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Актуальне інтерв`ю

Голова районної 
держадміністрації
С.КОБІС

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Триває передплата “Голосу народу”!
Вартість передплати:

для населення 

(індекс – 61366)
на 3 місяці – 29,16 грн.
на 6 місяців – 41,79 грн.

для юридичних осіб 

(індекс – 61367)
на 3 місяці – 34,57 грн.
на 6 місяців – 47,49 грн.

(Ціни вказані без вартості послуг за оформлення передплати)

Голос народу має бути почутий!

Чортківські районні організації Народного Руху 
України й Української Народної Партії проводять 
перереєстрацію своїх членів з 12 по 25 червня ц. р.

Про місце і час перереєстрації проінформовано 
всіх голів осередків, які повідомлять своїх членів.

За довідками звертатися за номерами телефо-
нів: 5-24-54, 067-950-53-02, 067-549-99-74.

Чортківщина гостинно хлібом-сіллю вітала шанованих гос-
тей: голову Тернопільської обласної державної адміністрації 
Валентина Хоптяна та голів райдержадміністрацій усіх районів 
нашої області. 

І ось – найурочистіша мить – церемонія перерізання симво-
лічної стрічки очільником області В.Хоптяном і владарями на-
шого району – головами РДА С.Кобісом, райради В.Заліщуком.

 Валентин Хоптян зазначив: «Президент України Віктор Яну-
кович поставив перед органами влади завдання – створити 
такі центри у кожному районі. Тут повинен надаватися гаранто-
ваний перелік найбільш затребуваних громадянами та бізне-
сом послуг. Приємно, на Тернопільщині ця робота активно про-
водиться. Вже функціонують центри адмінпослуг у Тернополі, 
Борщеві й від сьогодні – у Чорткові. Впевнений, у червні анало-
гічні центри запрацюють у кожному райцентрі Тернопілля». 

Подякувавши керівникам нашого району за відповідальне 
ставлення до даного завдання, В.Хоптян побажав працівникам 

центру витримки, натхнення, плідної праці, а відвідувачам – 
вчасного та якісного отримання необхідних послуг.

За давньою українською традицією кожна доброчинність 
розпочинається з Божого благословення. Правлячий архіє-
рей Бучацької єпархії УГКЦ, преосвященний владика Дмитро 
Григорак, митрофорний протоієрей, настоятель церкви Святої 
Покрови, декан УПЦ КП  о. Михаїл Левкович, генеральний віка-
рій Бучацької єпархії УГКЦ о. Володимир Заболотний освятили 
приміщення Центру, промовивши напутні слова, подарували 
працівникам новоствореного офісу релігійні атрибути.

Очільники району С.Кобіс і В.Заліщук, перейнявши при-
ємність щирих зичень, висловили вдячність усім, хто плідно 
попрацював у будь-якій ланці роботи над створенням центру 
адмінпослуг, адже за короткий термін часу зроблено все на як-
найкращому рівні. 

(Закінчення на 2-й стор.) 

Вагомий крок назустріч людям

Минула субота, 8 червня, з-поміж буднів визначилася непересічною подією – відкриттям сучасного Центру 
надання адміністративних послуг населенню Чортківського району. Створення даного центру пройшло в рамках 

впровадження в життя програми Президента України В. Януковича «Україна для людей».

У неділю – День медичного 
працівника
Шановні друзі!

У переддень вашого професійного свята при-
йміть багато теплих і щирих слів на вашу адресу. 
Адже ви – запорука нашого здоров’я, ви – наші 
рятівники та спасителі у найтяжчі хвилини нашо-
го життя! Ви обрали найважчий та відповідальний 
шлях, який не допускає помилок і слабкості, ви-
магає  високої компетентності, відданості обраній 
справі, душевної щедрості, терпіння та співпережи-
вання. Медики Чортківщини допомагають зберегти 
дійсно безцінний скарб – здоров’я і довголіття.

Своєю невтомною працею, знаннями, досвідом 
ви повертаєте людей до повноцінного життя, про 
що з глибокою вдячністю згадують ваші пацієнти. 
Велика вам подяка за професіоналізм і відпові-
дальність, любов до людей і милосердя, вірність 
обов’язку медика. 

Зі святом вас! Хоча сьогодні для української ме-
дицини не кращі часи, бажаємо не впасти духом і не 
зраджувати своєму покликанню – рятувати життя 
людей, покращувати стан їхнього здоров’я. Нехай 
праця на благо українського народу приносить 
тільки задоволення і радість, а кожний день жит-
тя наповнюється щастям, благополуччям. Від усієї 
душі бажаємо міцного здоров’я, радості, натхнен-
ня, успішного здійснення всіх планів, добрих справ 
і починань! 

– Романе Володимировичу, знаємо, нещодавно Ви мали 
честь у складі делегації від Тернопільської області по-
бувати в Києві на парламентських слуханнях. Які питан-
ня обговорювалися? 

– На парламентських слуханнях, які відбулися 5 червня, 
розглядалися питання про сучасний стан, шляхи та перспек-
тиви реформ у сфері охорони здоров`я України. Невтішно, та 
учасники слухань засвідчили, що стан здоров’я і демографічні 
характеристики населення України залишаються надзвичай-
но складними й такими, що загрожують національній безпеці 
держави. За станом здоров’я громадян Україна посідає одне з 
найнижчих рейтингових місць у європейському регіоні. 

(Закінчення на 3-й стор.)

Впевнено до вдосконалення
Реформування вітчизняної медицини стало об’єктом 

підвищеної уваги суспільства. І це не дивно, адже охорона 
здоров’я є стратегічною галуззю країни, від якої залежить 

благополуччя громадян. Пріоритетним завданням 
програми реформ визначено докорінну модернізацію 

медичного обслуговування, мета якої – зробити медицину 
доступною та якісною для кожної української сім’ї. 

Як проходить процес реформування, які нововведення 
в галузі охорони здоров’я нашого району реалізувалися, 

з якими досягненнями відзначить своє професійне 
свято численна когорта медиків Чортківщини?.. Із цілою 
низкою запитань ми, кореспонденти газети, звернулися 
до головного лікаря центральної комунальної районної 

лікарні Романа Володимировича ЧОРТКІВСьКОгО.



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Опісля промовистих вітань під зворуш-

ливе приємне звучання української пісні 

гості мали змогу оглянути приміщення, 
оснащене новітнім устаткуванням.

Принагідно керівник новоствореного 
центру І.Шевчук коротко ознайомила з 
процедурою надання відповідних послуг.

У Центрі створені умови для надання 
всього спектру послуг: громадяни, під-
приємці та суб’єкти господарювання змо-
жуть здійснити реєстраційні процедури й 
оформити документи дозвільного харак-
теру, отримати довідки, подати будь-які 
заяви, скарги та пропозиції, одержати 
на них належні відповіді, тобто діятиме 
принцип «єдиного вікна», що сприятиме 
подоланню корупційних чинників у про-
цесі. Завдяки цьому процедура отри-
мання дозвільних документів стане про-

стішою та менш затратною в часі. Адже 
прийом громадян здійснюватиметься в 
одному приміщенні (принцип – «єдиний 

офіс»); запроваджено електронну систе-
му управління чергою, забезпечено до-
ступність інформації з різних джерел.

Отже, відкриття ЦНАПу – це прагнен-
ня створити максимально комфортні та 
сприятливі умови мешканцям району при 
зверненні до органів державної влади.

Установа розташована на першому по-
версі адмінприміщення районної ради.

*   *   *
Того ж дня гості нашого краю завітали 

й до Чортківського державного медично-
го коледжу, де завше панує аура високої 
щирої людяності. На правах господаря 
директор коледжу, канд. мед. наук Любо-
мир Білик люб’язно ознайомив шановане 
товариство з матеріально-технічною ба-
зою навчального закладу. Опісля, так би 
мовити, екскурсу голова ТОДА В.Хоптян 
відзначив, що Чортківський медколедж 
– це справжній європейський заклад, де 
освіта відповідає міжнародним стандар-
там.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Партконференція

Форум підприємців

Призначення

Позачерговість скликання конферен-
ції була викликана складанням повно-
важень голови Чортківської РО Партії 
регіонів Ярослава Стеця.

У конференції взяли участь заступ-
ники голови обласної організації партії 
Петро Гоч і Костянтин Баранов, голови 
районних партійних організацій області, 
керівники нашого району й установ, ор-
ганізацій, окремі сільські голови Чортків-
щини, представники ЗМІ.

На конференцію прибуло 124 делегати 
із 152 обраних, що представляли 76 пар-
тійних осередків, які об’єднують 875 чле-
нів партії. Від імені делегатів зібрання до 
пам`ятника Т.Шевченку в Чорткові було 
поставлено кошик із квітами.

Із доповіддю про стан справ у Чорт-
ківській райорганізації Партії регіонів 
виступив член її ради Ростислав Філяк, 
котрий у перших своїх словах наголо-
сив на тому, що дуже важливим є дати 
об’єктивну оцінку роботі організації.

«Президент України В.Ф.Янукович 
започаткував нову хвилю українських 
реформ, що виписані у Програмі еконо-
мічних реформ на 2012-2014 рр. «Замож-

не суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», тому 
свідомі громадяни розуміють важливість 
впровадження новацій та бачать пер-
спективу покращення життя всіх верств 
населення, і за минулий рік партія по-
повнилася 380-ма новими членами в 
районі, нараховує більше 3 тис. симпати-
ків», – зазначив він. Р.Філяк зупинився на 
останніх парламентських виборах, робо-
ті, яка проводилася в районі партійцями 
для досягнення сприятливого результа-
ту, та, пори те, він виявився невисоким. 
«Це говорить про те, – переконаний ви-
ступаючий, – що не все було зроблено 
грамотно і правильно, керівники осеред-
ків не зуміли чи не захотіли донести до 
виборців стратегію реформ, ідеї Пре-
зидента по перетворенню держави, по-
яснити, можливо, не завжди популярні 
кроки уряду. Чи не найбільшим упущен-
ням був провал роботи у сільській міс-
цевості. Тож наше завдання – об`єднати 
людей навколо наших ідей і поставлених 
цілей; зробити районну організацію Пар-
тії регіонів боєздатним колективом, який 
зможе здобувати перемоги на виборах 

як загальнодержавного, так і місцевого 
значення; очистити ряди від пристосу-
ванців, залучати активних, грамотних, 
високоідейних людей до праці на елек-
торальному полі», – підсумував свій ви-
ступ доповідач.

В обговоренні доповіді також виступи-
ли голова Горішньовигнанської первин-
ної організації В.Черкасець і директор 
Залісянської ЗОШ І – ІІ ст., член ПР Ан-
дрій Міщій. Слово мали й запрошені на 
партконференцію – головний лікар ЦКРЛ 
Роман Чортківський, котрий повідав 
про стан реформування медичної галу-
зі Чортківщини, і директор ПАП «Дзвін» 
Василь Градовий, що акцентував увагу 
присутніх на проблемах аграріїв.

Після цього перейшли до висунення 
кандидатур на посаду нового очільника 
Чортківської райорганізації Партії ре-
гіонів. Член ради РО ПР Петро Стефа-
няк вніс пропозицію щодо кандидатури 
Кобіса Степана Володимировича, чле-
на Партії регіонів, голови Чортківської 
райдержадміністрації, на його глибоке 
переконання – сильної, вольової лю-
дини, потужного керівника, яким він 
себе зарекомендував за чотири місяці 
роботи на Чортківщині. Останній подя-
кував за висунення його кандидатури, 
яка виявилася єдиною, і запевнив, що 
у випадку, якщо йому довірять очолити 
парторганізацію району, відповідально 
виконуватиме поставлені завдання Пре-
зидентом України В.Януковичем, голо-
вою Тернопільської ОДА В.Хоптяном, по-
обіцяв дотримуватись партійної позиції у 
сфері стратегічних питань та розв’язанні 
місцевих проблем. «Вірю, що спільними 
зусиллями ми побудуємо нову Чортків-
щину, Тернопільщину та нову Україну». 
Делегати конференції обрали відкритим 
голосуванням С.Кобіса головою Чортків-
ської РО Партії регіонів одноголосно, з 
чим його і вітаємо.

Крім голови, на конференції було об-
рано раду районної організації партії в 
загальній кількості 58 осіб. Наостанок 
головою обласної організації Партії регі-
онів В.Хоптяном за багаторічну сумлінну 
працю, розбудову районної організації 
цінний подарунок – іменний годинник – 
було вручено активісту ПР Євгену Гонсе-
вичу, а також партійні квитки новообра-
ним членам.

Любомир гАБРУСьКИЙ, 
фото автора

Для участі в з`їзді, крім делегатів-підприємців, були запро-
шені голови партійних фракцій та лідери політичних сил, Го-
лова та керівники комітетів Верховної Ради України, Прем`єр-
міністр України та члени КМУ, керівники центральних органів 
влади та Голова Верховного Суду. 

До цьогорічних учасників з`їзду з вітальним словом зверну-
лися голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко та 
народний депутат України, член фракції ВО «Свобода» Олек-
сандр Мирний. Особливо тепло зал зустрічав лідера партії 
«Удар» народного депутата Віталія Кличка. «Наша фракція 
внесла проекти змін до законодавства щодо забезпечення 
справедливості судової системи, захисту права власності, 
зниження вдвічі розміру єдиного соціального внеску, прозо-
рості державних закупівель та багато інших. Прошу, давайте 
не кидати цю практику спільної праці, використовуйте мене як 
свого представника у Верховній Раді, адже наша спільна мета 
– створення цивілізованих умов існування малого та серед-
нього бізнесу в Україні», – відзвітував народний депутат.

Від імені Тернопільської делегації підприємців (яка нарахо-
вувала 25 осіб) слово мала керівник обласного осередку ВО 
«Фортеця» Людмила Скакун. У своєму виступі вона наголо-
сила на трьох основних компонентах, комплексна реалізація 
яких забезпечить досягнення бажаних результатів для бізнесу, 
а значить, для всієї країни. Такими складовими є:

1. Вироблення єдиної концепції умов розвитку малого та 
середнього бізнесу (умови відкриття та закриття бізнесу, ре-
жими оподаткування і ліцензування, державної підтримки та 
державного контролю).

2. Зміна принципів розподілу державних ресурсів (бюджетна 
реформа, ревізія соціальних видатків, пенсійна реформа, ре-
форма освіти та медицини).

3. Активізація та консолідація громадських рухів задля до-
сягнення поставлених завдань. Для забезпечення реалізації 
двох вище вказаних компонентів успішного ведення бізнесу 
велике значення має третя складова – громадська активність. 

«Ми маємо бути представлені у всіх громадських радах і ре-
ально працювати там, використовуючи всі наявні інструменти 
громадського контролю та генеруючи нові. Ми маємо бути ак-
тивні на законодавчому полі, у діалозі з представниками усіх 
ланок державних органів управління. І головне, діяти єдиним 
фронтом, підтримувати один одного і не здаватися. Адже, 
коли навіть один покаже приклад і вистоїть, завтра його під-
тримають десятки, післязавтра – сотні й тисячі, а згодом поруч 
крокуватимуть мільйони людей нової європейської України», 
– сказала Людмила Скакун.   

Ідея єдності та побудови громадянського суспільства луна-
ла майже у кожному виступі. Бізнес, маючи спільні проблеми, 
повинен стати єдиним цілим у їх вирішенні. Кожен свідомий 
підприємець має бути приналежним до громадської організа-
ції, підтримувати її та позиціювати на всеукраїнському рівні, 
усвідомлюючи, що членство у маленькій районній чи обласній 
організації – це як річка, яка несе свої води у велике море. А 
море ідейних, активних та цілеспрямованих людей, якими є 
підприємці, здатне створити належні умови для ведення мало-
го та середнього бізнесу, чим забезпечити формування серед-
нього класу в Україні – основи громадянського суспільства.

Роман ТИМОФІЙ

Малий і середній бізнес – 
за громадянське суспільство

30 травня ц. р. у приміщенні Українського дому 
в черговий раз зібралися підприємці зі всієї України 

на з̀ їзд малого та середнього бізнесу, організований 
Всеукраїнською коаліцією малого та середнього 

бізнесу, яка об’єднує 27 організацій та регіональних 
коаліцій, що представляють інтереси сотень тисяч 
підприємців і спільно працюють на всеукраїнському 

рівні. головну роль у проведенні заходу відіграло 
Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу 

«Фортеця», голова якого Оксана Продан (народний 
депутат України) стала координатором з̀ їзду.

Степан Кобіс очолив районну 
організацію Партії регіонів

Минулої суботи у районному будинку культури ім. К.Рубчакової відбулася 
позачергова партійна конференція районної організації Партії регіонів 
під головуванням голови обласної організації ПР Валентина Хоптяна.

Вагомий крок назустріч людямВідповідно до Закону України «Про центральні органи ви-
конавчої влади» і Постанови Кабінету Міністрів України від 
20 березня ц. р. за № 229 «Про утворення територіальних 
органів Міністерства доходів і зборів» створено Чортківську 
ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Тернопільській 
області в складі Борщівського та Заліщицького відділень і 
ліквідовано державну податкову інспекцію у Чортківському 
районі. Керівником Чортківської ОДПІ ГУ Міндоходів при-
значено Тетяну Михайлівну БеліЧеНко.

ДПІ у Чортківському районі
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Соціум 3

Вибори-2013

ПолітикаАктуальне інтерв`ю

Чортківська районна виборча комісія повідомляє про 
призначення проміжних виборів депутата Чортківської ра-
йонної ради по Капустинському виборчому округу № 13. 
Дата проведення – 4 серпня 2013 р. Територіальна виборча 
комісія знаходиться в приміщенні районної ради за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23.

Думаю, що багато людей ще до сьогоднішнього дня не 
забули ланцюг Злуки, багатолюдних мітингів, сотні агіта-
ційних груп, які їздили у східні, південні, північні області 
України агітувати людей за незалежну Україну, демонтаж 
пам’ятників Леніну в обласних і районних центрах, від-
новлення козацьких і стрілецьких могил, агітаційну роботу 
Руху за незалежну демократичну Україну, депутатів На-
родної Ради, які у першій демократично обраній Верховній 
Раді в 1990 році провели титанічну роботу для проголо-
шення незалежної України.

Не можливо забути ті полум’яні виступи В`ячеслава Чор-
новола, Леся Танюка, Степана Хмари, Івана Зайця, Воло-
димира Яворівського та багатьох інших патріотів, спрямо-
ваних проти верхівки комуно-більшовицької влади.

У вересні 1989 року відбувся з’їзд Народного Руху Укра-
їни, який поклав початок для історичних звершень, що за-
кінчилися проголошенням незалежної України.

Вагомий вклад НРУ в розпаювання сільськогосподар-
ських земель і колгоспного майна, завдяки чому колишні 
колгоспники отримали земельні та майнові паї.

НРУ навчив людей боротися за свої права. Завдяки 
Рухові над куполом Верховної Ради України замайорів 
синьо-жовтий прапор. А скільки мітингів було проведено в 
Чорткові та по всій Україні? І чи є в районі тепер політична 
сила, здатна робити те, що робив НРУ? Тому не випадково, 
а закономірно влада робила все для того, щоби знищити 
Народний Рух України, а коли після розколу НРУ в 1999 
р. режим Кучми усвідомив, що не зміг знищити НРУ, було 
сплановано владою вбивство лідера НРУ В`ячеслава Чор-
новола. Після вбивства свого флагмана Рух пережив важкі 
часи: його нищили не тільки влада, але й ті, котрі завдяки 
Рухові стали владою. Та незважаючи ні на що, НРУ ввесь 
час працював на єдність демократичних сил України. У 
2002 році Рух став ядром для створення «Нашої України», 
яка перемогла режим Кучми-Януковича в 2004 році.

В усі часи важких випробувань демократичних сил НРУ, 
не дивлячись на те, що входження в блоки знижувало його 
рейтинг, робив усе можливе для перемоги демократичних 
сил в Україні.

Розкол НРУ, звичайно, сильно вдарив по авторитетові 
Руху, але справжні рухівці не склали рук і 19 травня цьо-
го року в місті Києві на об’єднавчому з`їзді було прийнято 
рішення об`єднатися з УНП, щоби продовжити спільно роз-
почату ще в 1989 році справу.

Головою НРУ обрано рухівця Василя Куйбіду, його пер-
шим заступником – члена УНП Івана Зайця. Повністю усу-
нено від керівництва Юрія Костенка, котрий заплямував 
себе в розкольницьких процесах.

У даний час на обласному, районних рівнях відбувається 
перереєстрація НРУ і УНП, після чого пройдуть об’єднавчі 
конференції, на яких буде обрано керівництво організацій. 
Таким чином НРУ набирає сил, щоби стати потужним, як у 
1989 році.

Закликаю всіх тих, кому дорога Україна, вступати в чле-
ни НРУ – правоцентристську демократичну партію, для якої 
найголовнішою метою є зміцнення Української держави і по-
кращення життя наших співвітчизників.

Василь ЯБЛОнь, 
голова районної організації НРУ 

ПФУ нагадує: ЄСВ для інвалідів нараховується не рані-
ше отримання довідки (Лист ПФУ від 26 грудня 2012 р. за 
№ 31229/03-20).

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, 
в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 
відсотка. Підставою для застосування зазначеної ставки є 
завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній 
експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Таким чином, нарахування роботодавцем єдиного вне-
ску в розмірі 8,41 відсотка із заробітної плати зазначеної 
категорії працівників здійснюється з моменту встановлен-
ня групи інвалідності, але не раніше одержання підприєм-
ством вищезазначеної довідки.

Олександр КОЛЕСнІКОВ, 
начальник відділу обліку надходження платежів

управління ПФУ в Чортківському районі

Впевнено до вдосконалення
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Передують серцево-судинні, онкологіч-
ні, захворювання на цукровий діабет (при 
цьому майже 200 тисяч хворих є інсулі-
нозалежними). Україна продовжує вести 
сумне лідерство в Європі за рівнями захво-
рюваності на ВІЛ інфекцію і туберкульоз. 
Статистика жахлива – щорічно в Україні 
помирає понад 700 тисяч громадян. Такий 
стан справ визначається багатьма факто-
рами: складні економічна, екологічна ситу-
ації; відсутність культу здорового способу 
життя; низька якість медичного обслугову-
вання. При цьому однією із визначальних 

причин є застаріла неефективна модель 
фінансування системи охорони здоров`я. 
Особливо турбує те, що продовжує мати 
місце надзвичайно низький рівень держав-
них витрат на придбання лікарських засо-
бів і високий – готівкових виплат сім`ями 
за послуги. Терміново треба збільшити 
фінансування охорони здоров`я; необхідно 
провести реформу. Звичайно, на прикла-
ді багатьох країн світу бачимо, що єдиний 
шлях збільшення фінансування – введен-
ня страхової медицини. Та чи можна у на-
шій державі таке запровадити? Поки що 
зарано, бо економіка України не готова до 
цього.

– То чи не саме для цього проводить-
ся реформування?

– Саме так. Сьогодні фінансування йде 
на розпорядника коштів, який формує ко-
шторис. У свою чергу виділяються кошти 
на зарплату, енергоносії, медикаменти, 
харчування, апаратуру і капітальні видат-
ки. За умови введення медичного страху-
вання ми повинні вміти оцінити кожну по-
слугу. Ось тому задекларовано реформу 
охорони здоров’я. Згідно з нею визначені 
пілотні регіони – Вінницька, Дніпропетров-
ська, Донецька області й м. Київ (там уже 
функціонують заклади у реформованому 
стані). Сьогодні перший етап реформи 
здійснюється вже і в непілотних регіонах. 
Зокрема, в нашому районі всі рішення 
щодо реформування медичної галузі при-
йняті сесією районної ради. Вже розмеж-
овано первинну допомогу від вторинної. 

– Що собою представляють первин-
на та вторинна допомоги?

– Первинна допомога – це сімейні 
лікарі, дільничні терапевти, педіатри, 
фельдшерсько-акушерські пункти і сімейні 
амбулаторії в селах. Все це відмежовано 
від райлікарні та створено Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги, керів-
ником – головним лікарем – якого обрано 
Я.Ратушняка. Розмежовано фінансові по-
токи між вторинною (лікарня) і первинною 
допомогами. Розмежовано і приміщення: на 
базі колишньої дитячої консультації функ-
ціонує Центр первинної медико-санітарної 
допомоги. Райполіклініка, всі стаціонари в 
Чорткові – головний корпус стаціонару, по-
логовий будинок, інфекційне відділення, 
лікарня смт Заводське – належать ЦКРЛ.

– Якщо ж на базі дитячої консульта-
ції – центр первинної допомоги, то де 
ж розмістилося дитяче відділення рай-
поліклініки?

– Воно сконцентроване на другому по-
версі райполіклініки. Там розміщені ка-
бінети лише для лікарів, так би мовити, 
вузької спеціалізації педіатричного про-
філю – дитячі хірург, ортопед, лор, окуліст, 
невропатолог, психіатр. Доречно сказати, 
відтепер функціонуватиме школа материн-
ства і дитинства. Відрадно повідомити: ми, 
пройшовши відповідну атестацію, готові до 

створення й лікарні «Доброзичливого став-
лення до дитини».  

– Романе Володимировичу, яка осо-
бливість вторинного рівня допомоги?

– Згідно з проектом реформ будуть утво-
рені медичні округи і в них центруватиме 
окружна лікарня – це багатопрофільна лі-
карня з вузькими спеціалізованими відді-
леннями. Також будуть лікарні планового 
лікування, які вміщатимуть 2-3 відділен-
ня, і саме вони, в основному, направляти-
муть хворих на стаціонарне лікування по 
вузьких профілях у центральну лікарню 
інтенсивного лікування. Варто пригада-
ти, з повоєнних років чортківська лікарня 

відігравала роль саме окружної – люди 
зі сусідніх районів, де не було вузькопро-
фільних відділень, їздили у Чортків на 
лікування. І на сьогодні збережено такий 
тандем – у нашій лікарні лікуються жителі 
Заліщицького, Гусятинського, Борщівсько-
го, Бучацького, Монастириського районів 
(близько 20 відсотків стаціонарно хворих зі 
сусідніх регіонів). Не може бути реформа в 
охороні здоров`я у чомусь не прив’язана до 
реформи адміністративно-територіального 
устрою, так і в інших галузях (згідно з про-
ектом останньої в нашій області буде 
лише три райони – Тернопільський, Кре-
менецький і Чортківський). Звичайно, в 
цих центрах повинні бути окружні лікарні 
або лікарні інтенсивного лікування. І чорт-
ківська лікарня готується до того, щоби 
саме її було визнано у статусі окружної. На 
сьогодні пройшло розмежування. Вважаю 
– це правильно, бо у даному процесі люди 
ні в чому не ущемлюються. Сімейні лікарі 
та фельдшери ФАПів повинні працювати 
більше на дому (викликах), співпрацювати 
щоденно з райлікарнею над удосконален-
ням взаємовідносин. Зауважу, вдоскона-
лили роботу й медичного архіву. Закупили 
комп’ютер, у програму пам’яті якого буде 
закладено увесь рух історій хвороб, амбу-
латорних карток, які поступають в архів.

– Що потрібно для того, аби райлі-
карня отримала статус окружної?    

– Неодмінно зберегти вузькопрофіль-
ні відділення, такі як: лор, травматологія, 
офтальмологічне, гінекологія, кардіологія. 
Вони збережені в нашій лікарні. Ендокро-
логічні ліжка є в другому терапевтичному, 
урологічні – при хірургічному. Звичайно, ми 
повинні ще дооснастити лікарню сучасною 
апаратурою. Приємно зазначити, ЦКРЛ 
місяць тому виграла грант посольства 
Японії в Україні по оснащенні лікувально-
профілактичних закладів медичною апа-
ратурою на 1 млн грн. Уже поставлено 
сучасний апарат УЗД, холтер – апарат для 
зняття ЕКГ протягом доби; центрифугу, 
сучасний мікроскоп для лабораторії, фі-
брогастроскоп – все це є. Вже сформова-
но відділення (приймально-діагностичне), 
яке повинно бути центральним при лікар-
ні інтенсивного лікування. При відділен-
ні цілодобово працює мала операційна 
перев’язочна, лабораторія, стоматологія. 
Є дві палати, в які тимчасово госпіталізу-
ються хворі для встановлення діагнозу та 
проведення заходів реанімаційного ха-
рактеру чи інтенсивної терапії. Слід зазна-
чити, ремонти приміщень проводилися за 
рахунок спонсорських коштів, витрачено 
близько 1 млн грн. Принагідно висловлюю 
безмежну вдячність тим людям, які не бай-
дужі до складнощів медичних закладів, із 
розумінням ставляться до проблем сьо-
годення і надають спонсорську допомогу, 
– очільники району, депутатський корпус 
райради, директор Чортківського держав-

ного медичного коледжу Л.Білик, керівники 
усіх ПАПів району. 

– Майже в усіх наших краян на вустах: 
«…що ж буде з нашою швидкою?»

– Проводиться реформування й швид-
кої допомоги. На сьогодні утворено Центр 
екстреної медичної допомоги в Тернополі, 
якому підпорядковуватиметься швидка до-
помога всіх лікувально-профілактичних за-
кладів області. В Чорткові організовується 
станція швидкої допомоги, в інших, менших 
районах – пункти швидкої допомоги. Нашій 
станції підпорядковуватимуться пункти 
Борщівського, Заліщицького та Бучацького 
районів. Якщо жителі Чортківщини сумні-
ваються, що шляхом реформ медицина в 
чомусь, так би мовити, програє, то ці сумні-
ви згодом неодмінно розвіються.

– Під час реорганізації медичної га-
лузі чи зазнали ущемлення працівники, 
маю на увазі – скорочення штатних 
одиниць?

– Кількість штатних одиниць не змен-
шилася. Усі фахівці й далі працюють. На 
сьогодні сімейні лікарі працюють поруч із 
дільничними терапевтами та педіатрами. 
Щоправда, вони ще не є фахівцями того 
рівня, якого мав би сягати сімейний лікар, 
адже для цього ще з першого курсу навчан-
ня у медичному виші слід здобувати обшир-
ні знання, щоби при потребі вміти зробити й 
невеликі амбулаторні операції, й обстежи-
ти пацієнта, як спеціалісти інших напрям-
ків (лор, офтальмолог, акушер-гінеколог). 
Тому для таких навиків потрібен час… У 
Чорткові на базі райполіклініки (а вона, до 
речі, – найбільша в області) на 700 відвід-
увань у зміну функціонує діагностичний 
центр. Є достатньо сучасної апаратури: 6 
УЗД-апаратів (нового покоління, з пристав-
ками для дослідження різних органів і сис-
тем), потужна лабораторія, комп’ютерний 
томограф, цифровий флюорограф, достат-
ня кількість рентген-апаратів, 2 фіброга-
строскопи, потужний відділ функціональної 
діагностики, де функціонують ЕКГ-апарати. 
Відрадно, в Чорткові вже проводяться 
операції лапароскопії (до речі, серед ра-
йонів – лише у нас), у травматологічному 
відділенні надається допомога сучасними 
методами остеосинтезу, які впроваджені 
нещодавно (на рівні області – лише в Тер-
нополі та Чорткові). Розвиваємо наш центр 
як діагностичну базу, так і лікувальну.

– Але ж для роботи на сучасному 
устаткуванні потрібні й неабиякі на-
вики…

– Безумовно! Тому наші лікарі удоско-
налювали знання та навики, пройшовши 
спеціальні курси навчання. А також наші 
фахівці співпрацюють у тісному контакті 
з обласними спеціалістами, з департа-
ментом охорони здоров`я облдержадмі-
ністрації. Є задум – введення в практику 
нейрохірургічної допомоги, тобто на часі 
обговорюється питання щодо можливих 
прийомів пацієнтів високим спеціалістом, 
доцентом курсу нейрохірургії Тернопіль-
ського медичного університету.

– Романе Володимировичу, поверне-
мося до тих днів, коли Ви, полишивши 
очільництво районною радою, поверну-
лися до основної професійної діяльнос-
ті свого життя – медичної. Адже саме 
Вам довелося, так би мовити, долати 
перші нелегкі сходини реформування 
в галузі охорони здоров̀ я на посаді го-
ловного лікаря ЦКРЛ.

– Час перебування на посаді голови рай-
ради не пройшов безплідно, бо реформа 
проводиться тільки рішенням сесії район-
ної ради. І як то провести, поєднавши одне 
з другим, мені, скажімо, не складає надто 
великих труднощів. Відчувається вагома 
підтримка керівників району, області, тому 
переконаний – реформа медичної галузі 
принесе лише позитивні зміни. 

Принагідно, під завісу нашої розмови, 
напередодні професійного свята щиро 
вітаю всіх медичних працівників ЦКРЛ, 
Центру первинної медико-санітарної допо-
моги, стоматполіклініки, санітарної служ-
би, колектив Чортківського державного 
медичного коледжу, медиків, які працюють 
в приватних структурах, ветеранів медици-
ни. Споконвіку більше за скарби та всілякі 
надбання цінувалося здоров’я людини. А 
тому професія медика завжди була однією 
з найнеобхідніших і найшановніших. Саме 
для неї були, є і будуть актуальними такі 
поняття, як доброта, гуманність, благород-
ність і професіоналізм. І які б випробуван-
ня не підкидало життя, даруйте людям най-
дорожче – здоров’я, добро, віру та надію. 
Нехай у ваших домівках завжди панують 
щастя, мир, благополуччя.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  

Історичне об`єднання 
Народного Руху України

ПФУ інформує
Щодо пільгової ставки 
по ЄСВ для інвалідів
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16 чеврня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.46. Захід – 21.12. День медичного працівника. Іменини святкують Дмитро, Павло, Денис

Вічні істини

Відгомін свята

Презентація

Карусель відпочинку

Приємно відзначати хороших людей, 
котрі в наш непростий час добре працю-
ють, незважаючи ні на які негаразди в 
суспільстві.

Ось уже тридцятий рік дитячим сад-
ком «Сонечко» с. Джурин завідує Галина 
Дмитряк, за плечима котрої великий до-
свід роботи з найменшими мешканцями-
сільчанами. 

З малюками також працюють хороші 
вихователі Марія Коцюк, Ольга Мала, 
Антоніна Колівошко, котрі з любов’ю ви-
конують свої непрості обов’язки.

Протягом року дитячий заклад від-
відувало 45 діток різного віку. У садочку 
для них створені всі необхідні умови, 
налагоджено повноцінне якісне харчу-
вання. Про це ретельно дбає кухар із 
багаторічним стажем роботи Марія Це-
пенда.

Нещодавно недільного погожого дня 
у дитячому садочку відбулося свято ви-
пускників. Прийшли не лише вихованці 

та їх батьки, а й багато гостей. Урочис-
тостям передувало клопітке підготуван-
ня. До організації свята був залучений і 
батьківський комітет, який очолює Світ-
лана Волкова.

Цьогоріч 16 хлопчиків і дівчаток ста-
нуть першокласниками, вони поповнять 
дружну сім’ю школярів середньої школи. 
Саме тому на їх честь був організований 
випускний бал.

Щирі напутні слова маленькі випус-
кники почули від виховательки молод-
шої групи Ольги Малої та свого майбут-
нього класного керівника Галини Дутко. 
Від імені усіх батьків майбутніх школя-
риків привітала Олеся Бойко, вона щиро 
подякувала працівникам дошкільного 
закладу за сумлінну працю, дбайливість 
до дітвори та добру підготовку малюків 
до школи. А юні вихованці подарували 
присутнім чудовий концерт, який вони 
підготували з допомогою керівника-
вихователя Антоніни Колівошко. На 

згадку про садочок маленькі випускники 
отримали пам’ятні подарунки.

Багато щирих слів вдячності та най-
кращих зичень усім не байдужим до 
виховання підростаючого покоління 
пролунало на святі. Приєдналася до 
привітань і сільський голова Ореста 
Блаженко (до речі, її внучечка також 
випускниця і піде у перший клас). Пані 
Ореста запевнила, що місцева влада й 
надалі дбатиме про те, аби дошкільний 
заклад у селі працював злагоджено, 
щоби у ньому завжди було тепло й за-
тишно, а майбутні першокласники, для 
котрих незабаром пролунає перший 
дзвінок, вчилися на відмінно і стали гід-
ними патріотами свого краю.

Дні перебування вихованців у дитячо-
му садку завершилися, попереду – до-
вгі, але прекрасні шкільні роки. Нехай 
щастить вам, малята!

Іван БІЛИК,
позаштатний кореспондент

газети «Голос народу»,
с. Джурин

…І знову актова зала зустрічала до-
рогих гостей. Цього сонячного трав-
невого дня учні 4-го класу вітали най-
дорожчих, найрідніших у світі людей 

– дідусів, бабусь, батьків. 
«Так, ми зібралися, щоби хорошим 

словом подякувати твердому батьків-
ському плечу, вклонитися низько до 
землі святій материнській любові, по-
цілувати руки дідусям і бабусям. Ми зі-
бралися для того, щоби посміхнутися 

своїм синові та доньці, щоби порадіти 
в цю мить, що ми є, що ще не пере-
рвалася ниточка роду людського, що 
виростає з цієї малечі нове покоління 

українського народу», – такими слова-
ми розпочала родинне свято вчитель-
класовод Леся Миколаївна Гриньків. 

Діти радо вітали дідусів – старійшин 
роду – і дарували їм пісню, з теплими 
щирими словами вдячності зверта-
лись до бабусь – невтомних трудів-

ниць, – адже на їх плечі лягають всі 
домашні турботи. 

Заглядаючи в щирі очі матусі, Свя-
тослав Швед запитував: «Чом у тебе у 
косі ясна забіліла раптом сивина?» На 
що мати відповідала: «Од любові, од 
тривог, надій – ти ж один у мене, сину 
мій!»

Усі присутні з трепетом у серці слу-
хали пісню «Чорнобривці» у виконан-
ні Христини Поповської, її матусі та 
бабусі. Чудову співанку «Вишенька-
черешенька» подарували бабусі Хрис-
тина Маковійчук зі своїм татусем. 

Діти ще багато співали, жартували, 
декламували вірші, зіграли на сцені 
народне гуляння «Ой на Івана, ой на 
Купала». Та свято невблаганно набли-
жалося до кінця.

«Бажаю вам всім в мирі жити, діток 
своїх ростити, виховувати їх хорошими 
людьми. Бо кажуть, що людина має 
три лиха: старість, смерть і погані діти. 
Старість – неминуча, смерть – невбла-
ганна, а від поганих дітей нехай бере-
же вас Господь» – такими словами вчи-
теля завершилося родинне свято. 

Ольга ІКОнЯК, 
педагог-організатор 

Нагірянської ЗОШ І – ІІ ступенів 

Пролунав уже останній дзвінок, а подвір’я Шманьківської ЗОШ 
І – ІІ ст. не знає спокою. Пісні, речівки, дитячий сміх – це робо-
та пришкільного табору «Веселка». Молодша і старша школи 
об’єдналися для активного та здорового відпочинку. Кожен день 
розпочинався із веселої зарядки під музику, яку, напевне, чули у 
кожному куточку села. А далі для учнів організовувалися пригоди: 
екскурсії, спортивні змагання, конкурси, забави, танці. Школярі 
відвідали історичні пам’ятки с. Шманьківці, розкладали наметове 
містечко на території школи та варили рибну юшку, переодягали-
ся у відомих естрадних виконавців, майстрували одяг із підручних 
матеріалів, малювали різнокольоровою крейдою на асфальті, ро-
зігрували різні сценки, а всіх конкурсів і змагань навіть не злічити. 
Учні з великим задоволенням виконували поставлені перед ними 
завдання і старанно готувалися. До табору було залучено дітей 
різних вікових категорій, проте вони допомагали один одному і 
зазвичай перемагала дружба.

Основна робота лягла на плечі вчителів молодших класів, які 
щодня дарували учням незабутні відчуття. Організаційний талант 
і дивовижна фантазія начальника табору Тетяни Старик дали 
змогу школярам щоразу бути героями нової історії. 

Дні прихідного табору надовго запам’ятаються учням, проте 
найголовніше для вчителів Шманьківської школи – це виховання 
людських цінностей.

 Катерина БОгУЦьКА,
вчитель Шманьківської ЗОШ І – ІІ ст.

Із святим хвилюванням та ду-
ховним трепетом ми зустрічаємо 
цей новий радості день, коли Спа-
ситель наш Господь Ісус Христос, 
завершивши справу спасіння на-
шого, урочисто вознісся на небо, 
до Отця Небесного.

Після Свого Воскресіння Гос-
подь Ісус Христос, як оповідає кни-
га Діянь Апостольських, сорок днів 
ще залишався на землі, з’являвся 
Своїм ученикам і говорив їм «про 
Царство Боже», а в сороковий 
день зібрав їх усіх і вивів із Єруса-
лима до Віфаії, та «піднявши руки 
Свої, благословив їх і, коли благо-

словляв, почав віддалятися від них і підноситися на небо. Вони 
поклонились Йому і повернулись до Єрусалиму з великою радіс-
тю» (Лк. 24, 50-52 ).

Чому серця апостолів були повні радості в час Вознесіння? Адже 
улюблений Учитель покидав їх, землю, відходив від них. Здавало-
ся б, що вони повинні були сумувати, розлучаючись з Господом. 
Апостоли раділи тому, що Христос, подаючи Своє Божественне 
благословення в час вознесіння на небо, дав їм благодатну обі-
цянку: «Ось Я з вами по всі дні до кінця віку» (Мф. 28, 20).

Та й перед Своїми стражданнями Господь говорив їм: «Не за-
лишу вас сиротами: прийду до вас» (Ів. 14, 18). Отже, Спаситель 
завжди залишався в їх душах і радість єднання з Ним ніколи не 
покидала апостолів.

Радіємо і торжествуємо і ми, вірні діти Божі, бо, зійшовши на 
небо, Господь Ісус Христос відчинив і нам двері небесні, що були 
закриті гріхопадінням наших прародителів. Блаженний Августин 
про це говорить так: «Зійшовши від землі на небо як Бог, а з тілом 
нашим як чоловік, Він, Богочоловік, тим самим показав, що і для 
нас, людей, відкрилося через Нього небо, так довго для нас за-
чинене, і що зруйновано, нарешті, перегородку між небом і зем-
лею».

Перебуваючи на землі в постаті людини, що ніде голову при-
хилити, зневажений ворогами, переслідуваний аж до смерті на 
хресті, витерпівши все це без нарікань, бо так Йому належало ви-
конати волю Того, Хто послав Його, сьогодні у славі став перед 
Отцем Своїм, з усіма визволеними з пекла душами праведних: 
«Отче! Я прославив Тебе на землі, виконавши діло, яке Ти дору-
чив мені вчинити. І нині прослав мене Ти, Отче, в Тебе самого 
славою, яку я мав у Тебе до створення світу. Я відкрив ім’я Твоє  
людям, яких Ти дав мені від світу» (Ів. 17, 4-6). І Отець Небесний 
прославив Єдинородного Сина Свого, що виконав волю Отця, і 
посадив Його на престолі Своєму: «Сказав Господь Господеві Мо-
єму: «Сиди праворуч Мене» (Пс. 109, 1).

Натхненно величає славу воскреслого і вознесеного на небо 
Господа св. апостол Павло, коли говорить, що Господь Бог велич-
ною силою Своєю «воскресив Його з мертвих і посадив праворуч 
Себе на небесах, вище від усякого Начальства, і Влади, і Сили, і 
Володарювання, та всякого імені, що йменується не тільки в цьо-
му віці, але і в майбутньому, і все скорив під ноги Його, і поставив 
Його вище від усього, Главою Церкви, що є Тіло Його, повнота 
Його, що наповнює все в усьому (Єф. 1, 20-23).

Господь, що вознісся на небо, бажає славу Свою поділити з усі-
ма вірними Своїми послідовниками. Він у любові до нас, грішних, 
не тільки приніс себе у жертву за наші гріхи, а й зійшов на небо, 
щоб приготувати нам місце в оселях Отця Небесного: «Я йду при-
готувати вам місце. І коли піду та наготовлю вам місце, прийду 
знов і візьму вас до Себе, щоб і ви були, де Я» (Ів. 14, 2-3).

Отже, вознесіння Господнє було завершенням спасенного слу-
жіння, на яке Син Божий, Господь Ісус Христос прийшов на землю. 
Своїм вознесінням Спаситель показав усьому світові, що Він во-
істину є Син Божий. А сьогодні Він хоче зробити нас спадкоємця-
ми Царства Свого: «Я заповідаю вам, як заповів Мені Отець Мій, 
Царство, щоб все їли й пили за трапезою Моєю в Царстві Моєму» 
(Лк. 22, 29-30 ).

Він чекає нас і готовий всіх прийняти до Себе, тому і кличе: 
«Прийдіть до Мене, всі струджені й обтяжені, і Я заспокою вас» 
(Мф. 11, 28).

о. Богдан ЗІнЧЕнКО, 
член Національної спілки журналістів України

«Я йду приготувати 
місце вам...»

«Веселка» у Шманьківцях
Випускний для малечі

Витоки
«Батько і мати – два сонця гарячих»

Під такою назвою в нагірянській ЗОШ І – ІІ ступенів нещодавно 
відбулося свято, приурочене Всесвітньому дню родини.

У затишній камерній атмосфері в 
стінах малої актової зали приміщен-
ня Бучацької єпархії УГКЦ пройшла 
прем`єра друкованого видання жителів 
краю – колишніх політв`язнів Євстахії 
та Омеляна Бабіїв. Власне, як скаже 
потім пані Євстахія, цю друковану ро-
боту вони з чоловіком видали для сво-
їх дітей, внуків, майбутнього покоління. 
Щоб знали правду про рід свій, істинну 
історію рідної землі. Та доля їхньої сім`ї 
така нетипова й типова одночас, що у 
ній простежується те, як жили на По-
діллі більшість зі сімей: хай окуповані 
різними режимами, та у серці – те, що 
не вмирає, – любов до ріднокраю, до 
українського, із правіків свого. 

Оскільки клуб творчих особистостей  
засідав у приміщенні, де знаходиться 
й музей більшовицького терору, за-
снований колишньою зв`язковою УПА 
Марією Штепою, то п. Чорпіта запро-
понував директорові цієї скарбнички 
народної пам`яті Ярославові Дзісяку 
провести невеличку екскурсію у ньому 
та у підвалах, де колись утримували за 
гратами українських патріотів.  

Благословив зібрання протосинкел 
Бучацької єпархії о. Володимир За-
болотний. Будучи сам сином відомої 

громадської діячки, репресованої Ма-
рії Потикевич-Заболотної, котра навіть 
після численних років тюрем і заслан-
ня зуміла зберегти любов до України 
та передати її своїм дітям – Стефанії 
та йому, Володимирові, отець якнай-
краще розуміє світогляд отаких осо-
бистостей, як родина Бабіїв. Тому й 
було запропоновано ним познайомити 
із цією книгою ширше коло чортківчан, 
зокрема, виступити із презентацією її 
по навчальних закладах краю. Цю ідею 
підтримали й інші учасники зібрання – 
голова РО «Просвіти» Стефанія Баса-
раба, заступник керуючого справами 
– начальник відділу з гуманітарних 
питань виконавчого апарату райра-
ди Тетяна Яблонь, заступник голови 
райради Любомир Хруставка. Високо-
посадовець пообіцяв допомогти у ви-
рішенні питання щодо збору коштів на 
подальше перевидання книги спогадів 
більшим накладом. Розширити тираж 
запропонувала Марія Анісімова, яка 
допомагала подружжю політв`язнів зі-
брати в одне ціле, викласти на папері 
їхнє минуле. 

Підтримати багаторічну товаришку, 
вірну помічницю в багатьох громадсько 
важливих справах прийшли голова РО 

КУН Іван Віват, учасники народного 
аматорського хору патріотичної пісні 
(кер. – Б.Бойко), члени клубу творчих 
особистостей, викладачі історії місце-
вих навчальних закладів, рідні, небай-
дужі люди. 

Автори представленої книги переда-
ють свої відчуття поетичними рядками 
В.Драбишинця «…Кров у землю втекла, 
зойки, стогін поховані в мурах, тільки 
совість людей б`ється, плаче гнітюче й 
похмуро, все відкинути геть і забути нам 
всім не велить…». Не забуваймо й ми. 
Підтримаймо ці слова ділами – і першим 
кроком хай буде прочитання зібрання 
спогадів «Минулих днів зібрали ми гер-
барій» Омеляна та Євстахії Бабій.

Оксана СВИСТУн

Радію ім`ям України й сумую іменем її
Так говорять в унісон Євстахія та Омелян Бабії зі с. Долина – подружжя, 

що всі тяготи свого життя, в тім числі й покарання за невимовний злочин 
– любов до України перенесли разом, пліч-о-пліч. І скраплені болем спогади 

про пережите теж сплели обидвоє в одне галуззя – книгу «Минулих днів 
зібрали ми гербарій», презентацію якої було проведено 

на розширеному зібранні клубу творчих особистостей, який зорганізували, 
є добрими хранителями Яромир та Ольга Чорпіти, директор 

і старший науковий співробітник районного краєзнавчого музею.
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17 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.46. Захід – 21.12. Іменини святкують Юліан, Софія, Северин

Святково

Футбол

Спортивні ігри Чортківщини

Та головним ковалем (як у прямому, 
так і переносному значенні) цього щас-

тя стала людина, безмежно закохана 
в спорт і своє рідне село, нині доволі 
успішний тернопільський підприємець 
Іван Блаженко. Кілька років тому завдя-
ки його старанням у селі постав хороший 
стадіон, успішно на першість району ви-
ступала місцева футбольна команда, 
згуртовані ним сільчани тріумфували, 
як ми уже згадували, на минулорічному 
районному форумі спорту. І коли мину-
лого тижня з Чорткова приїхала до села 

комісія приймати готовність спортивної 
бази до ігор, залишилася дуже задо-
воленою: міні-футбольні, волейбольні 
майданчики, інші спортивні споруди по-
стали за короткий час завдяки все тому 
ж Івану Романовичу та кільком небайду-
жим слобідчанам. А які красені-кубки й 
інші сувенірні нагороди для переможців 
виготовив власноруч спонсор! 

І ось настала та святкова неділя, 9 
червня, коли до невеличкої Джуринської 
Слобідки прямували всі шляхи в районі. 
Благо, після затяжних дощів погода ви-
явилася хорошою.

Загалом 28 команд зголосилися взяти 
участь в іграх. І хоча знайшлося чимало 
скептиків, мовляв, краще було проводи-
ти ігри в Чорткові, надто далеко декому 
їхати і т. ін., та з іншого боку, коли ще 
таке свято прийде на вулицю слобідчан? 
І старий, і малий, і навіть, даруйте, без-
ногий висипали того сонячного дня на 
стадіон.

Привітали учасників ігор голова ор-
ганізаційного комітету – голова райдер-
жадміністрації Степан Кобіс і голова 
районної ради Володимир Заліщук. Іван 
Блаженко, не приховуючи радості, по-
дякував і своїм землякам, які найбільше 
доклалися до організації свята. Та осо-
бливо просив здоров`я у Бога односель-
чанину, місцевому ентузіасту спорту 
Богданові Гайді, котрий тут буквально 
днював і ночував, проте за день до свя-
та раптово захворів і не зміг прибути на 
нього. Після благословення місцевого 
пароха отця Степана Кацана ігри розпо-
чалися...

Спочатку увага присутніх була прику-
та до змагань на перекладині й силачів-
гирьовиків. Коли 16-річний Іван Махне-
вич з Білої, що, кажуть, повиривав «з 
корінням» в селі усі турніки, крутячи на 
них «сонце», підтягнувся аж 31 раз, мало 
хто сумнівався в його перемозі. Та зна-
йшлися свої неперевершені гімнасти у 

Товстенькому (це село було представле-
не одразу двома командами), які значно 

п е р е в е р ш и л и 
успіх хлопця. 
Володимир Бу-
бель підтягнув-
ся 37 (!) разів, 
а Андрій Во-
лянський – 36. 
Стільки ж спроб 
і у Максима Ва-
рянка із Завод-
ського, котрий 

здобув третє місце.
Та за односельчанина сповна покви-

талися гирьовики: Руслан Какура (його 
результат – 112 разів!), Степан Боднар і 
Віталій Чоботар принесли Білій упевнену 
перемогу. Друге місце у богатирів зі се-
лища цукроварів, бронза – у Палашівки.

Тим часом паралельно тривали зма-
гання спортивних сімей. Хоча тут взяло 
участь всього дев`ять команд, проте очки 
у цій дисципліні були справді на вагу зо-
лота, адже за умовами ігор вони подво-
ювалися. І знову, четвертий рік поспіль 
не було рівних сім`ї Свиридів з Білої. 
Як і торік, фінішували другими господа-
рі змагань – Богдани. Бронзу виборола 
сім`я Хруставків із Долини.

Далі вся увага стадіону перенеслася 
в сектор боротьби рукоборців. У фіналі 
зійшлися силачі з Бичківців і господарі 
ігор. При рахунку 1:1, у вирішальній су-
тичці бичків`янин Мирослав Ненчин здо-
лав значно кремезнішого за себе Івана 
Чомка, здобувши загальну перемогу для 
своєї команди (її честь також захищали 
Володимир Музика і Юрій Капаць). Третє 
місце вибороли росохацькі атлети.

У змаганнях шашкістів за тур до фіні-
шу тріумфував неодноразовий перемо-
жець різних районних і обласних турнірів 
Ярослав Бандура, що захищав честь 
Долини. Друге місце у Павла Мартинюка 
з Джуринської Слобідки, третє своїй ко-
манді приніс Іван Марцінів із Бичківців.

Кульмінацією ігор стало, як завше, 
перетягування линви. Скільки фізич-
них і моральних сил тут витрачають як 
учасники, так і уболівальники! Напевне, 
підбадьорливі вигуки було чути аж до 
Чорткова. Сильні, кремезні хлопці були 
в командах селища цукроварів, Шмань-
ківчиків, господарів ігор. Та не вони свят-
кували перемогу. Правильно побудував-
ши тактику, до фіналу трьох пробилися 
силачі з Білої, Палашівки і Ромашівки. 
Саме у такому порядку вони й розташу-

валися у турнірній таблиці за результа-
тами спроб між собою.

Найдовше тривали змагання на міні-
футбольних та волейбольних майдан-
чиках. Хоча цьогоріч організатори дещо 
видозмінили положення ігор у цих дис-
циплінах (програв – вибув), через велику 
кількість учасників вони затягнулися аж 
до вечора. У міні-футболі лише в серії 
післяматчевих пенальті (рахунок осно-
вного часу – 0:0) чортківчани здолали 
Базар. А у матчі за третє місце долиня-
ни перемогли ягільничан. У волейболі 
не було рівних команді із Джуринської 
Слобідки (честь якої, по правді кажучи, 
захищав волейбольний клуб «Сапсан»), 
котра здолала у вирішальному двобої 
скородян. У матчі за третє місце джу-
ринські волейболісти переграли своїх 
суперників із Бичківців.

Отож, за результатами усіх восьми 
дисциплін переможцем ХХІІ спортивних 
ігор Чортківщини з доробком 702 очок 
стало село Біла, яке після річної пере-
рви знову наступного року прийматиме 
у себе ігри. З невеличким відривом (675 
пунктів) на срібній сходинці п’єдесталу 

пошани фінішували господарі змагань. 
Третє місце вибороло село Долина (609 
очок). Приклад двох останніх показує, що 
навіть невеликі села, де й сільської ради 
немає, можуть добиватися успіху, якщо 
є кому організувати команду. На жаль, 
тільки вісім (з 44-х !) сільських голів були 
присутні на іграх разом зі своїми коман-
дами, а деякі, такі як Володимир Шмать-
ко з Білої, Нестор Слободян з Палашівки, 
Михайло Шатковський зі Скородинців, 
Володимир Драбинястий з Бичківців, за-
ступник голови районної ради Любомир 
Хруставка з Долини брали безпосеред-
ню участь у змаганнях і вели за собою 
своїх партнерів по команді. Ось з кого по-
трібно брати приклад!

У приємній атмосфері проходило на-
городження переможців. Як ми уже пи-
сали, красені-кубки та інші сувеніри з ко-
льорового металу ручної роботи ковалів 
з підприємства Івана Блаженка дістали-
ся переможцям. Зі слів головного спон-
сора змагань, його мрія про спортивне 
свято у селі, до якої він йшов не один рік, 
здійснилася. А ще він мріє, щоб на сіль-
ському стадіоні грала рідна футбольна 
команда, честь якої він захищав багато 
років, на першість області. Ніскільки не 
сумніваємося, що й ця його багаторічна 
мрія рано чи пізно здійсниться.

Любомир гАБРУСьКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У зв’язку зі спортивними іграми Чорт-
ківщини минулої неділі команди пропус-
кали черговий тур районної першості. 
Однак на першість області відбулося 
два тури. У шостому турі на виїзді чорт-
ківчани продовжили свою успішну серію 
без поразок і здолали підгаєцьку «Ниву» 
з рахунком 0:2, а позавчора на домаш-
ньому стадіоні у рамках сьомого туру 
приймали сусідів – бучацький «Колос». 
Рахунок зустрічі нічийний – 0:0.

У день професійного свята журналісти району – члени НСЖУ, 
об`єднані навколо Чортківської первинної організації, яку очолює 
наша талановита колега Анна Блаженко, зібралися на чергове 
засідання спілки, цього разу – урочисте. Приводом цьому по-
слугувало не лише відзначення Дня журналіста, більш вагомою 
причиною стало пошанування голови РО НСЖУ Анни Блаженко 
однією з найпочесніших відзнак Національної спілки журналістів 
України – Золотою медаллю української журналістики, а також по-
повнення кола журналістської спільноти молодими ініціативними 
особистостями – новоприйнятими членами НСЖУ стали в. о. ре-
дактора газети «Чортківський вісник» Ігор Лукасевич, завідуюча 
відділом редакції нашої газети Тетяна Лякуш, кореспонденти 
міського часопису Оксана Савіцька та Ірина Брунда. 

Слова Божої благодаті з уст члена НСЖУ, поета, доктора бо-
гословських наук отця Василя Погорецького та спільна молитва 
спілчан сприяли об`єднавчому духу. 

Привітати митців гострого пера Чортківщини з професійним 
святом в редакцію «Голосу народу» (а саме тут відбулося засідан-
ня спілки) завітали очільники району – голови районних держад-
міністрації Степан Кобіс і ради Володимир Заліщук. Промовивши 
теплі слова вітань і побажань, вони обидва запевнили усіх при-
сутніх у своїй відкритості та повсякчасній готовності до співпраці. 
Керівники краю вручили нагороди та посвідчення відзначеним 
цього року журналістам. 

Поздоровлення з професійним святом прозвучали того дня і 
від новопризначеного начальника Чортківської ОДПІ ГУ Міндохо-
дів Тетяни Беліченко.

На свято було запрошено ветеранів чортківської журналістики, 
як-от: багаторічного невтомного клопіткого орача журналістської 
ниви Івана Возного; людину, котра десятки років свого життя від-
дала на благо розвитку ЗМІ краю – Анатолія Шуляка. Вони завжди 
«йдуть в ногу» зі своїми колегами: переймаються їхніми клопота-
ми, радіють досягненням, завжди в курсі подій. Того святкового 
дня для цих наставників молоді пролунало немало щирих вітань, 
а окрім того їх відзначено грошовими преміями від «Голосу наро-
ду», які й вручив редактор районки Любомир Габруський. 

Вельми радіє журналістська спільнота наявністю молодої по-
рослі на їхній ниві – посвідчення позаштатних кореспондентів 
отримали активні дописувачки «Голосу народу» випускниці Ко-
линдянської ЗОШ І – ІІІ ст. Марія Манорик, Наталія Бойчук і Марія 
Дунчак. 

Завжди підставляють плече допомоги пишучим кореспонден-
там їхні фотоколеги, така тісна співпраця взаєморозуміння, до-
повнення, підтвердження слова яскравим кадром (усе – заради 
читачів) не може не тішити. За повсякчасну співпрацю зі ЗМІ по-
свідченням позаштатного кореспондента відзначено майстра 
фотографії Миколу Лановегу. Принагідно зазначу, документи ще 
одного фотомитця краю – Олега Марчака – подано для затвер-
дження прийняття у журналістську спілчанську родину.

До теплої атмосфери дружньої зустрічі в гостинному кабінеті 
голови РО НСЖУ Анни Блаженко додалося обговорення спілча-
нами спільних проблем у неформальній атмосфері за філіжанкою 
кави та солодощами.

Оксана СВИСТУн
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Зійшлися на Слобідці богатирі…
Джуринська Слобідка до цього свята йшла довгих шість років, щоразу 

поліпшуючи свої результати на спортивних іграх Чортківщини. 
Й ось минулого року в селищі Заводському – перемога! 
А разом із нею і право бути господарем наступних ігор.

Коли журналістика – 
то стиль життя

«гострого пера та поповнення читацької аудиторії» 
– такі побажання, надактуальні саме сьогодні для 

усіх, хто працює в засобах масової інформації, 
звучали 6 червня на зібранні Чортківської первинної 

організації нСЖУ. Ці слова є своєрідним гаслом 
у роботі кожного майстра пера, для кого 

журналістика – то стиль життя.

16 червня, в неділю, о 16-й год. на центральному ста-
діоні відбудеться матч чергового туру чемпіонату об-
ласті серед команд ФСк “Чортків” і “Тернопіль-2”. 

*  *  *
19 червня о 17-й год. на центральному стадіоні відбу-

деться матч кубка області серед команд ФСк “Чортків” 
і “Нива” (Теребовля).
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Оголошення

Варто знати

Парламентські слухання

Кримінал

Важливо знати

Прізвище, ім`я, по 
батькові особи, яка 
проводить прийом

Посада Дні прийому Години прийому
Місце проведення 

прийому

ЦВЄТкоВ 
Володимир 
Дмитрович

начальник управління понеділок
вівторок
середа
четвер

з 10-ї до 13-ї год.
з 9-ї до 13-ї год.
з 9-ї до 13-ї год.
з 9-ї до 13-ї год.

вул. Шевченка, 34
4-й поверх 

(приймальня 
начальника)

ГАЩИЦ Світлана 
Ярославівна

заступник начальника 
управління

вівторок з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 21
1-й поверх, каб. № 3

СлоБоДЯН любов 
Михайлівна

заступник начальника 
управління

четвер з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 34
2-й поверх, каб. № 1

коВАлЬЧУк ольга 
Володимирівна

начальник відділу опрацювання 
документів і контролю

понеділок з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 21
1-й поверх, каб. № 3

леВЧУк іванна 
Михайлівна

начальник відділу державних 
соціальних інспекторів

вівторок з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 21
1-й поверх, каб. № 2

ПеРУН Анна 
Михайлівна

начальник відділу прийому 
громадян

середа з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 21
1-й поверх, каб. № 1

МИХАЙлЬЧУк Алла 
Євгенівна

начальник відділу 
обслуговування пільгових 

категорій населення

середа з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 34
2-й поверх, каб. № 2

коРолЬ Ганна 
Михайлівна

начальник відділу з контролю 
за призначенням пенсій 

та архівування

понеділок з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 34
2-й поверх, каб. № 3

БАЮк Руслан 
ігорович 

начальник відділу праці вівторок з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 34
4-й поверх, каб. № 6

ПоСіДА Уляна 
Ярославівна

начальник відділу виплати четвер з 10-ї до 13-ї год. вул. Шевченка, 21
1-й поверх, каб. № 6

Графік особистого прийому громадян начальником, заступниками начальника 
та керівниками структурних підрозділів управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації

Насамперед, це пов’язано з вегета-
тивним розмноженням картоплі. Збудни-
ки більшості хвороб передаються з по-
садковим матеріалом, значна кількість 
із них накопичується в ґрунті, особливо 
при тривалому вирощуванні картоплі на 
одному місці.

Існує більше 100 видів шкідників і хво-
роб, здатних уразити картоплю. Найпо-
ширеніші та найнебезпечніші з них – фі-
тофтороз, фузаріоз і гнилі.

Фітофтороз – одне з найбільш шкідли-
вих захворювань картоплі. При ураженні 
ним урожайність може знизитися до 70 
відсотків і більше. Зазвичай ця хвороба 
проявляється в липні місяці й продовжує 
розвиватися до кінця вегетації рослини. 
Основна ознака фітофторозу – поява бу-
рих розпливчастих плям по краях листя, 
яке чорніє та всихає, а під час вологості 
загниває.

Для попередження зараження фітоф-
торозом необхідно у фазі бутонізації-
цвітіння проводити профілактичні 
обробки посівів фунгіцидами системно-

контактної дії. Після цвітіння застосо-
вують контактні препарати. В першу 
чергу обприскують посіви ранніх сортів, 
а пізніших строків достигання – через 7 
діб після обробки ранніх. При пізньому 
і слабкому розвитку фітофторозу за-
стосовують лише контактні фунгіциди. 
З появою перших ознак хвороби варто 
проводити обприскування рослин одним 
із препаратів: акробат МЦ – по 2 кг/га, ан-
тракоз – 1,5 кг/га, ридоміл Голд МЦ – 2,5 
кг/га, інфініто к. с. – 1,2-1,6 л/га, детан М 
з. п. 1,2-1,6 л/га.

До захворювань картоплі належать 
і різні види гнилі, що вражають бульби 
під час зберігання: суха, фомозна, мо-
кра бактеріальна гниль. Однією з най-
більш шкідливих гнилей картоплі є суха 
(фузаріоз). Це захворювання зазвичай 
проявляється через 2-3 місяці після зби-
рання врожаю. Фузаріоз має такі озна-
ки: спочатку на бульбах злегка втиснені 
сірувато-бурі плями, які пізніше розрос-
таються і покриваються білим, рожевим 
або жовтим нальотом. Суха гниль здат-

на глибоко проникати всередину бульби, 
від чого вона надалі зсихається. Для бо-
ротьби з цією хворобою необхідно обро-
бити бульби перед садінням максимом 
0,25, т. к. с. 0,75 л/т., детаном М-45 – нор-
ма 2-2,5 кг/т.

Одним із основних заходів у боротьбі 
з фузаріозом є очищення та дезінфекція 
сховищ. Для дезінфекції можна викорис-
товувати 4-відсотковий розчин хлорного 
вапна або 40-відсотковий формалін.

Для захисту картоплі від фомозної 
гнилі необхідно дотримуватися сівозмі-
ни з поверненням картоплі на колишнє 
місце через 3-4 роки. Сівозміна, кращі 
попередники, озимі зернові, зернобо-
бові оборот пласта багаторічних трав, 
цукрові буряки. Слід також проводити 
передпосадкове протравлення насінних 
бульб. Для запобігання зараження у про-
цесі збирання варто за 10-14 днів до по-
чатку збору видалити бадилля.

Гарного вам врожаю.

Ольга БАЛИЦьКА, 
головний спеціаліст – державний 

фітосанітарний інспектор 
Державної фітосанітарної інспекції 

Тернопільської області

Парламентські слухання проводяться з метою вивчення питань 
внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять сус-
пільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання. Пар-
ламентські слухання – це можливість суспільства відреагувати та 
вплинути на законодавче врегулювання існуючих проблем у різних 
сферах суспільного життя.

Питання захисту прав людини – це чи не одна з найважливі-
ших тем для країни, яка вибрала європейський шлях розвитку. На 
жаль, кожен із нас знає чимало фактів грубого порушення чи зне-
ваги прав людини в Україні.

Ці факти можуть бути озвучені в залі пленарних засідань Вер-
ховної Ради України громадською діячкою, керівником обласно-
го осередку ВО «Фортеця» у Тернопільській області Людмилою 
Скакун, якщо кожен зацікавлений повідомить про них у письмовій 
формі на електронну адресу: enovak9@ukr.net (з поміткою теми 
«Парламентські слухання») або за поштовими адресами: 46024 м. 
Тернопіль, вул. Злуки 33/113; 48500 м. Чортків, вул. Маковея, 1. 

Пам`ятайте! Мовчання – це знак згоди! Програти і здатися – на-
багато легше, ніж вистояти і перемогти! 

Роман ТИМОФІЙ

Ваші права порушують – 
не мовчіть!

12 червня ц. р.  у Верховній Раді України відбулися 
парламентські слухання на тему «Стан дотримання 

прав людини в Україні».

Не дамо картоплі захворіти
Як відомо, картопля є одним із найпоширеніших, а також смачних

 і корисних продуктів. Але, крім цього, це й сприятливий 
для розвитку хвороб субстрат.

Громадяни країн, із якими Україною укладена угода про безвізо-
вий режим (Євросоюзу, СНД, окрім Туркменістану, США, Канади, 
Японії), можуть вільно в’їжджати в нашу державу, щоправда, термін 
їх перебування обмежується 90 днями. Усім іншим необхідна віза, 
а відтак і запрошення від приймаючої сторони. Тому, якщо хтось із 
ваших родичів чи знайомих із-за кордону має намір відвідати Укра-
їну, саме час потурбуватися про оформлення документів.

Перед тим, як іти до міграційної служби, а саме ця державна 
установа тепер займається питаннями документування іноземців, 
слід зібрати пакет необхідних документів: ваш власний паспорт 
громадянина України, копію паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу закордонного гостя. Зауважимо, що вона має бути 
перекладена на українську мову та завірена у нотаріуса.

Окрім цього, Правилами оформлення і видачі запрошень іно-
земцям та особам без громадянства передбачено, що приймаюча 
сторона повинна гарантувати фінансове забезпечення іноземця 
на весь період його перебування на території нашої держави.

Ще одне важливе питання, яке необхідно вирішити, – це місце 
проживання іноземця під час його перебування на території Укра-
їни.

Зібрали усі необхідні документи – можете йти у територіальний 
орган Управління Державної міграційної служби України в Терно-
пільській області за місцем проживання. Там працівник міграційної 
служби допоможе заповнити запрошення та перевірить наявність 
усіх документів.

Оформлення запрошення вартує 56,52 грн., також доведеться 
сплатити 0,27 грн. за бланк і державне мито (0,3 неоподатковано-
го мінімуму доходів громадян), за дострокове оформлення (за 10 
днів) державне мито сплачується в подвійному розмірі. Квитан-
ція про оплату додається до пакету документів. Розгляд заяви 
на оформлення запрошення не перевищує 20 днів. Якщо із доку-
ментами все гаразд, по закінченню цього терміну вам під розпис 
видадуть документ. У разі відмови підрозділ міграційної служби, 
який прийняв таке рішення, протягом 5-ти робочих днів направить 
письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови, які перед-
бачені статтею 25 Закону України “Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства”. У такому випадку повторне клопотання 
можна подавати не раніше ніж через шість місяців із дня відмови.

Насамкінець зауважимо, що відповідальність за своєчасне 
оформлення документів на право перебування іноземного грома-
дянина в Україні, за його пересування по території країни і виїзд із 
України після закінчення визначеного у візі терміну несе прийма-
юча сторона.

Володимир ЗАЯЦь, 
в. о. завідувача Чортківського районного сектору УДМС 

України в Тернопільській області

У ході слідства, за інформацією першого за-
ступника начальника – начальника слідчого 
відділу Чортківського РВ УМВСУ в Тернопіль-
ській області Б.Студзінського, з’ясовано: група 
туристів у кількості 53 осіб (польські футбольні 
фанати), яка їхала з Молдови, опинилася в На-
гірянці. Компанія молодиків (близько 20 осіб) за-
йшла в магазин. У великій метушні продавчиня 
не могла встежити за діями усіх покупців, на що 
висловила їм заувагу. У перекидах репліками 
зчинилася лайка, донеслася вона до місцевих 
жителів, які у той момент перебували поблизу й, 
звичайно ж, відреагували на сварку. Словесний 
конфлікт переріс у фізичну тяганину, а потім – у 
бійку. (Зі слів очевидців, зайди були у стані ал-
когольного сп’яніння – та факт недоведений). У 
результаті – житель с. Нагірянка отримав доволі 
серйозні тілесні ушкодження (пізніше лікарі діа-
гностували перелом щелеп у двох місцях, струс 
мозку й інші пошкодження внутрішніх органів); 
на часі потерпілий на лікуванні в обласній лікар-
ні. Чолов’яга (знову ж таки – зі слів очевидців) 
хотів із дебоширами переговорити по-доброму, 
та ті були в досить збудженому стані, який і за-
вадив мирним переговорам. До речі, з польської 

сторони жодна особа не зверталася з тілесними 
пошкодженнями. Лише в автобусі – побиті лобо-
ве та бокове віконне скло. 

Опісля влаштованого розбою «гості» момен-
тально «погрузилися» у свій автобус і направи-
лися до Чорткова. Як пізніше виявилося, їхали 
до Львова на екскурсію. У Чорткові на автоза-
правці в районі Кадуба службою ДАІ автобус 
було затримано та запропоновано проїхати до 
райвідділу міліції для вияснення обставин.

Слід сказати, поляки пояснюють, що інцидент 
був спровокований місцевими жителями, та цей 
факт знову ж таки потребує доказів; на часі – 
відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
296 ККУ, проводиться досудове розслідування, 
в ході якого правоохоронці опитують усіх учас-
ників сутички. 

 Тетяна ЛЯКУШ

P. S. Нагадаємо, 7 червня у Молдові відбув-
ся футбольний матч між збірними Молдови та 
Польщі. Поєдинок закінчився в нічию 1:1. По-
ляки є конкурентами збірної України у боротьбі 
за путівку на Чемпіонат світу з футболу, який у 
2014 році відбудеться у Бразилії.

Нічний розбій футбольних фанатів із Польщі
Восьмого червня близько до півночі (23 год. 30 хв.) у Чортківський райвідділ міліції 

надійшло повідомлення про те, що гості з братньої країни, а саме – з Польщі, зупинившись 
на території автозаправної станції, що побіля с. нагірянка, та зайшовши в магазин за 
покупками, вчинили справжнісінький дебош. Під час сутички була травмована людина…

Чекаєте закордонного гостя 
– вам до міграційної служби



07.15 Дружина
08.35 Олімпійський виклик
09.00 Трансляція богослу-
жіння в день Святої Трійці
11.50 Околиця
12.20 Крок до зірок
13.15 Маю честь запросити
14.10 Шеф-кухар країни
15.10 Рояль в кущах
15.35 Не вір худому кухарю
16.05 Як Ваше здоров`я
16.55 Золотий гусак
17.25 Караоке для дорослих
19.00 Гала-концерт фести-
валю “Сходи до неба”
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.55 Футбол. Кубок Конфе-
дерацій. Нігерія - Іспанія 

07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.15 М/с “Людина-павук”
11.00 Неділя з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.35 Шість кадрів
13.15 Сімейні мелодрами
14.20 Світське життя
15.25 Вечірній Київ 2013
17.25 Х/ф “На морі”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Любов і голуби”
22.25 Світське життя

06.20 Х/ф “Москва 
сльозам не вірить”
09.20 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Орел і решка
11.00 Т/с “Сімейний детектив”
13.50 Х/ф “Любов за роз-
кладом”
15.50 Х/ф “Прикмета на 
щастя”
17.50 Т/с “Єдиний мій гріх”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Т/с “Єдиний мій гріх”

06.20 Х/ф “Син полку”
08.00 Присвяти себе футболу
08.20 Д/ф “.. На його 
території”
09.05 Життя на рівних
09.20 Армія
09.35 Православний вісник
10.10 Х/ф “Бронзовий 
птах”
13.55 Театральні сезони
14.55 В гостях у Д.Гордона
16.00 Золотий гусак
16.30 Концертна програма 
до Дня Матері
18.05 Фестиваль пісні 
“Коблево”
19.40 Українська пісня
20.30 Слово регіонам
20.40 Кабмін: подія тижня
21.00 Підсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Футбол. Кубок 
Конфедерацій. Італія - 
Бразилія

06.40 Х/ф “Уроки вижи-
вання”
08.25 ТСН
09.10 Х/ф “Життя і доля”
19.30 ТСН
20.00 Великі перегони
21.30 Х/ф «Центуріон»
23.30 Х/ф “Живи й дай 
померти”

06.10 Шустер-Live
09.50 Х/ф “Москва 
сльозам не вірить”
12.50 Концерт “Перемога. 
Одна на всіх”
16.00 Х/ф “Любов за роз-
кладом”
17.50 Т/с “Єдиний мій гріх”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Єдиний мій 
гріх”
22.40 Концерт “Свято із 
сльозами на очах”

07.00, 08.00 Новини
07.35, 08.15 Д/ф «В.Цой. Ось 
таке кіно»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.45 Віра. Надія. Любов
10.45 Т/с “Царівна”
12.50 Т/с “Кайфові хлопці”
15.00, 18.20 Новини
15.10 Т/с “Переділ”
19.05 Надвечір`я
20.00 Дорослі ігри
21.40 Фольк-music
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”
07.15, 08.15, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
10.10 100 000 за правду
11.15 Не бреши мені
13.35 Сімейні драми
15.45 “Красуня за дванад-
цять годин”
16.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
19.30 ТСН
20.15 Вечірній Київ 2013
22.05 Х/ф “На морі”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Петрович”
11.10 “Слідство вели...”
12.00 Новини
12.20 “Слідство вели...”
13.20 “Судові справи”
15.00 “Сімейний суд”
16.00 Давай одружимося!
18.00 Новини
18.10 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
19.00 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф “Залізна 
хватка”

07.00, 08.00 Новини
07.30, 08.15 Д/ф «В.Глаго-
лєва. Всупереч долі»
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.50 Православна енци-
клопедія
10.30 Т/с “Царівна”
13.20 Т/с “Кайфові хлопці”
15.00, 18.20 Новини
15.15 Українська пісня
15.55 Т/с “Переділ”
18.55 Про головне
19.20 Останнє попередження
19.45 Про життя
21.35 Концертна програма 
І.Поповича “Трембітар 
української душі”
21.55 Футбол. Кубок Конфе-
дерацій. Іспанія - Італія

07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”
07.15 Сніданок з 1+1
10.10 100 000 за правду
11.15 Не бреши мені
13.35 Сімейні драми
15.45 “Красуня за дванад-
цять годин”
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
17.10, 20.15 Т/с “Величне 
століття. Роксолана 3”
22.30 Пекельна кухня 3

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 Т/с “Петрович”
11.10 “Слідство вели...”
12.00, 18.00 Новини
12.20 “Слідство вели...”
13.20 “Судові справи”
15.00 “Сімейний суд”
16.00 Давай одружимося!
18.10 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
19.00 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Петрович”
22.30 Т/с “Одного разу в 
Ростові”

07.00, 08.00 Новини
07.30, 08.15 Д/ф «Є.Герасимов. 
Звичка бути героєм»
09.05, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Крок до зірок
10.55 Т/с “Роксолана”
13.05 Темний силует
13.15 Т/с “Кайфові хлопці”
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Книга.ua
16.00 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни”
18.45 Світ спорту
19.10 Про головне
19.45 Про життя
21.35 Концертна програма 
І.Поповича “Трембітар 
української душі”
21.55 Футбол. Кубок Конфе-
дерацій. Бразилія - Мексика

07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”
07.15 Сніданок з 1+1
10.10 100 000 за правду
11.20 Не бреши мені
13.40 Сімейні драми
15.50 “Красуня за дванад-
цять годин”
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.10, 20.15 Т/с “Величне 
століття. Роксолана 3”
22.30 Територія обману

07.00 Новини
07.10 “Ранок з Інтером”
09.10 Т/с “Петрович”
11.10, 12.20 “Слідство вели...”
12.00, 18.00 Новини
13.20 “Судові справи”
15.00 “Сімейний суд”
16.00 Давай одружимося!
18.10 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
19.00 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Петрович”

07.00, 08.00 Новини
07.35, 08.15 Д/ф “Його Велич-
ність Ю.Соломін”
08.45 Корисні поради
09.05 Підсумки дня
09.50 Шеф-кухар країни
10.50 Т/с “Роксолана”
12.55 Світло
13.15 Т/с “Кайфові хлопці”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Д/ф “Контингент. 
Ефіопія або смерть”
16.00 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни”
18.20 Новини
18.45 Світ спорту
19.10 Про головне
19.45 Про життя
21.00 Підсумки дня
21.15 “Адреналін”
23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”
07.15, 08.15, 09.10 “Сніда-
нок з 1+1”
10.00 Шість кадрів
10.10 100 000 за правду
11.15 Не бреши мені
13.35 Сімейні драми
15.45 “Красуня за дванад-
цять годин”
16.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
19.30 ТСН
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.30 “Міняю жінку 7”
23.50 ТСН

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Петрович”
11.10 “Слідство вели...”
12.00 Новини
12.20 “Слідство вели...”
13.20 “Судові справи”
15.00 “Сімейний суд”
16.00 Давай одружимося!
18.00 Новини
18.10 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
19.00 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Петрович”
22.30 Т/с “Одного разу в 
Ростові”

07.00, 08.00 Новини
07.30, 08.15 Д/ф “Є.Меньшов. 
Миттєвість, що засліплює”
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.15 Право на захист
10.35 Т/с “Роксолана”
12.50 Т/с “Ставка більша 
за життя”
14.40 Вікно до Америки
15.00, 18.20 Новини
15.30 Життя на рівних
15.45 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни”
18.55 Агро-News
19.05 Сільрада
19.20 Останнє поперед-
ження
19.45 Про життя
21.00 Підсумки дня
21.35 Концертна програма 
І.Поповича “Трембітар 
української душі”
21.55 Футбол. Кубок Кон-
федерацій. Таїті - Нігерія

07.00, 07.15, 09.00 “ТСН”
07.15 Сніданок з 1+1
10.00 Шість кадрів
10.15 100 000 за правду
11.20 Не бреши мені 4
13.40 Сімейні драми
15.50 “Красуня за дванад-
цять годин”
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.15 Х/ф “Квиток на Вегас”
20.15 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 3”
22.30 “Гроші”
   

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Не жалію, не 
зву, не плачу”
12.00, 18.00 Новини
12.20 Т/с “Не жалію, не 
зву, не плачу”
13.30 “Судові справи”
14.40 “Сімейний суд”
15.40 “Чекай на мене”
18.10 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
19.00 Т/с “Жіночий лікар 2”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Петрович”
22.30 Т/с “Одного разу в 
Ростові”
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Програма телепередач 7

ПОнЕДІЛОК
18 червня
ВІВТОРОК

19 червня
СЕРЕДА

20 червня
ЧЕТВЕР

21 червня
П`ЯТнИЦЯ

22 червня
СУБОТА

23 червня
нЕДІЛЯ

17 червня

19 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 4.46. Захід – 21.13. Іменини святкують Іларіон, Фекла

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає високоякісну 
ліцензійну цеглу

Можлива доставка власним 
автотранспортом

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ЗАПРОШУЄМО 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

в ТзОВ “Ваврик і Компанія”
працівників на посаду – 

налагоджувальник
Тел.: 2-07-54; 095-041-71-04

ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

земельні ділянки

інше
торгове місце на ринку, що будується, по 

вул. Гончара, фітнес-тренажер.
Тел. 095-481-71-76.

куплю картон – 0,40-0,50 грн./кг; поліети-
ленову плівку – 0,50-1,50 грн./кг; ПеТ-пляшки 
сортовані – 1 грн./кг; склотару, склобій – 0,15 
грн./кг; пивні банкі; ванни сталеві б/к.

Тел. 097-700-05-12.

1-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. Шев-
ченка, 84 на 5-му поверсі в 5-поверховому будинку. 
Загальна площа – 31 кв. м. Євроремонт, всі двері 
нові, металопластикові вікна, нова сантехніка, пар-
кет, лічильники, і/о, підвал. Ціна договірна.

Тел.: 097-911-48-38; 096-129-85-49. 

1-кімнатна квартира в центрі м. Чортків по вул. 
Шевченка (навпроти кінотеатру) на 3-му поверсі в 
5-поверховому цегляному будинку. Загальна пло-
ща – 30,8 кв. м, житлова – 16,6 кв. м. Індивідуальне 
опалення, пластикові вікна, металеві вхідні двері. 
Ціна договірна.

Тел. 066-808-08-59.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
84, 8-й поверх. Заг. пл. – 53,1 кв. м, великий за-
склений утеплений балкон (6 м), і/о, постійно вода. 
Недорого. 

Тел.: 097-577-46-67; 066-168-47-46. 

2-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а у новозбудованому сучасному 
5-поверховому будинку на 4-му поверсі. Площа – 92 
кв. м, 2 балкони і лоджія, підвал, пластикові вікна. 
Ціна договірна.

Тел.: 067-878-29-21; 097-698-20-75.

2-кімнатна квартира по вул. С.Бандери (центр) 
на 2-му поверсі. Кімнати роздільні, індивідуальне 
опалення, лічильники, підвал, гараж. Загальна 
площа – 62 кв. м.

Тел. 068-148-19-84. 

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 68 
в, загальна площа – 58,6 кв. м, перший поверх, без 
ремонту. Можна використовувати під житло, офіс. 
Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 050-072-95-94; 063-411-26-10 (Володи-
мир).

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 63. 
Загальна площа – 50 кв. м. Є всі лічильники, інди-
відуальне опалення, водопостачання цілодобове. 
Продається з меблями. Недорого.

Тел. 066-295-53-17.

2-поверховий будинок у м. Чортків в районі  
автостанції. Є гараж, господарські приміщення, 
зроблено євроремонт, підведено всі комунікації. 
Ціна договірна.

Тел. 098-443-42-94.
будинок у Чорному лісі. Земельна ділянка 24 со-

тих. Підведено газ, є великий сад. Ціна договірна, 
або обміняю на квартиру у м. Чортків.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.
будинок у с. Біла. Земля і будівля приватизовані. 

Ціна договірна.
Тел.: 099-076-68-48; 096-142-50-32; 5-54-78.
будинок по вул. Граничній-Бічній. Загальна 

площа – 200 кв. м, житлова – 130 кв. м (сутерини 
по всій площі, гараж із підвальним приміщенням). 
Земельна ділянка – 10 сотих. Терміново.

Тел.: 097-855-91-87; 097-855-91-88; 3-25-44.
будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є 

земельна ділянка – 49 сотих, великий сад, вся 
земля приватизована. Є гараж, хлів. Будинок 
газифікований. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.
незавершене будівництво (котеджі) в районі 

Синякового. Земельна ділянка приватизована.
Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50.
будинок у с. Пастуше. Загальна площа – 55 кв. 

м. Є господарські будівлі, літня кухня, на подвір`ї 
криниця. Є 52 сотих землі. Ціна договірна.

Тел.: 097-454-19-24; 063-983-18-88.
цегляний будинок у с. Білобожниця по вул. 

Шевченка (Бучацька). Є 4 кімнати, кухня, ванна, 
парове опалення, санвузол, зроблено євроремонт, 
вставлено євровікна, дерев`яні сучасні двері, ламі-
новану підлогу. Біля будинку – 15 сотих городу, кри-
ниця, сарай, кладова, підвал. Ціна договірна.

Тел. 068-049-69-18.
будинок  у с. Білобожниця 10 х 12, загальною 

площею 209 кв. м, 5 кімнат, сутерини по всій площі, 
2 гаражі (під одним – підвал), сарай, стайня, криниця, 
сад, земельна ділянка – 15 сотих, приватизований. 

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

Граничній-Бічній. Заг. площа – 290 кв. м. Є земельна 
ділянка – 0,5 сотих, індивідуальне опалення, вода, 
великий гараж. Можлива оплата частинами.

Тел. 098-578-23-53.

земельна ділянка зі старим будинком 
по вул. Граничній, 56, площа – 0,12 га. Ціна 
договірна.

Тел. 050-377-59-77.

земельна ділянка під забудову, площею 
9 сотих, у с. Біла по вул. Залужжя. Ціна до-
говірна.

Тел.: 066-656-43-32; 098-579-61-26.

3-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. Не-
залежності, 88 на 1-му поверсі в 9-поверховому 
будинку. Площа – 63 кв. м. Індивідуальне опа-
лення, гараж із ямою і підвалом. Ціна договірна. 
Недорого. Терміново.

Тел.: 3-33-76; 096-273-25-60.

3-кімнатна квартира по вул. Кн. В.Великого. 
Загальна площа – 62 кв. м, на 1-му поверсі, з 
усіма зручностями. Можливий обмін на 1-кімнатну 
квартиру з доплатою. Недорого.

Тел.: 3-13-47; 067-991-34-84.

3-кімнатна квартира у м. Чортків (район 
Кадуб), 2-й поверх, площа – 70 кв. м, новобудова, 
євроремонт. Ціна договірна.

Тел. 099-190-85-17.

3-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, 10. Загальна площа – 59 кв. м, 
індивідуальне опалення, металопластикові вікна, 
дубові вхідні та міжкімнатні двері. Терміново. 
Недорого.

Тел.: 067-664-80-45; 099-741-24-04.

Колектив Давидківської ЗОШ І – ІІ ст. 
висловлює щирі співчуття директору 
школи Олені Богданівні Віват і майстрові 
з ремонту Віталію Михайловичу Вівату з 
приводу непоправної втрати – передчас-
ної смерті їх батька. Хай Божа благо-
дать огорне душу покійного і земля йому 
буде пухом.

Білівська сільська рада веде пошук спадкоєм-
ців земельних ділянок, часток (паїв) і майнових 
сертифікатів (які були видані громадянам піс-
ля розпаду КСП «Білівське»), власники яких по-
мерли, на території Білівської сільської ради 
Чортківського району Тернопільської області. 
У разі виявлення спадкоємців слід звернутися 
до Білівської сільської ради або за тел.: (03552) 
55-2-42 протягом одного місяця з дня опубліку-
вання оголошення.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ!
Вирощування грибів (гливи та шампіньйони) 

в поліетиленових пакетах у домашніх умовах.
ЗАРПЛАТА від 3000 грн. на місяць. Забезпечуємо всім необхідним для ро-

боти БЕЗКОШТОВНО. Віддаємо перевагу жителям приватного сектора та 
сільської місцевості області.

 Безкоштовний семінар відбудеться 22 червня о 12-й год. за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15, каб. 50. 

Попередній запис за тел. 096-768-72-90.

РОБОТА В КРИМУ
(червень-жовтень 2013 р.)

Збір урожаю
– черешня, вишня             – персик, абрикос 

– яблука, виноград
Офіційне працевлаштування за трудовим 

договором (можливо без). Оплата праці від ви-
робітку. Проживання безкоштовне. Кошти за 
проїзд повертаються. 

Тел.: 097-603-63-04; 067-604-74-71.
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Вітання, оголошення8

+15 ... +27

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУБОТА
15 червня

+12 ... +29

НеДІлЯ
16 червня

+11 ... +29

ПОНеДІлОК
17 червня

+11 ... +29

ВІВТОРОК
18 червня

+17 ... +27

СеРеДА
19 червня

+20 ... +28

чеТВеР
20 червня

+20 ... +24

П`ЯТНИцЯ
21 червня

20 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 4.46. Захід – 21.13. Іменини святкують Марія, Богдан, Валерія, Зінаїда

5 червня о 18 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг, 51 
см) у галини ПЛІШКИ зі с. Сосулівка,

о 22 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 50 г, 52 см) 
у надії ОПАЦьКОЇ з м. Чортків;

6 червня о 00 год. 20 хв. – дівчинка (2 кг 870 
г, 52 см) у Марії ВЕРЕСТЮК зі с. Угринь,

о 16 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 450 г, 53 см) 
в Уляни УКРАЇнЕЦь зі смт Заводське,

о 17 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 900 г, 53 см) 
у наталії ІЛьКІВ зі смт Заводське;

7 червня об 11 год. 40 хв. – дівчинка (2 кг 
500 г, 51 см) в Анни КАнОн зі смт Заводське,

о 16 год. 40 хв. – дівчинка (4 кг 240 г, 59 см) 
у наталії ЄЛЕнЧУК з м. Чортків;

8 червня о 1 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 240 
г, 53 см) у надії СУХОВОЛЕЦь з м. Чортків,

о 15 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 150 г, 53 см) 
в Ольги МІЩІЙ зі с. Колиндяни;

10 червня о 1 год. 05 хв. – дівчинка (2 кг 
650 г, 49 см) в Ольги БЕРЕЗИнЕЦь зі с. За-
болотівка,

о 9 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 140 г, 50 см) 
у Людмили БОЙКО зі с. Малі Чорнокінці,

о 21 год. 55 хв. – хлопчик (2 кг 550 г, 53 см) 
у Любові КАЛИнЮК зі с. Великі Чорнокінці.

Родовід

Вважати недійсними

З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 5 по 10 червня ц. р. 

народилося 
7 дівчаток і 5 хлопчиків: 

13 червня відсвяткувала ювілей 
кохана дружина, люба донечка 

і найкраща в світі мама
Марія Іларіонівна ЕЛьКСнІн

зі с. Колиндяни.
Рідна матусю, 
                найкраща наша!
Ти для всіх нас 
                     така дорога!
З ювілеєм Тебе ми вітаєм,
Зичим щастя, здоров`я, 
               наснаги й тепла!

З любов̀ ю 
– чоловік 

Степан, мама 
надія, донька Вікторія 

та зять Віктор.

Колективи Колиндянської сільської ради 
і бібліотеки надсилають найщиріші 

вітання з нагоди святкування 50-річчя 
від Дня народження секретарю 

Колиндянської сільської ради
Марії Іларіонівні ЕЛьКСнІн.

Щиро вітаємо Вас із цим 
святом, яке символізує ще 
одну пройдену сходину 
Вашого життя. Бажаємо 
Вам щастя, благополуччя, 
натхнення та невичерпної 
енергії, успіхів у здійсненні 
всіх задумів. Нехай Вас зі-
гріває любов’ю, теплом та 

підтримкою родина, а життєвий і професій-
ний шлях буде наповнений новими досяг-
неннями.

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

Всечесний отче Михайле ТКАЧУК! 
Прийміть наші щирі ві-

тання із Днем народження. 
Ми дякуємо Богу за дар 
Вашого життя, за Ваше 
служіння, за зерна любові, 
милосердя, віри і надії, що 
засіваєте у наших серцях!

Ювілей – 
         це не просто свято,
Це здобутки всіх років 
                             в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди.
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаємо Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.
Зичимо Вам міцного здоров’я, радості 

у серці, твердості у вірі, ревності у любо-
ві, щедрих Божих Благословень та опіки 
Божої Матері!

Хай Вашу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки
І Ангел Ваш Хоронитель
Хай буде з Вами завжди!
Щоб Ви кожної миті відчули
Богородиці щиру опіку. 
Бог з неба Вам хай дарує 
Щастя, здоров’я і довгого віку!

З повагою та любов’ю – парафіяни УПЦ 
КП Різдва Пресвятої Богородиці с. Звиняч.

Колектив управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі 

щиро вітає з 50-річчям
 від Дня народження

Лорітту Остапівну БОБАК.
Зичимо Вам міцного 

здоров’я, духовних і фізич-
них сил, невичерпної життє-
вої наснаги, тепла і затишку 
у Вашій оселі. Нехай роки 
залишають тільки світлі спо-
гади, а майбутнє дарує ще 
багато щасливих літ, сповне-
них радості, добра, надії.

Журавлиним ключем 
                                           відлітають літа, 
Ювілей вже на Вашім порозі, 
Але серцем своїм Ви завжди молода, 
Хоча юність вернути не в змозі. 
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо, 
І щоб сонце сіяло 
                   ще довго вгорі, 
І жилося щоб мирно 
                          й щасливо.

13 червня відсвяткувала 
свій 60-річний ювілей

Людмила Анатоліївна СТАТКОВСьКА.
Вітаємо 
        з Днем народження! 
А день народження –
              це чудове свято! 
Чарівна мить, коли 
        з’явилась Ти на світ. 
Пройшло з тих пір 
       не так уже й багато... 
Лиш шістдесят 
                   щасливих літ. 

За роки ці багато Ти зробила: 
Поставила на ноги нас, дітей, 
Дала своїм донькам надії-крила, 
Плекала їх із мрій, надій, ідей. 
А ось уже щебечуть внученята, 
І усміхаються вони Тобі щодень. 
Хай все-усе в житті Тобі вдається, 
А діти й внуки щастя хай несуть. 
За все спасибі, що в житті зробила, 
І що душа Твоя світла й золота. 
Нехай і далі Тебе підносять крила! 
Здоров’я Тобі на многії літа!

З найкращими побажаннями
 – сім`ї Соколовських 

та Великоборців.

Щиро вітаємо з 20-річним ювілеєм 
дорогеньку, улюблену, найкращу 

у світі донечку і внучку
Марійку ЯЦКІВ
із м. Чортків.

20 – найкраща пора,
Для Тебе – всі 
                найкращі квіти,
Ласкаві, ніжні 
                 й добрії слова.
Хай юність і краса 
            Твої процвітають,
А доля успіх 
               безцінний несе.

Теплом і любов`ю завжди очі сяють,
Й задумане здійсниться все.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка – від Господа Бога.
Щоб Ти завжди була здорова і щаслива,
Добро пізнала у житті
І щоб сміялися до Тебе із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко яскраве
І Бог Тебе в опіці мав,
Щоб Ангел-Хоронитель
З плеча Твого ніколи не злітав.

З любов̀ ю і повагою – мама, 
татко, бабуся Раїса, дідусь 

Євген і бабуся Марія.

Колектив народного аматорського 
колективу лемківської пісні “Горлиця” клубу 

с. Пастуше щиро вітає із 45-річчям
Олександру Степанівну 

ДОМБРОВСьКУ.
Прийми найкращі побажання від нас,
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Матір Божа береже від зла,
Та Ісус Христос многая літ дарує.

Щиро вітаємо з 50-річчям
Івана Романовича САгАЙДАКА

зі с. Шманьківці.
Летять роки, 
          мов лебеді у вирій, 
Життя іде, 
             його не зупинить, 
Прийми вітання 
                         наші щирі 
І побажання від душі. 
Хай горе обходить 
                 Тебе стороною, 

А радість приходить і ллється рікою. 
Хай світлою буде життєва дорога, 
Любові – від рідних, а ласки – від Бога. 
Від щирого серця здоров’я бажаєм, 
Без нього не милі ніякі діла, 
В здоров’ї – багатство та радість 
І більшого щастя на світі нема. 
Хай життя квітує буйним цвітом, 
І день народження приходить знов і знов, 
А доля хай дарує з кожним роком 
Благополуччя, щастя і любов. 
Хай сила завжди прибуває, 
До серця старість не спішить, 
Хай завжди люди поважають
І Бог життя благословить.

З повагою – колеги по роботі.

У цю прекрасну квітучу пору щиро 
вітаємо з ювілеєм 

нашого шановного куратора  
ганну Ярославівну ШВЕД.

З Вами ми пройшли ба-
гато доріг студентського 
життя. Від Вас перейняли 
уроки життєвої мудрості, 
навчилися любити і мрі-
яти, вірити й перемага-
ти. У день Вашого свята 
висловлюємо безмежну 
вдячність за розуміння, 

доброту, материнську турботу і терпля-
чість. 

Тож нехай у Вашій життєвій книзі доля 
викарбує золоті слова подяки тих, хто від 
Вашого серця вирушив у дорогу свого май-
буття. Нехай Бог нагородить за усі тривоги 
вінцем радості й пошле Вам здоров`я, щас-
тя, миру і благодаті на многії 
літа!

З повагою і любов̀ ю – 
студенти 31 групи 

та їхні батьки.

Щиро вітаємо з 65-річчям дорогу, 
найкращу матусю, бабусю

галину Миколаївну ДМІТРІЄВУ
зі с. Ягільниця.

Лагідна, рідненька, 
                добра і проста,
Наша дорогенька,  
                   наша золота!
Натруджені руки, 
                 мудрії слова – 
Тобі ніколи, мамо, 
                   спокою нема.
Тож дозволь
  у день такий святковий 

Побажати щастя, радості в житті, 
Щоб не знала, мамо, горя Ти ніколи, 
Щоб радісним і довгим був Твій вік. 
Хай радісно в серці весна процвітає, 
Хай Мати Пречиста на крилах тримає. 
Господь хай дарує надію й тепло 
На многії літа, на радість і добро. 
Щастя Тобі, рідна, зичимо багато, 
Щоб прийшлось зустріти і сторічне свято!

З повагою і любов̀ ю – чоловік Михайло, 
доня наталя, зять Валерій, 

онучка Зорянка, 
внук Віталик.

10 червня відсвяткувала своє 55-річчя 
дорога дружина, турботлива донька, 

любляча матуся і найкраща в світі бабуся
ганна Михайлівна ЛУК`ЯнЕЦь

зі с. Великі Чорнокінці.
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці погожі гарні дні,
Бо Ви для нас – дружина, і бабуся, й мати
І кращої немає на землі.
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Низько вклоняємось Вам, мамо.
Міцного здоров`я, з роси і води,
Нехай Ваші добрі, натруджені руки
Любов і тепло нам приносять завжди.
Нехай Господь Вам сили посилає,
Пречиста Діва благодаттю осяває.
Живіть, рідненька, до сто літ на світі
І будемо ми всі за Вас радіти.

З повагою та любов̀ ю – мама, чоловік 
Петро, доньки галя, Оля, 

Леся, зяті Володимир, Руслан, 
Андрій та внуки Івасик, 

Вікторійка, Діанка, Денисик.

Щиро вітаємо з ювілеєм
надію Миколаївну ПЛІХТУ.

Ми з ювілеєм Вас вітаєм! 
Щоб стільки ж раз 
                      весна цвіла! 
Сьогодні щиро 
                    Вам бажаєм 
Здоров’я, щастя і тепла! 
Щоб шлях Ваш 
          був такий широкий, 
Щоб мало 
                було перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот! 
Щоб мали Ви кого любити 
І щоб любили міцно Вас! 
Щоб було все гаразд в роботі, 
Вона, звичайно, не проста. 
Щоб було все – і “за”, і “проти”, 
Як компроміс – життя-буття!
Хай світлою буде життєва дорога, 
Опіка і ласка – від Господа Бога. 
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі і довгі літа.

Колектив Чортківського ОК МБТІ.

22 червня ц. р. (субота) в 17-й год.  
чортківський РКБК

 ім. К.Рубчакової
У рамках Всеукраїнського 
туру концерт володаря 
двох Золотих Дисків – 
народного артиста 

України 
Степана ГІГИ 
з новою 3-годинною 

програмою
“Я прийшов у цей світ 

любити”,
а також для підтримки нового диску  

МР-3 “Всі хіти”.
Квитки можна придбати у РКБК ім. К.Руб-

чакової.
Контактні телефони: 

050-574-82-46; (03552) 2-19-20, 2-19-18

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 146769, 
видане Тернопільською ОДА 5 травня 1993 р. 
на ім`я: УХАЧ іван Володимирович.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії Д за № 138579, 
видане Тернопільською ОДА у 2003 р. на ім`я: 
АТАМАНеЦЬ Юрій олександрович.

посвідчення учасника війни серії ВП за 
№ 154689, видане УПСЗН Чортківської РДА 
29 лютого 2000 р. на ім`я: ПИРкА Ярослав 
іванович.

пенсійне посвідчення серії ААБ за № 
205840, видане управлінням ПФУ у Чортків-
ському районі 19 квітня 2007 р. на ім`я: клИМ 
Мирослава Миронівна.

посвідчення продавця серії ТЕ за № 07153, 
видане міжшкільним навчально-виробничим 
комбінатом м. Чортків 23 квітня 2009 р. на 
ім`я: ВУСАТА Христина Володимирівна.


