчування дітей) пояснюють 

цю причину так: у претендентів-конкурсантів не було всіх відпо-
відних документів для даної справи. 

 Але так воно чи не так – фактаж невідомий… Міркуємо, 
якби причина була лише у відсутності коштів, то, гадаємо, і 
грошової компенсації не виплачували б. Питання, можна ска-
зати, загналося в глухий кут. Як і коли з нього знайти вихід на 
позитив – поки що невідомо. Та допоки «мужі» вирішують, ди-
тяче здоров’я при харчуванні, так би мовити, в сухом’ятку, ста-
виться під загрозу. Тому що, всі це чудово знають, є санітарно-
гігієнічні вимоги, згідно з якими діти відповідно до вікової 
категорії (тим паче, проживаючи на території радіоактивного 
забруднення) повинні отримувати належне харчування. 

Тетяна Володимирівна, до слова, провела невтішну па-
ралель і щодо відсутності можливості оздоровлення дітей-
«чорнобильців». Знову ж таки – не проведено тендер. Чим 
далі в ліс, тим більше дров. Із кожним наступним роком дедалі 
все менше і менше надходить путівок на безкоштовне оздо-
ровлення школярів. Ще тогоріч уже в травні місяці дітей від-
правляли у лікувально-оздоровчі заклади. 

А що буде далі?.. Аж ніяк не мовчати, слід негайно, скажімо, бити 
в усі дзвони, бо наступного навчального року дані пільгові послуги 
взагалі можуть відмінити при такому розкладі сьогодення. 

Отож, зволікати не можна, тому що мова ведеться про об-
меження потреб наших дітей!   

тетяна лЯКУШ
Фото Ореста лИЖеЧКИ

Майдан не закінчився – 
Майдан триває!

проблема в анфас

Доки школярі харчуватимуться 
в «сухом’ятку»?.. 

До редакції нашої газети безупинно надходить чимало телефонних дзвінків від батьків зі скаргами щодо 
харчування (точніше сказати – його відсутність) їхніх дітей у школах і проханнями винести дану проблему 

для розгляду на загал, посприяти щодо відновлення гарячого харчування, бодай би з нового навчального року, 
школярів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. 

Незавуальовано
Б`ємо на сполох: Україна 
без вакцини від правця

У редакцію люди звертаються як в останню інстанцію з надією на допомогу. Власне, не так на допомогу, 
як з думками: як не допоможуть, то хоч вислухають. Поділилася з нами своїми бідами жителька с. Улашківці 

пані Євгенія Побуринна. Ми, звичайно ж, уважно вислухали і вирішили з̀ ясувати у спеціалістів чи справді така 
проблема існує, у яких масштабах і як людям з нею справлятися. та про все по порядку.
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Дільнична виборча комісія № 000001
(спеціальна)

Голова комісії – Пиняк Людмила Федо-
рівна, 1965 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Патрик Марія 
Тарасівна, 1964 року народження, суб’єкт по-
дання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Родинюк Микола Ва-
сильович, 1956 року народження, суб’єкт по-
дання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Члени комісії:
Дмитрів Михайло Олександрович, 1992 

року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Дякович Володимир Степанович, 1982 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Новосядла Ольга Юріївна, 1972 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Осадца Сергій Ігорович, 1983 року наро-
дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Остафієва Марія Василівна, 1991 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Патрик Андрій Ярославович, 1987 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Пиняк Євгеній Михайлович, 1960 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Ухач Іван Володимирович, 1962 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Ухач Оксана Володимирівна, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Чорний Богдан Романович, 1959 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Дільнична виборча комісія № 610959
(с. Антонів)

Голова комісії – Галанчак Надія Петрів-
на, 1978 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Сливчук Олек-
сандра Іванівна, 1967 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Служак Ольга Зінові-
ївна, 1968 року народження, суб’єкт подання 
– Богомолець Ольга Вадимівна.

Члени комісії:
Борик Михайло Мирославович, 1992 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Галанчак Віра Іванівна, 1996 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Кельняк Ольга Мирославівна, 1959 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Макар Юлія Михайлівна, 1988 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Симаник Надія Іванівна, 1984 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Симаник Павло Володимирович, 1988 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Томілович Стефанія Михайлівна, 1957 
року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Червінська Ольга Іванівна, 1972 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Чинчик Марія Іванівна, 1985 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Шевчук Віра Петрівна, 1959 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Шевчук Наталія Володимирівна, 1985 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Шевчук Петро Іванович, 1955 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 610960
(с. Базар)

Голова комісії – Кузь Любов Петрівна, 
1980 року народження, суб’єкт подання – По-
рошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Мельник Во-
лодимир Іванович, 1988 року народження, 
суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Дутка Галина Іванів-
на, 1965 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Василишин Ганна Володимирівна, 1969 

року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Гулей Василь Михайлович, 1960 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Коршняк Тетяна Богданівна, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Матуд Галина Василівна, 1973 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Ненчин Наталія Борисівна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Пустельник Наталія Василівна, 1980 року 
народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Рибкін Андрій Андрійович, 1992 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Холоднюк Марія Анатоліївна, 1991 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Чикалюк Василь Михайлович, 1989 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Шевчук Ганна Олексіївна, 1972 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Дільнична виборча комісія № 610961
(с. Бичківці)

Голова комісії – Малиновський Борис 
Петрович, 1989 року народження, суб’єкт по-
дання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Заступник голови комісії – Козюк Ярос-
лав Ілларіонович, 1969 року народження, 
суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Шкробут Марія Пе-
трівна, 1978 року народження, суб’єкт подан-
ня – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Андрійчук Тетяна Михайлівна, 1976 року 

народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Барила Наталія Євгенівна, 1985 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Дзюба Наталія Романівна, 1978 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Музика Ольга Володимирівна, 1959 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Новак Марія Миронівна, 1965 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Новак Надія Миронівна, 1973 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Романів Іванна Петрівна, 1977 року наро-

дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Солтис Наталія Миколаївна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Столярчук Наталія Миронівна, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Штифуник Ольга Зеновіївна, 1982 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Дільнична виборча комісія № 610962
(с. Біла)

Голова комісії – Провальний Андрій 
Дмитрович, 1949 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Савіцький 
Степан Павлович, 1957 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Боднар Ганна Степа-
нівна, 1959 року народження, суб’єкт подання 
– Симоненко Петро Миколайович.

Члени комісії:
Гребенюк Богдан Олексійович, 1969 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Заліщук Володимир Михайлович, 1947 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Канюка Марія Русланівна, 1994 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Михальчук Оксана Михайлівна, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Нісевич Ірина Іванівна, 1985 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Ле-
онідович.

Нісевич Олеся Стефанівна, 1981 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Пожернюк Світлана Вечиславівна, 1966 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Скрипник Марія Петрівна, 1961 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Старик Галина Йосипівна, 1949 року на-
родження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Супрун Лілія Михайлівна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Шульга Володимир Миколайович, 1954 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Дільнична виборча комісія № 610963
(с. Біла)

Голова комісії – Южда Світлана Петрів-
на, 1966 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Паскевич На-
дія Станіславівна, 1970 року народження, 
суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Южда Юлія Павлівна, 
1993 року народження, суб’єкт подання – Шкі-
ряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Багрій Ірина Петрівна, 1985 року наро-

дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Гевко Марія Михайлівна, 1991 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Ана-
толійович.

Горбуль Василь Іванович, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Козарійчук Галина Степанівна, 1985 року 

народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Кулій Любов Тарасівна, 1959 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Кулій Христина Борисівна, 1994 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Параніч Ганна Володимирівна, 1966 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Сокальська Аліна Юріївна, 1992 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Хомут Олег Володимирович, 1986 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Чорнявська Тетяна Михайлівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Дільнична виборча комісія № 610964
(с. Білобожниця)

Голова комісії – Нога Лідія Мар’янівна, 
1973 року народження, суб’єкт подання – Гри-
ценко Анатолій Степанович.

Заступник голови комісії – Войташин 
Галина Василівна, 1958 року народження, 
суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Секретар комісії – Романів Ніна Володи-
мирівна, 1980 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Ватраль Наталія Тарасівна, 1983 року на-

родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Греньків Андрій Дмитрович, 1969 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Греньків Ольга Володимирівна, 1973 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Демкович Валентина Михайлівна, 1973 
року народження, суб’єкт подання – Симонен-
ко Петро Миколайович.

Джага Тетяна Аксентіївна, 1958 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Лісна Іванна Степанівна, 1953 року наро-
дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Лісна Марія Михайлівна, 1960 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Ле-
онідович.

Наконечна Світлана Василівна, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Пліщук Людмила Петрівна, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Українець Олександра Василівна, 1946 
року народження, суб’єкт подання – Шкіряк 
Зорян Несторович.

Дільнична виборча комісія № 610965
(с. Білий Потік)

Голова комісії – Підкович Світлана Рос-
тиславівна, 1983 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Капустин-
ський Григорій Васильович, 1962 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Секретар комісії – Головатий Андрій Зі-
новійович, 1976 року народження, суб’єкт по-
дання – окружна виборча комісія.

Члени комісії:
Габ’ян Ганна Євгенівна, 1970 року наро-

дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 

Склад дільничних виборчих комісій з виборів Президента України
територіального виборчого округу № 169 (Чортківський район)

ПОСТАНОВА
м. Чортків 
6 травня 2014 року                                                                                                                                                      № 10

Про утворення дільничних виборчих комісій
з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу № 169

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента 
України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу за № 169 та додані до них документи, відповідно до статті 24, пункту 3 частини першої статті 26, статті 
28 Закону України «Про вибори Президента України», окружна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Утворити дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу за № 169. (Додатки 1 – 210).
2. Цю постанову надіслати Центральній виборчій комісії засобами ІАС «Вибори Президента України» та оприлюднити в засобах масової інформації. 
                                                                                                                                                                                                                                 Голова ОВК ТВО № 169  ГУРИН В.М.
                                                                                                                                                                                                                                 Секретар ОВК ТВО № 169  АНДРУНИШИН С.М.

ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 ТРАВНЯ 2014 РОКУ
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 169

з позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року, тернопільська область



№ 20 (8462), 9 травня 2014 року

Вибори-20146
Олексійович.

Галушка Марія Франківна, 1973 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Данчишин Зоряна Остапівна, 1990 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Кавалок Михайло Іванович, 1984 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Капустинська Наталія Василівна, 1971 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Кузьма Оксана Михайлівна, 1988 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Нісевич Марія Ярославівна, 1977 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Піхуник Юрій Михайлович, 1982 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Плавутська Ганна Михайлівна, 1980 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Дільнична виборча комісія № 610966
(с. Босири)

Голова комісії – Подворчанська Надія 
Богданівна, 1967 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Мельничук Пе-
тро Володимирович, 1971 року народження, 
суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Секретар комісії – Кульчицька Ганна 
Степанівна, 1954 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Члени комісії:
Велебніцька Ганна Олексіївна, 1967 року 

народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Велебніцький Володимир Володимиро-
вич, 1961 року народження, суб’єкт подання 
– Ярош Дмитро Анатолійович.

Велебніцький Степан Володимирович, 
1990 року народження, суб’єкт подання – Тяг-
нибок Олег Ярославович.

Дичаківська Леся Йосипівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Кульчицький Михайло Олександрович, 
1976 року народження, суб’єкт подання – Ті-
гіпко Сергій Леонідович.

Лещишин Ігор Орестович, 1977 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Мельничук Вікторія Леонідівна, 1978 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Подворчанський Петро Григорович, 1961 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Флешар Галина Богданівна, 1964 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Дільнична виборча комісія № 610967
(с. Васильків)

Голова комісії – Байдюк Стефанія Юліа-
нівна, 1962 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Щур Марія 
Михайлівна, 1995 року народження, суб’єкт 
подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Залубник Наталія Ро-
манівна, 1981 року народження, суб’єкт по-
дання – Ляшко Олег Валерійович.

Члени комісії:
Байдак Ольга Михалівна, 1970 року на-

родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Вишньовський Андрій Петрович, 1985 
року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Добровольський Тарас Олегович, 1993 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Мушинська Ольга Іванівна, 1989 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Недостойна Марія Володимирівна, 1969 
року народження, суб’єкт подання – Шкіряк 
Зорян Несторович.

Недостойна Світлана Михайлівна, 1975 
року народження, суб’єкт подання – Поро-
шенко Петро Олексійович.

Райчиба Ольга Федорівна, 1972 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Сковронський Ярослав Мар’янович, 1958 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 610968
(с. Великі Чорнокінці)

Голова комісії – Сегеда Наталія Романів-
на, 1980 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Гукалюк Ната-
лія Степанівна, 1969 року народження, суб’єкт 
подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Секретар комісії – Ляхович Галина Ми-
хайлівна, 1976 року народження, суб’єкт по-
дання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Білецька Оксана Орестівна, 1973 року на-

родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Говорушко Степан Ярославович, 1980 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Золота Марія Степанівна, 1987 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Ірха Надія Петрівна, 1970 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Порошенко Петро Олек-
сійович.

Пашківський Степан Іванович, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Равлюк Галина Михайлівна, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Романець Марія Василівна, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Романець Марія Василівна, 1994 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Романець Юлія Володимирівна, 1977 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Цінінська Ольга Романівна, 1952 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Дільнична виборча комісія № 610969
(с. Горішня Вигнанка)

Голова комісії – Маційовська Олександра 
Степанівна, 1955 року народження, суб’єкт 
подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Заступник голови комісії – Федорович Воло-
димира Атаназіївна, 1956 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Заграй Любомира 
Богданівна, 1968 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Члени комісії:
Бойко Тетяна Володимирівна, 1993 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Гаврилюк Дмитро Карлович, 1963 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Дерманська Оксана Євстахіївна, 1978 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Завадовський Ігор Володимирович, 1949 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Котанський Віктор Іванович, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Криніцька Лілія Богданівна, 1969 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Марко Оксана Ананіївна, 1977 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Остапів Ірина Михайлівна, 1983 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Рибчак Тарас Богданович, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Хом’як Галина Володимирівна, 1970 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Дільнична виборча комісія № 610970
(с. Давидківці)

Голова комісії – Герчак Світлана Яросла-
вівна, 1979 року народження, суб’єкт подання 
– Куйбіда Василь Степанович.

Заступник голови комісії – Герчак Надія 
Євстахіївна, 1962 року народження, суб’єкт 
подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Секретар комісії – Семчишин Тетяна Ві-
кторівна, 1992 року народження, суб’єкт по-
дання – Тягнибок Олег Ярославович.

Члени комісії:
Волосинка Ярослав Олександрович, 

1956 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Волощук Надія Павлівна, 1957 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Вольніцька Олександра Григорівна, 1965 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Жарська Оксана Григорівна, 1990 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Пецкович Тетяна Михайлівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Семчишин Ольга Степанівна, 1984 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-

кола Григорович.
Скриник Лідія Романівна, 1962 року на-

родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Скриник Уляна Євгенівна, 1965 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Скрипник Олег Анатолійович, 1984 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Товпига Григорій Степанович, 1943 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Дільнична виборча комісія № 610971
(с. Джурин)

Голова комісії – Дорожинська Христи-
на Володимирівна, 1993 року народження, 
суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Заступник голови комісії – Комарчук Ма-
рія Романівна, 1970 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Секретар комісії – Цепенда Вікторія Ми-
хайлівна, 1976 року народження, суб’єкт по-
дання – Маломуж Микола Григорович.

Члени комісії:
Блаженко Ганна Богданівна, 1963 року 

народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Голодрига Ганна Михайлівна, 1960 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Горин Володимир Ігорович, 1968 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Гринишин Ірина Миколаївна, 1952 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Коцюк Ганна Йосипівна, 1968 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Кулій Романія Йосипівна, 1960 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Нагаєвська Наталія Богданівна, 1973 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Нановська Леся Миколаївна, 1977 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Онищук Уляна Ярославівна, 1971 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Спринська Оксана Володимирівна, 1977 
року народження, суб’єкт подання – Поро-
шенко Петро Олексійович.

Ціцерська Галина Мирославівна, 1963 
року народження, суб’єкт подання – Тимошен-
ко Юлія Володимирівна.

Дільнична виборча комісія № 610972
(с. Джуринська Слобідка)

Голова комісії – Чвіль Михайло Микола-
йович, 1969 року народження, суб’єкт подан-
ня – Тягнибок Олег Ярославович.

Заступник голови комісії – Стасюник 
Надія Ярославівна, 1976 року народження, 
суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Секретар комісії – Матвіїв Світлана Сте-
панівна, 1991 року народження, суб’єкт по-
дання – Богомолець Ольга Вадимівна.

Члени комісії:
Бойко Галина Василівна, 1958 року наро-

дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Воціховська Тетяна Вірославівна, 1986 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Гузік Валентина Богданівна, 1978 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Добель Тетяна Йосифівна, 1975 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Кіндяк Дарія Володимирівна, 1961 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Козак Наталія Богданівна, 1980 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Марущак Олена Ярославівна, 1989 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Нестор Олександра Романівна, 1966 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Яріш Володимир Степанович, 1995 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Яріш Галина Ярославівна, 1972 року на-
родження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Дільнична виборча комісія № 610973
(с. Долина)

Голова комісії – Пиняк Наталія Ігорівна, 
1991 року народження, суб’єкт подання – Тяг-
нибок Олег Ярославович.

Заступник голови комісії – Хруставка Ро-
ман Михайлович, 1973 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Секретар комісії – Буряк Тетяна Олегів-
на, 1992 року народження, суб’єкт подання – 
Куйбіда Василь Степанович.

Члени комісії:
Барицький Ярослав Іванович, 1957 року 

народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Білоус Михайло Григорович, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Вівсяник Олександра Петрівна, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Голодівський Олег Ярославович, 1991 
року народження, суб’єкт подання – Гриценко 
Анатолій Степанович.

Запасний Богдан Петрович, 1992 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Кадацький Ігор В`ячеславович, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Маковійчук Василь Васильович, 1974 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Маковійчук Ольга Тадеївна, 1984 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Присяжна Галина Любомирівна, 1981 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Пшенична Ольга Мирославівна, 1969 
року народження, суб’єкт подання – Поро-
шенко Петро Олексійович.

Свистун Наталія Михайлівна, 1984 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Старовська Тетяна Василівна, 1976 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Хомин Орест Володимирович, 1957 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 610974
(с. Заболотівка)

Голова комісії – Жваніа Лідія Іванівна, 
1968 року народження, суб’єкт подання – Тим-
ошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Андрусишин 
Василина Василівна, 1962 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Соловйова Тетяна 
Євгенівна, 1976 року народження, суб’єкт по-
дання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Члени комісії:
Баглей Марія Василівна, 1955 року наро-

дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Бартків Мирослава Юріївна, 1969 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Винник Надія Володимирівна, 1959 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Зайшла Тетяна Романівна, 1987 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Окулянка Тетяна Володимирівна, 1992 
року народження, суб’єкт подання – Богомо-
лець Ольга Вадимівна.

Попадюк Надія Володимирівна, 1975 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Скрипка Галина Миколаївна, 1988 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Спасюк Лілія Василівна, 1981 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Ле-
онідович.

Федорович Уляна Іванівна, 1988 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Цехмістер Ганна Степанівна, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Черкас Любомира Василівна, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Дільнична виборча комісія № 610975
(смт Заводське)

Голова комісії – Козак Любов Володими-
рівна, 1957 року народження, суб’єкт подання 
– Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Гевко Ярос-
лав Петрович, 1955 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Бойківська Марія Ан-
тонівна, 1953 року народження, суб’єкт по-
дання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Члени комісії:
Гевко Руслан Ярославович, 1977 року на-

родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.
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Гоменюк Ірина Антонівна, 1977 року на-

родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Котилевич Інна Юріївна, 1972 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Москалюк Надія Євгенівна, 1969 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Мощар Оксана Петрівна, 1987 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Семьяник Марія Михайлівна, 1957 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Созанська Тетяна Володимирівна, 1966 
року народження, суб’єкт подання – Тимошен-
ко Юлія Володимирівна.

Сороківська Наталія Богданівна, 1987 
року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Шпак Петро Миколайович, 1951 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Юрків Марія Володимирівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Ярошинський Степан Тарасович, 1981 
року народження, суб’єкт подання – Симонен-
ко Петро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 610976
(смт Заводське)

Голова комісії – Данилишин Іванна Ми-
хайлівна, 1996 року народження, суб’єкт по-
дання – Ляшко Олег Валерійович.

Заступник голови комісії – Ярош Оксана 
Леонідівна, 1983 року народження, суб’єкт 
подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Секретар комісії – Вуїв Галина Дмитрів-
на, 1954 року народження, суб’єкт подання – 
Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Бойківська Мар’яна Володимирівна, 

1986 року народження, суб’єкт подання – Ті-
гіпко Сергій Леонідович.

Волощук Світлана Василівна, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Гуцуляк Галина Петрівна, 1953 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Данилишин Галина Василівна, 1959 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Ковальчук Юрій Вікторович, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

Кушнір Василь Іванович, 1964 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Махно Віталій Іванович, 1977 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Паньків Андрій Романович, 1988 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Стуга Леся Михайлівна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Фольварська Леся Стефанівна, 1986 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Ярошинська Зоряна Іванівна, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 610977
(с. Залісся)

Голова комісії – Буковська Галина Ярос-
лавівна, 1976 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Беровська Оль-
га Ярославівна, 1965 року народження, суб’єкт 
подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Секретар комісії – Варода Наталія Ми-
хайлівна, 1982 року народження, суб’єкт по-
дання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Боднар Ольга Тарасівна, 1969 року на-

родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Вербовецький Руслан Ігорович, 1977 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Воробель Володимир Михайлович, 1995 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Зазуляк Ганна Євгенівна, 1963 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Зімбіцька Оксана Юліанівна, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Крижановська Галина Михайлівна, 1976 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Слободян Галина Іванівна, 1962 року на-

родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Слободян Михайло Володимирович, 
1953 року народження, суб’єкт подання – По-
рошенко Петро Олексійович.

Харчій Мар’яна Володимирівна, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Дільнична виборча комісія № 610978
(с. Звиняч)

Голова комісії – Слонь Марія Миколаїв-
на, 1964 року народження, суб’єкт подання – 
Ляшко Олег Валерійович.

Заступник голови комісії – Коростіль На-
дія Михайлівна, 1965 року народження, суб’єкт 
подання – Куйбіда Василь Степанович.

Секретар комісії – Нейко Андрій Степа-
нович, 1973 року народження, суб’єкт подан-
ня – Тягнибок Олег Ярославович.

Члени комісії:
Белзюк Ірина Іванівна, 1977 року наро-

дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Буратинська Ганна Іванівна, 1948 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Градовий Петро Степанович, 1957 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Гринчишин Ігор Ярославович, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Дерев’янко Наталія Степанівна, 1976 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Дерев’янко Степан Романович, 1972 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Крайча Надія Степанівна, 1954 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Пасічник Тетяна Романівна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Рожко Марія Миронівна, 1971 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Сирота Ігор Степанович, 1975 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Ле-
онідович.

Стельмах Галина Ярославівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Дільнична виборча комісія № 610979
(с. Зелена)

Голова комісії – Шмата Любов Віталіїв-
на, 1976 року народження, суб’єкт подання – 
Шкіряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Котик Любов 
Іванівна, 1972 року народження, суб’єкт по-
дання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Величенко Євгеній 
Федорович, 1948 року народження, суб’єкт 
подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Члени комісії:
Боднар Андрій Ярославович, 1990 року 

народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Главацька Марія Йосипівна, 1964 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Градовий Василь Гнатович, 1951 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Збриський Віктор Тарасович, 1969 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Ковальчук Євгенія Іванівна, 1953 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Олевський Олександр В`ячеславович, 1990 
року народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Федусь Наталія Юріївна, 1983 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Шмата Богдан Володимирович, 1947 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Шмата Ярослав Богданович, 1971 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Дільнична виборча комісія № 610980
(с. Калинівщина)

Голова комісії – Диркач Наталія Ігорівна, 
1974 року народження, суб’єкт подання – Гри-
ценко Анатолій Степанович.

Заступник голови комісії – Шмадило 
Ірина Ігорівна, 1991 року народження, суб’єкт 
подання – Симоненко Петро Миколайович.

Секретар комісії – Криса Світлана Зіно-
віївна, 1970 року народження, суб’єкт подан-
ня – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Войташин Петро Михайлович, 1952 року 

народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 

Анатолійович.
Гаврись Світлана Орестівна, 1969 року 

народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Крайча Єлизавета Павлівна, 1954 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Криса Володимир Степанович, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Лазар Олег Степанович, 1973 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Лісний Роман Антонович, 1956 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Сеник Христина Василівна, 1991 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Шмадило Ігор Євгенович, 1965 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Шмадило Ольга Ярославівна, 1969 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Дільнична виборча комісія № 610981
(с. Капустинці)

Голова комісії – Яцків Ганна Василівна, 
1961 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Обліжок Марія 
Михайлівна, 1988 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Бендик Лілія Яросла-
вівна, 1968 року народження, суб’єкт подання 
– Куйбіда Василь Степанович.

Члени комісії:
Біланик Оксана Василівна, 1966 року на-

родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Буряк Оксана Ярославівна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Гриценко Ганна Вікторівна, 1995 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Гриценко Ольга Богданівна, 1965 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Зубчик Ганна Іванівна, 1964 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Левандовська Савелія Василівна, 1943 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Микиташ Марія Володимирівна, 1980 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Морквас Анна Андріївна, 1960 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Богомолець Ольга Вадимівна.

Пелеш Галина Антонівна, 1974 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Лео-
нідович.

П’ясецька Ольга Степанівна, 1962 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Сапіщук Петро Йосафатович, 1969 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Соловйов Дмитро Євгенович, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Дільнична виборча комісія № 610982
(с. Колиндяни)

Голова комісії – Шемлей Олександра Іва-
нівна, 1968 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Кай Наталія 
Степанівна, 1981 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Ангел Марія Євгенів-
на, 1964 року народження, суб’єкт подання – 
Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Агатій Галина Петрівна, 1975 року народжен-

ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.
Беренда Людмила Йосипівна, 1966 року 

народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Боцян Тетяна Володимирівна, 1991 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Ватраль Марія Ярославівна, 1984 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Волощук Петро Володимирович, 1991 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Вольніцький Ярослав Володимирович, 
1964 року народження, суб’єкт подання – 
окружна виборча комісія.

Лучка Галина Борисівна, 1961 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Міщій Ольга Михайлівна, 1991 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Патола Богдан Володимирович, 1955 

року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Філіпович Ольга Іванівна, 1960 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Цимбала Ольга Михайлівна, 1973 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Явна Оксана Іванівна, 1970 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Дільнична виборча комісія № 610983
(с. Косів)

Голова комісії – Задорожна Надія Васи-
лівна, 1968 року народження, суб’єкт подання 
– Шкіряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Білоус Ната-
лія Василівна, 1975 року народження, суб’єкт 
подання – Ляшко Олег Валерійович.

Секретар комісії – Гикавчук Мар’яна Іго-
рівна, 1993 року народження, суб’єкт подання 
– Клименко Олександр Іванович.

Члени комісії:
Антонів Світлана Богданівна, 1969 року 

народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Боднар Надія Богданівна, 1976 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Бойчук Ганна Михайлівна, 1980 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Кунець Тетяна Василівна, 1995 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Лахман Наталія Зеновіївна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Мороз Олександра Михайлівна, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Ненчин Наталія Мирославівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Павліковський Михайло Вікторович, 1962 
року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Пісяк Світлана Миколаївна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Скринківська Марія Федорівна, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Швець Зеновій Володимирович, 1967 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Шептицький Богдан Михайлович, 1956 
року народження, суб’єкт подання – Гриценко 
Анатолій Степанович.

Дільнична виборча комісія № 610984
(с. Коцюбинчики)

Голова комісії – Вітик Євгеній Іванович, 
1963 року народження, суб’єкт подання – Кли-
менко Олександр Іванович.

Заступник голови комісії – Рикалюк Іри-
на Юріївна, 1982 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Міщій Лідія Омелянів-
на, 1983 року народження, суб’єкт подання – 
Тігіпко Сергій Леонідович.

Члени комісії:
Бодань Ігор Іванович, 1960 року наро-

дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Бураковський Ігор Зеновійович, 1988 
року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Величенко Катерина Дмитрівна, 1963 
року народження, суб’єкт подання – Тимошен-
ко Юлія Володимирівна.

Вівчарик Марія Степанівна, 1961 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Муравська Наталія Володимирівна, 1959 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Олевська Ольга Миронівна, 1968 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Рикалюк Михайло Дмитрович, 1982 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Сизько Віктор Іванович, 1963 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Сизько Лілія Романівна, 1968 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Турман Ярослав Степанович, 1947 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Федусь Надія Ананіївна, 1957 року народження, 
суб’єкт подання – Маломуж Микола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 610985
(c. Кривеньке)

Голова комісії – Мельник Віра Михайлів-
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на, 1957 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Жайворонок 
Ірина Іванівна, 1984 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Секретар комісії – Мельник Василь Єв-
генович, 1978 року народження, суб’єкт по-
дання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Бельма Руслана Іванівна, 1980 року народжен-

ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.
Боднар Лариса Степанівна, 1969 року на-

родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Вишньовська Марія Ігорівна, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Гуць Інна Юріївна, 1993 року народження, 
суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Мельник Ольга Іванівна, 1977 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Недостойна Марія Андріївна, 1952 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Попадюк Василь Іванович, 1957 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Решетило Ганна Михайлівна, 1971 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Сировий Петро Богданович, 1970 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Дільнична виборча комісія № 610986
(с. Криволука)

Голова комісії – Василик Надія Іванівна, 
1971 року народження, суб’єкт подання – Куй-
біда Василь Степанович.

Заступник голови комісії – Атаманчук 
Любов Григорівна, 1974 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Дідюк Ганна Михай-
лівна, 1957 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Атаманчук Наталія Ярославівна, 1971 

року народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Білоборовко Михайло Богданович, 1969 
року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Білобровко Іван Богданович, 1976 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Калинюк Осипа Іванівна, 1946 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Макара Марія Петрівна, 1994 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Періг Володимир Васильович, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Періг Юрій Володимирович, 1995 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Стадник Ольга Іванівна, 1963 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Стадник Уляна Михайлівна, 1987 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Дільнична виборча комісія № 610987
(с. Малі Чорнокінці)

Голова комісії – Семерез Оксана Климен-
тіївна, 1963 року народження, суб’єкт подан-
ня – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Кіндзерська 
Романія Юліанівна, 1956 року народження, 
суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Секретар комісії – Федорів Ольга Григо-
рівна, 1974 року народження, суб’єкт подання 
– Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Антонюк Оксана Михайлівна, 1964 року 

народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Антонюк Ярослав Петрович, 1961 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Вербицька Оксана Леонідівна, 1989 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Галущак Володимир Петрович, 1943 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Лукіянець Ольга Володимирівна, 1994 
року народження, суб’єкт подання – Симонен-
ко Петро Миколайович.

Попіль Наталія Григорівна, 1972 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Приказа Василь Іванович, 1980 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Маломуж Микола Григорович.

Храплива Зеновія Федорівна, 1957 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Чорній Наталія Володимирівна, 1968 
року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Чорній Петро Михайлович, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Дільнична виборча комісія № 610988
(с. Милівці)

Голова комісії – Пуляк Олег Мар’янович, 
1972 року народження, суб’єкт подання – Шкі-
ряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Федорович 
Юрій Мар’янович, 1991 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Поворозник Мар’яна 
Ярославівна, 1989 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Члени комісії:
Балагура Тетяна Юріївна, 1979 року наро-

дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Дячик Ганна Володимирівна, 1967 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Каплунова Степанія Юліанівна, 1955 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Куман Галина Іванівна, 1980 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Куртяк Ганна Богданівна, 1949 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Лілякевич Марина Михайлівна, 1986 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Льорик Тетяна Богданівна, 1989 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Ляхоцька Надія Антонівна, 1978 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Попик Володимир Іванович, 1994 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Пуляк Олег Михайлович, 1959 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Ружило Тетяна Омелянівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Салій Роман Йосипович, 1960 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Дільнична виборча комісія № 610989
(с. Мухавка)

Голова комісії – Золотоцький Ігор Ярос-
лавович, 1957 року народження, суб’єкт по-
дання – Гриценко Анатолій Степанович.

Заступник голови комісії – Березовська Окса-
на Любомирівна, 1971 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Мазяр Надія Богда-
нівна, 1994 року народження, суб’єкт подання 
– Ярош Дмитро Анатолійович.

Члени комісії:
Бачинська Єлизавета В`ячеславівна, 

1986 року народження, суб’єкт подання – Кли-
менко Олександр Іванович.

Березовська Любов Вікторівна, 1967 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Бобик Марія Володимирівна, 1946 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Василишин Світлана Антонівна, 1979 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Владика Надія Євгенівна, 1973 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Галушка Ірина Петрівна, 1984 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Лехняк Любомир Несторович, 1960 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Мазар Галина Іванівна, 1973 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Нагайовська Марія Василівна, 1980 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Строцень Галина Богданівна, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Церковна Лілія Володимирівна, 1974 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Церковний Володимир Іванович, 1992 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Дільнична виборча комісія № 610990
(с-ще Нагірянка)

Голова комісії – Щур Ірина Володимирів-
на, 1973 року народження, суб’єкт подання – 
Куйбіда Василь Степанович.

Заступник голови комісії – Івановчик 
Віталіна Вікторівна, 1993 року народження, 
суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Секретар комісії – Чернявська Катерина 
Володимирівна, 1981 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Бульдяк Галина Миколаївна, 1955 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-

борча комісія.
Гаджала Михайло Васильович, 1982 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Галак Галина Євгенівна, 1982 року народження, 
суб’єкт подання – Порошенко Петро Олексійович.

Горшков Віталій Юрійович, 1990 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Дутка Оксана Зеновіївна, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Затирач Марія Євгенівна, 1957 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Івановчик Оксана Володимирівна, 1970 
року народження, суб’єкт подання – Шкіряк 
Зорян Несторович.

Лугова Любов Іванівна, 1963 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Луговий Роман Іванович, 1967 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Міленко Марія Іванівна, 1979 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Пупчик Наталія Романівна, 1988 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Теслюк Ярослава Євгенівна, 1960 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Тимофтей Петро Михайлович, 1980 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Чарнош Лілія Василівна, 1980 року народження, 
суб’єкт подання – Богомолець Ольга Вадимівна.

Шейка Валентина Павлівна, 1968 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Шийка Ганна Павлівна, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 610991
(с. Палашівка)

Голова комісії – Корнак Оксана Степанів-
на, 1976 року народження, суб’єкт подання – 
Клименко Олександр Іванович.

Заступник голови комісії – Чубата На-
талія Богданівна, 1978 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Грудень Галина Гри-
горівна, 1975 року народження, суб’єкт по-
дання – Ляшко Олег Валерійович.

Члени комісії:
Іваськів Оксана Григорівна, 1979 року на-

родження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Іваськів Оксана Олегівна, 1990 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Колодка Надія Миколаївна, 1980 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Корнак Антоніна Василівна, 1982 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Корнак Василь Васильович, 1974 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Кучма Ольга Анатоліївна, 1968 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Назарак Любов Маркіянівна, 1977 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Скора Ганна Богданівна, 1964 року народження, 
суб’єкт подання – Порошенко Петро Олексійович.

Слободян Оксана Ігорівна, 1970 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Терлецький Володимир Федорович, 1983 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Дільнична виборча комісія № 610992
(с. Пастуше)

Голова комісії – Грудзінська Ольга Во-
лодимирівна, 1965 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Половчук Ми-
кола Йосипович, 1980 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Лапійчук Наталія Пе-
трівна, 1980 року народження, суб’єкт подан-
ня – Богомолець Ольга Вадимівна.

Члени комісії:
Гайдук Надія Йосипівна, 1967 року наро-

дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Галай Михайло Богданович, 1970 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Галайда Галина Іванівна, 1962 року народження, 
суб’єкт подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Гоменюк Ольга Антонівна, 1961 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Домбровська Олександра Степанівна, 
1968 року народження, суб’єкт подання – Ма-
ломуж Микола Григорович.

Марценюк Віталій Вікторович, 1984 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Попівський Петро Васильович, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Клименко 

Олександр Іванович.
Сороківська Анастасія Євгенівна, 1965 

року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Худоб’як Людмила Михайлівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Шафран Віталій Мар’янович, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Яремчук Марія Богданівна, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Дільнична виборча комісія № 610993
(с. Переходи)

Голова комісії – Комар Володимир Пе-
трович, 1976 року народження, суб’єкт подан-
ня – Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Муленко Світ-
лана Петрівна, 1982 року народження, суб’єкт 
подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Сеньків Галина Пе-
трівна, 1956 року народження, суб’єкт подан-
ня – Ярош Дмитро Анатолійович.

Члени комісії:
Гулько Тетяна Ярославівна, 1984 року наро-

дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.
Дражньовський Анатолій Євгенович, 1980 

року народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Задорович Ореста Зіновіївна, 1961 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Задорович Руслан Андрійович, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Магеровська Надія Юліанівна, 1956 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Мельничук Галина Ярославівна, 1959 
року народження, суб’єкт подання – Тимошен-
ко Юлія Володимирівна.

Мельничук Уляна Іванівна, 1990 року на-
родження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Саварин Орест Миколайович, 1940 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Федорків Володимир Ігорович, 1977 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Дільнична виборча комісія № 610994
(с. Полівці)

Голова комісії – Дацишин Ольга Антонів-
на, 1975 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Шкрібляк Уля-
на Дмитрівна, 1977 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Секретар комісії – Лазарчук Марія Васи-
лівна, 1959 року народження, суб’єкт подання 
– Гриценко Анатолій Степанович.

Члени комісії:
Березовська Ольга Олегівна, 1968 року 

народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Білобровка Надія Ярославівна, 1986 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Годинюк Василь Михайлович, 1973 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Голодрига Ольга Антонівна, 1978 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Ковбель Тетяна Євгенівна, 1979 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Костянтинова Ольга Орестівна, 1974 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Мегас Ольга Володимирівна, 1976 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Мохонько Наталія Євгенівна, 1978 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Погорецька Марія Дмитрівна, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Погорецька Христина Володимирівна, 
1992 року народження, суб’єкт подання – 
Ярош Дмитро Анатолійович.

Сад Наталія Ігорівна, 1993 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Хома Олександра Василівна, 1974 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Дільнична виборча комісія № 610995
(с. Пробіжна)

Голова комісії – Червоняк Наталія Йоси-
півна, 1970 року народження, суб’єкт подання 
– Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Калушка Іри-
на Богданівна, 1990 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Калушка Оксана Во-
лодимирівна, 1959 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.
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Члени комісії:
Бойко Михайло Антонович, 1951 року на-

родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Верля Ігор Зіновійович, 1969 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Калушка Богдан Михайлович, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Маліновська Іванна Іванівна, 1971 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Ана-
толійович.

Музика Лілія Ігорівна, 1987 року народження, 
суб’єкт подання – Порошенко Петро Олексійович.

Пожернюк Наталія Іванівна, 1986 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Солонинка Ірина Йосипівна, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Тимків Лілія Володимирівна, 1988 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Ярусевич Ірина Романівна, 1980 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 610996
(с. Пробіжна)

Голова комісії – Федічкіна Людмила Ва-
леріївна, 1979 року народження, суб’єкт по-
дання – Шкіряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Духніч Гали-
на Яківна, 1962 року народження, суб’єкт по-
дання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Гоцалюк Ілона Воло-
димирівна, 1989 року народження, суб’єкт 
подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Члени комісії:
Балакунець Зеновія Євгенівна, 1958 року 

народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Бойко Володимир Григорович, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Бойко Оксана Ігорівна, 1976 року народження, 
суб’єкт подання – Симоненко Петро Миколайович.

Веселовська Надія Олександрівна, 1979 
року народження, суб’єкт подання – Тимошен-
ко Юлія Володимирівна.

Олійник Наталія Михайлівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Паламар Андрій Володимирович, 1972 
року народження, суб’єкт подання – Гриценко 
Анатолій Степанович.

Солонинка Богдан Михайлович, 1956 
року народження, суб’єкт подання – Богомо-
лець Ольга Вадимівна.

Танцуренко Марія Іванівна, 1960 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Танцуренко Надія Анатоліївна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

Танцуренко Оксана Михайлівна, 1985 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Ципліцький Ярослав Володимирович, 
1984 року народження, суб’єкт подання – Ма-
ломуж Микола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 610997
(с. Ридодуби)

Голова комісії – Бриндьо Ірина Олексан-
дрівна, 1978 року народження, суб’єкт подан-
ня – Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Погорецький 
Степан Романович, 1983 року народження, 
суб’єкт подання – Маломуж Микола Григоро-
вич.

Секретар комісії – Погорецька Марія Іго-
рівна, 1988 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Васильчик Надія Павлівна, 1962 року на-

родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Гах Галина Григорівна, 1967 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Дмитрів Галина Франківна, 1966 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Зінько Іванна Михайлівна, 1964 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Кастранець Надія Чеславівна, 1980 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Кільчицька Марія Ярославівна, 1981 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Логуш Наталія Анатоліївна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Погорецький Віталій Романович, 1987 
року народження, суб’єкт подання – Шкіряк 
Зорян Несторович.

Роспадь Андрій Михайлович, 1988 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Туркиць Петро Євгенович, 1974 року на-

родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Дільнична виборча комісія № 610998
(с. Ромашівка)

Голова комісії – Махній Марія Михайлів-
на, 1963 року народження, суб’єкт подання – 
Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Грицик Марія 
Іванівна, 1971 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Концограда Оксана 
Зіновіївна, 1985 року народження, суб’єкт по-
дання – Гриценко Анатолій Степанович.

Члени комісії:
Ватраль Галина Зеновіївна, 1981 року на-

родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Грицик Ігор Зеновійович, 1990 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Камаш Анна Петрівна, 1965 року наро-
дження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Концограда Євгеній Іванович, 1961 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Концограда Леся Павлівна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Костишин Надія Володимирівна, 1973 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Крупська Оксана Володимирівна, 1971 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Махній Деонізій Іванович, 1960 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Музичка Світлана Зіновіївна, 1980 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Парацій Ольга Степанівна, 1965 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Семирозум Ганна Іванівна, 1964 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 610999
(с. Росохач)

Голова комісії – Жукова Оксана Франків-
на, 1970 року народження, суб’єкт подання – 
Куйбіда Василь Степанович.

Заступник голови комісії – Жаровська 
Ольга Михайлівна, 1977 року народження, 
суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Секретар комісії – Нога Наталія Микола-
ївна, 1975 року народження, суб’єкт подання 
– Гриценко Анатолій Степанович.

Члени комісії:
Бабійчук Надія Антонівна, 1947 року на-

родження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Бурак Оксана Іванівна, 1973 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Вередюк Оксана Ярославівна, 1978 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Врущак Іванна Павлівна, 1989 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Гуменюк Ольга Володимирівна, 1956 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Коцюк Ірина Томашівна, 1960 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Маланій Ніна Іванівна, 1970 року наро-
дження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Опацька Надія Ярославівна, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Юрків Зоряна Євстахіївна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Дільнична виборча комісія № 611000
(с. Свидова)

Голова комісії – Пушкар Петро Іванович, 
1963 року народження, суб’єкт подання – Тяг-
нибок Олег Ярославович.

Заступник голови комісії – Вархол Ната-
лія Іванівна, 1979 року народження, суб’єкт 
подання – Маломуж Микола Григорович.

Секретар комісії – Мацейко Людмила 
Олександрівна, 1956 року народження, суб’єкт 
подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Члени комісії:
Бурштинська Ольга Володимирівна, 1981 

року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Жуковська Оксана Орестівна, 1972 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Золота Любов Юхимівна, 1967 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Ільчук Леся Анатоліївна, 1975 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Кімпінський Микола Михайлович, 1971 
року народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Курка Оксана Іванівна, 1971 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Онищук Наталя Борисівна, 1986 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Польова Марія Василівна, 1976 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча ко-
місія.

Пушкар Віра Петрівна, 1966 року наро-
дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Савків Галина Климентинівна, 1972 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Сандецька Майя Зеновіївна, 1972 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Сандецька Оксана Іванівна, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Дільнична виборча комісія № 611001
(с. Семаківці)

Голова комісії – Войташин Сергій Петро-
вич, 1982 року народження, суб’єкт подання 
– Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Клачко Світла-
на Романівна, 1977 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Деркач Марія Воло-
димирівна, 1960 року народження, суб’єкт 
подання – Куйбіда Василь Степанович.

Члени комісії:
Гаврись Володимир Романович, 1969 

року народження, суб’єкт подання – Поро-
шенко Петро Олексійович.

Гачківська Іванна Олексіївна, 1975 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Данчишин Микола Романович, 1988 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Клачко Володимир Іванович, 1973 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Король Оксана Петрівна, 1986 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Лісний Андрій Романович, 1985 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Остапів Василь Петрович, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Смотрицька Наталія Володимирівна, 1996 
року народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Теравська Ірина Петрівна, 1982 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Дільнична виборча комісія № 611002
(с. Скомороше)

Голова комісії – Драбик Михайло Степа-
нович, 1975 року народження, суб’єкт подан-
ня – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Гринчишин 
Іван Михайлович, 1941 року народження, 
суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Русин Любов Воло-
димирівна, 1967 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Ганиш Микола Іванович, 1991 року наро-

дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Красовська Галина Романівна, 1976 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Красовський Ярослав Іванович, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Куніцька Галина Володимирівна, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Лемішко Володимир Іванович, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Русин Мирон Іванович, 1994 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Швед Галина Михайлівна, 1956 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Дільнична виборча комісія № 611003
(с. Скородинці)

Голова комісії – Солтис Любов Лук’янівна, 
1961 року народження, суб’єкт подання – По-
рошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Король Марія 
Ярославівна, 1959 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Маланчук Оксана Ми-
хайлівна, 1978 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Кузів Тетяна Василівна, 1987 року наро-

дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Куц Олег Романович, 1984 року народження, 
суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Марущак Надія Антонівна, 1963 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Марцінів Михайло Миколайович, 1991 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Павлина Надія Степанівна, 1970 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Павшок Петро Іванович, 1988 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Стельмащук Борис Михайлович, 1976 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Фльорків Оксана Ігорівна, 1973 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Швак Світлана Іванівна, 1975 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611004
(с. Сокиринці)

Голова комісії – Маслій Світлана Олек-
сандрівна, 1989 року народження, суб’єкт по-
дання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Найда Марія 
Михайлівна, 1984 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Ільчишин Надія Іва-
нівна, 1960 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Виросток Василь Михайлович, 1986 року 

народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Когут Галина Петрівна, 1970 року наро-
дження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Крисюк Галина Володимирівна, 1954 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Митко Галина Ярославівна, 1981 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Хамрик Ганна Йосипівна, 1973 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Хмиз Наталія Ярославівна, 1985 року на-
родження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Хреник Надія Василівна, 1958 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Шепета Степан Антонович, 1960 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Дільнична виборча комісія № 611005
(с. Сосулівка)

Голова комісії – Юрків Наталія Степанів-
на, 1977 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Рижак Надія 
Романівна, 1966 року народження, суб’єкт 
подання – Маломуж Микола Григорович.

Секретар комісії – Шпак Наталя Васи-
лівна, 1976 року народження, суб’єкт подання 
– Порошенко Петро Олексійович.

Члени комісії:
Балик Ігор Михайлович, 1990 року наро-

дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Вакун Павло Іванович, 1983 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Винничук Степанія Володимирівна, 1961 
року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Галат Оксана Степанівна, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Дерій Ольга Ігорівна, 1995 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Кирилишин Надія Володимирівна, 1980 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Козак Наталія Михайлівна, 1991 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Плішка Ігор Васильович, 1993 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Рижак Ольга Степанівна, 1981 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Сапіщук Надія Степанівна, 1983 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Холоднюк Оксана Павлівна, 1975 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Чорній Стефанія Адамівна, 1966 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.
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(с. Стара Ягільниця)
Голова комісії – Безпалько Надія Воло-

димирівна, 1976 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Заступник голови комісії – Басіста Іван-
на Євгенівна, 1991 року народження, суб’єкт 
подання – Куйбіда Василь Степанович.

Секретар комісії – Стадник Ірина Васи-
лівна, 1985 року народження, суб’єкт подання 
– Маломуж Микола Григорович.

Члени комісії:
Бабій Інна Миколаївна, 1995 року наро-

дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Ле-
онідович.

Безпалько Надія Ігорівна, 1989 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Бозна Лілія Михайлівна, 1992 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Голіната Наталія Василівна, 1991 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Камінська Галина Павлівна, 1962 року на-
родження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Павловський Василь Володимирович, 1967 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Пилипів Надія Василівна, 1969 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Ревуцька Світлана Іванівна, 1975 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Скрипник Наталія Михайлівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Дільнична виборча комісія № 611007
(с. Тарнавка)

Голова комісії – Слонь Ігор Іванович, 
1967 року народження, суб’єкт подання – Гри-
ценко Анатолій Степанович.

Заступник голови комісії – Антонишин Алі-
на Анатоліївна, 1978 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Сніжок Наталія Ігорів-
на, 1987 року народження, суб’єкт подання – 
Тягнибок Олег Ярославович.

Члени комісії:
Воробець Надія Володимирівна, 1986 року 

народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Данилюк Петро Дмитрович, 1962 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Завислюк Петро Миколайович, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Ігнат Ольга Омелянівна, 1974 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Копоть Віра Ярославівна, 1961 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Лісова Марія Михайлівна, 1960 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Матійчук Галина Ярославівна, 1965 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Мірошніченко Марія Олександрівна, 1995 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Рипчук Анна Адольфівна, 1963 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Шептур Олександра Євстахіївна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Ле-
онідович.

Дільнична виборча комісія № 611008
(с. Товстеньке)

Голова комісії – Хоровська Світлана Ада-
мівна, 1973 року народження, суб’єкт подання 
– Шкіряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Шмигельська 
Наталія Казимирівна, 1980 року народження, 
суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Секретар комісії – Величенко Галина Ми-
рославівна, 1961 року народження, суб’єкт 
подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Члени комісії:
Ангел Оксана Богданівна, 1975 року на-

родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Білінська Ольга Володимирівна, 1987 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Возна Наталія Володимирівна, 1982 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Гоцалюк Ганна Володимирівна, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Зима Ольга Олексіївна, 1964 року наро-

дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Манорик Мирослав Іванович, 1955 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Сороківська Оксана Михайлівна, 1971 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Сукшинська Леся Романівна, 1966 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Хоровська Тетяна Іванівна, 1995 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Чайківська Світлана Романівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 611009
(с. Угринь)

Голова комісії – Чабановська Марія Ва-
силівна, 1952 року народження, суб’єкт по-
дання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Кобзар Гали-
на Романівна, 1961 року народження, суб’єкт 
подання – Богомолець Ольга Вадимівна.

Секретар комісії – Багачик Павлина Ярос-
лавівна, 1985 року народження, суб’єкт по-
дання – Маломуж Микола Григорович.

Члени комісії:
Вівчар Леся Іванівна, 1979 року народжен-

ня, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія Воло-
димирівна.

Касприк Галина Іванівна, 1981 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Кушнір Лілія Богданівна, 1984 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Мерлавська Любов Володимирівна, 1980 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Павшок Тетяна Володимирівна, 1969 року 
народження, суб’єкт подання – окружна вибор-
ча комісія.

Пурнак Марія Йосипівна, 1957 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Ана-
толійович.

Сов’як Ірина Петрівна, 1966 року наро-
дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Фартушинська Марія Євгенівна, 1985 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Ференц Софія Дмитрівна, 1967 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611010
(с. Улашківці)

Голова комісії – Колівошко Віра Михай-
лівна, 1962 року народження, суб’єкт подання 
– Клименко Олександр Іванович.

Заступник голови комісії – Юрків Любов 
Омелянівна, 1973 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Гап’як Марія Василів-
на, 1956 року народження, суб’єкт подання – 
Гриценко Анатолій Степанович.

Члени комісії:
Багрій Оксана Дмитрівна, 1976 року наро-

дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Дерій Оксана Володимирівна, 1989 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Дідик Світлана Євгенівна, 1979 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Кузик Любов Володимирівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Ладан Ольга Вікторівна, 1965 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Наливайко Оксана Ярославівна, 1965 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Пастух Олег Ярославович, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Петрончак Галина Мирославівна, 1973 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Рисак Ольга Станіславівна, 1966 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Стадник Тетяна Петрівна, 1981 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Шевчук Ганна Володимирівна, 1955 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Юрків Ганна Миколаївна, 1964 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 611011
(с. Черкавщина)

Голова комісії – Тильна Ірина Іванівна, 

1988 року народження, суб’єкт подання – Бо-
гомолець Ольга Вадимівна.

Заступник голови комісії – Король Марія 
Богданівна, 1981 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Чорній Марія Васи-
лівна, 1976 року народження, суб’єкт подання 
– Ярош Дмитро Анатолійович.

Члени комісії:
Безпалько Ольга Василівна, 1969 року 

народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Голіната Леся Семенівна, 1962 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Голінатий Богдан Михайлович, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Грицюк Леся Михайлівна, 1990 року наро-
дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Максимів Петро Іванович, 1992 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Павловська Ірина Ігорівна, 1995 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Палій Оксана Йосипівна, 1993 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Рибчак Микола Ігорович, 1963 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Рижак Ганна Йосипівна, 1956 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Тильний Роман Якович, 1989 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Федорців Володимир Іванович, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Федорців Іван Володимирович, 1990 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Дільнична виборча комісія № 611012
(с. Чорнокінецька Воля)

Голова комісії – Гордій Ігор Іванович, 
1973 року народження, суб’єкт подання – Куй-
біда Василь Степанович.

Заступник голови комісії – Патуляк Ва-
силь Михайлович, 1957 року народження, 
суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Вовк Марія Михайлів-
на, 1957 року народження, суб’єкт подання – 
Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Замосьна Оксана Миколаївна, 1971 року 

народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Клопіт Світлана Михайлівна, 1993 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Козак Микола Володимирович, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Козловська Наталія Степанівна, 1982 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Кука Петро Миколайович, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Куца Галина Степанівна, 1973 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Ана-
толійович.

Ляхович Світлана Ігорівна, 1995 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Соколовський Олег Володимирович, 1984 
року народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Ткач Галина Петрівна, 1979 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Ципалюк Марія Петрівна, 1967 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Чубак Роман Михайлович, 1963 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Дільнична виборча комісія № 611013
(м. Чортків)

Голова комісії – Грузінська Ірина Іванів-
на, 1957 року народження, суб’єкт подання – 
Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Боровий 
Дмитро Сергійович, 1992 року народження, 
суб’єкт подання – Маломуж Микола Григоро-
вич.

Секретар комісії – Богуш Олександра 
Володимирівна, 1975 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Анісімова Марія Валентинівна, 1948 року 

народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Бабецька Леся Максимівна, 1953 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Бітківський Володимир Іванович, 1986 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Гевко Богдан Володимирович, 1944 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Гошуляк Оксана Василівна, 1990 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Дригуш Андрій Михайлович, 1969 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Казьмін Віктор Володимирович, 1953 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Кінаш Марія Степанівна, 1986 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Крижанівська Ірина Володимирівна, 1995 
року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Кушнірик Галина Мар’янівна, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Мацьків Володимир Іванович, 1987 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Сороковська Тетяна Петрівна, 1992 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Стефанишин Ганна Йосипівна, 1955 року 
народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Дільнична виборча комісія № 611014
(м. Чортків)

Голова комісії – Бабічук Марія Теодорів-
на, 1946 року народження, суб’єкт подання – 
Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Сінотрусова Світ-
лана Богданівна, 1977 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Запарнюк Ольга Ан-
тонівна, 1957 року народження, суб’єкт по-
дання – Симоненко Петро Миколайович.

Члени комісії:
Бабічук Віктор Володимирович, 1974 

року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Варода Любов Володимирівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Горожанська Світлана Юріївна, 1962 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Гуменюк Оксана Євгенівна, 1977 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Клекоцюк Світлана Ананіївна, 1977 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Кудрянська Тетяна Петрівна, 1986 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Лукасевич Вікторія Юріївна, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Мужилівська Марія Миколаївна, 1960 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Наконічевська Аліна Василівна, 1988 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Саварин Галина Володимирівна, 1973 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Слоновський Ігор Антонович, 1942 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Штокал Мирослава Дмитрівна, 1985 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611015
(м. Чортків)

Голова комісії – Костів Наталія Іванівна, 
1958 року народження, суб’єкт подання – Шкі-
ряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Ябчанка Марія 
Михайлівна, 1964 року народження, суб’єкт по-
дання – Клименко Олександр Іванович.

Секретар комісії – Костишин Наталія 
Степанівна, 1979 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Члени комісії:
Баран Олег Анатолійович, 1981 року на-

родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Зацерківна Богдана Іванівна, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Касюк Любов Павлівна, 1961 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Кучма Олена Іванівна, 1981 року наро-
дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.
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Лебідь Алла Михайлівна, 1957 року наро-

дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Мальків Лідія Іванівна, 1990 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Марич Ольга Василівна, 1979 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Мужилівський Володимир Петрович, 1959 
року народження, суб’єкт подання – Тігіпко 
Сергій Леонідович.

Навороцька Тетяна Ростиславівна, 1993 
року народження, суб’єкт подання – Гриценко 
Анатолій Степанович.

Пасько Андрій Вікторович, 1988 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Погорецька Галина Дмитрівна, 1955 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Рогатинська Тетяна Вечеславівна, 1969 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Дільнична виборча комісія № 611016
(м. Чортків)

Голова комісії – Горєлова Оксана Воло-
димирівна, 1960 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Маяковська 
Ольга Іванівна, 1958 року народження, суб’єкт 
подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Секретар комісії – Змунчило Родіон Во-
лодимирович, 1956 року народження, суб’єкт 
подання – Симоненко Петро Миколайович.

Члени комісії:
Богдан Ірина Володимирівна, 1986 року наро-

дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.
Ващишин Марія Яківна, 1958 року наро-

дження, суб’єкт подання – Маломуж Микола 
Григорович.

Вівчарик Ірина Миколаївна, 1992 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Горощук Ореста Орестівна, 1971 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Наумович Марія Василівна, 1960 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Орел Світлана Віталіївна, 1971 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Павлишин Олександра Антонівна, 1954 
року народження, суб’єкт подання – Богомо-
лець Ольга Вадимівна.

Пиняк Віктор Євгенійович, 1988 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Романів Ігор Дмитрович, 1980 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Томіцький Степан Володимирович, 1990 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Чайковська Катерина Олегівна, 1990 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

Шкляр Олесь Омелянович, 1970 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Дільнична виборча комісія № 611017
(м. Чортків)

Голова комісії – Пригар Богдан Іванович, 
1938 року народження, суб’єкт подання – Тяг-
нибок Олег Ярославович.

Заступник голови комісії – Гарасим’як 
Андрій Ярославович, 1982 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Рибух Олена Іванівна, 
1977 року народження, суб’єкт подання – Бо-
гомолець Ольга Вадимівна.

Члени комісії:
Возна Оксана Михайлівна, 1974 року на-

родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Данилишин Наталія Арсенівна, 1967 року 
народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Жураківська Галина Якимівна, 1957 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Івасишин Роман Борисович, 1996 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Лемішка Василь Іванович, 1982 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Лемішка Олена Вікторівна, 1989 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Петрик Галина Володимирівна, 1965 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Поповська Оксана Олександрівна, 1974 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Ткачук Роман Ярославович, 1983 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Томіцька Наталія Степанівна, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Штогрин Оксана Василівна, 1951 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Юр’єв Микола Олександрович, 1946 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 611018
(м. Чортків)

Голова комісії – Божаківська Світлана 
П’ятро, 1971 року народження, суб’єкт подан-
ня – Ярош Дмитро Анатолійович.

Заступник голови комісії – Лиса Миросла-
ва Богданівна, 1962 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Шута Ольга Володи-
мирівна, 1964 року народження, суб’єкт по-
дання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Члени комісії:
Бендзар Світлана Павлівна, 1989 року на-

родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Гаврилюк Андрій Юрійович, 1989 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Гаврилюк Оксана Михайлівна, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Гнатусько Галина Дмитріївна, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Ковальчук Микола Володимирович, 1971 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Левчак Тетяна Михайлівна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Мурисова Вікторія Сергіївна, 1996 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

Охріменко Іванна Михайлівна, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – Клименко 
Олександр Іванович.

Панчук Валентина Володимирівна, 1964 
року народження, суб’єкт подання – Богомо-
лець Ольга Вадимівна.

Сазикіна Галина Павлівна, 1985 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Свистун Оксана Адамівна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Тимчій Наталія Богданівна, 1981 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 611019
(м. Чортків)

Голова комісії – Пелікан Уляна Михайлів-
на, 1980 року народження, суб’єкт подання – 
Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Рудик Наталія 
Михайлівна, 1977 року народження, суб’єкт 
подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Секретар комісії – Гриненко Тетяна Ва-
силівна, 1984 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Бидик Алла Геннадіївна, 1968 року наро-

дження, суб’єкт подання – Порошенко Петро 
Олексійович.

Гніда Оксана Юріївна, 1964 року наро-
дження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Горошкіна Олександра Михайлівна, 1945 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Грекова Галина Василівна, 1961 року на-
родження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Затильна Галина Іванівна, 1983 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Курій Олег Йосипович, 1967 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Лісовський Богдан Антонович, 1951 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Мартиновський Арсен Богданович, 1970 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Рудяк Тетяна Андріївна, 1991 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Хадзарагов Георгій Казбекович, 1940 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Шимків Катерина Володимирівна, 1992 
року народження, суб’єкт подання – Гриценко 
Анатолій Степанович.

Шуригайло Анатоніна Михайлівна, 1975 
року народження, суб’єкт подання – Шкіряк 
Зорян Несторович.

Дільнична виборча комісія № 611020
(м. Чортків)

Голова комісії – Хома Марія Василівна, 
1985 року народження, суб’єкт подання – 

Ярош Дмитро Анатолійович.
Заступник голови комісії – Абаімова 

Мирослава Юріївна, 1945 року народження, 
суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Секретар комісії – Тантала Володимир 
Миколайович, 1980 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Батринчук Богдан Іванович, 1940 року на-

родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Бишковець Наталія Йосипівна, 1973 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Галянт Оксана Романівна, 1992 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Загорняк Анастасія Леонідівна, 1989 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Крива Марія Іванівна, 1975 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Криворук Віра Михайлівна, 1939 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Курій Оксана Йосипівна, 1968 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Павшок Інна Іванівна, 1989 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Філінчук Надія Іванівна, 1957 року наро-
дження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Чижишин Оксана Ігорівна, 1972 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Шаровська Ірина Борисівна, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Штогрин Наталія Миколаївна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 611021
(м. Чортків)

Голова комісії – Урбан Світлана 
Мар’янівна, 1982 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Рибачок Світла-
на Миколаївна, 1978 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Гайовська Тетяна Ва-
силівна, 1968 року народження, суб’єкт по-
дання – Богомолець Ольга Вадимівна.

Члени комісії:
Барицька Антоніна Станіславівна, 1960 

року народження, суб’єкт подання – Симонен-
ко Петро Миколайович.

Горожанська Юлія Олегівна, 1987 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег 
Валерійович.

Маковський Дмитро Петрович, 1954 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Марков Ігор Леонідович, 1966 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Мельник Орися Василівна, 1957 року на-
родження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Мушинська Наталія Олексіївна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

Поповський Роман Ігорович, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Ругало Оксана Юріївна, 1980 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Ана-
толійович.

Стельмащук Юрій Михайлович, 1962 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Хруняк Ольга Ярославівна, 1979 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Штогрин Ніна Олександрівна, 1949 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611022
(м. Чортків)

Голова комісії – Борова Ольга Степанів-
на, 1961 року народження, суб’єкт подання – 
Клименко Олександр Іванович.

Заступник голови комісії – Івахів Юрій 
Русланович, 1992 року народження, суб’єкт 
подання – Симоненко Петро Миколайович.

Секретар комісії – Стасів Галина Мико-
лаївна, 1982 року народження, суб’єкт подан-
ня – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Ануфрієва Наталія Павлівна, 1981 року 

народження, суб’єкт подання – Тимошенко 
Юлія Володимирівна.

Вудкевич Богдан Романович, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Желєзняк Наталія Володимирівна, 1980 
року народження, суб’єкт подання – Богомо-

лець Ольга Вадимівна.
Михайляк Галина Григоріївна, 1970 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Мурисова Тетяна Володимирівна, 1970 
року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Пелікан Михайло Йосифович, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Пиняк Тетяна Євгеніївна, 1992 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Просинюк Тарас Михайлович, 1991 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Рупа Ольга Львівна, 1971 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Порошенко Петро Олек-
сійович.

Скалій Володимир Юрійович, 1965 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Стоянова Ярослава Йосифівна, 1950 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Холоденко Галина Дмитрівна, 1972 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611023
(м. Чортків)

Голова комісії – Хрін Марія Василівна, 
1951 року народження, суб’єкт подання – Тим-
ошенко Юлія Володимирівна.

Заступник голови комісії – Рощук Юрій 
Романович, 1963 року народження, суб’єкт 
подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Секретар комісії – Паньків Марія Дми-
трівна, 1964 року народження, суб’єкт подан-
ня – Богомолець Ольга Вадимівна.

Члени комісії:
Гаврилюк Дмитро Миколайович, 1980 року 

народження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Дутковська Мирослава Зеновіївна, 1985 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Кирилишин Олександр Петрович, 1967 
року народження, суб’єкт подання – Симонен-
ко Петро Миколайович.

Коленич Наталія Василівна, 1978 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Наконечна Наталія Василівна, 1977 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Погорецька Марія Василівна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Собків Лідія Степанівна, 1976 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Сташків Марія Стахівна, 1966 року на-
родження, суб’єкт подання – Куйбіда Василь 
Степанович.

Швед Ігор Володимирович, 1959 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Швед Ольга Мирославівна, 1964 року на-
родження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Швед Уляна Михайлівна, 1989 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Дільнична виборча комісія № 611024
(м. Чортків)

Голова комісії – Криницька Галина Миро-
нівна, 1971 року народження, суб’єкт подання 
– Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Скалій Сер-
гій Володимирович, 1987 року народження, 
суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Секретар комісії – Фандзига Галина Сте-
панівна, 1975 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Бамбурак Галина Михайлівна, 1958 року 

народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Беляєва Наталія Михайлівна, 1952 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Божагора Ольга Євстахіївна, 1966 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

Герлях Ірина Олегівна, 1987 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Дмитрів Ганна Михайлівна, 1965 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Крупська Іванна Петрівна, 1986 року на-
родження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Лушней Людмила Валеріївна, 1987 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Нера Тетяна Володимирівна, 1976 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Островерха Богдан Васильович, 1954 
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року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Осьмак Наталія Миколаївна, 1974 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Провальна Зоряна Ігорівна, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Ярова Галина Василівна, 1964 року народження, 
суб’єкт подання – Гриценко Анатолій Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611025
(м. Чортків)

Голова комісії – Сімура Руслан Петро-
вич, 1967 року народження, суб’єкт подання 
– Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Мазур Наталія 
Михайлівна, 1975 року народження, суб’єкт по-
дання – Маломуж Микола Григорович.

Секретар комісії – Кирилишин Оксана 
Олексіївна, 1970 року народження, суб’єкт 
подання – Симоненко Петро Миколайович.

Члени комісії:
Батенчук Галина Тарасівна, 1972 року наро-

дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.
Вудкевич Віра Михайлівна, 1960 року на-

родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Гаровчак Олег Дмитрович, 1968 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Годована Любов Ярославівна, 1965 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Данилишин Віктор Богданович, 1965 року 
народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Кучер Марія Павлівна, 1978 року народження, 
суб’єкт подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Омельчук Олексій Григорович, 1947 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Рибак Тарас Йосипович, 1969 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Сенишина Любов Володимирівна, 1969 
року народження, суб’єкт подання – Добкін 
Михайло Маркович.

Синишина Анастасія Петрівна, 1996 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Танагайчук Марія Володимирівна, 1979 
року народження, суб’єкт подання – Богомо-
лець Ольга Вадимівна.

Дільнична виборча комісія № 611026
(м. Чортків)

Голова комісії – Міщій Галина Григорів-
на, 1962 року народження, суб’єкт подання – 
Гриценко Анатолій Степанович.

Заступник голови комісії – Прийма Рус-
лан Романович, 1978 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Левенець Надія Яків-
на, 1950 року народження, суб’єкт подання – 
Клименко Олександр Іванович.

Члени комісії:
Біленька Галина Ярославівна, 1977 року 

народження, суб’єкт подання – Куйбіда Ва-
силь Степанович.

Вовчук Оксана Романівна, 1966 року на-
родження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Галянт Надія Іванівна, 1957 року народження, 
суб’єкт подання – Тягнибок Олег Ярославович.

Гребелюк Сергій Йосипович, 1970 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Гриненко Петро Васильович, 1971 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Длугопольський Микола Володимиро-
вич, 1981 року народження, суб’єкт подання 
– Ляшко Олег Валерійович.

Жураківська Ганна Якимівна, 1957 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Конончук Іван Сергійович, 1981 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Крижанівська Марія Адамівна, 1955 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Кушнір Володимир Васильович, 1979 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Літвін Ірина Казимирівна, 1966 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Пейко Костянтин Іванович, 1958 року на-
родження, суб’єкт подання – Добкін Михайло 
Маркович.

Дільнична виборча комісія № 611027
(м. Чортків)

Голова комісії – Дідюк Галина Теодорів-
на, 1955 року народження, суб’єкт подання – 
Тягнибок Олег Ярославович.

Заступник голови комісії – Вонсович Ма-
рія Дмитрівна, 1976 року народження, суб’єкт 
подання – Маломуж Микола Григорович.

Секретар комісії – Вінніцька Вікторія 
Анатоліївна, 1982 року народження, суб’єкт 
подання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Вінницька Галина Миколаївна, 1961 року 

народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Возний Ігор Корнелійович, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Геравс Юлія Богданівна, 1979 року наро-
дження, суб’єкт подання – Клименко Олек-
сандр Іванович.

Говорушко Людмила Михайлівна, 1975 
року народження, суб’єкт подання – Гриценко 
Анатолій Степанович.

Заставецька Марія Миколаївна, 1946 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Конончук Тамара Михайлівна, 1952 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Кульчицька Надія Іванівна, 1961 року на-
родження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Ва-
лерійович.

Півторак Ганна Михайлівна, 1979 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Пукало Наталія Миколаївна, 1949 року на-
родження, суб’єкт подання – Порошенко Пе-
тро Олексійович.

Свинарчук Лілія Романівна, 1970 року на-
родження, суб’єкт подання – Тимошенко Юлія 
Володимирівна.

Степанова Олена Михайлівна, 1982 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Фіняк Олена Омелянівна, 1967 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611028
(с. Швайківці)

Голова комісії – Мудрий Андрій Івано-
вич, 1984 року народження, суб’єкт подання 
– Порошенко Петро Олексійович.

Заступник голови комісії – Процьків Антін 
Миколайович, 1941 року народження, суб’єкт 
подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Антохів Марія Воло-
димирівна, 1969 року народження, суб’єкт 
подання – Ляшко Олег Валерійович.

Члени комісії:
Арутюнян Мінас Артушович, 1965 року 

народження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян 
Несторович.

Бондарук Тарас Володимирович, 1967 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Гапин Іванна Василівна, 1979 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Матвієшин Іванна Тарасівна, 1988 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Мельник Марія Євстахіївна, 1954 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Середа Світлана Михайлівна, 1954 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Сірський Петро Павлович, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Стасів Ганна Іванівна, 1965 року народження, 
суб’єкт подання – Маломуж Микола Григорович.

Фартушинський Михайло Антонович, 1957 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 611029
(с. Шманьківці)

Голова комісії – Халанич Наталія Воло-
димирівна, 1978 року народження, суб’єкт 
подання – Тігіпко Сергій Леонідович.

Заступник голови комісії – Стець Юлія 
Іванівна, 1980 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Хрищук Наталія Ми-
хайлівна, 1984 року народження, суб’єкт по-
дання – Шкіряк Зорян Несторович.

Члени комісії:
Воробель Анатолій Юрійович, 1989 року 

народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Гикава Мирослава Володимирівна, 1963 
року народження, суб’єкт подання – Тягнибок 
Олег Ярославович.

Задорожна Тетяна Євстахіївна, 1974 року наро-
дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Захарчук Андрій Дмитрович, 1989 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Ледвожив Казимира Михайлівна, 1959 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Савка Андрій Зеновійович, 1991 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Савка Людмила Володимирівна, 1970 року наро-
дження, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Савченко Ольга Михайлівна, 1981 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-

кола Григорович.
Сірська Віра Володимирівна, 1968 року 

народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Сірська Христина Петрівна, 1995 року на-
родження, суб’єкт подання – Симоненко Пе-
тро Миколайович.

Стець Михайло Осипович, 1984 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Фундяк Катерина Мирославівна, 1990 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Хоцінський Ігор Васильович, 1985 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Дільнична виборча комісія № 611030
(с. Шманьківчики)

Голова комісії – Мишкун Віта Орестівна, 
1988 року народження, суб’єкт подання – Шкі-
ряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Гіль Тадей 
Миколайович, 1953 року народження, суб’єкт 
подання – Порошенко Петро Олексійович.

Секретар комісії – Бурдяк Ольга Михай-
лівна, 1983 року народження, суб’єкт подання 
– Тимошенко Юлія Володимирівна.

Члени комісії:
Беренда Оксана Тарасівна, 1975 року на-

родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Гаврушко Володимир Ярославович, 1980 
року народження, суб’єкт подання – окружна 
виборча комісія.

Гаврушко Стефанія Михайлівна, 1956 
року народження, суб’єкт подання – Ляшко 
Олег Валерійович.

Глух Оксана Михайлівна, 1985 року народжен-
ня, суб’єкт подання – окружна виборча комісія.

Зелінський Володимир Ігорович, 1993 
року народження, суб’єкт подання – Ярош 
Дмитро Анатолійович.

Мишкун Ганна Володимирівна, 1960 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Москальчук Ігор Богданович, 1968 року 
народження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Наконечний Володимир Іванович, 1982 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Остяновський Богдан Йосифович, 1952 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Рудзевич Марія Мирославівна, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Сидор Володимир Іванович, 1994 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Сидор Іван Володимирович, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Сидор Уляна Володимирівна, 1972 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Дільнична виборча комісія № 611031
(с. Шульганівка)

Голова комісії – Герук Ганна Павлівна, 
1955 року народження, суб’єкт подання – Куй-
біда Василь Степанович.

Заступник голови комісії – Луків Любов 
Йосипівна, 1988 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Прондюк Ганна Ми-
хайлівна, 1971 року народження, суб’єкт по-
дання – Клименко Олександр Іванович.

Члени комісії:
Барицька Надія Федорівна, 1960 року на-

родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Басістий Йосип Степанович, 1951 року 
народження, суб’єкт подання – Ярош Дмитро 
Анатолійович.

Батіста Ольга Ярославівна, 1956 року на-
родження, суб’єкт подання – Гриценко Анато-
лій Степанович.

Білоус Наталія Ярославівна, 1983 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Дутка Лідія Андріївна, 1962 року наро-
дження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Мостюк Володимир Євгенович, 1986 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Мостюк Надія Богданівна, 1979 року наро-
дження, суб’єкт подання – Симоненко Петро 
Миколайович.

Назарак Євген Михайлович, 1953 року 
народження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Назарак Надія Євгенівна, 1985 року наро-
дження, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Не-
сторович.

Осадца Галина Петрівна, 1968 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ляшко Олег Валерійович.

Чарнош Ірина Мирославівна, 1993 року 
народження, суб’єкт подання – Маломуж Ми-
кола Григорович.

Дільнична виборча комісія № 611032
(с. Ягільниця)

Голова комісії – Глова Богдан Іванович, 
1962 року народження, суб’єкт подання – Шкі-
ряк Зорян Несторович.

Заступник голови комісії – Матвіїв Марія 
Миколаївна, 1987 року народження, суб’єкт 
подання – Клименко Олександр Іванович.

Секретар комісії – Дюк Уляна Романівна, 
1982 року народження, суб’єкт подання – Ті-
гіпко Сергій Леонідович.

Члени комісії:
Вітів Світлана Іванівна, 1977 року наро-

дження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Гладун Інна Михайлівна, 1983 року народжен-
ня, суб’єкт подання – Ярош Дмитро Анатолійович.

Зиновіїв Галина Петрівна, 1977 року наро-
дження, суб’єкт подання – Богомолець Ольга 
Вадимівна.

Либа Ірина Володимирівна, 1974 року на-
родження, суб’єкт подання – Маломуж Мико-
ла Григорович.

Мацишин Андрій Євстахійович, 1977 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Рісна Марія Іванівна, 1971 року народження, 
суб’єкт подання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Слота Світлана Зіновіївна, 1976 року на-
родження, суб’єкт подання – окружна виборча 
комісія.

Солодкий Володимир Євгенович, 1978 
року народження, суб’єкт подання – Куйбіда 
Василь Степанович.

Теребенець Григорій Васильович, 1957 року 
народження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Чайка Андрій Мирославович, 1987 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Щур Володимир Володимирович, 1994 
року народження, суб’єкт подання – Симонен-
ко Петро Миколайович.

Ярмолюк Юлія Юріївна, 1991 року наро-
дження, суб’єкт подання – Гриценко Анатолій 
Степанович.

Дільнична виборча комісія № 611033
(м. Чортків, лікарня)

Голова комісії – Дякович Наталія Михай-
лівна, 1984 року народження, суб’єкт подання 
– Ярош Дмитро Анатолійович.

Заступник голови комісії – Гевко Тетяна 
Львівна, 1987 року народження, суб’єкт по-
дання – Тимошенко Юлія Володимирівна.

Секретар комісії – Гуменюк Оксана Іва-
нівна, 1954 року народження, суб’єкт подання 
– Клименко Олександр Іванович.

Члени комісії:
Віхніч Галина Романіївна, 1961 року народжен-

ня, суб’єкт подання – Шкіряк Зорян Несторович.
Віхніч Ігор Михайлович, 1953 року наро-

дження, суб’єкт подання – Ляшко Олег Вале-
рійович.

Войцехівська Ольга Якубівна, 1943 року 
народження, суб’єкт подання – Симоненко 
Петро Миколайович.

Козлов Володимир Леонідович, 1952 
року народження, суб’єкт подання – Маломуж 
Микола Григорович.

Мельник Анатолій Тадейович, 1958 року 
народження, суб’єкт подання – Тягнибок Олег 
Ярославович.

Мотюк Уляна Володимирівна, 1995 року 
народження, суб’єкт подання – окружна ви-
борча комісія.

Петрик Інна Ігорівна, 1983 року народження, 
суб’єкт подання – Куйбіда Василь Степанович.

Родинюк Анна Михайлівна, 1958 року на-
родження, суб’єкт подання – Тігіпко Сергій 
Леонідович.

Солодка Віра Євстахіївна, 1964 року на-
родження, суб’єкт подання – Богомолець 
Ольга Вадимівна.

Солоха Валентин Олексійович, 1953 року 
народження, суб’єкт подання – Гриценко Ана-
толій Степанович.

Стефанишин Ганна Степанівна, 1952 року 
народження, суб’єкт подання – Порошенко 
Петро Олексійович.

Чайковська Ірина Віталіївна, 1964 року 
народження, суб’єкт подання – Добкін Михай-
ло Маркович.

         

         Секретар окружної виборчої комісії 
АНДРУНИШИН С.М. 



– Сьогодні 
при оформлен-
ні закордонного 
паспорта у зви-
чайному режимі 
(протягом міся-
ця) громадяни 
оплачують 170 
грн. державного 
мита, 87,15 грн. – 

вартість адміністративної послуги та 120 грн. 
– вартість документа. Загалом – 377 гривень 
15 коп.

Державне мито надходить безпосередньо 
до загального фонду державного бюджету, 
і міграційна служба жодним чином не може 
розпоряджатися цими коштами.

Гроші від сплати вартості адміністративних 
послуг оплачуються на казначейські рахунки 
територіальних органів ДМС. З цих рахунків 
їх щоденно перераховують до загального 
фонду державного бюджету України.

Кошти від оплати вартості документа над-

ходять на казначейські рахунки територіаль-
них органів ДМС та перераховуються ними на 
спеціальний казначейський рахунок ДМС. За 
ці гроші міграційна служба закупляє бланки 
закордонного паспорта на Державному під-
приємстві «Поліграфкомбінат «Україна» та 
оплачує послуги персоналізації бланку (нане-
сення персональних даних громадянина на 
полікарбонатну сторінку паспорта), яка здій-
снюється на Державному підприємстві «Дер-
жавний центр персоналізації документів».

Оскільки у держбюджеті на 2014 рік не пе-
редбачено фінансування для ДМС на при-
дбання бланків закордонних паспортів та їх 
персоналізацію, кошти, сплачені громадяна-
ми, є єдиним джерелом фінансування витрат, 
пов’язаних із закупівлею бланків та їх персо-
налізацією. У разі припинення оплати вартос-
ті бланка громадянами міграційна служба не 
зможе закупити бланки та оплатити послуги з 
їх персоналізації та змушена буде припинити 
видачу закордонних паспортів.

Відповідно до статті 368 Кримінального 
кодексу України прийняття службовою осо-
бою пропозиції чи обіцянки надати їй або 
третій особі неправомірну вигоду за вчинен-
ня чи не вчинення такою службовою особою 
в інтересах того, хто пропонує або обіцяє 
неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з використанням наданої 
їй влади чи службового становища – кара-
ються штрафом від семисот п’ятдесяти до 
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами 
на строк від одного до двох років.

Також нагадуємо, що відповідно до статті 
369 Кримінального кодексу України пропози-
ція службовій особі надати їй або третій особі 
неправомірну вигоду за вчинення чи не вчи-
нення службовою особою в інтересах того, 
хто пропонує або обіцяє неправомірну виго-
ду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії 
з використанням наданої їй владою чи служ-
бовим становищем – карається штрафом від 
двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або гро-
мадськими роботами на строк від шістдесяти 
до двохсот сорока годин, або обмеженням 
волі на строк до двох років.

Надання службовій особі або третій особі 
неправомірної вигоди за вчинення службо-
вою особою в інтересах того, хто надає не-
правомірну вигоду, чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з використанням наданої 
влади чи службового становища – карається 
штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або обмеженням волі на строк від двох до 
чотирьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк зі спеціальною конфіскацією.

Особа, яка пропонувала, обіцяла чи на-
дала неправомірну вигоду, звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо сто-
совно неї були вчинені дії щодо вимагання 
неправомірної вигоди і після пропозиції, обі-
цянки чи надання неправомірної вигоди вона 
до повідомлення її про підозру у вчиненні нею 
злочину добровільно заявила про те, що ста-
лося, органу, службова особа, якою згідно із 
законом має право повідомляти про підозру.

любомир ХОМ`ЯК,
 начальник відділу Держземагентства 

у Чортківському районі

З метою забезпечення безпечного і якіс-
ного обслуговування пасажирів, підвищення 
транспортної дисципліни технічної готов-
ності транспорту, профілактики аварійності 
під час здійснення перевезень пасажирів 
та їх багажу на таксі з 20 квітня по 23 трав-
ня ц. р. в Чортківському районі проводиться 
комплекс профілактичних заходів на паса-
жирському автотранспорті під умовною на-
звою «Таксомотор-2014». Під час проведення 
операції буде звертатись увага на наявність 
відповідних документів, які дають право 
здійснювати таксомоторні перевезення, спе-
ціального додаткового обладнання (справ-
ність лічильників-«таксометрів», правомір-
ність їх встановлення, наявність пломб або 
свідоцтва про повірку даних відповідними 

органами), забезпечення технічного стану 
автотранспорту та своєчасність (щорічне) 
проходження державного технічного огляду, 
передрейсового-післярейсового медичного і 
технічного контролю.

Згідно із законодавством вживатимуться 
заходи щодо заборони експлуатації тран-
спортних засобів, технічний стан яких не від-
повідає правилам, нормам і стандартам без-
пеки дорожнього руху, та притягнення винних 
до відповідальності, передбаченої Кодексом 
України про адміністративні правопорушення 
та Законом України «Про дорожній рух».

Василь ПРИСУНьКО, 
ст. державтоінспектор В ДАІ з АОТ 

Чортківського району

Змагання проходили за круговою системою і 
кожна команда провела по 15 ігор. «Голос народу» 
(№ 1 (8443) від 1 січня ц. р.) розповідав про 
перший етап даних змагань, де юні баскетболісти 
Чортківської РКДЮСШ, зігравши 9 ігор та 
здобувши вісім перемог, вибороли перше місце.

У другому колі чортківські баскетболісти 
зустрічались із командами Тернопільської, 
Зборівської та Збаразької ДЮСШ. Ці зустрічі 
проходили у Тернополі, а останні – у Гусятині. 
За результатами змагань чортківчани здобули 
загальнокомандне II місце, поступившись 
першістю команді Тернопільської ДЮСШ.

Дирекція та тренерський колектив 
Чортківської РКДЮСШ висловлює подяку юним 
баскетболістам за перші успіхи на спортивній 
ниві, батькам – за підтримку і розуміння, адже 

ведення здорового способу життя дітьми є 
надзвичайно актуальним на даному етапі.

Срібними призерами обласної дитячо-
юнацької баскетбольної ліги стали: Тарас 
Шевченко, Роман Корнєв, Назар Жуковський 
(гімназія ім. М.Шашкевича), Ігор Шевчук (ЗОШ 
№ 5 І – ІІІ ст.), Владислав Баюк (школа-інтернат), 
Тарас Скуржанський (Звиняцька ЗОШ І – ІІ 
ст.), Юрій Павлинів, Едуард Піжук, Олександр 
Драбик, Віталій Вербіцький (ЗОШ № 4 І – ІІІ 
ст.), Денис Ониськів (Тернопільський технічний 
коледж ім. І.Пулюя). Команду підготували 
тренери Василь Градовий та Василь Зубчик.

Володимир ШеВЧУК, 
заступник директора 

з навчально-тренувальної роботи 
Чортківської РКДЮСШ 

За попередніми даними про отримані дохо-
ди відзвітували вже 597 громадян, в тому чис-
лі 120 подали декларації, аби скористатися 
правом на податкову знижку.

У цьому році доходи у вигляді спадщини 
та подарунків задекларували 118 мешканців 
області, доходи від продажу рухомого і неру-
хомого майна – 18 громадян, іноземні доходи 
– 27, інші доходи, з яких не було отримано по-
датку на доходи фізичних осіб, – 31 особа.

Сума задекларованих доходів становить 
майже 13620,3 тис. грн.

За наслідками поданих декларацій грома-
дянами нараховано до сплати 895 тис. грн. 
податку на доходи фізичних осіб, а 113,5 тис. 
грн. податку належить їм до повернення.

тетяна БелІЧеНКО, 
                 начальник Чортківської ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Тернопільській області 
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Міграційна служба інформує

Куди йдуть кошти, оплачені при 
оформленні закордонного паспорта?

Куди надходять кошти, які сплачують громадяни при оформленні паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон і як вони витрачаються, редакції розповів 
завідувач Чортківського районного сектора УДМС України в тернопільській області 

Ілір̀ ян СВАРИЧеВСьКИЙ.

«таксомотор-2014»
Під «прицілом» – пасажирські 

перевезення

Держземагентство застерігає

Вимагають хабар – повідомте 
компетентні органи!

Шановні громадяни!
Повідомляємо, що у разі вимагання посадовими (службовими) особами 

територіальних органів Держземагентства області хабаря або іншої неправомірної 
вигоди, зловживання владою або службовими повноваженнями вам необхідно про цей 

факт повідомити сектор запобігання та протидії корупції Головного управління 
Держземагентства в тернопільській області (тел. (0352) 2-60-58), 

а також правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів реагування 
згідно із законодавством.

ОДпІ інформує

На Чортківщині фінішувала 
деклараційна кампанія

Спорт

Срібні здобутки юних баскетболістів
У спортивному комплексі Гусятинської ДюСШ відбувся завершальний етап 

обласної дитячо-юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 1999 р. н. і молодших. 
Згідно з положенням про змагання дозволялось 

брати участь двом баскетболістам 1998 р. н.

14 травня ц. р. о 12-й год. в Чортківському районному відділі внутрішніх справ за 
адресою: м. Чортків, вул. Горбачевського, 1, відділ кадрів відбудеться прийом громадян 
начальником внутрішньої безпеки УМВС України в Тернопільській області полковником 
міліції ВЛАСОВИМ А.В. 

Довідки за  тел.: 2-12-45, 2-33-45.

Оголошення

Четвертий рік поспіль у спортивному комп-
лексі «Економіст» інституту підприємництва 
і бізнесу ТНЕУ районний центр фізичного 
здоров`я населення «Спорт для всіх» про-
водить турнір із футзалу серед аматорських 
команд підприємств, установ та організацій 
Чортківщини. Цьогоріч попри не зовсім спор-
тивний настрій, пов’язаний з останніми тра-
гічними політичними подіями в країні, у ньо-
му взяло участь 16 команд, серед яких були 
представлені і доволі незвичні для футболь-
ного ока колективи, такі як Служби безпеки 
України, пожежників, міліції, районної влади і 
навіть… Бучацької єпархії УГКЦ. 

Розбиті на чотири підгрупи, учасники тур-
ніру виборювали право пробитись до фіналь-
ного квартету, ігри якого відбулися 7 травня. 
У результаті запеклих баталій до омріяної 
четвірки увійшли команди Товстеньківського 
крохмального заводу («Крохмаль»), Бучацької 
єпархії УГКЦ, «Освіта», складена в основному 
з тренерів дитячо-юнацької спортивної школи 
та вчителів фізкультури, та найдосвідченіша 
за віком учасників «Вікторія».

Кожна гра фіналу була сповнена драма-
тизму, що свідчило про рівний склад його 

учасників. Так, у першому матчі лише в серії 
семиметрових освітяни здолали священнос-
лужителів, а «Вікторії» усміхнулася вікторія 
тільки на останніх секундах зустрічі з «крох-
малівцями». У матчі за бронзу знову не по-
щастило останнім, котрі за рівної гри врешті 
поступилися з рахунком 4:5 Бучацькій єпархії. 

З рахунком 3:3 закінчилася й вирішальна 
зустріч турніру між «Освітою» та «Вікторією», 
хоча значно молодші освітяни, яким пророку-
вали перемогу, здавалося, безнадійно посту-
палися по ходу зустрічі – 0:3. Однак знайшли в 
собі сили переламати хід гри і на останніх хви-
линах матчу відквитати гандикап у три м’ячі. 
У серії післяматчевих штрафних ударів хо-
лоднокровний досвід взяв гору над майстер-
ністю. Тож «Вікторія» – чемпіон Чортківщини з 
футзалу-2014. Кубки та грамоти переможцям 
і призерам під гарячі оплески присутніх вру-
чив голова районної федерації футболу Іван 
Стечишин.

любомир ГАБРУСьКИЙ,
фото автора

Футзал

Досвід б`є клас

«



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Ту війну недарма іменують ще просто Зимовою – власне таке 
поняття Іван Омелянович, як мовиться, зазнав на власній шкурі: 
поприморожував за 45-градусних морозів Скандинавії і ноги, й за-
галом нижню частину тіла. Йому б додому, бо вже й відслужив, 

аж тут 22 червня 1941-го – знову війна, на цей раз радянсько-
німецька. І її він пройшов від першого до останнього дня, усі 
1418.

Одразу, пригадує, втрапив до Естонії. Потому були і Польща, й 
Німеччина. Травень 45-го зустрів у Берліні – медаль «За взяття 
Берліна» – одна із його бойових нагород, датована днем 2 травня 
1945 року. Ще одна солдатська відзнака – орден Вітчизняної війни 
І ступеня. І – медаль «За відвагу». 

– Як розповім, за що її отримав – сміятися будете, – охоче вда-
ється до споминів колишній фронтовик.

А діялось те в Польщі. Радянське угруповання взяло в облогу 
вороже, німецьке чисельністю до 70 (!) тисяч осіб. Та що з того, як 
ворог був нероззброєний... «Мали ми якось перепочинок між сосен, 
присіли з казанками з кашею, а тут – німець суне. Нас чоловік 200 чи 
300, а їх – ціла хмара, – оповідає Іван Омелянович. – Треба тікати, 
а що зробиш? Був там якийсь невеличкий завод з переробки шкір, 
а коло нього – кавальчики городу, що виділили робітникам. Набли-
жаються німці, ми розбігаємося, бо вони вже близько, кулі свистять: 
або тебе, або ти. Ось я й сховався до чийогось нужника, а мав біля 
себе автомат і чотири гранати. Автомат би не вирятував в такій си-
туації, тільки гранати. Як відчинять двері, думаю, я й зірву і себе, і їх. 
Та не відчинили, обминули. А я взявся палити по них ззаду щодуху, 
більше десятка ворогів поклав. Тоді й отримав «За відвагу»...

Ще одного епізода пригадує наш співрозмовник. Прикрого. 
Закінчувалась радянсько-фінська війна. Всім тим воякам, котрі 
долали Карельський перешийок, видали по 300 рублів. То були 
немалі гроші. Іван Петлюк, командир відділення, вирішив якось 
винагородити своїх підлеглих. Придбали шампанського, цигарок 
«Казбек» (він тоді завзято палив). Поснули втомлені бійці. А відтак 
четверо не прокинулись – мабуть, вражені одним із тих трунків. 

Відтоді їх командир і кинув палити. Назавжди. Цю звичку й нині 
відносить до одного із секретів свого довголіття, хоча загалом їх 
не визнає. Як заходить мова про традиційні «наркомівські» сто 
грамів, зізнається, що можна випити й більше – аби лиш з доброї 
нагоди й належного наміру. 

Він воював і в кавалерії, і в «матінці» піхоті. Дістав поранення в 
руку, і контузію. Однак серйозних уражень не мав – уберіг Всевиш-
ній. Дослужився до старшини. Ще рік по війні служив у Берліні. І 
загалом – аж до 1947 року. А додому повернувся – скрізь і голо-
дно, й холодно: хату розбомбило, маму, брата вбило. Одне слово, 
як кажуть, – голий-босий і простоволосий. Та до праці привчений 
з малолітства, з шести років, відколи, каже, себе й пам`ятає. Бо 
як тільки трішки підріс, було, трудився у колгоспі, ще до призову в 
армію. Туди й по демобілізації подався, був водієм – так само, як і 
на Чортківщині, коли на початку 80-х років удвох з дружиною сюди 
перебралися, Тоді й пішов до горішньовигнанського колгоспу пра-
цювати, хоч був уже на пенсії. Та ще вісім літ кермо вантажівки 
крутив.

А до Горішньої Вигнанки, мабуть, привела доля. Син нашого ві-
заві, Анатолій Шевченко, ще раніше сюди перебрався, було, на 
вітцівщину його дружини. Батьки ж, старість зустрічаючи, й собі 
вирушили поближче до дітей. Сталось так, що син помер ще рані-
ше, а торік восени й Іван Омелянович овдовів, полишила цей світ 
його половинка п. Зоя. От і вікує на самоті. Родина, звісно, навідує 
старенького – й невістка, і внуки. Та він, з усього видно, великий 
оптиміст: бадьориться, не здається на поталу прожитим літам. 
Сам город порає, якусь там домашню живність, бо ж село! У хаті, 
на обійсті – довкола чистенько й затишно, на заздрість будь-якій 
господині. Ліворуч від хати немов впинив свій хід-ріст громіздкий 
(до двох людей в охопленні!) горіх, котрому, за словами господа-
ря, доля накувала понад чотири сотні літ. Поодаль на зеленому 
моріжку розвиває крону ще один горіх, там же хизуються розлогіс-
тю віт доволі зрілі яблуня й груша. І ген-ген стелиться й вабить око 
багатий краєвид галицької землі. Запитуємо, чи стала для Івана 
Омеляновича другою малою батьківщиною Чортківщина. «Нехай 
мене ріжуть, а ніяк, – каже, – туди, до себе тягне. Та що вже по-
робиш, де подінешся?». І додає, що тут, в цій землі, спочивають 
рідні люди, і йому тут лежати. 

– Ось ви родом з Вінниччини, а вікуєте тут вже понад тридцять 
літ, що можете з приводу нинішніх подій сказати, як вам гасло 
«Єдина Україна»? – запитуємо.

– Хочу сказати, що я виріс в Україні, живу і буду жити в Україні! 
Україна одна й неподільна! – відповідає затято. – Не дай, Боже, 
війни! Якби я її не бачив, не пройшов від початку до кінця, то ще 
би думав, як хтось думає і прагне...

– А як ви ставитесь до того, що росіяни напали на Україну? – то 
вже війт Борис Гевко запитує.

– Знаєте, агресія – це є агресія, – ні на мить не вагається 
ветеран-фронтовик. – Гітлер теж не оголошував війни, а хитро 
уклав договір про ненапад, наші ж, було, заспокоїлись, розслаби-
лись... Знаємо, що з того вийшло. Треба пам`ятати історію і бути 
пильними. 

Прощаємось. І одразу ж домовляємось про наступну зустріч 
– на 100-річний ювілей. А там далі – нехай як схоче. «Такі люди 
– поважані й шановані, взірці солдатської доблесті та справжньо-
го патріотизму – нашому молодому суспільству, що формується, 
надзвичайно потрібні» – підсумовує Борис Володимирович Гевко.

Анна БлАЖеНКО
Фото Ореста лИЖеЧКИ
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Суспільство

Обереги роду

А ти вижив, солдат, хоч не раз помирав, 
хоч і друзів ховав, й під Берліном стояв!..

Злітають душі в небо вирієм
Баннер, панно, білборд, сіті-лайт, стенд – яких лиш озна-

чень старих і новітніх не вживаємо до означення вистав-
леної в публічних місцях інформації, потрібної й не дуже. 

Однак ось такі, що за-
свідчують нашу безмірну 
національну гордість, до 
чорноти затьмарену без-
мірними втратами юного 
цвіту, «проростають» нині 
по всіх галицьких селах 
та містечках. Не гаснуть 
свічі пам`яті Небесної со-
тні і у с. Сосулівка, де не 
тільки увіковічнено спря-
мовані в майбутність по-

гляди Героїв України, а й виписано зворушливі рядки поетки-
піснярки Лесі Любарської:

Знаменом вкриті... Серце крається.
Батьки з дитям своїм прощаються...
В хустині чорній плаче дівчина,
Уже вдова, хоча й не вінчана.
То наша Воля робиться свята!..
І низом-долом підпис, котрий понад все, – «Від молоді 

села Сосулівка»...
 

Доторк до рідних джерел
Нещодавно Національним заповідником «Замки Тернопілля» 

разом з Міністерством культури України проведено науково-
практичну конференцію «Битва під Збаражем – важливий етап 
національно-визвольної революції українського народу ХVІІ 
ст.». Учасниками конференції були й наші земляки – археолог 
Володимир Добрянський, який виступив з темою «Геоприродне 
оточуюче середовище Західного Поділля і особливості побудо-
ви Збаразького та інших замків у ХVІІ ст. до нових умов стратегії 
і тактики війни», та кандидат історичних наук, доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін ЧІПБ ТНЕУ Ярослав Дзісяк – тема його 
доповіді «Відмінності між командувачами військом Речі Поспо-
литої під час облоги Збаража 1649 р.: Фірлей і Вишневецький». 
За матеріалами конференції, котра присвячувалась 365-річчю 
історичної битви під Збаражем, видано збірник тез доповідей, 
яким зможуть скористатися у своїй праці вчителі, викладачі ви-
шів, науковці та краєзнавці.

Бо книга підносить до неба
Всесвітньому дню книги та авторського права присвячу-

валась зустріч літстудійців «Сонячного грона» у Чортківській 
районній бібліотеці. Цікавинки з хронології пам`ятників книги у 
світі повідала присутнім очільниця літстудії – фаховий бібліоте-
кар Олександра Наконечна. Ця інформація супроводжувалась 
мультимедійним переглядом. Як і зазвичай, тон плину поетич-
ної думки задавав ініціатор влаштування ось таких зустрічей, 
науковець з душею поета Ярослав Дзісяк (Дорожний), гармо-

нійно доповнювала його мастита майстриня красного письмен-
ства Раїса Обшарська, вдарувавши книгозбірні чергову прозову 
збірку «Танець на крилі яструба». До слова, п. Ярослав поціну-
вав, що «авторка своїм поглядом на історію правдиво і легко, як 
граціозність жіночої ходи, нівелює стереотипи радянської істо-
ріографії, які часто повторюються і в сьогоденні». Присутні ав-
тори зачитали свої твори. З огляду на Світлий післявеликодній 
тиждень у плині зустрічі було представлено світлини на тему 
Неба й неба України зокрема, а також малюнки німецького ху-
дожника Олександра Ромеля. Була й можливість оглянути ви-
ставку книг, вдарованих бібліотеці авторами, гостями подібних 
зустрічей як із Чорткова, так і з Франківщини.

Мистецький акорд у тональності лірики
Розквітли й зодягнулись у випромінену велику Христову 

любов правдиві християнські душі, котрі не хочуть воювати й 
руйнувати Божий мир, а своїм таланом, наче світлом, наповню-
ють світ. Це потвердила зроненим словом винуватиця зустрічі 
членства клубу творчих особистостей, який постійно провадять 
Ольга та Яромир Чорпіти, поетка Галина Василишин. Вона має 
хист і до режисури, любить музику і до своєї поезії гармонійно 
та змістовно підібрала музичний фон та відео, п. Галина ще й 
вишиває, любляча мати, дружина, щира порадниця для друзів, 
працює секретарем у ЗОШ № 5. Її можна назвати «світлоносна 
душа». Нас направду заколісував спів романсу у виконанні са-
мої ж поетеси, навіювався сум та емоційне співстраждання від 
«гри віолончелі», збадьорювався дух від вірша про Україну, яка 
навік повстане із руїни, відчуття співпереживання чужих доль, 
бід, чужого болю – багато промінчиків світлої поетичної музи 
зігрівали наші серця. (За інф. Оксани Млодзяновської).

Ведуча рубрики Анна БлАЖеНКО
Фото Ореста лИЖеЧКИ

Новинар

Ну що ж, прямуємо туди для наочного виявлення небезпе-
ки. Дорогою до Колиндян наша редакційна автівка обганяє з 
десяток важких величезних комбайнів “Джон Дір”, що курсу-
ють у тому ж напрямку. 

Прибувши на вказане місце, споглядаємо пожвавлений рух 
різного роду машин. А на дорозі – яма на ямі!.. Водії, шану-
ючи свої авто, обирають менш пошкоджений відрізок шля-
ху, об’їжджаючи, так би мовити, доволі рельєфну поверхню 
проїжджої частини майже попри самісінький мур обійстя п. 
Бубель. Слід зауважити, проїжджаючі, бачачи, що ми фото-
графуємо дорогу, сигналили, тим самим підтримуючи наші 
наміри домогтися позитивних змін. 

«Уже давно, кілька десятків років тому, як розширювали 
дорогу, – розповідає Марія Данилівна, – то забрали зо 2 м в 
ширину території мого подвір’я, та кому й що казати… У час 
проливних дощів уся вода з дороги стікала на обійстя. Хата 
дуже стара, збудована ще моїми батьками у 1934 році; підми-
вала вода фундамент; утворювалися тріщини в стінах. То те-
пер, нещодавно, найняла я робітників, викопали вздовж фосу, 
вода спиняється в ній, але мур все-таки підмиває. Гляньте, 

як похилився, бо ж і стежини не зостави-
ли. А як їдуть вантажівки (мовляє жінка 
зі слізьми на очах), то шиби на вікнах 
дзеленчать, образи хиляться на стінах. 
До біди – недалеко…». Саме в ту мить 
наближалися комбайни і, направду, аж 
земля під ногами дрижала, як ними по-
чало гецати по тих ямах на дорозі. «Аби 
не дай, Боже, якоїсь аварії, – бідкається 
жінка, – то перекотом машина впинеться 
в мене на подвір’ї, все завалить…». 

По той бік дороги – навпроти – дово-
лі широке зроблено узбіччя, а на ньому 
тамтешні господарі повикладали кубан-
ці, щоби машини не об’їжджали тротуа-
ром; хоча помешкання розташоване на 
пагорбку, йому нічого не зашкодить. 

За стан даної дороги відповідає філія 
«Чортківський автодор». Власне до його 
керівника Володимира Мельника ми і 

звернулися за вирішенням проблеми. 
І ось роз’яснення. Про дану невтішну ситуацію п. Мельник 

давно знає і її усунення, так би мовити, тримає на пульсі. 
Причина бездіяльності – відсутність фінансування та призу-
пинення роботи Деренівського АБЗ (який є філією відомчого 
асфальтно-бетонного заводу «Тернопіль облавтодор»). Як 
повідомив Володимир Адамович, загалом (враховуючи вар-
тість матеріалу, оплату за пальне та працівникам за роботу), 
щоби відремонтувати той відрізок шляху, потрібно близько 
65-70 тис. грн. А райавтодор, як-то кажуть, по вуха в боргах. 
Проте як тільки-но фінансування піде на позитив, пообіцяв 
п. Володимир, то в першу чергу доведуть до ладу саме той 
шмат дороги і про узбіччя подбають. 

Тож, сподіваємося, що справа вже рухнулася з так званої 
«мертвої точки» і проблема в скорім часі розчиниться… 

 
тетяна лЯКУШ 

Фото любомира ГАБРУСьКОГО 

тема номера

І знову про жахливий стан доріг…



14 травня. Тривалість дня – 15.25. Схід – 05.12. Захід – 20.37. Іменини святкують макар, Тамара

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.05 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.45, 17.00 
Громадське телебачення
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 56 с. (1) 
13.45 Вiра. Надiя. Любов 
15.45 Музична академiя. 
Євробачення 
19.00 Нацiональнi дебати 
20.30, 21.25 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30 ТСН
10.00 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.05 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.05 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25 Т/с “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
22.25 “В мережi” 
23.30 Х/ф “Меланхолiя” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с “Не 
шкодую, не кличу, не плачу” 
14.55 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
15.50 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Сiльська iсторiя” 
00.35 Д/ф “Вставай як 
один” 

УТ-1
07.05 Х/ф “Коли дерева 
були великими” 
09.10 Шеф-кухар країни 
10.25, 17.40 Громадське 
телебачення
11.40 Православний вiсник 
12.40 Д/ф “Чесно жити i чесно 
померти. Iгуменя Йосифа Вiтер” 
13.45 Як Ваше здоров’я? 
14.40 В гостях у Д. Гордона 
19.00 Нацiональнi дебати 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Фольк-music 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.30 Країна on-line 

1+1
07.35, 09.00 Мультфiльм (1) 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.30 Д/ф “Жiночi обличчя 
революцiї” 
10.40 ТСН 
11.25 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.40 “Українськi сенсацiї. 
Цiна зради” 
13.45 Х/ф “Хайтарма” 
15.30 Х/ф “Трава пiд 
снiгом” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос країни 4. 
Перезавантаження” 
00.15 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 Т/с “Сiльська iсторiя” 
14.05 Т/с “Тато для Софiї” 
18.00, 21.40 Т/с “Ти 
заплатиш за все” 
20.00, 01.20 “Подробицi 
тижня” 
23.30 Х/ф “Здивуй 
мене” (2) 
02.50 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” 
04.25 Мультфiльми 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
08.20, 08.40 Гiсть студiї 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50 Не вiр худому кухарю 
10.25 Українського роду 
10.40, 16.20, 19.55 
Громадське телебачення 
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 52 с. (1) 
13.45 Дорослi iгри 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Вiкно в Америку 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.40 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
10.40 Х/ф “Жiнка, яка спiває” (1) 
12.25, 01.45 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.35 Х/ф “Бiлий тигр” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
20.55 “Чистоnews” 
21.10 Т/с “Кураж” 
22.20 “Грошi” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с “Так 
далеко, так близько” 
15.15 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Дорога додому” 
00.10 Х/ф “Полiцейський з 
Беверлi-Хiллз 3”

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.50, 16.25, 19.55 
Громадське телебачення  
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 54 с. (1) 
14.10 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
15.50 Чемпiонату свiту з 
футболу 2014. Щоденник FIFA 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.50 ТСН
10.00 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.00 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.30, 21.10 Т/с “Кураж” 
15.40 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.20 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с “Диван 
для самотнього чоловiка” 
14.55 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
15.50 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Криве дзеркало душi” 
00.20 Х/ф 
“Iншi 48 годин” (2)
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15 травня
ЧетВеР

16 травня
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17 травня
СУБОтА

18 травня
НеДІлЯ

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55, 18.50 Час-Ч 
10.40, 16.25, 19.55 
Громадське телебачення 
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 53 с. (1) 
13.40 Д/ф “Василь Стус. 
Феномен суток” 
15.50 Наш спорт. Валерiй 
Лобановський 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.50 ТСН 
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
10.00 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.00 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25, 21.10 Т/с “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.20 “Мiняю жiнку - 9” 

ІНТЕР
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00, 12.25 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13” 
13.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.40 “Судовi справи” 
15.35 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Диван для 
самотнього чоловiка” 
00.25 Х/ф “48 годин” (2) 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
11.00, 16.30, 19.55 
Громадське телебачення
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 55 с. (1) 
13.45 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
15.50 Рояль в кущах 
17.30 Про головне 
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України 
21.35 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
 

1+1
08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
09.00, 19.30, 23.40 ТСН 
10.00 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.05 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.05 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
14.25, 21.10 Т/с “Кураж” 
15.35 Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.20 Д/ф “Жiночi обличчя 
революцiї” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок 
з IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с 
“Криве дзеркало душi” 
14.55 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
15.50 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Не шкодую, не 
кличу, не плачу” 
00.35 Х/ф “Золота дитина” 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE 
10.50 Крок до зiрок 
11.40, 17.50 
Громадське телебачення 
12.45 Караоке для дорослих 
13.50 Моменти життя 
14.50 В гостях у Д.Гордона 
16.05 Концертна програма 
“Я - українець” 
19.00 Нацiональнi дебати 
21.00 Пiдсумки дня 
21.50 Українська пiсня 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Х/ф “Коли дерева 
були великими” 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
08.05, 08.30 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
08.50 “Свiтське життя” 
09.45, 10.55, 12.00, 13.10 Т/с 
“Свати - 6” (1) 
14.20 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.20 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї. 
Цiна зради” 
21.20 “Вечiрнiй квартал 2014” 
23.50 Х/ф “Хайтарма” 

ІНТЕР
06.20 Х/ф “Повернення 
“Святого Луки” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.25, 16.05 “Юрмала 2013” 
09.30 Новини 
11.00 “Обережно:) Дiти!” 
12.05 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” 
14.05 Х/ф “Лiсове озеро” 
18.00, 20.35 Т/с “Тато для 
Софiї” 
20.00, 02.05 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Вир чужих 
бажань” 
04.10 Мультфiльми 

ПРОДАЮТЬСЯ квартири

Вважати недійсними:

Футбол

Росохацька сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади головного бухгалтера 
(на час декретної відпустки)

Умови конкурсу:
– громадянство України;
– володіння державною мовою; 
– освіта вища, відповідного професійного 

спрямування;
– стаж роботи за фахом не менше 3 років.
Документи для участі у конкурсі при-

ймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення 
за адресою: Чортківський район, с. Рос-
охач,  вул. Івана Франка.

тел. для довідок – 56-5-31. 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський 
цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

новий будинок по вул. Заводській, жит-
лова площа – 215 кв. м, у завершеному 
стані. Земельна ділянка – 8,5 сотих.

тел. 068-006-33-96.

половина будинку у м. Чорткові. За-
гальна площа – 52,4 кв. м. Є дві кімнати, 
кухня, коридор, сарай, 2 підвали, город 7 
сотих.

тел.: 2-37-84, 097-370-17-00.
 
терміново будинок у с. Переходи по 

вул. Сонячній, 8, земельна ділянка 49 со-
тих, великий сад, вся земля приватизова-
на. Є гараж, хлів. Будинок газифікований. 
Ціна договірна. 

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. 

будинок у Чорному лісі або обміняю на 
квартиру в Чорткові. Є земельна ділянка 
24 сотих, великий сад, надвірні будівлі, 
підведено газ. Ціна договірна. 

тел.: 3-17-90, 066-983-55-28.

терміново будинок по вул. Граничній-
Бічній. Загальна площа – 200 кв. м, жит-
лова – 130 кв. м (сутерини по всій площі, 
гараж з підвальним приміщенням). Зе-
мельна ділянка 10 сотих.

тел.: 097-855-91-87, 097-855-91-88, 3-25-44.

будинок у с. Ягільниця (біля школи) пло-
щею 80 кв. м, з індивідуальним опаленням, 
з господарськими спорудами. Загальна 
площа – 0,15 га. Ціна договірна.

тел.: 050-745-70-90, 068-396-64-24.

2-кімнатна квартира по вул. 
Д.Січинського, 1, п`ятий поверх, загальна 
площа – 51,6 кв. м. Ціна договірна.

тел. 097-458-75-71.

4-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Галицькій, 4, кв. 21, на 3-му поверсі, за-
гальною площею 77,10 кв. м. Ціна договірна.

тел. 096-491-79-70.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, на 
4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хорошому ста-
ні. Можна з меблями. Великий цегляний га-
раж. тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

1-кімнатна квартира по вул. Зеленій, 
10/7, загальною площею 36,6 кв. м. Є авто-
номне опалення, вода, місце для розширен-
ня. Ціна договірна. 

тел. 098-240-39-91. 

1-кімнатна квартира у Чорткові по вул. 
Шевченка, 84, 5-й поверх  п`ятиповерхового 
цегляного будинку, загальна площа – 31 кв. 
м. Євроремонт, всі двері нові, металоплас-
тикові вікна, індивідуальне опалення, теле-
фон, Інтернет, кабельне телебачення, під-
вал. Ціна договірна.

тел. 097-911-48-38.

Друзі щиро сумують з приводу перед-
часної смерті вчителя Білівської ЗОШ І 
– ІІІ ступенів ЛОПАТИНСЬКОї Дарії Кос-
тянтинівни і висловлюють співчуття ро-
дині покійної.

Правління Чортківського районного 
споживчого товариства продає мага-
зини в селах: “Госпмаг” с. Свидова, 
с. Черкавщина, с. Ромашівка для 
демонтажу на будівельні матеріали, 
ціна по залишковій вартості об`єкта. 

тел.: 2-13-64, 2-23-49, 
067-354-10-11.

корейські травоїдні поросята.
тел. 097-892-15-25.

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів № 7 глибоко сумує з приводу смерті 
колишнього вчителя Богдана Романо-
вича ТУРОВА і висловлює співчуття сім`ї 

покійного.

Кубок району. ¼ фіналу
«Кристал» Заводське – Шманьківчики – 5:2; Ягільниця – Базар – 2:2 (додат. час – 3:2); Улаш-

ківці – Біла – 1:5; «Калічівка» Чортків – Ридодуби – 8:3. У ½ фіналу, матчі якого відбудуться 19 
серпня ц. р. на міському стадіоні «Харчовик», зустрінуться: «Кристал» – Ягільниця; Біла – «Ка-
лічівка».

Чемпіонат району. 2-й тур
Перша група. Шманьківчики – Шманьківці – 2:1; Гор. Вигнанка – Косів – 1:1; «Калічівка» Чорт-

ків – Поділля – 4:0; Росохач – «Динамо» Заводське – 2:7; Улашківці – Звиняч – 0:3; Ягільниця 
– Біла – 1:0. 

Друга група
Зона «А». Білобожниця – Палашівка – 2:3; Бичківці – Скородинці – 1:1; Свидова – «Максимум» 

Чортків – 3:1; Базар – Милівці – 3:0; Сосулівка – Ромашівка – 3:4; Джурин – Ридодуби – 1:1.
Зона «Б». Тарнавка – Угринь – 1:1; Колиндяни – Пробіжна – 0:4; Залісся – «Кристал» Заводське – 

2:4; Коцюбинчики – В.Чорнокінці – 0:6; «Зоря» Товстеньке – Гадинківці – 3:4; Товстеньке – вих.

будинки

Оголошення 
14 травня ц. р. об 11-й год. в актовій залі Чортківської райполіклініки відбудуться 

збори членів діабетичної асоціації.
Порядок денний:
Стан забезпечення хворих на діабет інсуліном та цукрознижуючими таблетками.

Правління

єдиний квиток за № 00305, виданий на ім`я: СИ-
ДОРОВА Поліна Дмитрівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії Д за № 238296, видане 3 серп-
ня 2006 р. Тернопільською облдержадміністрацією 
на ім`я: СИДОРОВА Поліна Дмитрівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 766765, видане 9 
квітня 2001 р. Тернопільською облдержадміністра-
цією на ім`я: ГЛАДІЙ Олександра Василівна.

земельні ділянки

інше

приватизована земельна ділянка площею 
10 сотих у районі Синякового (за заправкою) по 
вул. Затишній. 

тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.
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Педагогічний, учнівський, батьківський 
колективи та всі працівники Базарської 

ЗОШ І – III ст. щиро вітають 
з 30-річчям діяльності на посаді 

директора школи
Олександру Антонівну ГІНДУ. 

Шановна Олександро Антонівно!
Оцінити і віддати належну шану Вашій 

діяльності можуть ті, хто пліч-о-пліч ді-
лив з Вами будні й свята відповідальної і 
всепоглинаючої учительської долі. Адже 
ми завжди починаємо більше поважати 
людей після того, як спробуємо робити 
їхню роботу. Ви згуртували колектив про-
фесіоналів і успішно вели школу до ма-
леньких, але таких важливих для людей 
перемог та успіхів. Ви вмієте слухати й 
розуміти інших, цивілізовано розв’язуєте 
конфлікти, поважаєте демократичні рі-
шення, даєте можливість кожному ви-
словлювати та відстоювати власну точку 
зору. Ви успішно склали іспит керівника 
на людяність, толерантність, вимогли-
вість, розуміння і підтримку. Сотні учнів, 
батьків, колег дякують Вам за спільну 

працю і зичать творчих злетів, 
успіхів на освітянській ниві.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба,
Бажаємо Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

10 травня святкуватимуть 
золотий ювілей подружнього життя 

наші батьки
Віра Костянтинівна 

та Михайло Петрович ЄВІНИ 
із м. Чортків.

Минуло вже піввіку з того часу,
Як в вашому житті цвіла весна.
І скільки прожито, пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте,
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

З любов̀ ю і шаною – 
ваші діти 
та онуки.

Цими днями, коли буяє все зеленню 
навкруги, шлемо вітання з нагоди 

45-річного ювілею
для бухгалтера центральної 

бухгалтерії
любові Михайлівни ЗлАГОДИ.

Прийми від нас 
цей скромний дар – 
Вінок суцвіть 
       і побажань.
Від води Тобі сили, 
від роси – здоров`я,
Від дітей Тобі шани, 
від родини – поваги,
Хай Тобі довіку 
щасливо живеться, 

Хай завжди достаток у домі ведеться. 
Хай житєва дорога, 
                по якій ще судилось пройти,
Буде завжди для Тебе щаслива.
Хай на Твою честь 
                   сіяє зірка в небі золота, 
Над Тобою руки хай тримає 

Пречиста Діва Свята.
З повагою – колектив 

ПАП «Довіра».

У час, коли навкруги зацвітають 
сади та земля потопає у зелені трав, 

святкує свій поважний 80-річний 
ювілей дорога нам мама, бабуся, 

прабабуся, сестра та сваха 
із с. Долина

Степанія Петрівна ДеРІЙ.
Спасибі, рідненька                  
                 матусю, 
За те, що зростили, 
За те, що навчили 
І в світ широкий 
              між люди 
Жити пустили.
Хай Вам довіку 
щасливо живеться,
Хай завжди 

                достаток у домі ведеться.
Нехай могутня Трійця Пресвята 
Вділить ласк на все життя,
Хай сотворить Вам, мамо, 
Щасливі многії, многії, многії літа!

З повагою 
та любов̀ ю – діти, 

внуки, правнучка 
Наталя, усі свати 

та вся велика родина.

10 травня святкує 
свій 55-річний ювілей начальник 

управління ветеринарної медицини 
в Чортківському районі

Ігор Богданович ВІльЧИНСьКИЙ.
Всього, що найкращого 
          в світі буває,
Для Вас ми щиро 
                 бажаєм.
Бажаєм Вам спокою 
      й миру в родині, 
Щоб щастя всміхалось 
при кожній хвилині. 
Тепла і поваги від до-

брих людей, 
Любові та щедрості від внуків й дітей.
Бажаємо прожити у силі й здоров`ї
Ще многії літа щасливої долі. 
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,

Господь у щоденних ділах 
                           допоможе.
З повагою – колектив УВМ 

у Чортківському районі.

Найщиріші та найтепліші слова 
в День народження шлемо

лідії Володимирівні ШКАБАР. 
Нехай душа у Вас 
  ніколи не старіє, 
На білій скатертині 
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас 
 завжди сонце гріє,
Слова подяки 
 линуть звідусіль. 
В житті нехай все 
 буде, що потрібно,
Без чого не 

                                    складається життя – 
Любов, здоров’я, щастя, дружба 
Та вічно нестаріюча душа. 
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, 
                       внучат пригортають, 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років 
                      на поміч всім людям! 
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Ласки – від Бога, 
           від людей – добра
На многії і щасливії літа.

Друзі та колектив 
ПАП «Паросток».

Щиро вітаємо із 55-річним ювілеєм,
який він святкуватиме 10 травня,

люблячого чоловіка, 
дорогого татуся, дідуся

Степана Володимировича ГІРУСА.
Наш славний і рідний, найкращий у світі, 
3 Тобою нам завжди затишно й світло. 
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові. 
Спасибі за ласку, за руки умілі, 
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята 
Дарує щасливі та довгі літа.

З повагою – внучечка Оксанка, син 
Володимир, невістка Іринка, 

дружина Марія.

Вітаємо з ювілеєм, який вона 
відсвяткувала 8 травня,

 дорогу матусю, бабусю і дружину
любов Михайлівну ЗлАГОДУ

зі с. Шульганівка.
Прийміть від нас 
наш скромний дар –
Вінок суцвіть 
       із побажань. 
За Вашу ласку, 
  ніжність і тепло, 
За материнську 
   лагідну опіку 
Нехай відверне 
Господь завжди зло, 

Дасть літ щасливих матінці довіку. 
І нині – Ваш найкращий ювілей. 
Не плачте, мамо, сльози – не утіха, 
Хай шана буде завжди від людей, 
Хай буде щастя і ні краплі лиха. 
Найкраще слово, мамочко, для Вас.
Здоров’я хай не зменшиться з роками,
А Ви, як квітка, рідна наша!
О Господи, нам маму бережи, 
Даруй енергію, завзяття, сили. 

    В цей день для неї 
                           многа літ пошли
    І дай їй все, чого б не попросили! 

             З любов̀ ю – чоловік та діти.

Щиро вітаємо з 50-літтям,
яке він відсвяткував 8 травня, 

Василя Івановича МеДИНСьКОГО.
В цей день весняний просим Бога,
Щоби здоров`я посилав,
Щоб без хвороб була дорога,
Яку Всевишній дарував.
Прийміть від нас вітання щирі
За мудрість, розуміння, доброту.
Здобутків, звершень 
            є немало за плечима,
Хай їх ще більше буде на шляху.
Хай за діла завжди шанують люди, 
А в дім хай доля затишок несе.
І хай за Вами дивиться завжди 

Пречиста Діва з неба голубого,
Многих літ й здоров`я 
                          Вам дає.

З повагою – сестра 
з сім`єю і вся родина.

Найщиріші слова вітань з нагоди 
60-річного ювілею шлемо

 дорогому синові, люблячому чоловікові, 
турботливому батькові й дідусеві

Миколі Федоровичу АНДРУСИКУ
зі с. Базар.
Злились мажорні 
 ноти в многолітті,
Що нині Вам 
  співають небеса, –
Зозулі 
у калиновім суцвітті 
Вам накували 
  дзвінко шістдесят.
Хай огортають 
 Вас літа теплом –

Таким, як з серця Вашого струмує.
Хай доля Вас ощедрує добром,
З яким людина щемну радість чує.
Вам шістдесят – і на шляху на Вашім
Хай стелиться удачі дивоцвіт,
Нехай Господь дарує повну чашу

Добра і миру 
            ще на многа-многа літ!

З любов̀ ю і повагою – 
мама, дружина, доньки 

та зяті, внуки.

14 травня святкуватиме 50-річний 
ювілей люблячий чоловік, дорогий батько

Іван Володимирович СИДОР
зі с. Шманьківчики.

Спинити час ніхто 
                   не  в змозі.
І грає ліс, і квітне сад,
На Твоїм сонячнім 
                     порозі 
З’явилось мудрих 
                    п’ятдесят. 
Твій ювілей – поважна 
                      дата, 
Про це нагадувать 

                                                   не слід, 
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ. 
Щоб завжди Ти жив у мирі 
В колі рідної сім’ї. 
Хай пісні веселі й щирі 
Тобі співають солов`ї.

З любов̀ ю та повагою – 
дружина Уляна, донька Аня, 

син Володимир, 
невістка Надя.

Щиро вітаємо з 55-річчям 
дорогу і люблячу тітку, хресну маму

Марію Володимирівну ПАСІЧНУ.
Сьогодні день, який 
буває раз в житті, –
Це день, коли Вам  
п’ятдесят п’ять 
             настало.
Хай Вам здається 
    – це багато літ,
Але насправді 
дуже й дуже мало.
На довгий вік, 
 на многая літа,

На шану від людей, тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини,
Яка горить сама й запалює
Усіх своєю працею щоднини.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо Вам літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
І дарувало посмішку завжди.
Нехай Вас охороняє Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог здоров’я посилає
І прожити в щасті многая літ!

З повагою і любов̀ ю – 
племінниці Оля, Ірина 

з сім`ями, сестра Галина 
з чоловіком і вся родина.

Щиро вітаємо з 55-річчям дорогеньку 
сестричку, порадницю, люблячу тітку

Марію Володимирівну ПАСІЧНУ.
У цей святковий 
        світлий день,
Коли настав 
         Твій ювілей,
Ми щиро Тебе  
             усі вітаємо.
Бажаємо, щоб кожне 
              починання
Було успішно 
    втілене в життя.

Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч із Тобою в майбуття.
Любові Тобі і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку та біди.
Хай оминають Тебе тривоги
І світла стелиться дорога.
Здоров`я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік
В добрі, любові, спокої та мирі.

З любов̀ ю та повагою – 
сестра Ольга з чоловіком 

Олексієм, племінник 
Володя з дружиною Оксаною, 

племінниця Христинка, 
а також родина з Надвірної 

і тютькова.

15 травня. Тривалість дня – 15.28. Схід – 05.11. Захід – 20.39. Іменини святкують Борис, Гліб, Давид


