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Виходить з 1939 року

Свято

Чортківська районна 
державна адміністрація, 

Чортківська  районна  рада
Відділи у справах молоді та 

спорту, культури і туризму РДА

ЗАПРОШУЮТЬ 

24 червня на 
святкування Дня молоді 

України в Чорткові
Програма святкування:
Стадіон «Харчовик» – 16-а год. 

– чемпіонат району з футболу між 
командами смт Заводське – с. 
Ягільниця

Парк культури та відпочинку – 
14-а год. – районна виставка голубів

15-а год. – початок роботи містеч-
ка народних майстрів та умільців

15-а год. – ігротека для дітей та 
юнацтва 

16-а год. 30 хв. – святковий кон-
церт за участю народного артиста 
України Гриця Драпака, естрадного 
виконавця, музиканта, композито-
ра Ігоря Яснюка, художніх і аматор-
ських колективів району та області

Оргкомітет

Шановні колеги! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди відзначення Дня 

державної служби! 
Самовіддана праця на благо держави і її народу в усі 

часи вважалася винятково почесним і відповідальним 
обов’язком громадян. Започаткування професійного свя-
та державних службовців стало визнанням важливої ролі, 
яку відіграють органи державної влади, державна служба 
загалом у процесі побудови й утвердження суверенної 
демократичної соціальної і правової України. 

Працювати в державних органах, забезпечувати вико-
нання завдань і функцій держави – вкрай відповідальна 
справа, від якої залежить успіх політичних, економічних 
та соціальних перетворень як у країні в цілому, так і в на-
шому регіоні, благополуччя людей, їх відношення до вла-
ди. Переконаний, що й надалі успішному досягненню цих 
цілей сприятимуть ваш високий професіоналізм, сумлін-
на праця, моральна відповідальність перед суспільством. 
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благопо-
луччя, щастя та життєвих гараздів!

Голова районної держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Шановні державні службовці!
 Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем дер-

жавної служби України. Вірно, чесно, шляхетно служити 
своєму народові та державі в ім’я її процвітання для укра-
їнців у всі часи було почесним обов’язком. Без сумніву, 
саме на вас покладена основна відповідальність за стан 
справ у розбудові нашої України, за втілення в життя всіх 
найголовніших функцій держави. Від ваших щоденних на-
полегливих зусиль, професіоналізму, мудрості, принци-
повості, сумління та ініціативності значною мірою зале-
жать темпи та якість соціально-економічних перетворень 
у районі та країні загалом, моральне та фінансове благо-
получчя людей, а відтак і піднесення позитивного іміджу 
держави на міжнародному рівні.

Переконаний, що більшість нинішніх управлінців успіш-
но продовжує естафету своїх попередників, а тому гідні 
носити високе звання державного службовця. Від усієї 
душі бажаю вам наснаги, терпіння, сили волі, міцного 
здоров’я та нових здобутків у справі сумлінного служіння 
народу України.

Голова районної ради
В.ЗАЛІЩУК

Оголошення

У неділю – День молоді
Шановні молоді друзі!

Прийміть щирі привітання з одним із най-
яскравіших свят у календарі – Днем молоді, 
святом юності, енергії та оптимізму! Нинішню 
молодь вирізняє підвищений інтерес до життя, 
потреба в здобутті хорошої освіти, незалежність 
і самостійність, уміння визначати для себе кон-
кретну мету та прагнути її досягнути. Молоде 
покоління в усі часи було окрасою суспільства, 
його надією, днем сьогоднішнім і прийдешнім. 
Приємно знати, що сучасна молодь Чортківщи-
ни бере активну участь у розбудові району та 
держави, впевнено заявляє про себе у різних 
сферах життя.

Бажаємо вам творчої енергії, незалежності 
думок та сил, щоб втілити в життя все, до чого 
прагнуть ваші розум, душа та тіло. Адже саме 
від вас залежить майбутнє нашої країни!

25 червня – День митної 
служби України

Шановні працівники і ветерани митної служби!
Вітаємо вас з професійним святом – Днем 

митної служби України!
Від ефективності вашої праці залежить роз-

виток національної економіки та створення по-
зитивного іміджу нашої держави у світі. Злаго-
джена та професійна робота митників сприяє 
розвиткові зовнішньоекономічної діяльності 
українських підприємств, наповненню держав-
ного бюджету.

Упевнені, що функціонування Державної мит-
ної служби України й далі ґрунтуватиметься на 
міжнародному досвіді, лібералізації зовнішньо-
економічної діяльності, впровадженні прозорих 
механізмів митного оформлення та контролю і 
головне – побудові рівноправних партнерських 
відносин з бізнесом. Сердечно бажаємо вам і 
вашим родинам міцного здоров’я, щастя, до-
бра, благополуччя і нових успіхів в ім’я Україн-
ської держави.

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Вітання
23 червня – День державної служби

Виколисує молодість буйногриві мрії…

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Цей номер вийшов на 10-ти сторінках!
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Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

У райдержадміністрації З перших уст

– Михайле Михайловичу, вітаємо 
Вас у Чортківському краю. Уже деся-
тиліття Ваша життєва стежина тісно 
переплелася із долею нашої землі. 
Бо саме десять років тому завдяки 
довірі до Вас на виборах чортківчан 
Ви вперше ввійшли у Верховну Раду 
як народний депутат України. Від-
тоді Ви не раз відвідували Чортків-
щину, допомагали втілювати у жит-
тя певні проекти, як-от відновлення 
фасаду РКБК ім. К.Рубчакової. Яким 
сприймається наш район сьогодні, 
влітку 2012-го?

– Насамперед хочу висловити свої 
почуття, які охоплюють мене защораз, 
коли відвідую Чортківщину: як патріот 
цього краю, як діючий депутат, колиш-
ній мажоритарник, хочу сказати, що ша-
ную і поважаю цей край, людей, які тут 
живуть, і тому, як людина-прагматик, 
практичний чоловік, хочу робити все 
для того, щоб це місто й села вигля-
дали ще красивішими. Також знаю, що 
Чортків був одним із таких, що сприяв 
тріумфу всього українського, тому моїм 
завданням як політика є усе це підтри-
мувати.

Якщо дивитися з позиції теперішньо-
го часу, як Чортківщина виглядає, які 
перспективи, то, побувавши сьогодні 
в багатьох населених пунктах Чортків-
ського краю, в тому числі й у місті, бачу, 
що є дуже багато соціальних проблем, 
які дуже серйозно впливають на життя 
людей, котрі тут мешкають. 

– Яке Ваше бачення розв`язання 
ситуації, що склалася?

– Ці питання потрібно вирішувати, а 
вони потребують величезних затрат, і 
не тільки в праці, а й фінансових. І ці 
зобов`язання, на мою думку, повинна 
взяти на себе держава максимально, бо 
в усьому світі саме так вони, ці питання, 
й вирішуються – силами держави. Тому 
я, як діючий депутат, хотів би багато 
речей зробити таких, які не можуть ви-
рішити окремі особистості, люди біз-
несу, місцева влада. Одне з них – це 
питання розвитку освіти і медицини. 
Всі знають, що після того, як мене об-
рали народним депутатом України (ще 
з 2002-го і по сьогодні, навіть не будучи 
уже мажоритарником від Чортківського 
округу), я для цих двох галузей зробив 
досить багато, відразу ж вирішував усі 
питання, з якими до мене зверталися. 
От і зараз вкотре підкреслюю, що моїм 
кредо у житті є допомагати іншим, бо, 
як кажуть у народі, що сховав – усе 
пропало, що віддав – усе твоє. Тому хо-

тів би використовувати ті можливості, 
які маю, свої контакти не лише в межах 
столиці, а й за рубежем, задля вигоди 
краю, який мені любий, – задля Чорт-
ківщини. Хотілося б залучити різні фі-
нансові структури, що максимально до-
помогли б розв`язувати накопичені тут 
проблеми, які не в змозі вирішити про-
ста людина, місцева влада, але лише 
люди державні, як я, народні депутати.

– Чи у Вас уже заплановано здій-
снення, втілення у життя якихось 
конкретних проектів на Чортківщині?

– Перші цьогорічні мої починання 
стосуються галузі освіти. Уже до почат-
ку нового навчального року (можливо, 
не власне першого вересня, хоча буде-
мо старатися, щоб розрізати символіч-
ну стрічку саме того дня) ми зробимо 
красиві пілотні проекти: оформлення, 
утеплення, фарбування, заміна ві-
кон і дахів на трьох об`єктах, на яких 
я сьогодні побував, – районний кому-
нальний центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Дорога в життя», Біло-
божницька та Колиндянська загально-
освітні школи. Запевняю: максимум до 
15 вересня це будуть одні з найкрасиві-
ших шкіл в області, а може, й в Україні. 
Ось такими будуть мої перші практичні 
кроки.

Сьогодні я також розмовляв із голо-
вним лікарем Чортківської ЦКРЛ. З цієї 
розмови, та й мав нагоду особисто пе-
ресвідчитися, зрозумів, що натепер ве-
ликі проблеми є у райлікарні. І, як я уже 
говорив, враховуючи моє відношення 
до лікарів, ми зробимо також такий 
поштовх, як приклад вирішення про-
блемних питань, – це перекриття двох 
корпусів лікарні: пологове відділення 
та лікарняний корпус у смт Заводське. 
Обидві будівлі будуть перекриті уже до 
першого серпня ц. р. Окрім того, неза-
баром буде вирішено ще одне питання 
– оновлення поліклінічного відділення. 
Даний проект уже затверджено між-
відомчою комісією Кабінету Міністрів 
України і японською стороною, яка згід-
но з Кіотським протоколом дає кошти 
у сумі 10,2 млн. грн. на Чортківський 
район на ІІ етап. Я взяв на себе ці 
зобов`язання – і я це зроблю.

– Багато наших чортківчан старшо-
го віку (більше трьох тисяч осіб) уже 
тривалий час добиваються справед-
ливості у питанні виплат компенсації 
потерпілим від аварії на ЧАЕС, які 
належать їм згідно із законом, та віз, 
як кажуть, і нині там. Протягом трьох 
місяців минулого року – серпня, ве-
ресня, жовтня, коли усій Україні ще 
продовжували виплачувати доплату 
до пенсії, в нашому та сусідньому 
Заліщицькому районах люди належ-
них їм грошей так і не отримали. 

– Так, я уже ознайомлений із цим. У 
мене сьогодні на зустрічі була ініціатив-
на група «чорнобильців». Дійсно, уряд 
їх несправедливо ущемив, незаконно, 
бо за три місяці гроші не були допла-
чені, а отже, ображено більше трьох ти-
сяч людей, які мають статус. І це люди, 
які законно мають отримати ці 36 млн. 
грн. Я вже обговорював ці речі на рів-
ні віце-прем`єр-міністра, спілкувався з 
головою ПФУ. Поки що практичного ре-
зультату немає, але я все зроблю, щоб 
ці кошти людям були повернуті. 

– Михайле Михайловичу, одними 
із найбільш наболілих проблем у 
Чорткові й районі є дороги та очисні 
споруди. Часто доводиться чути від 
чортківчан нарікання й сумні жарти: 
асфальт у Чорткові, як сніг, завжди 
навесні зникає з доріг. Чи змогли б 
ви, як народний депутат, допомогти 

нашим жителям у вирішенні цих фі-
нансово затратних питань?

– Безперечно, більше того, скажу, 
що вже є певні напрацювання у цьому 
напрямку. Мені відомо, що на сьогод-
ні катастрофічною у Чорткові є ситуа-
ція з очисними спорудами, інспекція з 
екологічних питань ледь не зупинила 
роботу лікарні. Тому я поставив собі 
за мету: протягом двох років разом із 
владою місцевою й обласною оновити, 
привести у відповідність до вимог су-
часності очисні споруди у місті й водо-
забір. Бо наразі є всі основи для того, 
щоб закрити усі очисні споруди. Місто 
може просто стати! Звісно, ми цього не 
допустимо, пройшовши шлях дрібного 
оновлення. Та я беру на себе реальні 
зобов`язання, що протягом наступних 
двох років (зважаючи на те, що вартість 
кошторису становить 1,5 млн. грн. і 30 
млн. грн. коштуватимуть власне очис-
ні споруди, – це дуже великі кошти, та 
знаю, де їх шукати – оновлення будуть 
йти швидкими темпами) зроблю все 
для того, щоби місто було життєдіяль-
ним і красивим. 

І, звісно, найголовніше – це питання 
доріг, яке потребує нагального втру-
чання. Сучасні автошляхи – це і краса 
міста, і зручність для людей, і обличчя 
нашого краю, тому треба ними реаль-
но, об`єктивно зайнятися. І думаю, що 
наступних п`ять років, коли перебува-
тиму народним депутатом, я буду ці 
речі робити.

Бачу, сьогодні підходить справа до 
виборів: стільки з плакатів обабіч доріг 
хизується красивих людей у вишиван-
ках! Мене запитують: ви діючий депу-
тат, то чому ми вас не бачимо на цих 
білбордах? Завжди відповідаю: ніколи 
не буду того робити, бо краще витра-
тити гроші на реабілітаційний центр, 
дитячий садок, школу, лікарню і т. д., 
ніж красуватись на плакатах. Я буду ро-
бити конкретні справи і люди це бачи-
тимуть. Пам`ятаю, у 2007-му, приїхавши 
на Чортківщину, почув від голови рай-
ради Р.Чортківського про проблему ра-
йонного будинку культури. Я пообіцяв: 
за місяць часу цю будівлю неможливо 
буде впізнати. І зробив – фасад було 
оновлено. Я звик так працювати. Це 
моє життєве кредо.

– Михайле Михайловичу, наразі 
українське суспільство активно об-
говорює питання мови у зв`язку з 
прийняттям у першому читанні від-
повідного законопроекту. Як Ви про-
коментуєте те, що відбулося у стінах 
Верховної Ради України 5 червня?

– Що стосується політики, то сьогод-
ні ситуація непроста, сьогодні політики 
здуріли і виносять на розгляд питання, 
які розколюють державу, зокрема мов-
ного характеру і т. д. Це абсолютно не-
припустимо. Я за це не голосував і не 
буду голосувати, бо було б великим грі-
хом, якби це зробив. Я патріот держа-
ви, державна людина і буду боротись, 
все робити, щоби не допустити таких 
фактів і надалі. Думаю, що це питання 
в наступному голосуванні ми не дамо 
зробити на вигоду пріоритетів іншої 
держави. Ми все робитимемо лише на 
користь України!

Спілкувалася Оксана СВиСТУн,
фото автора

М.Полянчич: «Я взяв на себе 
зобов`язання – і я це зроблю»

Минулого тижня, 13 червня, у нашому районі побував діючий 
народний депутат України Михайло Михайлович Полянчич. Зранку 
обранець народу проводив прийом громадян у своєму офісі, що 
знаходиться за адресою Шевченка, 32 А, а потім здійснив об`їзд 

населених пунктів Чортківщини. народний обранець оглянув 
приміщення, надане районному комунальному центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в життя», у якому запланував 

робити ремонт; побував у Білобожницькій і Колиндянській 
ЗОШ І – ІІІ ст., які також підлягають оновленню; вклонився 

пам`ятнику С.Чарнецькому у с. Шманьківці, який постраждав 
від стихії, що пронеслася районом два тижні тому, й виділив кошти 
на його реставрацію й благоустрій території. на прийомі громадян 

та огляді вищеперерахованих об`єктів побували й наші 
кореспонденти. Згодом М.Полянчич поділився своїми планами 

на майбутнє із читачами нашої районки у інтерв`ю.

Щонайперше на загал було винесено інформацію про 
відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслід-
ків стихії в районі 10-12 червня, – її надав перший за-
ступник голови РДА Р.Філяк. Спершу перелічив втрати: 
знеструмленими залишилися 17 населених пунктів, за-
знали певної руйнації три школи, два дитсадки, адмін-
будинок Шманьківської сільради, пошкоджено дороги в 
селах Угринь, Заболотівка, Долина та частово у Чорткові. 
Стихія завдала збитків і в сільському господарстві: за-
галом по району загинуло 2026,9 га посівів сільгоспкуль-
тур, пошкоджено 1635 га. У переліку – пшениця озима, 
яра; ячмінь озимий, ярий; овес, кукурудза, гречка, горох, 
цукрові буряки, соняшник, соя, картопля. Пошкоджено 
й знищено сільгоспкультури і на присадибних ділянках 
мешканців району загальною площею понад 580 га. Та 
на противагу збиткам було поставлено поєднані зусилля 
спеціалістів відповідних галузей: практично в усіх зне-
струмлених стихією населених пунктах у скорому часі 
відновлено енергопостачання – на ліквідації працювало 
шість аварійних бригад (чисельністю 41 особа) та шість 
одиниць техніки. Згідно з розпорядженням голови РДА 
з матеріального резерву виділено і за найвідчутнішого 
сприяння насамперед ПП «Бропа», де зберігається ре-
зерв, доставлено до постраждалих населених пунктів у 
достатній кількості будматеріалів. Голова РДА Я.Стець 
принагідно акцентував увагу на поліпшенні оперативних 
дій системи цивільного захисту в проблемних ситуаціях. 

У рамках цього ж питання, про очищення криниць у 
постраждалих населених пунктах, вела мову головний 
державний санітарний лікар району О.Чайчук. Вона ж 
озвучила для обговорення фактаж із другого питання, 
котре вже певний час активно мусується на загал та у 
ЗМІ, – щодо забруднення р. Серет і якості питної води. 
Інформувала, що вода у Чорткові й нині подається з гли-
бинних свердловин (оскільки річкова – досі не відповідає 
нормі за бактеріологічними показниками) та в обмеженій 
кількості. На злобу дня невідворотно постає питання во-
допостачання з альтернативних джерел.

Про стан готовності до роботи в осінньо-зимовий 
період очолюваних ними служб, котрі найперше слугу-
ють забезпеченню життєдіяльності району, з наголосом 
щонайперше на невідкладних проблемах, доповіда-
ли начальники відділів райдержадміністрації – охорони 
здоров`я Я.Ратушняк, освіти Т.Яремко, культури і туриз-
му Г.Чайківська, а також керівники газового, дорожного, 
енергогосподарств І.Клизуб, В.Мельник, І.Винник.

Ряд керівників управлінь та відділів, зокрема директор 
терцентру соціального обслуговування Л.Дамарацька, 
директор районного центру зайнятості Н.Шкабар, началь-
ник УПСЗН В.Цвєтков, закріплені за сільськими радами, 
інформували про стан справ у населених пунктах, знову 
ж таки сконцентрувавши увагу на проблемних ситуаціях. 
Начальник районного фінансового управління Г.Ізвєкова 
традиційно мовила про стан доходів до бюджетів різних 
рівнів і виконання сільських бюджетів; заступник голови 
РДА з гуманітарних питань І.Стечишин – про проблеми 
фінансування футбольної команди району; міський голо-
ва М.Вербіцький – облаштування міських вулиць, доріг, 
фасадів будинків тощо.

Найнагальніші проблеми агросектору – щодо ста-
ну посівів і дотації, надаваній населенню на молодняк 
ВРХ, озвучив, взявши участь в нараді, перший заступ-
ник начальника головного управління АПР ОДА В.Стахів. 
Долучився до їх обговорення й голова районної ради 
В.Заліщук. Голова РДА Я.Стець у ході наради виокрем-
лював, виводячи в пріоритет, найболючіші точки – зокре-
ма щодо глибокого аналізу відчутного спаду в економі-
ці району (7 промислових підприємств не забезпечили 
виконання прогнозованих завдань, 10 допустили спад); 
запуску котельні для опалення ЗОШ № 5 та ДНЗ №№ 7 і 
9 у верхній частині міста; активізації залучення позабю-
джетних коштів задля ремонтів у закладах освіти, куль-
тури, освітлення населених пунктів; реалізації програми 
«Багатодітні сім`ї».

Анна БЛАЖЕнКО

Акорди літа в зиму 
йдуть луною

Остання в часі розширена понеділкова нарада 
при голові РДА якось одразу на зламі першої 
половини червня, по суті, ще раннього літа, 
замножила у переліку розглядуваних питань 
проблеми виключно з поглядом (коли б не 

сказати – з прицілом) на майбутню осінь та зиму.
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Політикум

Право

Точка зору

 Проте, як би ми не засуджували 
хабарництво, з «віддячуванням» сти-
каємось повсякчас. Чи не тому, що це 
вигідно обидвом сторонам? Хочемо, 
щоби краще полікували, більше уваги 
приділив вчитель дитині, швидше про-
йшла петиція в канцеляріях… А потім 
самі ж обурюємося такими діями. То на 
кого нарікаємо? Корупція існуватиме 
доти, доки пошук шляхів її подолання 
відбуватиметься в нормативній юри-
дичній площині. Більше того, в нашому 
слов’янському світі, де люди, на відміну 
від світу західного, готові до схиляння 
перед можновладцями, викоренити ко-
рупцію можливо лише в результаті кар-
динального оновлення мислення всьо-
го суспільства. Правоохоронці ведуть 
запеклу боротьбу з цим явищем, про-
те, мов гриби після дощу, появляються 
нові кримінальні справи – чи то новий 
Закон  України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» став важчим для ви-
конання, чи спокуса – великою, однак 
факти, як мовиться, – наяву… Про це 
– з прокурором Чортківського району, 
старшим радником юстиції Б.ІЖУКОМ.

– Богдане Володимировичу, про-
тягом останніх двох років було чи-
мало гучних корупційних скандалів у 
районі, «героями» яких стали відомі 
особи краю, які займали керівні по-
сади. Проте, на мою думку, пробле-
ма не лише у владі та чиновниках 
– проблема в кожному з нас, бо ко-
рупція тримається на взаємній згоді 
– давати і брати хабарі…

– Погоджуюсь. Ми повинні налашту-
вати всі державні механізми на проти-

стояння корупції та максимально вклю-
чити в цю боротьбу все суспільство. 
Тільки об’єднавши зусилля зможемо 
досягти значних результатів. Тільки від 
нас залежить, як швидко зможемо по-
долати цю перепону на шляху ефектив-
ного розвитку нашої країни.

– Президент України своїм Ука-
зом від 5 жовтня 2011 року за № 
964/2011 доручив Мін’юсту сфор-
мувати Єдиний державний реєстр 
осіб, які вчинили корупційні право-
порушення. Указ було видано з ме-
тою забезпечення виконання Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції». У цьому списку 
вже майже 2 тисячі осіб, які вчинили 
корупційні дії та чия вина була до-
ведена в судовому порядку. Чи не є 
у цьому Реєстрі переважно депута-
ти і голови сільських та міських рад, 
тобто  найнижча ланка? 

– Як мені відомо, інформація, що 
міститься в Реєстрі, використовувати-
меться для аналізу щодо сфер держав-
ної політики та посад із найбільшими 
корупційними ризиками. Не можу суди-
ти ранги чиновників, котрі потрапили 
в Реєстр, проте, як ви кажете, «нижня 
ланка» в Чортківському районі також 
притягалася до відповідальності за 
корупційні діяння. Зокрема в 2011 році 
та за півріччя 2012 року порушено ряд 
кримінальних справ проти сільських 
голів, інших спеціалістів органів міс-
цевого самоврядування та державних 
службовців. Так, сільський голова од-
ного з населених пунктів району пору-
шив спеціальні обмеження, спрямовані 

на запобігання і протидію корупції, що 
встановлені ч. 1 ст. 6 Закону  України 
«Про засади запобігання і протидії ко-
рупції» особам, зазначеним у пунктах 
1-3 частини першої статті 4 цього За-
кону, використав свої службові повно-
важення та пов’язані з цим можливості 
з метою одержання неправомірної для 
себе вигоди в сумі 400 грн. за сприян-
ня у наданні земельної ділянки. Рішен-
ня сесії сільської ради щодо надання  
земельної ділянки на сесії сільської 
ради не приймалось, сільський голова 
власноручно оформив його, підписав-
ши та завіривши гербовою печаткою 
сільської ради. Вказане підтверджу-
ється також тим, що в протоколі сесії 
сільської ради жодних питань про на-
дання земельної ділянки для будівни-
цтва не обговорювалось та рішення не 
приймалось. Окрім того, в книзі вхідної 
кореспонденції даної сільської ради 
відсутні будь-які відомості щодо над-
ходження до сільської ради заяви від 
громадянина, якому сприяв війт у ви-
діленні земельної ділянки. Схожа ситу-
ація мала місце і в іншому населеному 
пункті, де сільський голова за сприян-
ня в наданні підприємству дозволу на 
видобуток корисних копалин (піску) на 
території сільської ради отримав вина-
городу і власноручно, без погодження 
депутатського корпусу, минулим чис-
лом оформив усі документальні опе-
рації. Інший сільський голова, зловжи-
ваючи своїм службовим становищем, 
заволодів бюджетними коштами в сумі 
2326 гривень, видавши без рішення 
сільської ради розпорядження, згідно з 
яким йому було нараховано та випла-
чено матеріальну допомогу на оздо-
ровлення в зазначеній сумі, що спри-
чинило шкоду місцевому бюджету.

(Закінчення на 10-й стор.)

У рамках обговорення програми із 
жителями регіонів України зустрічався 
голова Ради Об’єднаної опозиції «Бать-
ківщина», лідер «Фронту Змін» Арсеній 
Яценюк. «Я хочу особисто пояснити ко-
жен пункт програми, почути запитання. 
Лише тоді буде вироблений остаточний 
варіант документа», – сказав він.

Житомирщина стала першим регіо-
ном, який відвідав Арсеній Яценюк. Тут 
він натрапив на першу несподіванку 
– влада боїться перемоги опозиції, а 
тому намагалася зірвати заплановану 
зустріч. «Ми готові до будь-якого роз-
витку подій. Якщо вони думають, що 
можуть зупинити поступ тим, що за-
криють двері, вони глибоко помиля-
ються», – зауважив на це голова Ради 
опозиції.

У Донецьку Арсеній Яценюк мусив 
проводити народне обговорення про-
грами просто на площі біля обласної 
держадміністрації, бо в цілому місті не 
вдалося винайняти бодай якесь примі-
щення. І хоча не було жодних анонсів 
заходу, послухати його прийшли сотні 
людей – зустріч переросла в мітинг. 

Палац культури в Полтаві не вміс-
тив усіх, хто бажав послухати лідера 
«Фронту Змін», – люди стояли на схо-
дах, юрмилися в коридорах. «Ми йде-
мо з чіткою програмою, що треба зро-

бити, аби отримувати не 100 гривень, 
а гідні зарплату й пенсію, аби мати 
роботу, яка забезпечить гідне життя», 
– зазначив під час спілкування з пол-
тавцями Арсеній Яценюк.

Голова Ради Об’єднаної опозиції 
відвідував не лише обласні центри, а 
й невеличкі міста, села. Скрізь люди 
розпитували Арсенія Яценюка про 
перші кроки після перемоги на вибо-
рах. Усі підтримали наміри опозиції 
удвічі скоротити витрати на чиновників 
і вигнати з влади корупціонерів. 

У Червоноармійську на Житомирщи-
ні людей найбільше цікавила земельна 
реформа. «Ми наполягаємо на тому, 
що передусім має пройти чітка інвен-
таризація земель і лише після цього 
можна буде зняти мораторій на їх про-
даж», – пояснив Арсеній Яценюк.

На Дніпропетровщині найчастіше 
порушували питання соціального за-
хисту. Лідер «Фронту Змін» зауважив, 
що програма Об’єднаної опозиції пе-
редбачає підвищення пенсій не на 100 
грн., як обіцяє влада, а щонайменше 
на 334. Прожитковий мінімум стано-
витиме 2400 гривень, при цьому мі-
німальна зарплата не повинна бути 
меншою. 

Перебування Арсенія Яценюка в Дні-
пропетровській області видалося осо-
бливо плідним. Він зустрівся з молод-
дю обласного центру, відвідав свято 
останнього дзвоника в школі № 1 села 
Орлівщина Новомосковського району. 
Тут найбільше говорили про зміни в 
освітній сфері. «Не держава буде ви-
значати, куди йти навчатися. Отримав-
ши грошовий грант, діти самостійно 
обиратимуть будь-який університет», 
– пояснив суть майбутньої реформи 
Арсеній Яценюк.

У Нових Санжарах на Полтавщині Ар-
сенія Яценюка запитали, де Об’єднана 

опозиція знайде кошти на підвищення 
соціальних стандартів. «Ми повернемо 
в державну власність усі об’єкти, – від-
повів політик. – Ми продамо Конча-
Заспу, де живуть посадовці й при цьо-
му не платять за комунальні послуги».

«Як Ви збираєтесь усувати Партію 
регіонів від влади?» – допитувалися 
запорізькі журналісти. Арсеній Яце-
нюк зазначив, що нова парламентська 
більшість поверне Верховній Раді по-
вноваження, які зараз перекочува-
ли до адміністрації президента. «Ми 
ухвалимо закон про Національне анти-
корупційне бюро, яке здійснить анти-
корупційну люстрацію усіх чиновників», 
– уточнив лідер «Фронту Змін».

На зустрічі в Одесі люди поціка-
вилися: де гарантія, що Об’єднана 
опозиція виконає обіцяне? «Для того 
щоб усі члени парламенту виконува-
ли зобов’язання, з якими вони йдуть 
на вибори, у нашій програмі передба-
чено ухвалити закон про відкликання 
народних депутатів, – відповів Арсеній 
Яценюк. – Не виконав зобов’язання – 
будеш відкликаний».

На Заході України, зокрема на Тер-
нопільщині та Львівщині, люди пере-
ймалися зовнішнім курсом України і 
можливістю вступу в Євросоюз. Арсе-
ній Яценюк наголосив: Україна підпише 
Угоду про асоціацію з ЄС і працюва-
тиме над втіленням у життя європей-
ських стандартів.

Слід зазначити, що нічого подібно-
го в Україні досі не було: програму 
не спустили згори, як зазвичай, а пи-
шуть, залучаючи громаду й найширші 
кола експертів. Обговорення програ-
ми «Батьківщина» засвідчило: разом із 
українцями вона зможе написати ре-
альний план розбудови держави. 

Узагальнивши пропозиції громади, 
Об’єднана опозиція затвердить оста-
точний варіант програми на перед-
виборчому з’їзді після 30 липня. Тоді 
ми дізнаємося, якій бути Україні після 
осені 2012 року.

Юрій КУЛІБАБА

Опозиція запитала в людей, 
у якій Україні вони хочуть жити

Триває всенародне обговорення програми Об’єднаної опозиції 
«Батьківщина», проект якої був оголошений на Форумі опозиції 

на Михайлівській площі в Києві. нині кожен громадянин може внести 
до програми доповнення і сказати, якою він хоче бачити Україну 

після парламентських виборів.

Корупція тримається на взаємній згоді –
давати і брати хабарі…

«Корупція» – це слово, від якого, без перебільшення, мороз гуляє 
поза шкірою; в уяві виникає тюремна камера із заґратованими 
вікнами і тьмяна лампочка, що ледь-ледь додає світла сірому 

холодному приміщенню…

На Чортківщині проходять збори в первинних орга-
нізаціях Партії регіонів. Учасники зібрань – а це акти-
вісти місцевих осередків, представники депутатського 
корпусу, районної та обласної партійних організацій, 
ведуть відвертий діалог щодо питань, які турбують 
суспільство, обговорюють актуальний стан соціально-
економічного розвитку району, хід реалізації соціаль-
них ініціатив Президента України Віктора Януковича, 
програми економічних реформ, регіональної програми 
«Будуємо нову Тернопільщину». 

Також під час зборів у «первинках» обговорено підго-
товку до парламентської виборчої кампанії. При цьому 
особливий акцент робиться на забезпеченні проведен-
ня чесних та демократичних виборів.  

На думку учасників, збори в первинних організаціях 
Партії регіонів допомогли кожному активісту усвідоми-
ти, якими важливими для нашої держави та її подаль-
шого розвиту є стабільність у суспільстві, злагодже-
ність дій всіх гілок влади, виконання владою взятих на 
себе зобов’язань. 

Підсумок зібрань, які відбулися в первинних органі-
заціях Партії регіонів на Чортківщині, буде підбито під 
час проведення районної конференції цієї політичної 
сили, учасники якої оберуть делегатів на обласне пар-
тійне зібрання.  

Чортківська районна організація 
Партії регіонів

З позицій відвертого 
діалогу

Статистика інформує

Управління Держкомзему у Чортківському районі 
Тернопільської області оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади провідного спеціаліста  
відділу державного земельного кадастру.

Основні вимоги до учасників конкурсу: повна вища освіта, 
базова вища; вміння працювати з комп`ютером; вільне воло-
діння українською мовою; стаж роботи на державній службі 
не менше 3 років, в інших сферах управління не менше 5 р.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення.

Додаткова інформація з питань основних функціональних обо-
в`язків, розміру й умов оплати праці за номером телефону 3-21-64.

Управління Держкомзему у Чортківському районі Терно-
пільської області розташоване за адресою: м.Чортків, вул. 
Князя Володимира Великого, 31 а.

За даними Державної служби статистики України ве-
личина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у травні 
ц. р. становила 99,7 відсотка по відношенню до квітня 
ц. р. і 100,4 відсотка до грудня 2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у трав-
ні ц. р. становив 99,7 відсотка по відношенню до квітня 
ц. р. та 99,9 відсотка до грудня 2011 року.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Індекси споживчих цін 
у травні ц. р.

Сесія районної ради

Вчора відбулася чотирнадцята сесія районної ради VI 
скликання. Розглянуто ряд питань: про стан пасажир-
ських перевезень на території району та використання 
коштів із державного бюджету на пільгове перевезення 
пасажирів; звіт про виконання районного бюджету за 
І квартал 2012 року; про стан харчування дітей в за-
гальноосвітніх школах району; про роботу музичних 
шкіл району та заходи щодо покращення навчання й 
естетичного виховання дітей; звіт про роботу район-
ного комунального будинку культури ім. К.Рубчакової; 
про роботу територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) району; 
про утворення комунальної районної установи “Чорт-
ківський комунальний районний центр первинної ме-
дичної (медико-санітарної) допомоги”; про звернення 
депутатів районної ради до Президента України, Вер-
ховної Ради України з приводу розгляду та прийняття в 
першому читанні законопроекту № 9073 Колесніченка-
Ківалова “Про засади державної мовної політики”; про 
заборону використання портретів політичних діячів су-
часності в закладах освіти, культури і охорони здоров`я 
району; інші питання поточної роботи.

Звіт про роботу сесії читайте у наступному номері 
газети.

На порозі півріччя – 
по-господарськи про суще
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24 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.47. Захід – 21.14. День молоді. Іменини святкує Варфоломій

Побачене Святкування

Урочистої днини, 15 червня, гля-
дацька зала районного будинку 
культури ім. К.Рубчакової була веле-
людною. Медична численна когорта 
Чортківщини, об’єднавшись в єдину 
родину, зійшлася на святковий кон-
церт із нагоди свого професійного 
свята. Вшанування усіх, хто при-
четний до медицини, проходило 

якось по-особливому. І нехай на 
часі – крихкий період нестабільності 
в усьому, й не все складається так, 
як би хотілося, та все ж справжній 
майстер своєї справи із проханням 
помочі Всевишнього завжди знахо-
дить оптимальне вирішення будь-
якої проблеми. Ось так і урочистості 
розпочалися з Божого благословен-
ня на добро та напутнього слова, які 
пролунали з уст священнослужите-
ля, протосинкела Бучацької єпар-
хії УГКЦ Володимира Заболотного. 
Всечесний отець, благословивши 
винуватців торжества на величні 
справи, звернувся і з проханням: 
«… У цей непевний і мінливий час, 
коли ви – медпрацівники – відчува-
єте нестачу і фінансову, і належно-
го медичного устаткування, деколи 
і вкрай необхідних медикаментів, 
щоби повернути людське здоров`я, 
– усміхніться хворому, поділіться 
любов’ю; завше пам’ятайте, що не-
дуга живе не лише в тілі, а й у душі 
людській…».

Незвична піднесеність панувала 

у залі. Множилися словесні приві-
тання, які співзвучно перепліталися 
з музичними, утворюючи колоритну 
радісну гаму. Юні вокалісти Чортків-
ського державного медичного ко-
леджу, солісти й музиканти район-
ного будинку культури, ансамбль 
естрадно-спортивного танцю «На-
талі» дарували присутнім справжню 

мистецьку насолоду.
Розділили радість свята й очіль-

ники нашого району – голова 
райдерж-адміністрації Ярослав 
Стець і голова райради Володимир 
Заліщук. У своїх виступах вони під-
креслили важливість професії ме-
дика у суспільстві та щоденну вели-
ку відповідальність; зазначили і те, 
що, незважаючи на всі складнощі, 
пов’язані з реформуванням охорони 
здоров’я району, престиж медично-
го працівника залишається високим. 
За сумлінну працю в галузі охорони 
здоров’я і високий професіоналізм 
ряд медичних працівників отримав 
почесні грамоти і подяки Головного 
управління охорони здоров’я обл-
держадміністрації та відділу охоро-
ни здоров’я райдержадміністрації.

Щирими оплесками вітали при-
сутні заслуженого лікаря України, 
головного лікаря ЦКРЛ Романа Чор-
тківського. Він відмітив те, що меди-
ки творять своїм розумом і золотими 
руками на лікарських дільницях і в 
поліклініках, на операційних столах, 

рятуючи життя нашим громадянам, 
часто рівноцінне справжньому по-
двигу; а День медичного працівни-
ка можна назвати всенародним, бо 
справа, якій служать люди в білих 
халатах, стосується всіх і кожного.

Пошанував сердечними вітання-
ми усіх представників медицини 
і заслужений лікар України, канд. 
мед. наук, директор Чортківсько-
го державного медичного коледжу 
Любомир Білик, а зокрема – праців-
ників ввіреного йому закладу, вру-
чивши за дорученням голови ОДА 
В.Хоптяна грамоти кращим викла-
дачам медичних дисциплін.

Долучилися до найщиріших приві-
тань, так би мовити, колеги по цеху 
– працівники профілактичної меди-
цини. Від імені колективу районної 
санітарно-епідеміологічної служби 
головний державний санітарний лі-

кар району Оксана Чайчук вручила 
пану Чортківському цінний подару-
нок – картину із зображенням  Боги-
ні здоров’я – Гігієї, побажавши усім 
медикам звеличувати добродуш-
ність і щирість.

Під завісу свята щирі вітання та 
побажання лунали і від керівника 
тернопільського ТРЦ «Подоляни» 
Василя Чубака. Та бурхливі оплес-
ки зали зірвав улюбленець публіки, 
гордість району й області – народ-
ний аматорський хор «Галичина» (ке-
рівник – Іван Кікіс, концертмейстер 
– Андрій Шевченко), який, до речі, 
одну з пісень подарував колишньо-
му головному лікарю ЦКРЛ Михайлу 
Семківу. Напрочуд неперевершене 
виконання українських пісень що-
разу наділяє кожного слухача жит-
тєдайною енергією.

Ось так, на позитивній піднесеній 
ноті й завершилися врочистості з 
нагоди Дня медичного працівника. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Люди, серця котрих б’ються 
в унісон чужого болю…

І це воістину саме так можна сказати про працівників медичної 
сфери, про тих, хто присягався клятвою Гіппократа стояти 
на сторожі людського здоров’я, хто нині своїм головним 

покликанням вважає збереження життя. І недарма відзначення 
професійного свята медиків часто співпадає із часом святкування 

величного релігійного. Адже з 10 по 17 червня ми триваємо в октаві 
Божого Тіла – це свято глибокої подяки за Дар Євхаристії, щирої 
вдячності за любляче серце Христа. Ось так, із люблячим серцем 

і люди у білих халатах без перерв, вихідних, свят і сталого 
робочого графіку працюють, зачіпаючи найсокровенніше 

в житті кожної особистості, оберігаючи найцінніше на землі, 
проповідуючи високі моральні принципи та істини буття.

Перший етап районного конкурсу «Населений пункт 
найкращого благоустрою та підтримки громадського 
порядку в 2012 році» розпочався. Принагідно хочу за-
уважити, що у минулому році переможці даного кон-
курсу отримали немалі грошові премії: І місце – 15 тис. 
грн., ІІ – 10 тис. грн., ІІІ – 5 тис. грн. на розвиток гро-
мади та п`ять заохочувальних призів по 2 тис. грн. кож-
ний. Цьогоріч планується виділити таку ж суму коштів 
для призерів. Отже, боротися громадам є за що, бо за 
теперішнього стану економіки, коли у бюджеті не ви-
стачає грошей на проплату захищених статей, така до-
помога для окремого населеного пункту є відчутною. 
Хто переможе – покаже час чи, правильніше сказати, 
справи, ними зроблені. Підсумки будуть підведені саме 
до святкування Дня місцевого самоврядування. 

Пешого дня 
заступник го-
лови райради 
Л.Хруставка, 
н а ч а л ь н и к 
відділу з гу-
м а н і т а р н и х 
питань вико-
навчого апа-
рату райради 
Т.Яблонь, по-
мічник лікаря-
гігієніста ДЗ 
«Чортківська райСЕС» М.Яник побували у Горішньовиг-
нанській, Білівській, Сокиринецькій, Бичківській сільра-
дах. Наближені до міста села Біла й Горішня Вигнанка, 
у яких діють приватні підприємства, є додаткові джере-
ла наповнення місцевого бюджету, потішили значним 
фронтом розпочатих ремонтних робіт. Горішньовиг-
нанчани закінчили ремонт у клубі та сільраді, оновлю-
ють фасад закладу культури, сільські вулиці «прийняли 
у свої обійми» більше чотирьох сотень тонн щебеню 
(хоча нарікали на інше: дорогу державного значення, 
що веде у село зі сторони м`ясокомбінату, підлатати 
ой як треба). Білівська громада хизується новенькими 
дверима та меблями для малечі у дитсадочку, відкри-
тою на час Євро-2012 фан-зоною (про це вже писали у 
районці) на місцевому стадіоні, ведуться підготовчі ро-
боти для встановлення великих освітлювальних ламп у 
центрі Білої, у розпалі – відновлення будинку, де роз-

м іщ ує т ь с я 
амбулаторія 
сімейної ме-
дицини. На 
відміну від 
перера хо -
ваних  двох 
с і л ь р а д , 
Скородинці 
й Бичків-
ці не могли 
похвалити-
ся якимись 
з н а ч н и м и 
досягнення-

ми через брак коштів, але те, що можна зробити без 
фінансових вливань, як-от: чистота у населених пунк-
тах й на кладовищах, робиться.

15 червня представники комісії відвідали Білобож-
ницьку, Ридодубівську, Ромашівську, Косівську, Зви-
няцьку сільради. Тут також багато нарікань почули 
саме про автошляхи – державна дорога в с. Скомо-
роше потребує негайного вкладення в себе коштів і 
робочих рук. Аналогічною є проблема і для жителів 
Семаківців: для них іншого шляху виїхати чи прийти 
пішки з села, ніж через річку, немає. Тому й «стукають» 
у всі двері семаківчани, наполягаючи, щоб через р. Бі-
лий Потік проклали міст. Здається, їхні прохання по-
чуто: уже звозяться потрібні матеріали й от-от постане 
перехід через річковий потік. 

В епіцентрі ремонтних робіт у Косівському СБК по-
бували гості з району (на знімку вгорі). Тут прово-
диться капітальний ремонт кімнат для гурткової робо-
ти, замінюються п`ять вікон на євростандарт, двері. У 
планах – перекриття культзакладу.

Стрункими рядами висаджених весною голубих яли-
нок (на знімку нижче) зустрів комісійну делегацію Зви-
няч. Цього року їх було посаджено у кількості 200 шт.

Спільною для усіх сільських громад є демографічна 
проблема. Так, у Ромашівці при кількості смертей за 
період від початку року 6 осіб, не народилося у «квіт-
ковому» селі жодної дитини. Тому й подумують у пер-
спективі розташувати два освітніх заклади, що діють у 
селі, – дитсадок і школу – під одним дахом.

…Об`їзд населених пунктів у рамках районного кон-
курсу з благоустрою та підтримки громадського по-
рядку триває. Цікавинки, побачені й почуті у ході ньо-
го, зобов`язуємося і надалі висвітлювати на сторінках 
газети.

Оксана СВиСТУн
Фото Тетяни ЯБЛОнЬ

Короткими штрихами про 
життя сільських громад
Уже третій тиждень триває об`їзд населених 
пунктів району представниками комісії з 

благоустрою та підтримки громадського порядку 
на чолі із заступником голови районної ради 

Любомиром Хруставкою. 

Джерела

Саме такими, з оновленими духо-
вно душами, поверталися із всесвіт-
ньо відомої святині нашого славного 
Тернопілля – Зарваниці – медичні 
працівники Чортківщини додому, не-
сучи з собою прекрасні враження від 
подарунку на День медичних праців-
ників Професійної прощі. Відвідання 
Зарваниці медпрацівниками Чорт-
ківського та Заліщицького районів, 
як духовний подарунок, організував 
відомий земляк, який має велике ба-
жання відродити наш край, генерал-
полковник Володимир Бедриків-
ський.

Учасників прощі зустріли свя-
щеники та диякони біля церкви 
Благовіщення. Була відправлена 
Божественна Літургія у соборі За-
рваницької Матері Божої, тут проча-
ни мали можливість висповідатися і 
прийняти святе Причастя. З нагоди 
професійного свята чортківській де-

легації медичних працівників отцем 
Романом було подаровано ікону За-
рваницької Божої Матері. Відбулося 
освячення води, церковної атрибути-
ки. Прочани щиро вдячні о. Роману 
та дякам за проведену з церковним 
співом Хресну дорогу. 

Відвідали ми й купіль св. Анни. Не-
сподіваним для медиків стало запро-
шення до трапезної на обід, смачно 
приготовлений семінаристами. Нам 
було удвічі приємніше зустріти у За-
рваниці семінаристів-випускників 
Чортківської дяківсько-катехитичної 
академії ім. священномученика Гри-
горія Хомишина.

Перед від`їздом додому медики-
прочани помолилися, попросили 
благословення у чудотворної ікони 
Матері Божої Зарваницької, покло-
нившись їй. Кожен віз із собою додо-
му чудодійну зарваницьку воду. 

А  п. Володимиру Бедриківському 

за його духовну благодійність проси-
мо Божого благословення в усіх його 
намірах, здоров`я, сили й наснаги, 
здійснення всіх задумів, подолання 
труднощів і перешкод нашого склад-
ного сьогодення. Прийміть сердечну 
вдячність від медпрацівників і щире 
побажання: не хворійте!

Галина ГРиЦЬКІВ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Зцілення для цілителів
наша мальовнича Україна багата історичними духовними 

місцинами, відвідавши які людина немов очищається, світлішає 
помислами, в її душі зароджується щось абсолютно нове, чисте 
і божественне. Виникає бажання назавжди позбутися не тільки 

негативних думок, а і вчинків, відчувається присутність 
у серці кожного самого Бога.
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25 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.48. Захід – 21.14. День митної служби України. Іменини святкують Арсеній, Петро

Візит

Між поляками й українцями упро-
довж віків сформувалися певні су-
сідські відносини. І, як-то буває між 
сусідами, не завжди вони носили по-
зитивний характер. Та, попри якісь 
двосторонні образи, що линуть із 
глибини століть, наші народи увесь 
час прагнуть налагодити точки доти-
ку, адже спільна справа зближує як-
найкраще, от як Євро-2012, яке про-
водять у наших країнах. Районові ж 
центри Чортків і Тарнобжег, напевно, 
до зближення вела Матір Божа, яку 
надзвичайно шанують у цих краях, 
– у Тарнобжегу свято поклоняються 
іконі Дзіковської Богоматері (XVІ ст.), 
а у нас – нещодавно коронованій іко-
ні Матері Божої св. Розарію (XV ст.). 

Зустрічали польську делегацію го-
лова райдержадміністрації Ярослав 
Стець, голова райради Володимир 
Заліщук, заступник голови РДА Іван 
Стечишин, керуючий справами ви-
конавчого апарату райради Степан 
Стефанишин, начальник відділу з гу-
манітарних питань виконавчого апа-
рату райради Тетяна Яблонь, депутат 
райради Михайло Чорній, Білівський 
сільський голова Володимир Шмать-
ко у малій залі засідань райради. 
Обидві сторони обмінялися довідко-
вою інформацією про економічний, 
туристичний, культурний, освітній по-

тенціали Тарнобжега і Чортківського 
району, гості мали змогу переглянути 
фрагменти фільмів «Вас вітає Чортків» 
і «Чортківщина інвестиційна», а та-
кож презентацію роботи українсько-
польського товариства, що діє у місті. 
Опісля Т.Яблонь за участі Володими-
ра Гудова, колектив якого не раз ди-

вував жителів міста Тарнобжег своїм 
танцювальним мистецтвом,  провела 
невеличку екскурсію для приїжджих 
духовними святинями.

Другий день перебування поль-
ської делегації у нашому краї теж був 
насичений. Спочатку вони мали при-
ємність оглянути експозицію район-
ного краєзнавчого музею, директор 
якого Яромир Чорпіта, розповідаючи 
історію міста, не забував згадувати 
імена поляків, котрі проживали тут 
протягом століть. Згодом представ-
ники Тарнобжезького повіту завітали 
до Чортківського вищого професій-
ного училища, що у смт Заводське. 
Оглянувши матеріально-технічну базу 
та поспілкувавшись із керівництвом 
навчального закладу, висловили ба-
жання здійснювати обмін студент-
ською молоддю задля набуття нових 
знань, досвіду.

Заступник повітового старости 
Єжи Судол та його підопічні запевни-
ли чортківчан, що готові до співпраці 

й для налагодження тісніших зв`язків 
запрошують представників україн-
ської сторони побувати з офіційним 
візитом незабаром у Тарнобжезі за-
для підписання угод про співпрацю.

Оксана СВиСТУн,
фото автора

Греко-католицька громада у Косові 
нечисленна – всього сто дворів, а на 
сьогодні вже і стільки немає, бо багато 

односельчан відійшло у вічність. Та на-
правду істинні слова: що неможливо в 
людей, можливо у Бога. Вже через три 
роки, 1997-го, ми освятили новозбудо-
вану церкву – Введення у храм Пре-
святої Богородиці. А минулої неділі, 17 
червня 2012 року, посвячували повний 
розпис храму та бічні престоли. З такої 
оказії на парафію прибув владика Дми-
тро Григорак, очоливши Святу Літургію 

у співслужінні чисельного представ-
ництва священиків із навколишніх сіл. 
Прийшли розділити нашу духовну ра-

дість брати і сестри з одноіменної (бо 
теж Введення у храм Пресвятої Богоро-
диці) Української Православної Церкви 
Київського патріархату разом із отцем 
Богданом Єдинаком і римо-католицької 
громади костелу св. Антонія з отцем 
Мар`яном Попеляром. А настоятель на-
шого храму отець Василь Лехняк радо 
вітав усіх гостей та запрошував до уро-
чого дійства.

У великому духовному піднесенні 
відправлено Святу Літургію, Супліка-
цію – адже на цю неділю припало свято 
Святої Євхаристії, освячено воду та ві-
ночки. З неприхованим щемом, із почу-
ваннями щирої радості молилися та дя-
кували Богу християни різних конфесій. 
Ця подія стала помітною й пам`ятною 
для нашого прекрасного села.

На свято було запрошено й наших 
спонсорів, котрі від щирого серця й 

упродовж тривалого часу долучалися 
до творіння такої угодної Богові краси 
храму, – керівника ПАП «Дзвін», відомо-
го надовкіл мецената й добродійника 
Василя Градового, а також уродженця 
села, мешканця Івано-Франківська Во-
лодимира Мельника.

надія ЗАДОРОЖнА, 
старша сестриця церкви

Поляків й українців єднає не лише Євро
13-14 червня у м. Чортків на запрошення Чортківської районної 

ради перебувала офіційна польська делегація із Тарнобжезького 
повіту, очолювана заступником повітового старости Єжи Судолом, 

також був присутній голова ради повіту Даріуш Буковський.  
Дана зустріч української та польської сторін відбулася з метою 
налагодження співпраці у туристичній, культурній, освітній та 

соціально-економічній сферах між Чортківським районом 
і Тарнобжезьким повітом.

Подія

Тріада Господньої милості
Літопис нашої церкви започатковано вісімнадцять років назад. 

Пам`ятного для всіх вірних дня – 3 квітня 1994 року Божого – владика 
Української Греко-Католицької Церкви бл. пам`яті Михаїл Сабрига 

посвятив перший камінь під будову майбутнього храму. І мовив тоді 
у проповіді: «Беріть в руки вервицю, моліться і працюйте!».

Зустрічі
«… Літа минають, 

літа минають…
Було і нам п’ятнадцять літ…»

Усі ми родом із дитинства. Тому-то, у які далі 
не завела би нас життєва стежина, скільки б 
не минуло літ, у глибині душі кожного жевріє 

незгасима іскорка пам’яті, любові, 
туги і, неодмінно, потягу до вітцівщини, до 

рідної альма-матері – школи, яка дала успішний 
життєвий старт. А чи не найбільше бажання 
зустрітись із гуртом ровесників, який колись 

іменувався класом, веде вже дорослих людей 
звідусіль до шкільного порогу.

Ось так і цього року в часі свята останнього дзвоника від-
булася така жадана зустріч випускників, які сорок років тому 
завершили навчання в Сосулівській восьмирічній школі. На 
урочисту лінійку вслід за цьогорічними дев’ятикласниками-
випускниками вийшли разом із першою вчителькою О.Ризак 
і класним керівником С.Янів випускники 1972 року – з піснею 
на устах «Літа минають…». Колись їх було – 32, тепер – 19 
сивочолих випускників зустрічала рідна школа. 

В.Миколишин, виконуючи щорічну директорську приємну 
місію – вітання із закінченням навчального року, вручення 
грамот за успіхи у навчанні, нагородження учнів за участь 
у конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях – щиросер-
дечно звернувся до гостей-випускників, побажавши щонай-
приємнішого спілкування. Сільський голова Б.Бегма також 
побажав усім набиратися життєвої позитивної наснаги для 
нових звершень. Перша вчителька (авторка даного допису) 
відмітила зокрема, що для учителів кожна зустріч із випус-
книками завжди бажана, приємна, хвилююча; якщо для ко-
лишніх вихованців – це екскурс у дитинство, то для їх на-
ставників – у прекрасну молодість. 

Звучали слова подяки, які з незвичним щемом доніс до 
усіх присутніх від імені випускників 1972-го колишній воїн-
«афганець», активний учасник Помаранчевого майдану 
П.Ковальчук. Опісля урочистостей – пам’ятні світлини, покла-
дання квітів і запалення поминальних свіч на сільському кладо-
вищі в пам’ять однокласників, які, на жаль, відійшли у вічність.

Офіційна частина зустрічі завершилася, та випускники-
«ветерани» продовжили спілкування у тісному дружному колі 
за святковим столом у затишному кафе.

Душею компанії та організатором, так би мовити, даної 
оказії була С.Хабенюк-Шумко, головний бухгалтер Чортків-
ського відділення Ощадбанку; жвава, невтомна жартівниця. 
Лунали дотепні тости й неперевершені українські пісні; ко-
жен учасник зустрічі оповів «одіссею» свого життя. Вражаю-
чими були розповіді вже згадуваного П.Ковальчука, П.Качура 
– про нелегкі перипетії боротьби за життя; несподіваною 
та приголомшливою стала оповідь Г.Лисої (начальника ли-
варного цеху в Микулинцях), цікавими – Д. Галата (праців-
ника Чернівецької обласної друкарні) та М.Тарнавського 
(диспетчера-електрика Березовицької підстанції), двох 
чортківських бізнес-леді М.Дерій та Н.Холоднюк, бухгалтерів 
– пані Градової (Шишківської), О.Юрків, М.Кирилишин. Захо-
плююче про людську щирість і доброту розповіла вчителька 
з Лісоводів (Хмельниччина).

Забути на деякий час усі проблеми присутнім допомогли 
спогади про шкільні роки. Пригадували, як уперше при-
йшли до школи, як важко давалося написання дерев’яною 
паличкою-ручкою з пером; та за чотири місяці успішно по-
долали ази початкової науки. Згадалися всілякі казуси, які 
активізували однокласників-випускників на мажорний лад. 
Пригадалися й організації улюблених суботніх тематичних 
вечорів, які завершувалися веселими танцями.

Найкумеднішим був випадок зі шкільного життя, коли на-
вчаючись ще у сьомому класі, вони взяли собі за традицію 
– тишком-нишком, як тоді казали,  вітатися з вождем світо-
вого пролетаріату – Леніним (точніше – з погруддям Ілліча) 
– торкаючись його бороди… І ось стався переполох – по-
груддя залишилося без голови, а винуватця немає… Чи то 
спрацював інстинкт самозбереження, чи – здоровий глузд, 
але даний злочин семикласників не обнародували, а тихень-
ко сховали «понівеченого вождя» у кладову… Тепер «бешкет-
ники» зі сміхом пригадують цей випадок, а тоді...

Так у веселощах непомітно промайнув час зустрічі. Всі, 
отримавши чималий заряд позитивних емоцій, щиро вдячні 
організаторам – вчительці Сосулівської школи М.Бураківській, 
С.Хабенюк і тим, хто допоміг відбутися зустрічі. На високій 
мажорній ноті закінчилася чудова оказія імпровізацією пісні:

Час швидкоплинний – такий невпинний,
Не зупинить його ніяк…
А рідну школу, таку чудову,
Ми все частіше бачимо у снах.
До неї линем душею й серцем,
Як і до отчого гнізда.
На перешкоді – різні пригоди
І повсякденна суєта…
Літа, як птахи, крильми махнули,
Тужливо дивимося їм услід…
Назло недолі у рідній школі
Стрічатись будем щоп’ять літ…
На тому й домовилися – впевнено долаючи усі перешкоди, 

зустрічатися через кожних п’ять років.

Ольга РиЗАК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»
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Настільний теніс

Зміна

Цікавими та захоплюючими вияви-
лися всі види конкурсів та ігор: це і 
стройова підготовка, гра «Пластун» зі 
смугою перешкод, кульова стрільба й 
армреслінг, спортивні змагання та гра 
«Відун», географічні топознаки... В усіх 
цих видах наші учні проявили свої як 
спортивні, так і розумові якості. За-
вдяки злагодженій роботі працівників 
ПДЮ та методкабінету, а також і по-
годнім умовам, вдалося виконати всю 
програму змагань. 

Традиційне відкриття гри «Сокіл» 
(«Джура») відбулося в урочистій об-
становці, адже на святі були присут-

ні голови райдержадміністрації та 
районної ради Я.Стець і В.Заліщук, 
начальник відділу з гуманітарних пи-
тань виконавчого апарату районної 
ради Т.Яблонь, представники апарату 
РДА. Очільники влади тепло привітали 
учасників і запевнили, що докладуть 
усіх зусиль, щоби база, де проводять-
ся ігри, була в належному стані. Бо ні 
для кого не секрет, що матеріальна 
база та й зовнішній вигляд будиноч-
ків, м`яко кажучи, залишають бажати 
кращого. Відрадно, що наша влада 
розуміє необхідність даної бази для 
розвитку та вдосконалення підрос-

таючого покоління. Адже це – єдине 
місце в районі, де можна проводити 
злети, вишколи, змагання.

Гра тривала два дні, тому її учас-
ники мали можливість і позмагатися, 
й відпочити. Відчайдушно змагалися 
«рої» всіх шкіл, однак за результата-
ми змагань перемогу здобули серед 
ЗОШ І – ІІ ст. – Звиняцька (І місце), 
Милівецька (ІІ), Ридодубівська (ІІІ); 
серед ЗОШ І – ІІІ ст. – Чортківська № 
6 (І місце), гімназія ім. М.Шашкевича 
(ІІ), Ягільницька (ІІІ). Традиційні що-
річні ігри-конкурси, які проводять-
ся в урочищі Білавина, доводять, що 
товариство «Сокіл» працює, що його 
члени-«соколи» є справжніми патріо-
тами українського народу, відданими 
захисниками своєї Батьківщини!

надія МУЗиЧКА, 
працівник Чортківського палацу 

дітей та юнацтва

Хоча чортківська команда й висту-
пала без участі знаного у нашій об-
ласті й далеко за межами України, 
багаторазового чемпіона області, 
переможця і призера багатьох між-
народних змагань Владислава Клима, 
учня гімназії ім. М.Шашкевича, та його 
постійного напарника у багатьох зма-
ганнях Романа Бедрія, студента мед-

коледжу, все ж завоювала у змаганнях 
ІІ командне місце. Серед дівчат стар-
шого віку чемпіонами стали студенти 
педучилища ім. О.Барвінського Софія 
Атаманчук, Аліна Пастух і учениця Ми-
лівецької ЗОШ І – ІІ ст. Віра Попик, а 
молодшого – учениця ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 5 Тетяна Брунарська й вихованка 
гімназії ім. М.Шашкевича Анастасія 

Гавор. Вагомий внесок до загально-
командного успіху внесли учасники 
молодшої групи серед хлопців – май-
бутнє нашої школи – учні ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 5 Павло Соболєв та Білобожницької 
Ігор Синявський.

У результаті напружених змагань 
загальнокомандне І місце завоювали 
Заліщики, почесне ІІ місце – команда 
Чорткова, ІІІ сходинку п`єдесталу – ко-
манда з м. Тернополя.

Йосип ЦЬОМКО, 
майстер спорту СРСР, 

тренер-викладач Чортківської 
РКДЮСШ з настільного тенісу

Скородинський цегельний завод 
відпускає 

високоякісну 
ліцензійну цеглу 

Можлива доставка власним 
автотранспортом

Тел.: 52-1-89; 52-1-66
Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Добра справа

Хоча мовити так – значить глибоко й неспростовно по-
милитися. Винуватцями урочистості, поза сумнівом, були 
насамперед всі ми – фактичні й потенційні платники по-
датків. Бо ж це якраз для нас у такій святковості відкрито  
й освячено Божим благословенням Центр обслуговування 
платників податків. Його створення – домінанта удоскона-
лення порядку надання адміністративних послуг і підви-
щення їх якості у рамках цілої низки державних спромог, що 
громадяться насамперед на Законі «Про державну подат-
кову службу в Україні». Це вагомий крок до встановлення 
принципово нового – партнерського рівня відносин сучас-
ної податкової служби з платниками податків. 

Недарма голова райдержадміністрації Ярослав Стець у 
вітальному слові нарік той день знаменним для всієї Чорт-
ківщини, маючи на увазі стосунок до такої доброї справи 
всієї людності району. Заступник голови Державної подат-
кової служби в Тернопільській області Тетяна Кочин наголо-
сила: «Не лише прагнемо змінити ставлення суспільства до 
податкової служби, а й докорінно міняємо принципи роботи, 
перетворюючи її з фіскального органу на сервісну службу. 
І нинішня подія – тому підтвердження». Водночас зауважи-
ла, що паралельно на Тернопільщині відкривається ще два 
тотожних Центри. Помітно втішалася тим, що відбувається, 
й заступник голови районної асоціації підприємців мало-
го та середнього бізнесу Людмила Скакун: «Сьогодні взято 
курс на те, щоб середньостатистичний платник податків міг 
працювати в режимі on line. У такий спосіб уречевлюється 
знане в світі гасло «Податки – це плата за цивілізованість». 
І – висловилася за 
подальшу цілковиту 
співпрацю: асоціація 
підприємців поряд 
з органами влади – 
районною держав-
ною адміністрацією 
та районною радою, 
керівництвом ДПС у 
Тернопільській об-
ласті долучилася до 
облаштування та відкриття Центру.

Урочисто перетинається пам`ятна стрічка – і Центр від-
крито! За доброю й давньою християнською традицією 
його освятив митрофорний протоієрей Михаїл Левкович. А 
відтак начальник Чортківської ДПІ Ігор Березовський провів 
презентацію залів Центру, популярно й лаконічно виклав-
ши головну мету, котра полягає насамперед у підвищенні 

оперативності та якості обслуговування платників податків, 
заощадженні нашого часу та сил при отриманні необхідних 
послуг та інформації. Адже перевага нової установи поля-
гає у компактності та зручності, тут сконцентровано цілий  
комплекс послуг із повної та своєчасної сплати до бюджету 
податків і зборів, що й представили дві зручні, облаштовані 
в сучасному варіанті зали. І як з цієї оказії не перефразу-
вати вже згаданий вислів, що ось така зримо засвідчена 
гарантія оперативності та якості обслуговування не може 
не стати запорукою належної сплати податків?

Анна БЛАЖЕнКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Цивілізованість – 
запорука сплати податків

Передполудневий сонячний диск минулої 
п`ятниці начебто звично осяяв своїм ликом вес-
тибуль адмінбудинку районної ради. Однак його 

радісні промені зовсім незвично ковзали 
та грайливо усміхалися, купаючись у смарагдовій 
опуклості повітряних кульок, сплетених у ваговиті 

грона. І у тій ошатній прикрасі понад сходами, 
що ведуть до цокольного приміщення будинку, 

і в смарагді урочистої стрічки, котра перетинала 
вхід, і у дрес-кодах самих податківців домінувала 
ось ця то ніжна, то густо насичена зелена барва 
– одна зі складових логотипу служби, що день 
у день стає невід`ємною часткою нашого життя. 

Бо ж винуватцями урочистості того дня були саме 
вони – працівники ДПІ у Чортківському районі.

Гей, соколи-соколята!
Урочище Білавина в черговий раз зустрічало юних «соколів» – тут 
відбулася спортивна гра українського козацтва «Сокіл» («Джура»), 

куди з`їхалися учасники з 25-ти шкіл району.

Майстер-клас від юних чортківчан
Успішно завершили навчальний рік тенісисти Чортківської 

РКДЮСШ. У Заліщиках 18-19 травня відбулася командна першість 
області серед старших і молодших майстрів малої ракетки, де наші 

володарі малої ракетки показали усю свою майстерність.

Карантинна служба інформує

Колектив ДПІ у Чортківському ра-
йоні висловлює співчуття головному 
спеціалісту з питань кадрової робо-

ти Тетяні Іванівні Лукашенко з приводу 
смерті її матері, ветерана Державної 
податкової служби КОССАК Ольги Ва-
силівни.

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 6 щиро сумує з приводу смерті ко-
лишнього завуча ПУЛЯК Любові Ми-
хайлівни та висловлює співчуття рід-
ним і близьким.

Колектив Давидківської ЗОШ І – ІІ 
ст. сумує з приводу смерті колишньої 
вчительки ФІЛОНЮК Юлії Михайлів-
ни та висловлює щирі співчуття рід-
ним і близьким.

Педагогічний колектив Чортківської 
гімназії ім. М.Шашкевича щиро співчу-
ває завідуючій їдальнею Ганні Таде-
ївні Кравець з приводу важкої втрати 
– смерті її чоловіка.

Вважати 
недійсними

свідоцтво про право 
власності на житло за 
адресою: м. Чортків,  
вул. Січ. Стрільців, 7, 
видане бюро привати-
зації житла Тернопіль-
ського відділку заліз-
ниці 14 жовтня 1993 р. 
на ім`я: ПІГОВиЧ Зіна-
їда Миколаївна.

свідоцтво про пра-
во на спадщину за 
законом за адресою: 
м. Чортків, вул. Січ. 
Стрільців, 7, за № 364, 
видане Чортківською 
райдержнотконторою 
6 квітня 2004 р. на ім`я: 
ПІГОВиЧ Зінаїда Ми-
колаївна.

Західний квітковий трипс – один із 
основних шкідників овочевих, квітко-
вих та оранжерейних культур.

Імаго дуже дрібні (0,9-1,58 мм), зі 
сплющеним тілом, мають колюче-
сисний ротовий апарат, дві пари 
прозорих крил, оторочених війками 
(торочка у вигляді довгих волосків). 
Самки в 1,5 раза більші за самців. 
Колір тіла – від жовто-коричневого 
до темно-коричневого. Зимує дорос-
ла комаха в ґрунті або в прикорене-
вій розетці багаторічних культур чи 
бур’янів за плюсової температури, а 
за нижчої 0° С гине. Реактивація трип-

сів починається за температури, ви-
щої за + 7,9° С. В Україні у теплицях 
може розвинутися в 5-7 поколіннях.

Пошкоджують бруньки, листя, 
пуп’янки, бутони, квіти і їх органи, 
плоди, висмоктуючи з них соки. Квіт-
ки недорозвинені чи спотворені у ви-
гляді “гусячої шкіри”. На листі і плодах 
у місцях живлення трипсів з’являється 
характерна срібляста темно-зелена 
плямистість. Розповсюджується трипс 
у всіх стадіях розвитку з квітами, ово-
чами, ґрунтом вазонних культур, торфі, 
а також із пакувальним матеріалом.

Карантинні заходи: по-перше, огляд 

і фітосанітарна експертиза вантажів, 
транспортних засобів, що надходять 
із зон поширення шкідника; по-друге, 
проведення винищувальних заходів 
– підвищення температури повітря 
понад +40° С за вологості 25-30 від-
сотків, взимку – відключення опален-
ня та відкривання вікон у теплицях на 
7-10 днів.

У разі виявлення карантинних 
шкідників звертайтеся за адресою: 
м. Чортків, вул. Князя В.Великого, 31 
а. Тел. 3-18-51.

Богдан КУЗЬ, 
агроном І категорії облкарантину

Обережно: шкідник плодів і квітів! 



07.10 7 чудес України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Золотий гусак
10.55 Ближче до народу
11.25 Караоке для дорослих
12.20 Футбол. ЧЄ-2012. 
Перший півфінал
14.20 Футбол. ЧЄ-2012. 
Другий півфінал
16.10 Місце зустрічі
17.40 Шеф-кухар
18.35 Зірки гумору
20.15 Головний аргумент
20.25, 21.15 Наше Євро
21.00 Підсумки дня
21.40 Футбол. ЧЄ-2012. 
Фінал
23.45 Церемонія закриття 
Євро-2012

06.40 Х/ф «Найкращий 
друг мого чоловіка»
08.35 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Кулінарні курси
11.25 Велика різниця
12.35 Х/ф “Даїшники”
14.45 Х/ф “Гюльчатай”
19.30, 23.55 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф “Гюльчатай”
22.55 Світське життя

06.45 Х/ф “Сумна дама-
Чирви”
08.30 М/ф “Маша і Ведмідь”
08.55 М/ф “Машині казки”
09.30 Школа лікаря 
Комаровського
10.05 Неділя з Кваталом
11.10 Свати біля плити
11.35 Х/ф “Вийти заміж за 
мільйонера”
15.50 Х/ф “А я люблю 
одруженого”
17.50, 21.00 Х/ф “Лже-
свідок”
20.00 Подробиці тижня
23.00 Х/ф “Громадянка 
начальниця”

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський ви-
клик
08.00. 09.35 Шустер-Live
09.20 Школа юного 
суперагента
10.45, 17.30 Місце зустрічі
12.20 Таємниці успіху
12.55, 15.05 Футбол. ЧЄ-
2012. 1/4 фіналу
14.50 Зелений коридор
17.05 Золотий гусак
19.00 Кабмін: подія тижня
19.10 Зворотній зв`язок
19.20 Наше Євро
20.00 Д/ф “СНІД”
20.30 Благодійний 
концерт Елтона Джона 
в києві
22.00 Д/ф “СНІД-2”
22.30 Гурт “Queen”. Кон-
цертна програма

06.00 М/ф «Смурфи»
06.55 Справжні лікарі 2
07.45 Кулінарні курси
08.10 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.10 Велика різниця 
13.15 Х/ф «Найкращий 
друг мого чоловіка»
15.20 Х/ф «Чоловіча 
жіноча гра»
17.10 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Стежка вздовж 
річки”
00.00 Х/ф “Анаконда”

06.05 Велика політика
09.20 Городок
10.00 Орел і Решка
10.55 Найрозумніший
12.55 Велика різниця
14.55 Ювілейний концерт 
Надії Бабкіної
17.10 Юрмаліна
19.00 Розсмішити 
коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній Київ
22.40 Х/ф “Операція “Ы” 
і інші пригоди 
Шурика”

07.00 Новини
07.45 Хазяїн у домі
08.00 Новини
08.15 Корисні 
поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.25 Театральні 
сезони
09.50 Праволсавна 
енциклопедія
10.25 Х/ф “Дожити до 
світанку”
11.55 Надвечір`я
12.25 Околиця
12.55 Футбол. ЧЄ-2012. 
Греція - Росія
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. 
1/2 фіналу
17.05 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.45 Шляхами 
України
19.10 Місце зустрчі
20.30 Наше Євро
21.00 Підсумки 
дня
21.15, 22.45 Шустер-Live

07.15 Х/ф “Нелюб”
11.00 Х/ф “Земський 
лікар”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Анаконда”
21.50 Х/ф “Анаконда 2. 
Полювання на криваву 
орхідею”
23.50 Х/ф “Забійні кані-
кули”

06.00 Т/с “Маршрут 
Милосердя”
08.15 Х/ф “Операція “Ы” 
і інші пригоди 
Шурика”
10.10 Т/с “Точка 
кипіння” 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Велика різниця
22.30 Велика 
політика
02.00 Концерт “Queen 
Tribute”
03.25 Подробиці

06.10 М/ф
06.20 Х/ф “Веселі 
хлоп`ята”
08.00 Корисні 
поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки 
дня
09.25 Святковий 
концерт до Дня 
Конституції України
12.10 День Конституції. 
Л.Кравчук. 
Спеціальне інтерв`ю
12.50 Футбол. ЧЄ-2012. 
Португалія - 
Нідерланди
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. 
1/2 фіналу
16.55 Ми - патріоти
18.05 Діловий світ
18.20 Новини
18.50 Урочиста церемонія 
нагородження 
Всеукраїнського рейтингу 
“Сумлінні платники 
податків”
20.25 Наше Євро
21.00 Підсумки 
дня
21.15 Наше Євро
21.35 Футбол. ЧЄ-2012. 
1/4 фіналу
23.45 Наше Євро

06.00 Х/ф “Люди Ікс-3: 
Останній контакт”
08.00 Х/ф “Чорна 
мітка”
11.00 Х/ф “Земський 
лікар”
19.30 ТСН
20.15 Я люблю 
Україну 3
21.30 Десять кроків до 
кохання 2
22.40 Чотири 
весілля
00.10 Шоу Вечірній 
Ургант
00.35 Х/ф “Кре-
мінь”

05.20 Т/с “Маршрут 
Милосердя”
06.50 Т/с “А щастя день 
поруч”
18.05 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Захис-
ниця”
22.25 Т/с “Меч”
01.25 Х/ф “Дівчи-
нка”

07.00 Новини
07.25 Ера бізнесу
07.35 Тема дня
08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.15 Д/ф “На порозі 
історії”
10.35 Місце зустрічі
12.05 Крок до зірок
12.50 Футбол. ЧЄ-2012. 
Італія - Хорватія
14.45 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. 
Данія - Німеччина
17.00 Ми - патріоти
18.50 Літній жарт
19.15 Жарт у подарунок
19.30 Ми - патріоти
20.45 Наше Євро
21.00 Підсумки дня
21.25 Смішний та ще 
смішніший
21.50 Народний список
23.00 Підсумки
23.25 Ера здоров`я
23.50 Експерт на зв`язку

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Міняю жінку 5
11.00 Моя сповідь
12.05 Цілковите пере-
втілення
13.05 Х/ф “Темні води”
16.55 Т/с “Метод 
Лаврової”
18.00 ТСН
18.25 Т/с “Метод 
Лаврової”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Люди Ікс-3: 
Останній контакт” 
22.20 Гроші
23.25 ТСН
23.40 Шоу Вечірній 
Ургант

07.00, 08.00, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Акула”
12.00 Новини
12.35 Т/с “Акула”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Захисниця”
22.55 Т/с “Меч”
00.30 Парк автомобільно-
го періоду

07.00 Новини
07.25 Ера бізнесу
07.35 Тема дня
08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
10.00 Хай щастить
10.20, 22.55 Місце 
зустрічі
11.55 Шеф-кухар країни
12.50 Футбол. ЧЄ-2012. 
Чехія - Греція
14.45 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. 
Данія - Португалія
17.00 Ми - патріоти
18.50 Зірки гумору
19.30 Ми - патріоти
20.35 Наше Євро
21.00 Підсумки дня
21.25 Смішний та ще 
смішніший
21.50 Місце зустрічі
23.20 Підсумки
23.50 Експерт на зв`язку

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Х/ф “Маска Зорро”
12.15 Цілковите перевті-
лення
13.10 Х/ф “Білі троянди 
надії”
16.55 Т/с “Метод 
Лаврової”
18.00 ТСН
18.25 Т/с “Метод 
Лаврової”
19.30 ТСН
20.15 «Міняю жінку – 5»
21.35 «Моя сповідь. Олек-
сандр Буйнов»
22.40 Ілюзія безпеки
23.45 ТСН
00.00 Шоу Вечірній 
Ургант

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Серце 
матері”
12.00 Новини
12.35 Т/с “Серце матері”
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Захисниця”
21.00 Т/с “Вчора 
закінчилась війна”
22.25 Т/с “Меч”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00 Підсумки дня
09.20 Агронюз
09.35 Про головне
09.55 Олімпійським 
курсом
10.10 Кордон держав
10.25 Темний силует
10.35 Вікно до Америки
10.55 пісня об`єднує нас
12.05 В гостях у 
Д.Гордона
13.00 Футбол. ЧЄ-2012. 
Іспанія - Італія
14.45 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. ЧЄ/2012. 
1/4 фіналу
17.00, 19.20 ми - патріоти
18.20 Новини
18.50 Літній жарт
20.25 Наше Євро
21.00 Підсумки дня
21.25 Смішний та ще 
смішніший
21.50 Місце зустрічі
23.00 Місце 
зустрічі № 5
23.20 Підсумки

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Зніміть це негайно
11.00 Х/ф “Zoлушка”
13.00 Х/ф “Нехай кажуть”
16.55 Т/с “Метод Лавро-
вої”
18.00 ТСН
18.25 Т/с “Метод Лавро-
вої”
19.30 ТСН
20.15 Територія обману
21.20 Х/ф “Маска Зорру”
00.15 ТСН

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Х/ф “Розсмішити 
Бога”
11.10 Х/ф “Любов при-
ходить не одна”
12.00 Новини
13.25 Детективи
13.55 Судові справи
15.05 Серце підкаже
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Захисниця”
22.25 Т/с “Меч”
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27 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 4.49. Захід – 21.13. Іменини святкують Мефодій, Мстислав

ПОНЕДІЛОК
26 червня
ВІВТОРОК

27 червня
СЕРЕДА

28 червня
ЧЕТВЕР

29 червня
П`ЯТНИЦЯ

30 червня
СУБОТА

1 липня
НЕДІЛЯ

25 червня

Ціна квитка – від 40 грн. 
Початок вистав: 29-30 червня – 18 год.
                           1 липня – 17, 19 год.

Тел.: 067-783-50-80; 095-701-60-62

Цирк-шапіто “Аквацирк”
Купол розташований на стадіоні 

по вул. Кн. В.Великого

ДітИ 
ДО 4-Х РОКіВ 

бЕзКОштОВнО

У пРоГРАМІ: жонглери, акробати, 
еквілібристи, 3-метрові ляльки, повітряні 

гімнасти, людина, яка ковтає вогонь...
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Вітання, оголошення8

28 червня. Тривалість дня – 16.24. Схід – 4.49. Захід – 21.13. День Конституції України. Іменини святкує Августин

Вітання

+15 ... +27

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
23 червня

+14 ... +27

неділя
24 червня

+14 ... +27

понеділок
25 червня

+15 ... +23

вівторок
26 червня

+15 ... +22

Середа
27 червня

+10 ... +23

четвер
28 червня

+13 ... +22

п`ятниця
29 червня

Вітаємо з 20-річчям дорогого внука
Володимира Петровича ЧАЙКУ

зі с. Скородинці.
Живи, цвіти, радій 
                       та усміхайся,
Хай все навкруг 
          проміниться теплом,
Хай кожна мить 
             і кожна гожа днина
Для Тебе будуть 
               сповнені добром.
Хай впевненими 
              будуть Твої кроки,

А небо – завжди голубе.
Тобі сьогодні – 20 років.
Тож з Днем народження Тебе.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос з Тобою завжди буде,
А з Ним у серці любов Його свята.

З повагою – бабуся Ганя 
і дідусь Іван.

Наші найщиріші вітання з нагоди ювілею
Лідії Тихонівні ПРИСЯЖНІЙ

з м. Чортків.
Не сумуйте, 
               що роки минають,
Що на скроні лягла сивина.
З ювілеєм Вас 
                      щиро вітаємо,
Зичимо щастя й добра.
Бажаємо здоров`я 
          від води джерельної,
Багатства від землі святої,
Хліба запашного, 

                                                неба голубого,
Ніколи не хворіти, ніколи не старіти,
Бадьорості без ліку і довгого віку.
Хай роки ідуть, а лице молодіє.
Онуки і правнуки ростуть 
                                        у родинному крузі.
Серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам друзі.
Матір Божа хай Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає.
Ми шлемо Вам ці щирі слова,
А Господь Бог хай дарує многії та благії літа.

З повагою – Віра, Надя, Люба, Леся, 
Володимира, Галя.

Щиро вітаємо з 75-річчям 
дорогу маму і бабусю

Віру Григорівну ДОБРОВОЛЬСЬКУ
зі с. Васильків.

Вже сивий туман 
              покриває волосся,
Вже син дорослий 
          і дорослий вже внук,
А серце таке молодеє і досі,
І руки спочинку ніяк 
                        не знайдуть.
Про кожного з нас,
Хто далеко, хто близько,

Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров`я і щастя на довгі роки.

З любов`ю – син, невістка й онук.

21 червня відсвяткувала 
свій 40-річний ювілей

Світлана Іванівна СКУЧИПЕЦЬ.
Наша мила і люба, 
                найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
                    даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
                   плекали тепло
І щоб завжди здоров`я 
                       у Тебе було.
Щоб смутку не знала, 

                                          ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов`ю – мама, тато, чоловік 
Руслан, син Ігор, сестра Людмила з 

чоловіком Робертом і сином Раулем.

25 червня святкуватиме своє 65-річчя 
кохана дружина, 

дорогенька матуся і бабуся
Марія Володимирівна ДЕРІЙ

зі с. Горішня Вигнанка.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрії слова,
Вам ніколи, мамо, спокою нема.
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці погожі гарні дні,
Бо Ви для нас 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, яке даруєте Ви знов.
Низенько вклоняємось Вам, мамо,
Міцного здоров`я з роси й води.
Нехай Ваші добрі натруджені руки
Любов і тепло нам дарують завжди.
Нехай Господь Вам сили посилає,
Пречиста Діва благодаттю осяває.
Живіть, рідненька, до 100 літ на світі,
І будемо ми всі за Вас радіти!

З повагою і любов`ю – чоловік 
Йосафат, донечка Іринка, 

зять Богдан, 
онучата Алінка і Володя.

У ці літні дні святкують свій ювілей 
найкращі в світі батьки

Оксана Петрівна і Михайло Омелянович 
МОСКАЛІ
зі с. Залісся.

Я дякую батькам за те, що маю:
За кожен крок, який веде до раю,
За кожен стук, що в серці мому,
За кожну працю і за втому.
Я дякую за радість, смуток,
За весь духовний свій здобуток.
За кожну пролиту сльозинку,
За день і навіть за хвилинку.
Я дякую за всю родину,
За друзів, за любов єдину.
За ваші ласки і опіку
Ми будем вдячні Господу довіку.
Зичимо вам міцного здоров`я,
Успіхів у роботі та достатку в родині!
Бажаємо сонця і чистого неба,
Господньої ласки у всякій потребі,
Даруємо шану і пишні квіти,
Бажаємо многая-многая літа.

З повагою і любов`ю – донька Марійка, 
зять Володимир, онук Денис.

Висловлюю щиру подяку колективу 
управління праці та соціального захис-
ту населення Чортківської райдержад-
міністрації за чуйність, увагу, розумін-
ня проблем і бід людей з обмеженими 
фізичними можливостями (інвалідів і 
“чорнобильців”). При зверненні в дану 
установу за путівкою на оздоровлення, 
щодо протезування, оформлення пільг 
я завжди отримую душевне задово-
лення від спілкування з працівниками 
й отримання послуг. Особливу вдяч-
ність висловлюю начальнику управління 
В.Цвєткову, завсекторами Р.Твердохліб, 
Т.Сидор. Бажаю їм міцного здоров’я та 
Божого благословення на подальшу ді-
яльність.     

З повагою – Світлана Чура.

продаютЬСя
житловий будинок у с. Озеряни Бор-

щівського району з меблями, господарськи-
ми будівлями (літня кухня, сарай, гараж 
1-поверховий, два гаражі 2-поверхові). Є 
всі зручності (вода, газ, туалет, ванна). 
Криниця на подвір`ї. Земельна ділянка – 0,2 
га. Недорого.

Тел.: 050-352-32-39; 050-180-67-83.

земельна ділянка під забудову – 0,12 
га в м. Чортків по вул. Бучацькій. Ціна до-
говірна.

Тел. 050-377-38-35.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Зе-
лена (поблизу сільської ради). Всі зручності 
(вода, каналізація, опалення), ремонт. При-
садибна ділянка – 0,30 га. Ціна договірна.

Тел. 050-377-38-35.

2-кімнатна квартира в центрі м. Чорт-
ків по вул. С.Бандери. Загальна площа – 
65,5 кв. м, кімнати роздільні, індивідуальне 
опалення, два підвали, гараж.

Тел. 068-148-19-84.

2-кімнатна квартира площею 36 кв. м 
на 1-му поверсі 2-поверхового будинку по 
вул. Незалежності.

Тел. 067-919-46-29.

земельна ділянка по вул. Тарнавського 
в районі Синякового, 12 сотих. Ціна до-
говірна.

Тел. 099-646-35-27.

незавершене будівництво – житло-
вий будинок котеджного типу в районі 
Синякового.

Тел.: 067-354-58-90; 096-528-05-65.

власний будинок біля ЗОШ № 6. Загаль-
на площа – 100 кв. м, земельна ділянка – 12 
сотих. Є гараж і господарські будівлі.

Тел.: 2-34-41; 067-928-50-19.

приватизована земельна ділянка під 
забудову – 0,10 га в районі Синякового.

Тел. 067-979-56-94.
гараж в кооперативі “Автолюбитель”. Є 

оглядова яма, загальна площа – 50 кв. м. 
Ціна договірна.

Тел.: 067-835-12-30; 099-527-46-10.

1-кімнатна квартира, загальна площа 
– 53 кв. м по вул. Коцюбинського, 1, кв. 2 
– за будинком палацу школяра (центр міс-
та). Є сутерини, велике подвір`я, напівпід-
вальне приміщення, горище, можливо під 
офіс (стоматологія).

Тел. 097-313-86-12.

Чемпіонат області. 7-й тур
 ФК «Чортків» –  «Колос» (Бучач) – 3:0.

Чемпіонат району. 6-й тур
Перша група
Косів – Росохач -1:1; Звиняч – Ягільниця 

– 2:0; Заводське – Улашківці – 1:1; Поділля 
– Біла – 2:3; Шманьківці – Вигнанка – 1:1.

Друга група
Зона «А.  Ридодуби – Дж.Слобідка - -:+; 

Скородинці – Капустинці – 7:0; Полівці – 
Свидова – 0:0; Білобожниця – Базар - -:+; 
Ромашівка – Палашівка – 2:2; Милівці – 
Бичківці - +:-.

Зона «Б». Заводське 2 – Залісся – 3:0; 
Товстеньке – Пробіжна – 4:3; В. Чорно-
кінці – Шманьківчики – 2:1; Угринь – Ко-
линдяни – 1:1; Давидківці – Калічівка  5:1; 
Кривеньке – Гадинківці – -:+. 

Від щирого серця вітаємо 
дорогу сестричку, тітку
Ольгу Іванівну ЧИЖИК

зі с. Кривеньке,
яка 20 червня відсвяткувала 

свій 60-річний ювілей.
Хай за плечима 60 –
Поважна і значима дата.
А Ти – все молода для нас,
Невтомна, лагідна, завзята.
Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці,
І що спокій Тобі невсипущий лиш сниться.
Ми з Тобою завжди нерозлучні до віку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.
Тож спасибі за ласку безмежну, як море,
Хай Тебе обминають і біди, і горе.
Щоб здоров`я було, щоб жила, не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Нехай для Тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди.
Хай хліб на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.

З любов`ю і повагою – сестри Ірина 
та Степанія, племінники з сім`ями: 

Степан з Гусятина, 
Василь з Чорткова, 

Василь з Тернополя та Іван 
з Кривенького.

ХІМЧИСТКА
килимів, ковролінів, 

диванів, стільців
м. Чортків

Тел.: 3-96-49; 096-258-88-11

Подяка

Футбол

31 травня о 14 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 
130 г, 51 см) у Марії ПАСКЕВИЧ зі с. Біла,

о 15 год. 25 хв. – дівчинка (1 кг 700 г, 45 
см) в ірини МАХніЦЬКОЇ зі с. Білобожниця,

о 15 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг, 54 см) у 
надії ЛЕВИЦЬКОЇ зі с. Ридодуби,

о 17-й год. – дівчинка (2 кг 700 г, 49 см) у 
тетяни РОнЧКОВСЬКОЇ з м. Чортків,

о 22 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 430 г, 55 
см) у ніни ВЕЛЬЦ зі с. Шманьківці;

1 червня о 7 год. 25 хв. – дівчинка (2 кг 780 
г, 49 см) у тетяни ЯнЧИшИн з м. Чортків,

о 22 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 100 г, 53 
см) в Оксани ПИЛИПИ зі с. Васильків;

2 червня о 4 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 370 
г, 56 см) в Оксани ФЕДОРОВИЧ з м. Чортків,

о 14 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 470 г, 52 
см) в Ольги ВАВРИнЕВИЧ зі с. Шманьківці,

о 17 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг 725 г, 52 
см) в іванни шКОЛЬнИЦЬКОЇ з м. Чортків,

о 23 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 740 г, 55 
см) у Лілії ПОП`ЮК зі с. Калинівщина;

5 червня о 19-й год. – хлопчик (4 кг 100 г, 
55 см) у Марії тЕтЯнИЧ зі с. Колиндяни;

6 червня о 13 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 
600 г, 53 см) у Вікторії ОбшАРСЬКОЇ з м. 
Чортків;

7 червня о 19 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 
200 г, 50 см) в ірини ГЛОГУСЬ з м. Чортків;

8 червня о 20 год. 35 хв. – хлопчик (4 кг 20 г, 
56 см) у Марії ЛЕВКОВСЬКОЇ зі с. Товстеньке,

о 23 год. 17 хв. – дівчинка (2 кг 615 г, 49 
см) у Лесі шЕВЦіВ зі с. Ридодуби;

9 червня о 4 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 
510 г, 53 см) у Ксенії РИХЛіВСЬКОЇ з м. 
Чортків;

10 червня о 10 год. 10 хв. – дівчинка (2 кг 
570 г, 48 см) у Мелани ВАРОДі зі с. Коларів-
ці Закарпатської області,

о 12-й год. – дівчинка (3 кг 100 г, 51 см) у 
тетяни КОзЛЮК з м. Чортків;

11 червня о 2 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 
580 г, 54 см) у наталії СОКАЛЬСЬКОЇ зі с. 
Шманьківчики;

12 червня о 10 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 
830 г, 55 см) у Ганни бРАтУСЬ зі с. Ридодуби,

о 10 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 550 г, 54 
см) у наталії КОЦАн  зі с. Біла;

13 червня о 15-й год. – хлопчик (3 кг 940 
г, 54 см) в Ольги КУРбАтОВОЇ зі с. Бичківці;

15 червня о 16 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 800 
г, 57 см) в Оксани бЕзПАЛЬКО з м. Чортків,

о 17 год. 25 хв. – дівчинка (2 кг 880 г, 51 
см) у Галини ГнИДИшИн зі с. Сосулівка,

о 23 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 640 г, 53 
см) в ірини КОМЕнДИ з м. Чортків,

о 23 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 260 г, 52 
см) у Любові ВАСИЛЬЄВОЇ зі с. Свидова;

18 червня о 7 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 770 
г, 55 см) у наталії ВАСИЛИК з м. Чортків,

о 9 год. 40 хв. – дівчинка (2 кг 950 г, 51 см) 
у тетяни ГАЛЬЯнт з м. Чортків,

о 10 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 920 г, 49 
см) у зоряни КОСтЮК з м. Чортків, 

о 21 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 190 г, 53 
см) в Ольги ДУЩАК зі с. Білобожниця.

З Днем народження, малятко!
За період з 31 травня по 18 червня у Чортківському пологовому будинку 

народилося 11 хлопчиків і  20 дівчаток.

Родовід
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Віхи історії

Чортківська офензива, тобто наступ, була здійснена славними сина-
ми України у червні 1919 року. Подія ця порівняно недалекого минулого 
до недавнього часу була вкрита облудним мороком заідеологізованих 
праць істориків та ідеологів комуністично-більшовицької держави.

Першочерговим стало завдання збройного захисту свободи та 
незалежності молодої Української держави, якій важко було роз-
раховувати на допомогу зовні. Необхідно було витіснити польських 
інтервентів за межі української етнографічної території й забез-
печити охорону державних кордонів. Для виконання цих завдань 
уряд ЗУНР приступив до організації регулярної Галицької Армії (в 
літературі вона здебільшого називається Українською Галицькою 
Армією – УГА). У січні 1919 року УГА нараховувала 70 тисяч осіб і 
60 гармат, а влітку того ж року – до 100 тисяч вояків, які мали на 
озброєнні 160 гармат, 550 кулеметів, 20 літаків.

Боротьба на польсько-українському фронті тривала зі змінним 
успіхом, доки на підмогу частинам окупантів не підоспіла у травні 
1919 року сформована у Франції й оснащена найкращою на той час 
зброєю 80-тисячна армія генерала Ю.Галлера. Українські війська 
під натиском чисельних свіжих і добре озброєних польських сил 
почали відступати. Болючі питання на фронті посилювала зневіра 
українського вояцтва в політичному хисті уряду ЗУНР, який довіряв 
Антанті й не зумів розгадати політичного віроломства поляків. До 
того ж румуни, використавши трагічне становище УГА, 24 травня 
1919 р. перейшли галицько-буковинський кордон і почали займа-
ти південно-східні повіти Східної Галичини. Внаслідок тритижневої 
офензиви армії Ю.Галлера полякам вдалося захопити майже всю 
Східну Галичину, галицько-українське військо змушене було відсту-
пити зі Львівщини через Тернопільщину до Збруча.

Розробку плану так званого “Чортківського пролому” та його 
організаційного здійснення, як правило, приписують генералові 
Олександру Трекову. Не виключена можливість, що ця військова 
операція була передбачена ще його попередниками.

Почала Чортківську офензиву 7-а бригада УГА, яка 7 червня 1919 
року здобула Ягільницю. Першого удару, що потягнув за собою всю 
УГА, завдав 13-й полк піхоти 7-ї бригади під командуванням сотни-
ка Дибуляка. А наступного дня об’єднані сили 7-ї, 3-ї та 1-ї бригад 
УСС здобули Чортків. Тут до рук переможців потрапила більша час-
тина польської артилерії, кілька сотень полонених і обози. Того ж 
дня 5-а сокальська бригада зайняла Копичинці. Звідси 1-й корпус 
рушив у напрямі Теребовлі й Тернополя, 2-й пішов на Бучач, 3-й  
почав наступати лівим берегом Дністра, в напрямку Галича. Уже 10 
червня частини 2-го корпусу УГА були в Трибухівцях, а наступного 
дня зайняли Бучач. Розбивши противника під Язлівцем, 3-й корпус 
УГА швидко просунувся на лінію Монастириська-Нижнів.

Далі буде
Яромир ЧОРПІТА,

директор районного краєзнавчого музею, 
заслужений працівник культури України

Таким днем для України, як і для ін-
ших народів колишнього СРСР, є зо-
крема і 22 червня. Рівно 71 рік тому 
під ранок наземні війська фашист-
ської Німеччини перейшли кордон 
Радянського Союзу, вторглися на 
землю Білорусії, а в той час повітряні 
війська, люфтваффе, бомбардували й 
Україну. Так для нашого народу поча-
лася війна, щодо якої і досі немає од-
нозначних трактувань, яка і дотепер 
викликає непримиренні суперечки, 
полярні оцінки щодо багатьох клю-
чових персон і подій того часу. Тому 
будь-який матеріал щодо неї потре-
бує максимальної зваженості, аналі-
тичності, обережності у висновках.

День 22 червня 1941 року багато 
років і навіть десятиліть в Українській 
РСР, як і загалом по СРСР, відзначали 
як день початку Великої Вітчизняної 
війни. У незалежній державі відзна-
чаємо його як День скорботи і вша-
нування пам`яті жертв війни в Україні. 
І жаль, що згідно з текстом Указу то-
дішнього Президента Кучми цей День 
встановлено в Україні «...з метою все-
народного вшанування пам`яті синів і 
дочок українського народу, полеглих 
під час Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років, їх подвигу та жер-
товності...». Про жертв сталінських чи 

комуністичних переслідувань у тексті 
ні слова, начебто їх не було, зокре-
ма, і за роки війни. Отже, цього дня 
нащадки тих, кого було репресовано, 
виселено з рідних домівок, вивезено 
до Казахстану чи Сибіру, закатовано 
у сталінських в`язницях, розстріляно 
енкаведистами на фронті й у тилу, не 
можуть вважати, що нинішня держава 
офіційно поминає ті жертви поряд з 
нацистськими. Ось перша «міна», за-
кладена з самого початку у концеп-
цію цього Дня, яка ділить український 
народ на дві частини – тих, кого під 
час війни нищили нацисти, і тих, кого 
у той час переслідував і нищив ста-
лінський режим. І це не відповідає іс-
торичній правді про війну.

Якщо вважати за покоління гене-
рацію, яка народилася у певний рік, 
то за повоєнні роки після 1945 року 
поколінь сорок, а то й п`ятдесят укра-
їнців інакше, ніж Велика Вітчизняна, 
ту війну не називали. Їх вчили у дит-
садках, школах, в інших навчальних 
закладах, вони це чули по радіо, з 
екранів телевізорів, читали у пресі, у 
промовах керівників усіх рангів. Тіль-
ки з перебудовною свободою слова 
всередині 80-х років минулого століт-
тя поступово почало минати розумін-
ня, що Великою Вітчизняною ця війна 
була і називалася для СРСР та його 
населення. Для фашистської Німеч-
чини ця війна взагалі розумілася та 
називалася лише «Східною кампані-
єю» та «Східним фронтом». 

Для світу була і є загальноприй-
нятою назва «Друга світова війна», 
у межах якої аналізується і війна між 

Німеччиною та СРСР, яку ми звикли 
називати Великою Вітчизняною. Дру-
га світова має ширші часові межі. 
Початком її вважається напад Ні-
меччини на Польщу 1 вересня 1939 
року, а закінченням – капітуляція мі-
літаристської Японії, яку за доручен-
ням Верховного Головнокомандувача 
Й.Сталіна 2 вересня 1945 року на 
американському лінкорі «Міссурі» ра-
зом із генералом Д.Макартуром при-
йняв етнічний українець, уродженець 
с. Косенівки на Черкащині, випускник 
Київського військового училища, 
генерал-лейтенант Червоної Армії 
Кузьма Дерев`янко. 

Але й ті українці, які вже знають, 
що була Друга світова війна, можуть 
здивуватися, почувши, що вона фак-
тично почалася набагато раніше ніж у 
1939 році. Найбільш сміливі історич-
ні концепції датують її ледь помітний 
початок аж... з 1922 р. Саме тоді після 
підписання угоди в італійському місті 
Рапалло керівництво Радянської Росії 
почало підгодовувати і відновлюва-
ти військову машину Німеччини, яку 
було розгромлено й дуже обтяжено 
згідно з результатами Першої світо-
вої війни та Версальською угодою. 
На російських полігонах, аеродромах 
і військових базах випробовувалась 

військова техніка Німеччини, тренува-
лися й опановували бойовий вишкіл 
молоді німецькі вояки, які через 19 
років будуть командувати частинами 
вторгнення до своїх колишніх «вчите-
лів» і покажуть їм на практиці, як вони 
колись засвоювали уроки російських 
інструкторів. І все те тривало прак-
тично до 1941 року.

А 3 вересня 1939 року о 21-й годи-
ні, коли Гітлер виїздив із Берліна, ні-
мецький підводний човен «И-30» без 
попередження торпедував і потопив 
у двохстах милях на захід від Гебрид-
ських островів британський лайнер 
«Агенія». З 1400 пасажирів загину-
ло – 112, серед них – 28 американ-
ських. Друга світова війна почалась і 
на морі.

Отож, була Друга світова війна, в 
ході якої нараховують 5 глобальних 
театрів воєнних дій. Це Західноєвро-
пейський театр; Східноєвропейський 
театр: СРСР (західна частина), Поль-
ща, Фінляндія, Норвегія, Чехословач-
чина, Румунія, Угорщина, Югославія, 
Австрія; Баренцове, Балтійське, Чор-
не моря; Середземноморський театр; 
Африканський театр; Тихоокеанський 
театр.

Тепер можна ясніше уявити масш-
таб Другої світової війни. Аж 62 дер-
жави зі 73, що існували у світі на той 
момент, 80 відсотків населення зем-
ної кулі вели бойові дії на території 
трьох континентів і у водах чотирьох 
океанів. Потрібно згадати принципо-
ву відмову західних країн (спочатку 
Британії) від позицій на так зване 
умиротворення агресора у ході під-

писання Декларації про ненапад і 
мирне урегулювання спірних питань 
між Великобританією та Німеччиною 
(так званий Мюнхенський зговір). 
Спираючись на цей документ, Гітлер 
відібрав у Чехословаччини її Судет-
ську область.

Після умиротворення на Заході Гіт-
лер отримав умиротворення на Схо-
ді, уклавши з Радянським Союзом так 
званий пакт Молотова-Ріббентропа і 
розділивши зі Сталіним у додаткових 
секретних протоколах сфери впливу 
в Європі. Після церемонії підписання 
Й.Сталін виголосив тост «за вождя 
німецької нації Адольфа Гітлера», був 
у доброму гуморі й посміхався (як 
видно на світлині зліва). А потім у 
тісній економічній співпраці з Німеч-
чиною, яка допомогла тій витримати 
блокаду з боку Британії, Сталін роз-
почав широку радянську експансію у 
країни Балтії, Бессарабію і головне 
– Польщу, увівши туди війська та на-
сильницьки їх збільшовичуючи. Увій-
шовши до Польщі зі сходу через два 
тижні після того, як Гітлер 1 вересня 
1939 року увійшов до неї із заходу, 
вождь СРСР поділив відповідальність 
з фюрером Рейху через початок Дру-
гої світової війни.

Прихильники пострадянської кон-
цепції сприймають УРСР зразка 1941-
1945 рр. як невід`ємну частину СРСР 
і витлумачують її роль як невід`ємної 
частини єдиного радянського наро-
ду, який став на захист своєї єдиної 
держави СРСР. Прихильники націо-
нальної концепції сприймають Укра-
їну як національну країну, яка з 1917 
р. після проголошення автономії УНР 
була тричі атакована Москвою, з 
1920 року після завершення грома-
дянської війни і розгрому усіх націо-
нальних формувань – від військ УНР 
до Махна і холодноярців – була через 
підтримку своїх же українських кому-
ністів окупована, збільшовичена і пе-
ребувала під владою Москви.

У залежності від загальних політико-
ідеологічних поглядів у різних політи-
ків і громадян України сформувалися 
й позиції щодо українських бойових 
частин під різними прапорами. У кон-
тексті нашої теми можна запитати 
себе: чи є молоді українські вояки, 
які горіли бажанням завоювати вільну 
Україну і мали ілюзії, що з допомо-
гою німців їм це вдасться, такі ж герої 
або жертви часу, як і молоді україн-
ці – воїни Червоної Армії, які хотіли 
вигнати фашистів із рідної землі, не 
усвідомлюючи, що Україна ще довго 
приречена бути у складі СРСР лише 
територією, а не самостійною держа-
вою і сталінізм їм ще не раз криваво 
«подякує» – за полон, перебування 
сім`ї на окупованій території, вільну 
думку, пісню, вишиванку чи козацькі 
вуса.

У цих протилежних позиціях і оцін-
ках відображений стан умонастроїв 
нинішніх громадян України. Ще дов-
го історики і пересічні українці будуть 
дискутувати і до хрипоти сперечати-
ся – за ким же більша частина істо-
ричної і людської правди? Критерієм 
істини мають бути національні інтер-
еси України, інтереси її ствердження 
як держави, розвитку її мови, куль-
тури, традицій, поглиблення україн-
ства, зміцнення демократії, свободи 
слова, висока гідність людини. У чиїй 
боротьбі цих критеріїв більше, за тим 
і більша історична правда. А супер-
ечок буде ще чимало, тим паче, що 
політикани і провокатори не про-
пускають нагоди погріти руки навіть 
на святих для кожного моментах – 
наприклад, і моментах пам`яті про 
жертви війни, скорботи за загиблими 
душами і життями.

на знімку справа – ескізи проек-
ту медалі “За визволення України”, 
1944, яку так і не ввели.

Джерела: Часопис «Час і надії», 
№ 25, 23-29 червня 2011 р. Чикаго.

подав Юхим МАКОТЕРСЬКиЙ, 
депутат міської ради від політичної 
партії «Фронт Змін», позаштатний 

кореспондент «Голосу народу»

Німецький філософ Фрідріх Ніцще (1844 – 1900), із родини лю-
теранського священика, за професією філолог, викладав античну 
літературу древніх греків, критикував іудаїзм і християнство, індо-
іранських аріїв. Із поступальним розвитком не погоджувався. Ніц-
ше не сприймав укладені норми моралі, оспівував «надлюдей», які 
можуть стати вище моральних принципів «по той бік добра і зла». 
Саме такі люди, на думку Ніцше, і творять історію. Помер філософ 
25 серпня 1900 р. Його сестра Елізабет у 1889-1901 рр. на осно-
ві матеріалів брата видала книгу під назвою «Воля до влади», яка 
стала у ХХ столітті одним із ідейних джерел німецького націонал-
соціалізму. Партія Гітлера мала назву «Націонал-соціалістична ні-
мецька робітнича партія». Так зародився німецький нацизм. В Італії 
після закінчення Першої світової війни зародилася партія «Фас-
ціо» від італійського «пучок», «низка», «об`єднання» (організатор 
Б.Муссоліні). Обидві партії будувалися на теорії Ніцше.

Муссоліні був призначений Прем`єр-міністром Італії у 1922 р., 
Гітлер – канцлером у 1933-му. Гітлер фантазував утворити Ні-
мецьку державу «Третій рейх» до Урала на 1000 років, Муссолі-
ні – відродити Римську імперію. Ці лідери утворили агресивний 
військовий союз Берлін-Рим-Токіо, куди приєдналася і Японія, яка 
вже вела війну в Азії з 30-х років. Агресивний союз окупував кра-
їни Європи, а 22 червня 1941 року почав війну проти СРСР. До 
цього союзу приєдналися Румунія, Угорщина, Словаччина, Фін-
ляндія та інші держави. Японія 1 грудня 1941 р. напала на військо-
ву базу США в Тихому океані – так почалася війна між Японією та 
США. Отримали перемогу над агресорами в Європі та Азії країни: 
СРСР, США, Великобританія, Канада, Франція та інші. Німецький 
«фюрер» закінчив життя самогубством, а італійського «дуче» пові-
сили італійські партизани. Міжнародний трибунал визнав теорію 
нацизму-фашизму злочинною.

Війна відбувалася на теренах Європи, Азії, Північної Африки, 
Океанії, на Тихому, Північному та Атлантичному океанах. У тій 
м`ясорубці загинуло понад 50 мільйонів людей та було знищено 
50 відсотків світової економіки. 

Тепер людство усвідомило, що означає «злочинна теорія». Гро-
мадськість турбує, чи є гарантії, що подібне не може повторитися. 
У нашій молодій державі теж не все гаразд. Наша еліта чубиться, 
аж іскри летять. Борються проти влади – за владу. Нам, свідомим 
виборцям, потрібно робити висновки. Божого миру, злагоди, по-
ваги один до одного – як закликав Великий Кобзар. Повторюймо 
щиро: «Боже, нам єдність подай!».

підготував Микола СТЕФАниШин, 
ветеран Другої світової війни

Друга світова чи Велика Вітчизняна...
Є у житті народу такі дати, які і через десятиліття 

кровоточать, тривожать пам`ять, викликають жахливі спогади, 
реквіємний настрій та сльози.

Витоки й фінал нацизму
З нагоди трагічної дати в історії людства, що залишила   
найпомітнішу позначку світової історії першої половини 

ХХ століття, хочу повідомити ім`я автора тієї 
філософської теорії, яка спричинила горе людності.

Про офензиву Чортківську
У ці червневі дні ми зберігаємо пам’ять про так звану 

Чортківську офензиву – велику, справді унікальну подію 
в нашій історії, до якої безпосереднє відношення 

мав наш сивочолий Чортків.
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Акценти10
Нове

Соцзабез інформує

Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі 
повідомляє: Верховною Радою України прийнято Закон України 
«Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо 
стимулювання сплати поточних платежів із єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та по-
гашення заборгованості до Пенсійного фонду України» (далі – 
Закон за № 4814), який набрав чинності 12 червня 2012 року.

Закон передбачає:
– розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових вне-

сків, які не погашені на день укладення договору про розстро-
чення, за умови, що на день подання заяви у платника немає за-
боргованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок); 

– списання сум штрафів та пені за несвоєчасну сплату стра-
хових внесків і єдиного внеску за умови виконання умов до-
говору про розстрочення та недопущення виникнення нової 
заборгованості зі сплати єдиного внеску за період дії такого 
договору.

Платники, які виявили бажання розстрочити суми заборгова-
ності зі сплати страхових внесків, мають право протягом шести 
місяців із дня набрання чинності Законом за № 4814 подати до 
органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік за-
яву в довільній формі.

Заяви, подані платником, що надійшли пізніше шестимісяч-
ного строку з дня набрання чинності Законом за № 4814, не 
розглядаються.

Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк із дня 
отримання заяви перевіряє за даними карток особових рахун-
ків платників відсутність заборгованості зі сплати єдиного вне-
ску на дату подання ним заяви, приймає рішення про розстро-
чення сум заборгованості та укладає з платником договір про 
розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків.

Суми заборгованості зі сплати страхових внесків, які не по-
гашені на день укладення зазначеного договору, розстрочу-
ються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 24-х 
календарних місяців, починаючи з місяця подання платником 
заяви.

Зазначений договір підлягає достроковому розірванню, 
якщо платник не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі 
зі сплати страхових внесків та/або поточні платежі з єдиного 
внеску. 

 За детальнішою інформацією  просимо звертатися в управ-
ління Пенсійного фонду в районі за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 34 (4-й поверх, каб. №№ 2, 4, 7, 11) або за номерами 
телефонів: 2-22-16, 2-12-52.

Управління Пенсійного фонду України 
в Чортківському районі

шановні жителі району!

Адміністрація Чортківського РЕМ повідомляє, що складні 
погодні умови можуть стати причиною пошкодження ліній 
електропередавання, а також обладнання трансформатор-
них підстанцій. Пошкодження можуть бути різного характеру 
– від обривів проводів, повалення опор на ПЛ, так і перего-
ряння захисних і комутаційних апаратів та основного облад-
нання на трансформаторних підстанціях.

Особливо небезпечним є пошкодження ліній електропере-
давання через обриви проводів. Провислі чи обірвані про-
води можуть знаходитись під напругою та бути смертельно 
небезпечними для життя оточуючого населення і тварин.

Чортківський РЕМ звертається до усіх мешканців населе-
них пунктів, що можуть знаходитись в епіцентрі складних 
погодних умов, бути особливо пильними й обережними, не 
допускати помилок і діяти наступним чином:

– при наближенні грози чи сильного вітру вимикати свою 
побутову техніку (телевізори, пральні машинки, холодильни-
ки, комп’ютери та ін.) від електромережі не лише вимикачем 
на побутовому приладі, а й з подальшим вийманням штеп-
сельної вилки з розетки через можливі відхилення напруги в 
електромережі;

– при обриві чи провисанні проводу на ПЛ не лише не тор-
катись до нього, а й не підходити ближче 8 м до обірваного 
проводу, який знаходиться на землі;

– при виявленні будь-яких пошкоджень в електричних ме-
режах зовнішнього електропостачання негайно телефону-
вати диспетчеру району електричних мереж за номерами: 
2-61-88; 2-61-90 – вони відображені на дверях кожної транс-
форматорної підстанції.

Завжди пам’ятайте про можливі випадковості та непри-
ємності, яких можна уникнути, якщо дотримуватись наших 
порад.

Адміністрація РЕМ

Адміністрація Чортківського РЕМ повідомляє, що з 10 по 12 
червня ц. р. унаслідок складних погодніх умов – сильні дощі, 
грози з поривами вітру 17-22 м/с значна частина населених 
пунктів нашого району була аварійно знеструмлена захисною 
автоматикою.

Просимо вибачити за незручності.
Адміністрація РЕМ

Заборгованість зі сплати 
страхових внесків: що за нею?

РЕМ інформує

(Закінчення. поч. на 3-й стор.)

– Чи мали місце випадки, коли еле-
ментарна необізнаність або необду-
мані дії посадовців призводили до 
криміналу та краху в їхній кар’єрі?

– Так. Прокуратурою району складе-
но протокол відносно головного бухгал-
тера однієї з сільських рад району, яка, 
будучи особою уповноваженою на вико-
нання функцій держави, вчинила право-
порушення, використовуючи службове 
становище у своїх інтересах заради 
одержання матеріальної вигоди у вигля-
ді несплати за власний рахунок штрафу 
в сумі 170 грн., і сплатила його за ра-
хунок бюджетних коштів сільської ради, 
чим порушила ч. 1 ст. 6 Закону Украї-
ни «Про засади запобігання та проти-
дії корупції». Постановою Чортківського 
районного суду дану особу визнано ви-
нною у вчиненні вказаного правопору-
шення та накладено стягнення у вигляді 
штрафу 1020 грн. із конфіскацією не-
правомірно отриманої вигоди; головою 
сільської ради винесено розпоряджен-
ня щодо звільнення її з займаної посади 
(за негативними наслідками), про що в 
той же день проінформовано Чортків-
ський районний суд.

– Богдане Володимировичу, новий 
Закон України «Про засади запобі-
гання та протидії корупції» включає 
спеціальні обмеження щодо підпо-
рядкування близьким особам, що 
вкрай негативно сприймається гро-
мадськістю. А як щодо родинних ди-
настій лікарів, вчителів, правоохо-
ронців?

– Спеціальні обмеження щодо ро-
боти близьких осіб не поширюються 
на народних засідателів і присяжних; 
близьких осіб, які безпосередньо під-
порядковані один одному у зв’язку з пе-
ребуванням кожного з них на виборній 

посаді; осіб, які працюють у сільській 
місцевості, гірських населених пунк-
тах; осіб, які працюють у галузі освіти, 
науки, культури, охорони здоров’я, фі-
зичної культури та спорту; інших осіб, 
визначених законом. У разі виникнення 
обставин, що порушують вимоги части-
ни першої статті 9 даного Закону, відпо-
відні особи, близькі їм особи вживають 
заходів щодо усунення таких обставин 
у п’ятнадцятиденний строк. У Чортків-
ському районі була аналогічна ситуація 
– керівника визнано винним у вчинен-
ні вказаного правопорушення, однак 
звільнено від адміністративної відпо-
відальності, а справу закрито за мало-
значністю.

– Чи не вважаєте, пане прокуроре, 
що для знищення корупції необхідно 
створювати систему, за якої немає 
за що давати хабара? 

– Можливо, в цьому і є якась доля іс-
тини, проте люди завжди прагнуть чо-
гось забороненого, недоступного, того, 
що законним шляхом вирішити немож-
ливо. Візьмемо, до прикладу, видачу лі-
карем довідки про перебування на амбу-
латорному лікуванні, якого насправді не 
було, чи сприяння у вступі до місцевого 
навчального закладу за відповідну вина-
городу. Обидві ситуації мали місце в на-
шому районі, були направлені до суду з 
обвинувальними висновками. За фактом 
одержання хабара за попередньою змо-
вою у великому розмірі, поєднаного з 
вимаганням хабара службовою особою, 
яка займала відповідальне становище, 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 368 КК України, розслідується кримі-
нальна справа стосовно одного з висо-
копосадовців районного масштабу, яка 
на даний час розглядається в суді. Про-
куратура району підтримує державне об-
винувачення у резонансній кримінальній 
справі також стосовно високопосадовців 

із Борщівського району. Справа розгля-
дається в Чортківському районному суді, 
хід слідства у справі перебуває на контро-
лі прокуратури області. Минулого тижня 
порушено кримінальну справу старшим 
слідчим прокуратури району за ч. 3 ст. 
368 КК України стосовно директора за-
кладу професійної орієнтації учнів, який 
наділений організаційно-розпорядчими 
та адміністративно-господарськими 
функціями. Керівник отримав хабар за 
видачу двох свідоцтв про присвоєння 
робітничої кваліфікації. На даний час за 
вказаною кримінальною справою прово-
диться досудове слідство.

– Чому, як правило,  виходять су-
хими з води ті «поважні» особи, які 
дають хабарі? Давальники так зва-
них винагород повинні теж нести від-
повідальність, адже вони штовхають 
людей на злочини, маючи від цього 
якусь незаконну вигоду?

– Звичайно, хабародавців, які пе-
реслідують вигоду, треба карати. Але 
водночас нагадаю, що в Кримінально-
му кодексі є ст. 369 (давання хабара), 
де вказано, що особа, яка дала хабар, 
звільняється від кримінальної відпо-
відальності, якщо було вимагання або 
вона добровільно заявила про те, що 
сталося.

Людське суспільство має розвивати-
ся,  самовдосконалюватися – це завдан-
ня, яке стоїть перед кожним. Очевидно, 
що корупція – це деградаційний шлях, 
несумісний з розвитком особистості. А 
з моральної, чисто людської точки зору 
шкода людину, яка зачислена в ряди 
корупціонерів – інколи за збігом обста-
вин чи незнанням законів, а часом – так 
легковажно піддавшись спокусі безко-
штовного шматка сиру, який, відомо, 
буває тільки в мишоловці…

Ірина ЗЕнЧАК-ГУЛЬКА

Право

Корупція тримається на взаємній згоді –
давати і брати хабарі…

Отож, якщо вести мову про такий 
вид пільг за роботу в шкідливих умовах 
праці, як право на пільгове пенсійне за-
безпечення, то відповідно до статті 13 
Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення» для призначення пенсії за віком 
на пільгових умовах недостатньо наяв-
ності відповідної професії у «Списках 
виробництв, робіт, професій, посад і 
показників, зайнятість у яких дає пра-
во на пенсію за віком на пільгових умо-
вах», затверджених постановою КМУ від 
16 січня 2003 р. за № 36. Окрім цього, 
шкідливі умови праці протягом кожного 
п’ятирічного періоду повинні бути під-
тверджені результатами атестації робо-
чих місць за умови зайнятості не менше 
80 відсотків робочого часу, встановле-
ного для відповідного виробництва.

На підприємствах Чортківського райо-
ну найпоширенішими робочими місцями 
з пільговим пенсійним забезпеченням, 
які повинні бути атестовані, є робочі 
місця електрогазозварників, машиніс-
тів аміачних холодильних установок, 
складачів ручним способом гальвани-
ків, малярів, мулярів, зайнятих у брига-
дах мулярів і в спеціалізованих ланках 
мулярів комплексних бригад, лікарів-
рентгенологів тощо.

Щодо таких пільг, як додаткові опла-
чувані відпустки за шкідливі умови 
праці, то відповідно до статті 7 Закону 
України «Про відпустки» ці відпустки 
надаються працівникам, зайнятим на 
роботах, пов’язаних із негативним впли-
вом на здоров’я шкідливих виробничих 

факторів за Списком виробництв, цехів, 
професій та посад, затвердженим Кабі-
нетом Міністрів України. Конкретна три-
валість даної відпустки встановлюється 
колективним чи трудовим договорами 
також залежно від результатів атестації 
робочих місць за умовами праці та часу 
зайнятості працівника в цих умовах. 
Найпоширенішими професіями на під-
приємствах, яким за результатами атес-
тації робочих місць може бути підтвер-
джено право на додаткову відпустку за 
шкідливі умови праці, є: електрогазо-
зварники, трактористи-машиністи сіль-
ськогосподарського виробництва, трак-
тористи, оператори заправних станцій, 
кухарі, які працюють біля плит, пекарі, 
кондитери, машиністи з прання білизни; 
за особливий характер праці: слюсарі-
сантехніки, прибиральники службових 
приміщень, зайняті прибиранням за-
гальних убиралень і санвузлів, операто-
ри комп’ютерного набору, водії тощо.

Відповідно до статті 100 Кодексу за-
конів про працю України на важких ро-
ботах і роботах зі шкідливими та небез-
печними умовами праці встановлюється 
підвищена оплата праці. Віднесення ро-
біт до категорії зі шкідливими та важки-
ми умовами праці можливе також на під-
ставі результатів атестації робочих місць 
за умовами праці. Величина доплат за 
шкідливі умови праці визначається від-
повідно до результатів проведеної атес-
тації та може становити відповідно 4, 8 
або 12 відсотків на роботах зі шкідливи-
ми та важкими умовами праці та 16, 20 

або 24 відсотки на роботах із особливо 
шкідливими й особливо важкими умова-
ми. Доплати встановлюються щодо кон-
кретних робочих місць і нараховуються 
за час фактичної зайнятості на цих міс-
цях.

Що стосується видачі молока, то вона 
проводиться згідно з Порядком без-
оплатної видачі молока або інших рівно-
цінних харчових продуктів робітникам 
і службовцям, зайнятим на роботах зі 
шкідливими умовами праці, затвердже-
ним Постановою державного комітету 
СРСР по праці та соціальних питаннях і 
Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року 
за № 731/П-13, який є чинним і на да-
ний час, і лише на підставі переліку хі-
мічних речовин, під час роботи з якими 
в профілактичних цілях рекомендовано 
вживання молока або інших рівноцінних 
харчових продуктів, у разі перевищення 
гранично допустимих рівнів або концен-
трації речовин на робочому місці.          

Управлінням праці та соціального за-
хисту населення проводяться перевір-
ки підприємств, установ та організацій 
міста щодо стану умов праці, атестації 
робочих місць за умовами праці, надан-
ня пільг і компенсацій відповідно до за-
конодавства.

Таким чином, враховуючи глибокий 
соціальний зміст проведення атестації 
робочих місць за умовами праці для за-
безпечення захищеності працюючих, 
зайнятих на роботах із несприятливи-
ми умовами праці, керівники підпри-
ємств, установ і організацій, незалежно 
від форм власності та господарювання, 
та фізичні особи (підприємці), які вико-
ристовують найману працю, зобов’язані 
вжити необхідних заходів для її прове-
дення, а на тих підприємствах, де термін 
її закінчився, провести чергову атеста-
цію та забезпечити належне зберігання 
її матеріалів.

Відповідальність за несвоєчасне та 
неякісне проведення атестації несуть 
керівники підприємств і організацій.

Володимир ЦВЄТКОВ,
начальник управління праці та 

соціального захисту населення РДА  

Необхідність атестації робочих місць
Відповідно до законодавства право на отримання пільг 

і компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці наступає 
у випадку підтвердження результатів атестації робочих місць за 

умовами праці Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 
1992 року за № 442 «Про порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці». Даною Постановою визначено: атестація 
робочих місць повинна проводитись на підприємствах, в установах, 

організаціях, де технологічний процес, використовуване обладнання, 
сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих 

і небезпечних виробничих факторів. Атестація проводиться в строки, 
передбачені колективним договором, але не рідше одного разу 

на п’ять років. Матеріали атестації вважаються документами суворої 
звітності та повинні зберігатися протягом 50-ти років.


