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Вітання

Шановні чортківчани!
Прийміть вітання з нагоди державного свята – Дня Кон-

ституції України!
28 червня 1996 року був прийнятий Основний Закон 

України. 16 років тому відбулася справді значима історич-
на подія, яка гідно увінчує розвиток українського народу 
у ХХ столітті – була прийнята нова Конституція України – 
перша Конституція незалежної української держави. Цей 
день став державним святом. Прийняття Конституції за-
кріпило правові основи незалежної України, її суверенітет 
і територіальну цілісність. Це сприяло підвищенню міжна-
родного авторитету України на світовій арені.

Довгий і складний шлях політичного самовизначення 
засвідчив невмирущу волю українців мати свою держав-
ність, бути суверенним серед інших вільних народів Єв-
ропи і світу. Послідовно і мужньо крізь віки йшов до цього 
український народ.

А конституційні традиції України налічують кілька сто-
літь. Адже, як стверджують історики, навіть знаменита 
Конституція США писалася за принципами та ідеями пер-
шої Конституції України Пилипа Орлика.

Але, на жаль, ще не всі громадяни України вважають 
День Конституції важливим святом. Таке ставлення спри-
чинено тим, що Основний Закон нашої держави ще не 
працює на повну силу, більшість конституційних норм і 
положень все ще залишається лише деклараціями. По-
трібні час, віра і напружена праця, щоб конституційні за-
сади увійшли в наше життя конкретними і зримими змі-
нами.

Всі ми прагнемо, щоб задекларовані права стали ре-
альністю, щоб люди почували себе захищеними і впевне-
но дивилися у майбутнє. Упевнені, що настане той день, 
коли кожен громадянин України, мешканець Чортківщини  
відчує, що його життя, здоров`я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека дійсно визнані найвищою цінністю і  
тоді ми зможемо з гордістю заявити: Україна стала демо-
кратичною державою!

Зі святом вас!

1 липня – Всесвітній день архітектури
Шановні архітектори! 

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Професія зодчого з давніх часів викликала повагу 

та шану. Протягом віків архітектори створювали без-
смертні шедеври, якими ми захоплюємося і сьогод-
ні. Сучасні архітектори активно працюють, втілюючи 
в реальність свої сміливі ідеї, використовуючи новіт-
ні технології та оригінальні конструкторські рішення.

Хочемо побажати вам напередодні вашого профе-
сійного свята злагоди, міцного здоров’я, щастя, твор-
чого натхнення, визнання колег, чортківчан та гостей 
Чортківщини, нових досягнень в справі розбудови 
міста, формування його архітектурного обличчя та 
збереження історичних надбань.

2 липня – День працівника Державної 
податкової служби України

Дорогі друзі!
 Щиро вітаємо вас зі святом!
Діяльність податкової служби як органу виконав-

чої влади є надзвичайно важливою для економічного 
та соціального розвитку країни. Благополуччя наших 
співвітчизників – працівників бюджетної сфери, пен-
сіонерів, малозабезпечених сімей – безпосередньо 
залежить від вас, вашої відповідальності, сумління, 
знання справи та вірності громадянському обов’язку. 
Авторитет влади, рівень довіри до неї значною мірою 
ґрунтується на суспільному авторитеті податкової 
служби.

Сьогодні органи податкової служби демонструють 
нові підходи до роботи, успішно взаємодіють з плат-
никами податків, відіграють значну роль у розбудові 
держави, виконанні її соціальних обов’язків перед не-
захищеними верствами населення.  

Упевнені, що відкритість податкової служби, ваше 
прагнення підвищити рівень роботи з платниками, 
громадськими організаціями, які захищають їх інтере-
си, збільшити кількість послуг, що надаються, сприя-
тиме гармонізації відносин у суспільстві.

Натхнення вам у роботі, спрямованій на зміцнення 
національної економіки, ще більшої наполегливості та 
безкомпромісності у наступі на тіньові явища і коруп-
цію.

Бажаємо вам невичерпної енергії та наснаги у 
справі служіння державі. Віримо у значний потенціал 
податкової служби загалом і кожного працівника зо-
крема. Міцного здоров’я, щастя, благополуччя вам і 
вашим родинам!

День молоді – традиція з сучасним 
чортківським присмаком

Недільного 
чудового дня, 
коли червнева 

спека наче 
змилостивилася 

над чортківчанами, 
а легкий вітерець 

пустотливо 
витанцьовував 
поміж зеленим 
листям, Чортків 

перебував у 
приємному 
очікуванні 

відзначення 
Дня молоді. Це 
свято по-своєму 
особливе, адже 

воно збирає 
в одній великій 
компанії усіх 

молодих тілом чи 
духом людей і дає 

змогу добряче 
розважитися.

(Закінчення 
на 4-й стор.)

28 червня – День Конституції України
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Шановні колеги, ветерани 
податкової служби! 

Щиро вітаю вас з професійним свя-
том – Днем працівника державної по-
даткової служби України. Сердечно 
бажаю вам принциповості і відпові-
дальності в повсякденній роботі. Не-
хай кожен день наповнює вас енергією 
оновлення, дарує оптимізм і насна-
гу. Вам і вашим родинам – міцного 
здоров’я, щастя, нових професійних 
досягнень та благополуччя.

З повагою – Ігор БЕРЕЗОВСЬКИЙ,
начальник Державної податкової 
інспекції у чортківському районі

Оголошення
1 липня ц. р. о 15-й год. в скве-

рі Скорботи і Надії буде проведено 
панахиду-реквієм з нагоди річниці 
закатованих політв`язнів у Чортків-
ській тюрмі і етапування в тюрму м. 
Умань. Запрошуються священики, 
всі мешканці м. Чортків і району.



N 27 (8363), 29 червня 2012 року

На часі2

29 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.50. Захід – 21.13. Іменини святкує Тихон

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Святкування Із сесійної зали

Президенту України
Верховній Раді України

 
ЗВЕрНЕННЯ

депутатів Чортківської районної ради 
з приводу розгляду та прийняття 
в першому читанні законопроекту 

№ 9073 Ківалова-Колесніченка «Про 
засади державної мовної політики» 

Ми, депутати  Чортківської районної  
ради, висловлюємо глибоке обурення 
і несприйняття провокаційних намірів 
Партії Регіонів, яка законопроектом 
Ківалова-Колесніченка «Про засади 
державної мовної політики» фактично 
намагається впровадити в Україні дру-
гу державну мову – російську, звузити 
сферу вживання мови української, як 
державної, порушити громадянський 
спокій у суспільстві, посіяти міжнаці-
ональну ворожнечу. Ухвалення Вер-
ховною Радою України в першому чи-
танні антидержавного за своєю суттю 
законопроекту № 9073 «Про засади 
державної мовної політики» викликає 
глибоке обурення всієї громади Чорт-
ківського району і є свідченням продо-
вження українофобської політики цен-
тральної влади в Україні. 

Зазначений проект закону містить 
норми, відверто спрямовані на мовний 
розкол української нації та встанов-
лення чіткого мовного поділу засобами 
державного примусу. Положення цьо-
го документа передбачають, зокрема, 
офіційне опублікування актів вищих 
органів державної влади українською 
та російською мовами водночас, вста-
новлення підґрунтя для двомовнос-
ті діловодства і документації органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, зобов’язання поса-
дових осіб цих органів володіти недер-
жавною мовою.

Насправді проблеми другої дер-
жавної мови в Україні не існує. Вона 
штучно створюється деструктивними 
антиукраїнськими силами, що збурює 
соціальну напругу в нашому суспіль-
стві, не сприяє політичній стабільнос-
ті, порозумінню та суспільній злаго-
ді. Штучно, через адміністративний 
примус, владний режим намагається 
звузити сферу використання україн-
ської мови, брутально перекреслити 
елементарні культурні і людські права 
українців, перетворити наш народ на 
«гостей» у власному домі.

В Україні не існує перешкод чи забо-

рон для вільного розвитку мов націо-
нальних меншин. Натомість, у багатьох 
регіонах спостерігаємо наступ на укра-
їнську мову, витіснення її з культурної, 
освітньої та інформаційної сфери, за-
криття українських шкіл та дошкільних 
навчальних закладів. Держава має ста-
ти насамперед на захист української 
мови, укріплюючи її статус у сфері 
офіційного та ділового спілкування, ін-
формаційного і культурного простору, 
інакше Україна ризикує втратити свою 
національну мову. Зважаючи на це, за-
провадження в Україні другої держав-
ної мови є неприпустимим.

Для відвертання уваги від нечувано-
го грабунку України режим намагається 
спровокувати протистояння між облас-
тями, планомірно перетворює україно-
фобію на офіційну ідеологію в державі. 
Глобальна мета новітніх русифікаторів 
зрозуміла – це соціальна, культурна та 
національна маргіналізація українців, 
перетворення нас на безправну, дис-
криміновану, стигматизовану, прини-
жену та визискувану групу.

Парламентська більшість сьогодні 
намагається здійснити те, що не спро-
моглися втілити царські та совєцькі 
окупанти. Віра, мова і земля – ось те, 
що ще залишилося в українців. І збе-
регти це для наших нащадків – питан-
ня честі та совісті кожного. Якщо зда-
мо нашу мову – осоромимось не лише 
самі перед собою, а й перед мертви-
ми та ненародженими, перед душами 
мільйонів українців, які були знищені 
антиукраїнськими режимами.

Кожен українець та українське сус-
пільство загалом дадуть адекватну 
відповідь на цю угодовську, зрад-
ницьку політику новітніх колаборантів 
Кремля. Знищення української мови, 
переписування української історії, 
кремлівська кінопропаганда, засилля 
російськомовних телепрограм – голо-
вні напрямки ідеологічної, психологіч-
ної, інформаційної іноземної агресії. 
Насправді йдеться не про права пред-
ставників етнічних меншин, якими вда-
ло спекулюють деструктивні антиукра-
їнські сили, а про нову фазу жорсткої 
русифікації – продовження політики 
лінгвоциду.

Про «двомовність» в Україні говорять 
насамперед ті, хто української мови не 
знає взагалі або ж показово зневажає 
її та робить усе задля її знищення. Жи-
вучи в Україні, вони піддають сумніву 
повноцінність державної мови, яка є 

однією з найбагатших у світі, цим са-
мим демонструючи неповагу до укра-
їнського народу та його держави. 

Подібні заяви ми розцінюємо також 
як посягання на Конституцію України, 
що офіційно закріплює статус україн-
ської мови як єдиної державної. В рі-
шенні Конституційного Суду України 
від 14 грудня 1999 року у справі про 
застосування української мови чітко 
вказано: «Конституцією України ста-
тус державної мови надано українській 
мові (частина перша статті 10). Це по-
вністю відповідає державотворчій ролі 
української нації, що зазначено у пре-
амбулі Конституції України, нації, яка 
історично проживає на території Укра-
їни, становить абсолютну більшість її 
населення і дала офіційну назву дер-
жаві».

Ми, депутати  Чортківської районної 
ради, вважаємо такі законодавчі ініціа-
тиви очевидним наступом на розвиток, 
забезпечення застосування та погли-
блення відтворення української мови 
як єдиної державної та спробою гру-
бого порушення положень Конституції 
України (статті 10, 22, 24, 92, 157), За-
кону України «Про Регламент Верховної 
Ради України» (ст. 91), рішення Консти-
туційного Суду України від 14 грудня 
1999 року за № 10 рп/99 у справі про 
офіційне тлумачення положень статті 
10 Конституції України щодо застосу-
вання державної мови, а також як такі, 
що не узгоджуються з міжнародними 
документами, ратифікованими Украї-
ною, зокрема Європейською хартією 
регіональних мов або мов меншин.

З огляду на наведене, Чортківська 
районна  рада вимагає від Верховної 
Ради України – не допустити ухвалення 
такого закону вцілому, від Президента 
України – накласти вето на законопро-
ект за № 9073 «Про засади державної 
мовної політики» в разі його ухвалення 
як закону та зупинити наступ на україн-
ську мову і не допустити антиконститу-
ційних спроб запровадження в Україні 
другої державної мови. Маємо раз і 
назавжди припинити дискусії з озна-
ченого питання і дати всім зрозуміти: 
у нас – єдина українська нація, єдина 
українська держава, єдина українська 
державна мова.

(Прийнято 21 червня 2012 року 
на чотирнадцятій сесії Чортківської 
районної ради шостого скликання)

А ще, можна додати, – вірності, чесності та безумовної шля-
хетності. Відчуття домінанти останньої з перелічених рис чо-
мусь не полишало в часі урочин з нагоди професійного свята 
управлінців – Дня державної служби України, котрі минулої 
п`ятниці зібрали в ошатній залі РКБК ім. К.Рубчакової увесь 
чиновницький бомонд Чортківщини. Не негативізм, а зримий 
позитив поняття «чиновник» спробував окреслити й переда-
ти присутнім у вітальному слові голова райдержадміністрації 
Ярослав Стець, передусім видавши «на-гора» словосполучен-
ня – «чиновник для людей». Щиро ділився на загал спільною 
гордістю, котра, проте, не дозволяє зупинятися на досягнуто-

му: в тім, що район здобув перше місце в рейтингу на теренах 
області поміж 17-ти районів, є й безперечна частка заслуг чи-
маленької «армії» чиновників. Зазначав: «Ми – гвинтики одного 
механізму бюрократичної машини, котра не має давати збоїв». 
Наголошував на визначальній рисі держслужбовців – профе-
сіоналізмі, спадкоємності традицій та наступництві поколінь, 
достеменним прикладом чого слугує остання в часі новина: 
оформлення документів на зарахування до президентського 
кадрового резерву першого заступника голови РДА. Прина-
гідно очільник виконавчої гілки влади району адресував держ-
службовцям вітання від голови ОДА В.Хоптяна.

На неминаючій з плином часу домінанті у призначенні дер-
жавних чиновників – вірно й чесно служити людям – наголо-
шував в унісон й голова районної ради Володимир Заліщук. 
Подячні слова за мудрість, наполегливість та виваженість у 
роботі він переплів зі щирими зиченнями управлінцям насна-
ги, терпіння, сили волі, міцного здоров’я та нових здобутків у 
справі сумлінного служіння українському народові, майбутньо-
му нації – задля процвітання неньки України. Почесні іменні 
грамоти з рук очільників владних структур отримало близько 
тридцяти державних службовців практично всіх представле-
них в районі чиновницьких структур – управлінь Держкомзему, 
праці та соціального захисту, статистики, Пенсійного фонду 
України, центру зайнятості населення, управлінь та відділів 
РДА тощо.

А відтак винуватці урочин, служителі народу – держслужбов-
ці – насолоджувалися вміло піднесеними для них мистецькими 
сувенірами. На сцені то спліталося тужаве перевесло народ-
ної пісні – однойменним жіночим вокальним ансамблем зі с. 
Шульганівка (кер. Ганна Прондюк), ВІА «Меломани» (Людмила 
Майданик), солістами Наталією Іванків, Федором Щуром – та 
української сучасної ліричної у виконанні тріо Білобожницького 
СБК, солістів Ірини Желіховської та Ольги Турчак; то полонили 
серце твори світової класики Людвіга ван Бетховена, Вітторіо 
Монті, представлені віртуозами-музикантами з Чортківського 
педагогічного училища ім. О.Барвінського Ольгою Попадюк, 
Людмилою Довгань, Ольгою Фучило та Володимиром Довга-
нем і тамтешнім інструментальним квартетом; зачаровував 
дитячою безпосередністю та іскрометністю танок, поставле-
ний зразковими танцювальними колективами «Наталі» (Ната-
лія Гребенюк), «Джерельце» (Марина Євсюкова) та ансамблем 
танцю «Зорепад» Заводської школи мистецтв (Ірина Гоменюк). 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Місток між владою 
та народом

Зі здобуттям Україною незалежності поняття 
державної служби набуло принципово нового 
значення. Адже саме діяльність державних 
службовців, як посередників між владою 

і народом, має винятково важливе значення 
в розбудові державності. Державний службовець – 
це особлива професія, представник якої володіє, 

з одного боку, широкими повноваженнями, 
а з іншого – несе подвійну відповідальність

 за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, 
яка потребує самовідданості, бажання служити 
людям та справжньої відданості своїй справі.

Щонайперше – приємна подія: голо-
ва районної ради В.Заліщук нагоро-
див депутата з фракції «Фронт Змін» 
В.Вислоцького Подячним дипломом від 
Ліги українських меценатів за благодій-
ну діяльність та підтримку літературно-
мистецького альманаху «Сонячне гро-
но». 

Опісля голова райради запропонував 
депутатському корпусу та усім іншим 
присутнім хвилиною мовчання вшанува-
ти пам`ять тих, завдяки кому наш край 
чи не єдиний раз потрапив у підручни-
ки історії, а Чортківщина дістала назву 
«п`ємонту українського національно-
го відродження», – героїв Чортківської 
офензиви.

Відтак повідомленням керівника 
фракції «Батьківщина» В.Шепети про 
виключення зі складу фракції депутата 
М.Дячка розпочалася власне сесійна 
робота.

Першим до розгляду пропонувалось 
питання, що хвилює чи не половину усіх 
жителів краю, майже тридцять тисяч 
осіб, які мають право на пільгові пере-
везення, – про стан пасажирських пе-
ревезень на території району та вико-
ристання коштів з Державного бюджету 
на пільгове перевезення пасажирів. 

Присутні заслухали інформацію началь-
ника відділу розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації П.Пустовіта, а та-
кож, оскільки було чимало запитань, що 
стосувались безпосередньо роботи ВАТ 
«АТП – 16142», слово мав голова прав-
ління даного підприємства М.Притула. 
Роз`яснив окремі пункти проекту рішен-
ня й голова постійної комісії райради 
з питань промисловості, будівництва, 
архітектури, транспорту і зв`язку та 
житлово-комунального господарства 
В.Бойчук. Зокрема, депутатів хвилюва-
ло таке: «поки досі не обладнано сто-
янку на вул. Подільській і люди з сіл 
змушені, окрім значних незручностей з 
цього приводу, ще й оплачувати проїзд 
на автостанцію, бо лише там здійсню-
ється посадка на приміські автобуси, 
– пропоную дозволити використовува-
ти для цих цілей стоянку райради» (де-
путат М.Ференц); «які робляться кроки 
щодо ліквідації заборгованості перед 
перевізником (252,6 тис. грн. станом на 
сьогодні) за здійснення пільгових пере-
везень та який механізм контролю цих 
перевезень?» (О.Степаненко); «чи буде 
здійснюватись перевезення на марш-
руті Семаківці – Білобожниця, питання 
якого частково було знято під час на-

вчального року, коли курсував автобус, 
призначений для підвезення дітей до 
навчального закладу, а тепер воно за-
лишається таким, що потребує нагаль-
ного вирішення?» (М.Камінський); «до 
яких пір спостерігатимемо непристойне 
ставлення шоферів автобусів місцевого 
АТП до пасажирів, особливо старшо-
го віку, пенсіонерів, чому викидаються 
талони, невже їх не треба обліковувати 
на підприємстві?» (Малочорнокінець-
кий сільський голова О.Яніцька); «чому 
наявна несправедливість між пільго-
виками із сіл та міста – проїзд перших 
обмежено талонами, а як ведеться 
облік перевезень на міських маршру-
тах?» (В.Заболотний); «як здійснюється 
контроль за пасажиропотоком у місько-
му транспорті?» (М.Каськів); «відкриття 
маршруту Чортків – Горішня Вигнанка 
– Переходи» (Н.Гой)… В результаті го-
динного обговорення першого питання 
порядку денного депутати райради при-
йняли рішення, згідно з яким, зокрема, 
райдержадміністрації – звернутися до 
ОДА стосовно додаткового виділення з 
держбюджету субвенції компенсаційних 
виплат на пільговий проїзд автотран-
спортом окремим категоріям громадян, 
виконавцям пільгових перевезень – за-
безпечити неухильне дотримання чин-
ного законодавства щодо перевезення 
пільгових категорій населення; забез-
печення обов`язкового дотримання пе-
ревізником умов договору, укладеного 
із замовником (доповнення депутата 
В.Шепети); райдержадміністрації роз-
глянути можливість здійснення конкурсу 
перевізників на приміських маршрутах 
органами місцевого самоврядування та 
виконавчої влади Чортківського району 
(доповнення депутата Т.Яблонь).

(Закінчення на 6-й стор.)

Вдармо об землю лихом-журбою, щоб стало всім веселіше,
Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще нам всім жилося… 

Як уже було проанонсовано у минулому номері «Голосу народу», 
21 червня ц. р. відбулася чотирнадцята сесія районної ради 

VІ скликання, тематику якої можна коротко охарактеризувати 
перефразованими словами з відомої народної пісні, винесеними 

у заголовок публікації. Останнім часом зібрання депутатів районної 
ради проходять все непередбачуваніше, питання, 

що розглядаються, викликають чимало дискусій, та, зрештою, 
більшість приходить до спільного знаменника (тобто думки), 
пристрасті вгамовуються і присутні голосують за найбільш 

обгрунтоване рішення (у суперечці-бо народжується істина). 
А на черговій сесії райради потрібно було вирішити 

немало-небагато… двадцять чотири питання, що й відбувалось 
довготривало, гамірно, емоційно. Та про все по порядку.



N 27 (8363), 29 червня 2012 року

Соціум 3

30 червня. Тривалість дня – 16.23.  Схід – 4.50. Захід – 21.13. Іменини святкує Мануїл

Мітинг-реквієм

Уперше за роки Незалежності укра-
їнцям запропонували створити мо-
дель України, в якій хотілося б жити 
не політикам, а простим громадянам. 

Уже понад місяць триває обговорен-
ня проекту програми Об’єднаної опо-
зиції «Справедлива держава, чесна 
влада, гідне життя», яка була презен-
тована на Михайлівській площі в Киє-
ві, на травневому Форумі Об’єднаної 
опозиції.

Тоді лідер «Фронту Змін» Арсеній 
Яценюк і голова виборчого штабу 
Об’єднаної опозиції, заступник голо-
ви партії ВО «Батьківщина» Олександр 
Турчинов звернулися до українців із 
закликом обговорити і проаналізува-
ти проект програми за круглими сто-
лами по всій країні.

Крім громадського об’єднання 
навколо аналізу та доопрацюван-
ня програми, Об’єднана опозиція 
«Батьківщина» продовжує консолі-
дувати політичні сили. На спільній 
прес-конференції Арсенія Яценюка, 
Олександра Турчинова і Анатолія Гри-
ценка голова Ради Об’єднаної опо-
зиції «Батьківщина», лідер «Фронту 
Змін» зазначив, що Об’єднана опо-
зиція вийшла на завершальний етап 
формування.

«Було прийнято відповідальне і важ-
ливе рішення щодо цього об’єднання 
української опозиції, – заявив Ар-
сеній Яценюк. – Це наша відповідь 

тим, хто казав, що опозиція не зможе 
об’єднатися, що вона не зможе діяти 
узгоджено і не здатна показати нову 
якість. Ми показали нову якість, і ми 

переможемо».
Завершальний етап об’єднання 

опозиції, зазначив Арсеній Яценюк, 
свідчить про те, що в Україні фактич-
но сформувалася двополюсна мо-
дель: «З одного боку – це Янукович і 
партія влади, з іншого – це Об’єднана 
опозиція. Тому сьогоднішнє рішення 
важливе для України, для тих, хто 
хоче змін в країні і вірить, що демо-
кратичні сили переможуть».

На думку Арсенія Яценюка, при-
сутність Анатолія Гриценка в лавах 
Об’єднаної опозиції додасть їй інте-

лектуального потенціалу та впевне-
ності в перемозі.

Керівник виборчого штабу «Батьків-
щини» Олександр Турчинов підкрес-
лив, що до Об’єднаної опозиції при-
єдналися всі реально альтернативні 
владі політичні сили. «Коли агресив-
ність влади зростає, Об’єднана опо-
зиція протиставляє агресії влади 
своє єднання», – підкреслив він.

За словами голови «Громадянської 
позиції» Анатолія Гриценка, після за-
вершення переговорного процесу 
було прийнято вірне і відповідальне 
рішення про входження його партії в 
Об’єднану опозицію. «Ми прекрасно 
розуміємо, що зупинити бульдозер 
режиму, який знищує основи консти-
туційності і парламентаризму, масово 
порушує права і свободи громадян, 
позбавляє країну європейського ви-
бору, знищує бізнес, можна тільки 
спільними зусиллями. Ми спільно 
підемо на вибори, разом підготуємо 
програму, план дій і спільно будемо 
працювати над його реалізацією. На 

будь-яких непо-
розуміннях, які ви-
никали раніше, ми 
ставимо крапку і 
разом рухаємося 
вперед», – підкрес-
лив він.

Мозковий штурм 
державного масш-
табу зараз об’єднує 
в усіх регіонах відо-
мих експертів в га-
лузі політології, еко-
номіки, медицини, 
освіти, культури та 
інших сфер. Обго-
ворення програми 
триватиме ще по-

над місяць, зауваження та пропози-
ції експертів, висловлені на засідан-
нях круглих столів, будуть враховані 
при розробці остаточного варіанту 
програми, який затвердять на з’їзді 
Об’єднаної опозиції в кінці липня.

Новизна політичної ситуації в тому, 
що вперше суспільству пропонується 
вирішити, що саме народні обранці 
робитимуть у парламенті після пере-
моги. Тобто нам із вами пропонуєть-
ся разом написати майбутнє України, 
яким ми його бачимо.

Ольга ТрИМБАЧ

Соціальні ініціативи Президента України

Одна з важливих соціальних ініціа-
тив Президента власне й спрямова-
на на зміну пріоритетів у державній 
політиці щодо найменших громадян 
України. Її принципи уряд заклав у 
щойно розробленій Національній 
стратегії подолання сирітства. Уряд 
ставить завдання до 2020 року пе-
ревести усіх дітей, які з тих чи інших 
причин залишилися без батьків та 
проживають в інтернатах, у сімей-
ні форми виховання. Це може бути 
усиновлення, опіка, будинки сімей-
ного типу та інше. Тим більше, що 
є вже чималий позитивний досвід. 
Лише за 4 місяці нинішнього року до 
сімейних форм виховання влаштова-
но понад 4,5 тисячі дітей-сиріт. Уряд 
передбачив суттєву підтримку для 
родин, які беруть на виховання си-
ріт. По-перше, за дитиною постійно 
«ходять державні гроші» – два про-
житкових мінімуми, по-друге, при-
йомні батьки не тільки отримують 
гідну зарплату, а й зберігають тру-
довий стаж та мають повноцінний 
соціальний захист.

А загалом поза інтернатною сис-
темою нині перебуває майже 74 ти-

сячі дітей або 77 відсотків від всіх 
сиріт.

Є й інша колосальна проблема, 
яку зараз уряд починає вирішувати, 
– це житло для дітей-сиріт. Вони у 
18-20 років виходять з інтернату на 
вулицю, залишаючись один на один 
зі своїми проблемами. У більшості 
з них немає даху над головою. І тут 
держава не повинна залишатися 
осторонь. Саме тому одним з най-
перших завдань уряду найближ-
чим часом стане розробка проекту, 
який гарантуватиме українським 
сиротам-безхатченкам конкретні рі-
шення з розв’язання їхньої житлової 
проблеми.

Проблема сирітства в Україні за-
лишається доволі гострою. Держава 
за останні роки намагалася боро-
тися з її наслідками і не працювала 
на випередження. Тобто займалася 
дітьми-сиротами, а не родинами, які 
можна було ще врятувати задовго 
до позбавлення батьківських прав. 
Щороку в Україні з’являється 10 ти-
сяч сиріт. Із них 7 тисяч – соціальні 
сироти, які мають живих, але непу-
тящих батьків.

Реалізація соціальних ініціатив 
власне і спрямована на її подолан-
ня. Нова соціальна політика перед-
бачає посилення допомоги найбід-
нішим верствам населення. Суттєво 
підвищено допомогу малозабезпе-
ченим родинам. У соціальних ініціа-
тивах Президента передбачено, що 
малозабезпечені родини, якщо у них 
є діти, будуть отримувати не 50 від-
сотків прожиткового мінімуму, а 75 
відсотків на кожну дитину. Якщо у 
них є інваліди чи пенсіонери, то з 75 
відсотків прожиткового мінімуму ми 
збільшуємо таку допомогу до 100.

У вересні  в Україні буде створено 
інститут соціальних дільничних. 12 
тисяч фахівців стануть ефективними 
посередниками між громадянином і 
органами соціального захисту. Влас-
не вони стоятимуть якнайближче до 
людей та їхніх потреб, надаватимуть 
їм послуги, вивчатимуть потреби 
малозабезпечених. Окрім того, со-
ціальні дільничні будуть допомагати 
нужденним конкретними справами 
та тримати під постійним контролем 
питання захисту прав дітей, які про-
живають у кризових сім’ях.

Соціальні ініціативи Президента 
відповідають потребам сьогодення і 
є інвестицією в людину.

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Турбота про дітей – турбота про майбутнє
Проголошені на початку березня нинішнього року Президентом 

України соціальні ініціативи можна віднести до непересічних подій 
як у соціальному, так і в політичному сенсі. У соціальному – 

бо вони спрямовані на підвищення стандартів життя українців, 
а в політичному – бо відповідальність за них нестиме партія влади.

Політикум
Об’єднана опозиція: мозковий штурм 

державного масштабу
Об’єднана опозиція продовжує консолідувати інтелектуальні та 
організаційні ресурси. Уже місяць програму Об’єднаної опозиції 
обговорюють і доповнюють на засіданнях круглих столів в усіх 
регіонах провідні експерти країни. А в середу, 20 червня, до 

складу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» увійшла політична партія 
Анатолія Гриценка «Громадянська позиція».

Здається, сонце, так як і тоді – у червневий день 
1941-го, навіть не усміхалося, а скалило спекотністю, 
та все ж пам’ять і шана людська невмируща, тому чорт-
ківчани, відкинувши повсякденні клопоти (нехай і, на 
превеликий жаль, невеличким гуртом – сивочолі вете-
рани, представники районної влади та ті, у кого дань 
дяки за мирне небо пломеніє в серці), зібралися на 
міському кладовищі біля братської могили воїнів, за-
гиблих у радянсько-німецькій війні 1941-1945 рр., щоби 
провести мітинг-реквієм, присвячений Дню скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

Ми згадуємо усіх тих, хто впав на полі брані, кого 
замучили у концентраційних таборах, кого розстріляли 
у в’язницях НКВС, хто жертвував найдорожчим задля 
того, аби наша Вітчизна була вільною від будь-якого 
завойовника. 

… Звання, і прізвища, і дати…
Печалі бронзове лиття…
Тут зморені лежать солдати,
Які не прожили й життя…
Із початком радянсько-німецької війни для мільйо-

нів співвітчизників розпочався відлік днів, сповнених 
стражданнями, безповоротними втратами рідних і 
близьких. Сьогодні навіть важко уявити масштаби ви-
пробувань, що випали на долю минулих поколінь, чи 
вдасться колись вирахувати глибину того нещастя, 
яке принесла війна не лише народові України, а й лю-
дям усієї Європи; чи зробить людство нарешті належ-
ні висновки? Саме такою домінантою були просякнуті 
слова-звернення отця Михаїла Левковича опісля від-
правленої священнослужителями панахиди за душами 
схоронених у братській могилі та усіх жертв війни. «Не-
хай свята молитва буде 
чудотворним бальза-
мом пам’яті».

Найбільш хвилююча, 
найзворушливіша мить 
– хвилина мовчання 
– набатом скорботи 
відлунювала у стукоті 
сердець присутніх… 
І лягли на мармурові 
плити з викарбуваними 
іменами тих, чийому 
героїзму й волі ми завдячуємо сонячним мирним не-
бом, тих, чиї душі журавлиним ключем злетіли увись, 
полум’яні квіти.

«Вклоняємося перед вами, дорогі ветерани, за жи-
вий приклад мужності й витривалості, за непоборну 
єдність перед лихоліттям…» – злинуло щиро з уст го-
лови райдержадміністрації Ярослава Стеця.

Із неприхованим хвилюванням і щемом у серці звер-
нувся до присутніх Микола Стефанишин (на знімку 
внизу) – заступник голови районної спілки ветера-
нів України, учасник бойових дій, котрий невеличким 
штрихом торкнувся спогадів кривавої запеклої бороть-
би з ворогом, трагедії 71-річної давнини.

… Зупинися біля монументу,
Де в граніт закута вічна слава…
Уклонися, низько уклонися
Тим, хто вічно в серці буде жить…
Ми не повинні жити минулим, але зобов’язані (!)  

пам’ятати про криваве жахіття війни, нагадувати про 
неї, щоби не допустити повторення актів масового зни-
щення людей під цинічним гаслом – війна усе спише. 
І, як було мовлено о. Михаїлом, «… нехай не заросте 
травою стежина до могили загиблих у війні…», тож по-
дбаймо, щоб не поростала… Бо як прикро було спогля-
дати на порослі бур’яни, які забуттям пнуться до сонця 
поміж викладені камені «вічного вогню» та принишклі 
зів’ялі квіти пам’яті…

З тіла українського народу вирвано мільйони життів. 
Мусимо не просто пом’янути їх, мусимо за них: дожи-
ти, додумати, долюбити, доробити. Замислімося, ми 
– українці, та згуртуймося у велелюдне однодумство, 
щоби більше ніколи не зазнавати нищівних ударів по 
волелюбній нашій нації.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Хто бивсь хоробро,
Того смерть не мітить –

Йому сонце добре
І крізь землю світить…

Кривавим спомином вкарбувалося у житті людей 
старшого покоління 22 червня 1941 року. 

День, про який ми, сучасники, лише знаємо 
із розповідей очевидців та істориків, день, 

який приніс людству біль, страждання, 
смерть і невгасиму скорботу.
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Пригорща новин Свято

Прекрасне

Цьогорічний звіт відзначився тим, що 
керівник ансамблю Наталія Гребенюк 
разом зі своїми підопічними підготу-
вала для глядачів дев’ятнадцять нових 
композицій, серед яких «Французький 
вальс», «Джексон – зірка», «Хіп-хоп фо-
рева», «Агент 007 та його дівчина» і ба-
гато інших…

Концерт зачарував глядачів неорди-
нарними номерами, де діти могли проя-
вити себе як справжні артисти. У проекті 
«Розвиток дитячої творчості», яку запо-
чаткувала Н.Гребенюк, запалювалися 
нові «зірки танцполу», діти випроміню-
вали радість та відданість створеним 
образам.

Маленькі танцюристи Денис Стець 
і Тетяна Заплацінська у композиції 
«Мама» своєю чутливістю виконання на 
фоні філігранної техніки вразили сер-
ця усіх мамусь. А танець «Жетем» був 
справжнім проявом глибини почуттів та 
вміння виразити себе у руках бальної 
хореографії ще зовсім юних танцюристів 
Вероніки Нагірної та Андрія Соляника. 

Технічність та професійність – ось що 
можна сказати про композицію «Випа-
док у супермаркеті» у виконанні пари 
«N-класу» Христини Чайковської та 
Олександра Коростіля.

Відділ сучасної хореографії проде-
монстрував потужні спортивні танцю-
вальні композиції «Диско-шоу» усіх ві-
кових категорій. «Хіп-хоп форева» довів, 
наскільки популярний цей стиль серед 
молоді, а контемпорарі від «Наталі» – 
це калейдоскоп почуттів, переживань, 
думок на фоні акробатики та контемп-
хореографії.

Безперечно, чи не найбільше вразив 
глядачів виступ наших глибоко шанова-
них гостей із Хмельницького – колективу 
«Успіх» у складі Юрія та Вікторії Гороб-
ців. Їхній бездоганно виконаний вальс 
«Біла акація» не залишив байдужим 
жодного присутнього у залі, зірвавши 
шквал аплодисментів.

Підсумовуючи сказане, хочеться від-
мітити, що цим звітом вихованці та ке-
рівник «Наталі» Наталія Гребенюк дове-
ли, що вони завжди у пошуку. Поряд з 
роботою над технікою та новими стиля-
ми, конкурсами та змаганнями колектив 
вміло іде до оволодіння великим мисте-
цтвом бального та сучасного танцю.

Наш кор.
Фото Віктора СТУЛИ

Нарешті заслужений!
Такий заголовок – не данина банальності: наш коле-

га, фотокор «Голосу народу» Орест Лижечка днями таки 
здобувся звання заслуженого художника Міжнародної 
федерації фотомистецтва – членства EFIAP (Excellence 
FIAP), до котрого наполегливо й активно йшов від 2006 
року, здобувши відповідне число проходів у національ-
них салонах (сотня робіт) та міжнародних виставках – по-
над 300. Має нагороди у 17 національних та 39 у міжна-
родних. Роботи Маестро натепер експонувалися у 52 (!) 
країнах світу на всіх континентах. Двома роками раніше 
п. Орест здобувся попереднього, теж високого звання 
– художника Міжнародної федерації фотомистецтва. На-
разі членство EFIAP він має єдиний в області серед фо-
томитців. До слова, для здобуття цього звання необхід-
не спільне рішення Ради Директорів та більшості голосів 
Артистичної Комісії, воно уможливлює участь у журі між-
народних фотоконкурсів, що посвідчено Дипломом Між-
народної федерації фотомистецтва від штаб-квартири 
FIAP у Парижі.

Давні проблеми, нові загрози
Такі позиції стосовно прав людини в Україні нещо-

давно деталізувала й узагальнювала прес-конференція, 
влаштована правозахисною спільнотою «Гельсінська 
ініціатива-ХХІ» та екологічною ЕГО «Зелений Світ». Влас-
не, й щорічну доповідь «Права людини в Україні» була 
винесена на загал особою, дотичною до обидвох форму-
вань, – Олександром Степаненком. Наголошувалося, що 
у складанні доповіді цьогоріч взяли участь понад 30 пра-
возахисних організацій з усіх регіонів України, звернуто 
увагу на небезпечні тенденції, що стали більш виразними 
торік: зростання бідності поміж українців, політичні пере-
слідування опозиції та знищення незалежності суду.

Ексклюзив молодої академії
Червень – місяць помітний у життєписі єдиного допоки 

в світі (!) духовного навчального закладу, де готують дя-
ків, регентів та катехитів. Водночас академія – один з не-
багатьох духовно-релігійних закладів, які почали функці-
онувати у час здобуття Україною належності та свободи 
Церкви. Цьогоріч Чортківська дяківсько-катехитична ака-
демія ім. свмч. Григорія Хомишина поминула свій 20-річ-
ний рубіж. У катедральному соборі Верховних Апосто-
лів Петра і Павла відбувся урочистий постриг: свячення 
читців, співців та свіченосців отримали 17 випускників, 
семеро з них мають намір продовжити навчання у духо-
вній семінарії. Так зазвичай буває щороку – половина ви-
пускників стають священиками, інші працюють на пара-
фіях дяками, регентами, катехитами або ж навчителями 
християнської етики. Помітним упродовж останніх років 
є й те, що нині в академії начаються особи обидвох ста-
тей. Святу Літургію очолили митрополит і архиєпископ 
Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ Василій Се-
менюк та єпарх Бучацький – владика Дмитрій Григорак. А 
післяполудневої пори у РКБК ім. К.Рубчакової проходила 
святкова академія, підготована викладачами та студен-
тами академії.

У доброї справи – широкі крила
Ось такі білборди – не з «фейсами» потенційних народ-

них обранців різних рангів, а з ілюстрацією невідкладних 

справ, котрі потребують точки прикладання патріотів, що 
люблять вітцівщину до глибини власної кишені, завдячу-
ють з`явою на людних міських перехрестях районній асо-
ціації підприємців. На одному – переможниця Всеукраїн-
ської олімпіади з української мови та літератури учениця 
ЗОШ № 7 Діана Сухінська (обдаровані діти потребують 
фінансових вкладень), на іншому – розпочате оновлення 
моста на вулиці Копичинецькій із більш ніж промовистим 
закликом «Разом впорядкуємо місто!». Побільше б таких 
ініціатив, а за ними – добрих справ!

Фестивальні іскри Чортківщини
Їх поміж різнобарв`я народних талантів краю – сусід-

ніх Заліщицького та Борщівського районів – на «Джурин-
фесті» у с. Нирків полум`яно, істинно по-чортківськи, запа-
лювали аж три наших співочих колективи. Суттєво, що не 
засобом культурального післанництва, а виключно завдя-
ки поціновуванню талановитості й обдарованості само-
діяльних митців організаторами фесту, з благословення 
нашого славного земляка-мецената генерал-полковника 
Володимира Бедриківського, їх мистецтвом мали змогу 
насолоджуватися сотні краян. Отож, свою спромогу пере-
дати навкіллю власне сприйняття прекрасного мали мис-
тецькі колективи – народний аматорський хор райлікарні 
«Галичина» (керівник Іван Кікис), народний аматорський 
ВІА «Стожари» РКБК ім. К.Рубчакової (Андрій Бендик) та 
вокальний жіночий ансамбль «Перевесло» Шульганівсько-
го СБК (Ганна Прондюк). Та ще й як майстерно!

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Уже традиційно дозвілля у свято мо-
лоді відбувається у міському парку від-
починку. Тут уздовж центральної алеї 
ще від полудня займали місця приватні 

підприємці-торговці, роз-
кладаючи намети із лотка-
ми усяких ласощів, пивом і 
шашликами; розгорнулося 
і містечко народних май-
стрів і умільців із дивовиж-
ними витворами ручної 
роботи та розмаїтих ви-
шиванок. У тихому затінку 
примостили захоплюючу 
виставку чудернацьких 
крилатих живих експонатів 
знані у нашому краї голу-
бівники. А ще продавало-
ся багато усякої всячини, 
особливо приваблювали 
дітвору великі розфарбо-
вані повітряні кульки, які виблискували 
під сонячними променями, норовили ви-
рватися ввись – купуйте, батьки, своїм 
діткам нестримну забавку, всього/аж 35 
гривень (!) за штуку…

Цьогорічний День молоді у Чорткові 
був багато в чому схожий на попередні. 
Практично та ж програма святкувань, 
місце проведення, ті ж організатори… Та 
були й розбіжності.

Відділ молоді та спорту РДА проводив 
цікаві рухливі атракціони для дітей, обда-

ровуючи учасників чудовими подарунка-
ми. На співочому полі відбувся концерт, 
зорганізований силами аматорів сцени 
районного будинку культури та палацу 
позашкільної роботи. Ось тільки чомусь, 
чи то так здалося, домінантою концерту 

(наче звітного) були виступи ансамблю 
естрадно-спортивного танцю «Наталі». 
Невже у нас так мало інших юних талан-
тів? Та ні (!), була й родзинка концертна – 
за сприяння нашого земляка, котрий, до 
речі, власно й привітав чортківчан, Во-
лодимира Бедриківського публіку дотеп-
ним гумором розважав народний артист 
України Гриць Драпак, дарував насолоду 
української пісні композитор Ігор Яснюк. 
Це – щодо культурної програми.

Та, на жаль, не обійшлося цього разу 

і без ложки дьогтю з боку міських кому-
нальних служб. Усіх відпочиваючих при 
вході в парк неприємно вражали непри-
брані, хаотично розкидані рештки пова-
леної віковим тягарем і стихією старої 
верби. Та й подалі – занедбане оглядове 
колесо сумно споглядало на відпочива-
ючих, безнадійно, мабуть, пригадуючи 

численні черги бажаючих покататися 
на ньому. Чи не час вже і над ним взяти 
«опікунство», щоби знову приносило за-
доволення людям?..

Розчаровані й футбольні фани Чорт-
ківщини, адже з таким азартом очіку-
вали чемпіонат району між командами 
смт Заводське – с. Ягільниця, який так і 
не відбувся,.. довелося закусити гіркоту 
розпачу шашликом.

Та все ж, незважаючи ні на що, по-
гуляла того дня молодь на славу (!) – із 
«особливим» сучасним чортківським 
присмаком: до світанку доносилися до 
помешкань, що побіля парку, дивні окри-
ки чи то молоді, чи то…, буцімто «співа-
лися» українські народні пісні…

Можливо, влада зважить на усі нега-
разди і вже святкування Дня міста, яке 
планується невдовзі, пройде цікавіше, із 
різноманітними приємними культурними 
розвагами…

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

День молоді – традиція з сучасним 
чортківським присмаком

Феєрія танцю від «Наталі»
Минулої неділі, не змінюючи своїм багаторічним традиціям, 
дитячий зразковий ансамбль танцю «Наталі», якому цьогоріч 

виповнюється 15 літ, звітував про свою роботу. Увесь 
танцювальний сезон вихованці колективу активно працювали 
на заняттях, відвідували майстер-класи відомих діячів бальної 
та сучасної хореографії, взяли участь в одинадцяти конкурсах 

та змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня.
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2 липня. Тривалість дня – 16.21. Схід – 4.52. Захід – 21.12. День працівників державної податкової служби України. Іменини святкує Зосим

Істини

На храмовий празник, 10 червня, 
у с. Швайківці в час, коли з блакиті 

небес полудневе сонечко ніжними 
промінчиками торкалось маківки 
Божого храму Воздвиження Чесно-
го Хреста, покладеного 1734 року, 
до нього прийшли мешканці села, 
запрошені всечесні отці з Пробіж-
ни, Коцюбинців, Вигоди та пред-
ставники ВО «Свобода» – голова 
фракції «Свобода» у обласній раді 
Олег Сиротюк та голова районної 
організації ВО «Свобода», депутат 
районної ради Іван Калакайло (на 
знімку справа наліво разом із голо-
вою «свободівського» осередку села 
Галиною Шлапак). В урочій святості 
тут відбулася святкова Літургія, де 
у блаженній тиші всечесний о. Ва-
силь у співслужінні із запрошеними 
душпастирями відправили Службу 
Божу.

Опісля Літургії, під час якої кож-
ний в душі славив ім`я Отця Всемо-
гутнього за дане їм здоров`я духо-

вне й моральне, біля каплички Всіх 
Святих відбулася посвята води. Це 

джерело додаватиме здоров`я ті-
лесного, що у поєднанні з духовним 
ніколи не зломлять у людині нищівні 
життєві бурі. Без сумніву, саме це 
мав на увазі Олег Сиротюк, виступ 
якого після щирих привітань гостям 
і прихожанам церкви Воздвиження 
Чесного Хреста був побудований на 
об`єднанні у своїй вірі. Вірі в те, що, 
прийнявши у серце найвищі Божі 
чесноти, здіймуться крила наших 
українських перемог і ми поверне-
мо своїй Державі правду її історії, 
не дозволимо згубитися українській 
мові, нашим духовним цінностям 
та споконвічним традиціям. Висло-
вив упевненість, що, будучи непо-
хитними у такій благородній вірі, 
об`єднавшись навколо неї, ми ста-
немо гідним подиву народом, ко-
трий заслужить у Всевишнього та-
ких же благородних вождів.

Марія АНІСІМОВА

Зустрічі

Віхи історії

(Закінчення. Поч. у № 26 (8362) від 22 червня ц. р.)

УГА, перебуваючи в безвихідному трикутнику ворогів, 
здеморалізована невдачею, здесяткована дезертирством 
слабкодухів, голодна й неодягнена, майже голіруч, за міні-
мальних засобів зброї, наступала на противника й ламала 
його застави. Та зрив безприкладного героїзму і самопо-
жертви українського воїна не міг тривати довше, ніж це 
дозволяв запас набоїв. Та й противник, ситий і озброєний, 
досить швидко отямився від першого переляку й почав 
чинити чимраз сильніший опір, а потім перейшов у контр-
наступ.

Усі здатні до зброї добровільно вливалися в ряди укра-
їнського війська. Та нестача зброї й боєприпасів не до-
зволила використати цей ентузіазм. З 90 тисяч осіб, що 
зголосилися до збірних призовних пунктів, до війська було 
взято 15 тисяч, а решту розпущено по домівках. Щоб якось 
спинити боротьбу на польському фронті й кинути війська 
проти більшовиків, місія головного отамана УНР С.Петлюри 
16 червня уклала з польським командуванням перемир’я. 
При цьому було визначено демаркаційну лінію (лінію Дель-
віга), що пролягла від Заліщиків річкою Серет, далі біля 
Тернополя, Острова, а потім залізничним шляхом до Литя-
тина, звідти – уздовж Золотої Липи до Дністра. Та началь-
на команда УГА цієї угоди не визнала. Тим часом швидко 
стягнуті поляками нові сили вже 24 червня змусили третій 
корпус відступити зі своїх позицій. Спроба третьої брига-
ди форсувати 24 червня Гнилу Липу під Янчином закінчи-
лася невдачею. На фронті третього корпусу противникові   
вдалося відтиснути 2-гу бригаду від річки Свірж.

Територія, зайнята українськими військами, почала ско-
рочуватися. До середини липня 1919 року польські інтер-
венти відтіснили другий і третій корпуси УГА за Стрипу. 
Перший корпус протримався в Тернополі до 15 липня. Того 
ж дня поляки зайняли лінію Теребовля – Товсте. Тимчасово   
більшовики відтіснили придніпровські частини з південної 
Волині й північного Поділля та вийшли на річку Збруч, за-
йнявши позиції на лінії від її витоку до Гусятина.

Невдача Чортківської офензиви через нестачу зброї та 
боєприпасів поставила перед командуванням УГА питання 
“що робити далі?”. 8 липня 1919 року до Борщева, де тоді 
перебував Є.Петрушевич, прибув С.Петлюра. На цій зустрі-
чі, враховуючи складність ситуації, було прийнято рішення 
про перехід УГА та уряду УНР на Східну Україну. Протягом 
16-18 липня 1919 року Українська Галицька Армія (чисель-
ністю приблизно 40-45 тисяч стрільців) перейшла Збруч і в 
Кам’янці-Подільському об’єдналася з армією УНР.

Коли стрільці переходили через Збруч, то могли з по-
вним правом, долаючи сум від прощання з Галичиною, ска-
зати: “Наша совість – чиста. Для волі свого краю, свого 
народу ми зробили все, що могли”.

Героїчна та трагічна польсько-українська війна 1918-1919 
років і зокрема Чортківська офензива дали багато при-
кладів високої національної свідомості галичан, розуміння 
ними державних обов’язків.

Наслідки Чортківської офезиви були справді вражаючи-
ми. Нежданими успіхами частин УГА захоплювалися всі. До 
них зголошувалися десятки тисяч новобранців. Наскільки 
в той бурхливий час серед галичан панувало велике підне-
сення, свідчить такий факт. Із села Звиняч на Чортківщнні 
добровольцями в УГА зголосилося 250 осіб, 18 як герої по-
лягли в боях, серед них підхорунжий Василь Мальований. 
Прошитий кулями, він упав смертю хоробрих під Лисонею. 
На честь загиблого за волю України поет Роман Купчин-
ський створив пісню “Заквітчали дівчатонька”.

Та, на жаль, за браком одягу і зброї, як зазначалося вище, 
з 90 тисяч зголошених армія могла прийняти лише 15 ти-
сяч. Відсутність амуніції, транспортних засобів, скорострі-
лів, гармат стала причиною того, що наприкінці червня ця 
славно розпочата військова операція зазнала поразки під 
ударами свіжих польських сил. Галичанам довелося спіш-
но відступати, адже їхня 50-тисячна армія не змогла про-
тистояти добре спорядженій 150-тисячній польській. Ось 
уже позаду залишені ними Чортків, потім Борщів, а 16-18 
липня змушені були перейти Збруч. Рідну землю окупува-
ли поляки. Після важких переходів і короткого перепочинку 
переорганізована УГА рушила з армією УНР на Київ.

Щоб увіковічнити цю славну історичну подію для май-
бутніх поколінь, необхідно в нашому місті, до якого вона 
має безпосередній стосунок, встановити пам’ятник на 
честь Чортківської офензиви.

Яромир ЧОрПІТА,
директор районного краєзнавчого музею, 

заслужений працівник 
культури України

Про офензиву 
Чортківську

Бадьорі, схвильовані і трішки роз-
гублені зайшли вони до глядацької 
зали. Уперше для них Зоряна Запух-
ляк дарує пісню «Молитва за Укра-
їну». Степан Іванович Бубернак – 
учитель школи, двічі відмінник освіти 

України, заслужений працівник куль-
тури України, відкрив чергове за-
сідання культурно-просвітницького 
клубу поціновувачів історії краю 
«Музейні зустрічі». І, як завше, йде 
перекличка друзів-однокласників. А 
на зустріч зібралося 23 випускників 
школи.

Та цю трохи мажорну ноту – під-
несення, сором`язливості і ледь по-
мітного збудження – враз порушу-
ють акорди «Пісні про Ягільницю» 
на слова Галини Грицьків в обробці 
Ореста Подольчука, що своїм лірич-
ним сопрано виконала Марія Завій-

ська. Пісня є своєрідною візитною 
карткою клубу «Музейні зустрічі».

Понад річкою Черкаскою,
У долині, де сади цвітуть,
Люди долі незвичайної
І працюють, і живуть.

Ягільнице, Ягільнице,
Ще звуть тебе Новою.
Ти в серці кожного із нас
Все будеш дорогою.
А далі – спомини про школу, 

отчий дім і, звичайно, про друзів-
однокашників. У це переплетіння 
споминів стрічкою бачення вклиню-
ється з піснею «Батьківський поріг» 
Андрій Канюс.

30 літ промайнуло з того часу. Від-
булися зміни історичної ваги в житті 
кожного з випускників та й самої дер-
жави. Та шкільний дзвоник покликав 
їх на експериментальне ЗНО...

– Якою була мрія? І як вона здій-
снилася?

– Школа! Вечори! Дитячі організа-
ції... Якої ви думки?

– Хто з учителів вам запам`ятався? 
Аргументуйте свою думку.

– Ваші улюблені предмети? Наве-
діть приклади.

– Мова. Історія. Ваш аргумент.
– Шкільні витівки. Ваша точка 

зору...
Відповідями ЗНО всі задоволені і 

як підсумок звучала «Пісня про Укра-
їну», яку для присутніх виконала Лі-
лія Слота.

Горять свічки. Хвилина мовчан-
ня. І у пам`яті кожного присутнього 
– друзі-однокласники, які ще моло-
дими, зовсім юними пішли з життя, 
та вчителі, яких теж немає серед жи-
вих. Адже кожен з них сіяв у юнацькі 
душі добре, розумне, вічне.

Засідання-зустріч випускників 
1982 року завершилося екскурсі-
єю залами Народного музею історії 
села. Фотографуванням на згадку. 
На зустрічі була присутня класний 
керівник, відмінник освіти України, 
ветеран педагогічної праці Марія 
Василівна Трач, яка своє вітання на 
адресу колишніх випускників закін-
чила словами: «Хай щастить вам у 
вирі людського життя. Я радію, що 
ви стали гідними громадянами Укра-
їни. Добра і щастя вам повсякчас!».

Ще довго лунали пісні. Кружляли 
у танцях пари. Споминами шкільно-
го життя благословлявся новий день 
держави.

Валерій ЗАПУХЛЯК, 
с. Ягільниця

Пустімо в серце чесноти Мудрості, 
Віри, Надії й Любові

Згадаймо рідну школу, 
згадаймо юності стежки

Дзвенить шкільний дзвінок. Хлібом-сіллю зустрічають випускників 
1982 року стіни рідної школи. З усіх усюд злетілися вони на зустріч. 

Їх шляхи постелилися з Тернополя, Чорткова, Чернівців, 
Старої Ягільниці, Львова, Житомира, Кривого рогу, Ужгорода, 

Нагірянки і, звичайно ж, із самої Ягільниці.
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Знай наших

З метою забезпечення оперативного прокурорського 
реагування на факти незаконного втручання у діяльність 
підприємств, установ, організацій та інших господарю-
ючих суб’єктів з боку службових осіб контролюючих та 
правоохоронних органів у прокуратурі Чортківського 
району відкрито телефон «гарячої лінії».

Телефонна лінія відкрита за номером – 2-32-36 та 
працюватиме щоденно з 9-ї до 18-ї год.

Богдан ІЖУК, 
прокурор Чортківського району 

Державна податкова служба України зацікавлена у зрос-
танні рівня довіри до податкової як сервісної служби, так і 
державної установи в цілому. Одним із завдань у системі 
податкової служби є перетворення податкової з фіскаль-
ного органу на сервісну установу. Тому з метою боротьби 
з негативними тенденціями, що стоять на заваді розвитку 
підприємництва, та подолання проявів протиправних і ко-
рупційних дій з боку податківців Державною податковою 
службою України запроваджено новий проект-сервіс «Пульс 
податкової». Сервіс дає можливість ліквідувати перешкоди, 
що заважають здійснювати підприємницьку діяльність, та 
усунути труднощі у спілкуванні із посадовими особами. Но-
мер сервісу «Пульсу податкової» (044) 284-00-07.

ДПІ у Чортківському районі

Минулої п’ятниці, 22 червня, очільники 
району – голова райдержадміністрації 
Ярослав Стець і голова райради Воло-
димир Заліщук – із приємним враженням 
привітали учня Чортківської загальноос-
вітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів, 
вихованця районної комунальної ДЮСШ 
Віктора Сенчука з визначною перемо-

гою у Чемпіонаті України з легкої атле-
тики серед юнаків і дівчат 1997-1998 р. н. 
– 1-е місце (золота медаль) з бігу на 200 
м та 2-е – (срібна медаль) зі стрибків у 
довжину. Керівники району, подякував-
ши за високі досягнення і побажавши 
Віктору сили, спритності, не зупинятися 
на здобутому, а надалі бути гордістю не 

лише Чортківщини, а й України, вручи-
ли чемпіону символічний подарунок – 
комплект спортивного одягу.

Із прихованою гордістю за юного ат-
лета і все ж великими надіями на май-
бутнє розповідав про нелегкі умови 
підготовки до змагань тренер чемпіона 
Валерій Большаков. Адже це їхня спіль-
на перемога – наставника й вихованця; 
поєднання досвіду, спритності й напо-
легливості неодмінно приведуть до ви-
соких здобутків. 

У свою чергу Ярослав Стець запевнив 
у реальній підтримці, запропонувавши 
закласти Програму розвитку дитячого 
спорту в районі, що дасть змогу запла-
нувати кошти в районному бюджеті для 
підтримки даної категорії дітей, прийня-
ти на сесії районної ради Положення про 
районну стипендію юним і талановитим, 
реалізувавши усі добрі наміри виховання 
підростаючого покоління. 

Отож, надіємося, що королева спорту – 
легка атлетика – зав’є у низку переможців 
і наших юних спортсменів і ще не однією 
золотою медаллю поповняться старання 
новоспеченого чемпіона, адже попереду 
– юнацькі Олімпійські ігри-2014!

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Впевнено – до зіркових перемог!
Із великим задоволенням сприймаємо чудову звістку, якою 

ділимося і з вами, шановні читачі районки,  – маємо нового, свого, 
доморощеного чемпіона України з легкої атлетики – Віктора Сенчука!

Чортківський районний центр зайнятості має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин від власної 
паливної в приміщенні закладу соціального призначення  – 
Чортківський РЦЗ за адресою : Тернопільська обл., м. Чорт-
ків, вул. Хічія,1. Викиди від спалювання природного газу в 
двох котлах потужністю 51,1 кВт та 28,9 кВт знаходяться в 
межах допустимих концентрацій.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 днів 
з дня опублікування інформації за адресою: м.Чортків, вул.
Шевченка, 23, Чортківська РДА.

ДПІ інформує
“Пульс податкової” 

спрямовує на зростання 
довіри до працівників служби

“Гаряча лінія”

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

Наступним у роботі сесії було прийня-
то рішення про затвердження звіту про 
виконання районного бюджету за І квар-
тал ц. р., який, до речі було опубліковано 
у позаминулому номері нашої газети (№ 
25 (8361) від 15 червня ц. р.). Начальник 
фінансового управління РДА Г.Ізвєкова, 
виступаючи, зауважила, що оскільки за І 
квартал ц. р. видатки перевищили дохо-
ди, задля забезпечення своєчасної ви-
плати заробітної плати працівникам бю-
джетних установ взято казначейський 
кредит.

Так як у сесійній залі були присут-
ні представники ініціативної групи 
пенсіонерів-«чорнобильців», депутати на 
прохання останніх надали слово їхньому 
колезі В.Чепизі. Пан Чепига озвучив ко-
лективне звернення, яке направили  до 
голови ОДА В.Хоптяна з вимогою при-
значення найближчим часом у Чорткові 
їхньої (пенсіонерів) з ним особисто зу-
стрічі, оскільки з серпня минулого року 
очільник Тернопільщини не зустрівся з 
цими людьми, яких було обмежено у на-
лежних їм пільгах. Дане звернення було 
включено у порядок денний сесії і біль-
шістю голосів підтримано.

Черговий вибух емоцій спричини-
ло питання про стан харчування дітей 
в загальноосвітніх закладах району. 
Інформацію надала начальник відді-
лу освіти РДА Т.Яремко, до якої просто 
градом посипалися запитання. Депутат 
В.Наконечний зачитав витяг із результа-
тів перевірки організації шкільного хар-
чування за дорученям В.Хоптяна ще у 
минулому році, зокрема, ціни, за якими 
закуповуються ДП «Чортківський комбі-
нат шкільних та студентських їдалень» 
продукти харчування (масло по 92 грн., 
картопля – більше ніж 3 грн. за 1 кг). 
Заслухали також представника ТзОВ 
«ГАЛС ЛТД», до якого депутати теж 
адресували немало запитань. Як наслі-
док, до прийнятого за основу рішення, 
згідно з яким певні зобов`язання щодо 
забезпечення організації своєчасного, 
якісного та повноцінного харчування 
дітей відповідно до чинного законодав-
ства покладено на відділ освіти РДА, 
ДЗ «Чортківська райСЕС», суб`єкти під-
приємницької діяльності, які власне й 
харчують дітей, та керівників загально-
освітніх навчальних закладів. Депутати 
також проголосували звернутися до 
прокуратури району щодо проведення 
перевірки використання коштів на хар-
чування учнів 1 – 4 класів Чортківського 
району у 2011 – 2012 н. р. та дотримання 
вимог законодавства ДП «Чортківський 
комбінат шкільних та студентських їда-
лень».

Четвертим і п`ятим у порядку денному 
засідання сесії райради було прописано 
питання культури: про роботу музичних 
шкіл району та заходи щодо покращен-

ня навчання та естетичного виховання 
дітей і районного комунального будинку 
культури ім. К.Рубчакової. Районна рада 
переважною більшістю голосів, окрім 
іншого, вирішила: відділу культури і ту-
ризму РДА надати керівникам музичних 
шкіл району і райраді кошториси дохо-
дів та видатків даних закладів, перед-
бачити у кошторисах доходів і видатків 
музичних шкіл та РБК повернення не 
менше 30 відсотків від коштів, отрима-
них як платні послуги, плата за навчан-
ня та орендна плата, для покращення 
матеріально-технічної бази закладів. Та 
цими двома розгляд депутатами питань 
культури не обмежився. Під номером 
восьмим планувалося прийняти рішення 
про призначення директора Заводської 
районної комунальної школи мистецтв, 
оскільки даний заклад уже півроку пра-
цює без керівника, та у зв`язку з тим, 
що начальником відділу культури і ту-
ризму РДА на запит голови райради та 
президії районної ради не було подано 
подання кандидатури на цю посаду, то 
вищезазначене питання було замінено 
на початку сесії на наступне: про вне-
сення змін у статути шкіл естетичного 
виховання спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ, міста району. 
Результат голосування (усі – «за», лише 
двоє «утримались») – позитивний.

Прийнятим рішенням про утворення 
комунальної районної установи «Чорт-
ківський комунальний районний центр 
первиної медичної (медико-санітарної) 
допомоги» районна рада забезпечила 
медичній галузі району вступ у перший 
етап реформування медичного обслу-
говування. Головним лікарем вищевка-
заної установи призначено Я.Ратушняка 
з умовою укладення з ним контракту 
терміном на 5 років, з чим і привітали 
Ярослава Петровича голови райра-
ди В.Заліщук та райдержадміністрації 
Я.Стець.

Рішенням про внесення змін до ра-
йонного бюджету на 2012 р. райрада 
завдяки надходженню дотацій з держ-
бюджету та направленню коштів вільно-
го залишку райбюджету надала дотації 
місцевим бюджетам на оплату праці 
працівникам бюджетних установ.

Гарячу дискусію викликало ще одне 
питання, пов`язане і з фінансами, і з 
культурою водночас. Відомо, що наш 
район має звітувати у жовтні ц. р. на 
сцені обласного закладу культури «Бе-
резіль». А це передбачає відповідні фі-
нансові затрати: лише на так звані «об-
слуговуючі, допоміжні» роботи, як-то 
перевезення, проплата послуг профе-
сійних освітлювачів, звукорежисерів й 
ін., відрядні і т. д. на один день потрібно 
немало-небагато 152 тис. грн. Взявши 
до уваги катастрофічну ситуацію із цьо-
горічним співвідношенням статей ви-
датків і доходів райбюджету, те, що на 
сьогодні, вже у першому півріччі вільно-

го залишку нараховується 165 тис. грн., 
районна рада не підтримала виділення 
цих коштів, а запропонувала депута-
там звернутися до Тернопільської ОДА, 
облради та управління культури ОДА 
щодо проведення творчого звіту райо-
ну на сцені РКБК ім. К.Рубчакової або на 
центральному майдані міста Чорткова. 
Та дане звернення не було підтримано. 
Від депутатів надійшли пропозиції гідно 
представити район на обласній сцені за 
рахунок спонсорських, меценатських 
коштів. 

Не отримали схвалення депутата-
ми й проекти рішення про погодження 
клопотання ПП «Вест Буд-О» на прове-
дення геологорозвідувальних робіт та 
отримання спеціального дозволу для 
геологічного вивчення піску в урочищі 
«Малинова гора» на території Білівської 
сільської ради за межами населеного 
пункту; про протест прокурора району 
на рішення сесії райради щодо звіль-
нення Г.Бамбурак від сплати податку з 
доходів фізичних осіб.

Активно зреагували наші обранці 
на ситуацію з українською мовою, яка 
вкотре сколихнула суспільство, тепер 
– через прийняття у першому читанні 
законопроекту за № 9073 Ківалова-
Колесніченка «Про засади державної 
мовної політики». Депутатська фракція 
ВО «Свобода» запропонувала, а усі опо-
зиційні до сьогоднішньої правлячої пар-
тії сили підтримали звернення до Прези-
дента України, Верховної Ради України з 
цього приводу (текст звернення читайте 
на 2-й стор.). 

Резонанс викликало з-поміж інших й 
питання за номером чотирнадцять: про 
заборону використання портретів полі-
тичних діячів сучасності в закладах осві-
ти, культури, охорони здоров`я району. 
Проект рішення було прийнято за осно-
ву, а також внесено до нього такі допо-
внення: «й державних діячів» та «усіх ін-
ших комунальних закладах району».

Інші проекти рішень, внесені до по-
рядку денного чотирнадцятої сесії рай-
ради VІ скликання, було прийнято біль-
шістю голосів.

На прохання депутатів М.Каськіва та 
І.Вівата депутати на добровільній осно-
ві перерахували свої добові хто на по-
гашення заборгованості гімназії перед 
видавництвом за друк книги, випущеної 
до 100-річчя цього навчального закладу, 
хто – на побудову пам`ятника С.Бандері 
у нашому місті.

Закінчилася робота чергової сесії, 
як і починалася, своєрідним приємним 
сюрпризом для декого з присутніх: де-
путат райради, а водночас – керівник 
районного комунального центру соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в 
життя» М.Анісенко вручила подячні гра-
моти усім спонсорам за надання про-
дуктів харчування для її підопічних.

Оксана СВИСТУН

Із сесійної зали
Вдармо об землю лихом-журбою, щоб стало всім веселіше,

Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще нам всім жилося… 

Сімнадцятого січня в одному з приватних будинків 
Чорткова сталася трагедія – у ванній кімнаті виявили 
мертвою другокурсницю місцевого коледжу. Господи-
ня, яка здавала кімнати щонайменше шістьом студент-
кам, вранці пішла на ринок, а повернувшись в обід, 
зауважила, що надто довго якась з квартиранток при-
ймає душ. Інші дівчата якраз повернулися з коледжу, 
заглянули у шпарину дверного віконця і побачили неру-
хому подругу. «Швидка» уже нічим не зарадила – сім-
надцятирічна юнка була мертвою.

Мешканці будинку одразу здогадалися від чого за-
гинула дівчина. Господиня ще у жовтні, коли надворі 
похолодало, заклала ганчірками усі отвори у ванній – 
аби було тепліше. Принаймні про це стверджували на 
суді дівчата у ролі свідків. А у ванній – газова колонка. 
Отож коли ганчір’я було у вентиляційному та димовід-
відному каналах, усі продукти згоряння потрапляли у 
приміщення. Згодом і експертиза підтвердила: дівчина 
померла від отруєння чадним газом.

Проте під час судового розгляду пенсіонерка запе-
речувала, що позачиняла отвори. Загалом вона не ви-
знала вини.

Фахівці констатували: газова колонка була встанов-
лена самовільно, без проектно-кошторисної докумен-
тації, підключена до газової мережі з порушенням дію-
чих норм. Димовідвідний патрубок був від’єднаний від 
димоходу, а отвори димового та вентиляційного каналу 
були закриті ганчірками.

Пенсіонерку визнано винною у вчиненні вбивства че-
рез необережність. Зваживши на похилий вік підсудної, 
суд призначив покарання – три роки позбавлення волі 
з відстроченням виконання вироку та із встановленням 
іспитового терміну на рік. Також частково задоволено 
цивільні позови батьків покійної – про відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди. Свої моральні страж-
дання вбиті горем батьки оцінили у мільйон гривень. 
Суд призначив понад 44 тисячі гривень матеріальної 
компенсації (це за витрати на похорони, поминальні 
обіди, надгробний пам’ятник), а також двісті тисяч гри-
вень моральної компенсації.

Слід зауважити, що цей вирок було оголошено 14 
червня, а отже, він ще не вступив у законну силу. Ціл-
ком можливо, що засуджена звернеться зі скаргою до 
апеляційного суду області.

Ольга КУШНЕрИК
(Газета «Свобода» від 22 червня ц. р., № 50 (2676))

Кримінал
Вбивство через необережність 

– так кваліфіковано у суді 
смерть студентки Чортківського 

медичного коледжу
На лаві підсудних –  пенсіонерка, яка здавала 

дівчині кімнату в будинку.



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 Як це?
10.15 Крок до зірок
10.55, 18.05 Формула 
кохання
11.55 Караоке для дорослих
12.40 Х/ф “Фронт за ліні-
єю фронту”
15.25 Ближче до народу
16.15 Золотий гусак
16.40 Шеф-кухар країни
17.35 Діловий світ
19.05 Місце зустрічі
20.30 Д/ф “Євро-2012. 
Підсумки”
20.50 Головний аргумент
21.00 Підсумки дня
21.20 ДПКЄ-2012
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський виклик

06.40 Х/ф «Брехун»
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
13.05 Міняю жінку
14.40 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф “Кохання-
зітхання”
22.40 Світське життя
23.40 ТСН-Тиждень

06.55 Бокс. Володимир 
Кличко - Тоні Томпсон
10.00 Свати біля плити
10.25 Т/с “Небесні родичі
18.00 Х/ф “Огіркова 
любов”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Х/ф “Огіркова 
любов”
23.00 Х/ф “Московський 
жиголо”

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 Прес-конференція 
Президента України 
В.Януковича
12.45 After live
13.15, 19.10 Місце зустрічі
14.55 10+10. Україна - 
Грузія
16.10 Зелений коридор
16.35 В гостях у 
Д.Гордона
18.35 Золотий гусак
20.35 Кабмін: подія тижня
20.55 Зворотній зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.20 Міжнародний дитя-
чий фестиваль “Щасливі 
долоні 2012”
23.20 Експерт на зв`язку
23.45 Ера здоров`я

06.00 М/ф «Смурфи»
06.40 Справжні лікарі 2
07.40 Кулінарні курси
08.05 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.30 Х/ф «Закоханий та 
неозброєний»
14.30 Х/ф «Я залишаюсь»
17.05 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Секта”
00.00 Х/ф “Зміїна битва”

08.20 Городок
09.00 Найрозумніший
11.00 Х/ф “Велика 
любов”
13.05 Т/с “Найкрасивіша”
16.55 Вечірній квартал
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній Київ
22.35 Бокс. Володимир 
Кличко - Тоні Томпсон

07.00, 08.00 Новини
07.45 Ера бізнесу 
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф “Трамплін”
09.55 Щоденник ДПКЄ-2012
10.05 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.20 Надвечір`я
12.50 Околиця
13.30 Х/ф “Ти маєш жити”
15.00, 18.00 Новини
15.10 Euronews
15.30 Літній жарт
16.00 Формула кохання
17.00 Ми - патріоти
18.35 Шляхами України
18.55 Про головне
19.10 Місце зустрічі
20.40 After live
21.25, 22.50 Шустер-Live

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Цілковите пере-
втілення
11.00 Х/ф “Компенсація”
12.50 Х/ф “Олександра”
14.55 Х/ф “Терор любов`ю”
18.00, 19.30 ТСН
18.25 Х/ф “Терор любов`ю”
20.15 Х/ф “Зміїна битва”
22.10 Х/ф “Анаконда 3. 
Ціна експерименту”

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.00 Т/с “Сьомін”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с “Детективи
13.00 Слідство вели...
14.00 Сімейний суд
15.00 Судові справи
15.55 Т/с “Оголошений в 
розшук” 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній квартал
22.30 Велика політика

08.00, 15.00, 18.20 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Книга.ua
10.00 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.10 Аудієнція
12.35 Крок до зірок
13.30 Х/ф “Пароль знали 
двоє”
15.10 Euronews
15.20 Х/ф “Калина червона”
17.00 Ми - патріоти
19.00 Про головне
19.20 Зірки гумору
21.35 Смішний та ще 
смішніший
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.20 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Цілковите перевтілення
10.55 Х/ф “Кохання без 
правил”
13.05 Х/ф “З привітом, 
Козаностра”
15.05, 18.25 Х/ф “Будинок 
без виходу”
18.00, 19.30, 00.05 ТСН
20.15 Я люблю Україну 3
21.30 Десять кроків до 
кохання 2
22.40 Чотири весілля

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.00 Т/с “Сьомін”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с “Детективи
13.05 Слідство вели...
14.00 Сімейний суд
15.00 Судові справи
15.55 Т/с “Оголошений в 
розшук” 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Фарфорове весілля”
23.35 Х/ф “Зворотний шлях”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Контрольна робота
09.45 Щоденник ДПКЄ-
2012
10.00 Легко бути жінкою
11.20, 15.00, 18.20 Новини
11.30 Прес конференція 
Президента України 
В.Януковича
13.30 Формула кохання
15.15 Літній жарт
16.45 Ми - патріоти
19.05 Зірки гумору
21.30 Православна енци-
клопедія
21.50 Народний список
23.00 Підсумки
23.20 Олімпійський ви-
клик

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Цілковите пере-
втілення
11.00 Х/ф “Лавина”
13.10 Х/ф “Я щаслива”
15.05, 18.25 Х/ф “Жінка-
зима”
18.00, 19.30, 23.50 ТСН
20.15 Х/ф “Швидкість” 
22.45 Гроші

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.00 Т/с “Сьомін”
12.15 Д/с “Детективи
12.00 Новини
13.00 Слідство вели...
14.00 Сімейний суд
15.00 Судові справи
15.55 Т/с “Оголошений в 
розшук”
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Фарфорове 
весілля”

08.00, 15.00, 18.20 Но-
вини
08.15 Корисні поради
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
10.05 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у 
Д.Гордона
12.00 Хай щастить
12.20 Х/ф “Таємна про-
гулянка”
13.40 Х/ф “Дожити до 
світанку”
15.10 Euronews
15.30 Літній жарт
15.55 Формула кохання
17.00 Ми - патріоти
19.10 Бенефіс 
М.Поплавського
21.30 Про головне
21.55, 22.55 Місце зустрічі
23.20 Підсумки

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
10.00 Цілковите пере-
втілення
11.00 Х/ф “Смерть за за-
повітом”
12.55 Х/ф “Я буду жити”
16.55 Т/с “Метод 
Лаврової”
18.00, 19.30, 23.45 ТСН
18.25 Т/с “Метод Лаврової”
20.15 «Міняю жінку – 5»
21.35 «Моя сповідь»
22.40 Ілюзія безпеки

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Сьомін”
12.15 Д/с “Детективи
13.00 Слідство вели...
14.00 Сімейний суд
15.00 Судові справи
15.55 Т/с “Оголошений в 
розшук” 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Фарфорове 
весілля”

08.00, 15.00, 18.20 Но-
вини
08.30 Ювелір ТБ
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Кубок світу з футбо-
лу 2014. Щоденник ФІФА
09.55 Олімпійським 
курсом
10.25 Легко бути жінкою
11.20 Шеф-кухар країни
12.40 Вікно до Америки
13.15 Х/ф “П`ятеро з неба”
14.50 Euronews
15.10 Футбол. ЧЄ/2012. 
Фінал
17.05 Ми - патріоти
18.55 Наше Євро
21.30 Смішний та ще 
смішніший
21.55, 22.55 Місце зустрічі
23.20 Підсумки

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с “Чорний плащ”
10.00 Цілковите пере-
втілення
10.55 Х/ф “Самотня жінка 
з дитиною”          
13.00 Х/ф “Стежка вздовж 
річки”
16.55 Т/с “Метод 
Лаврової”
18.00, 19.30, 00.05 ТСН
18.25 Т/с “Метод 
Лаврової”
20.15 Територія обману
21.20 Х/ф “Легенда 
Зорро”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Лжесвідок”
12.00 Новини
12.35 Т/с “Лжесвідок”
13.30 Детективи
13.55 Судові справи
15.10 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 “Фарфорове 
весілля”
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4 липня. Тривалість дня – 16.18. Схід – 4.53. Захід – 21.11. Іменини святкують Терентій, Юліан

ПОНЕДІЛОК
3 липня

ВІВТОРОК
4 липня

СЕРЕДА
5 липня
ЧЕТВЕР

6 липня
П`ЯТНИЦЯ

7 липня
СУБОТА

8 липня
НЕДІЛЯ

2 липня

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

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.

ПРОДАюТЬСЯ
земельна ділянка по вул. Тарнавського в 

районі Синякового, 12 сотих. Ціна договірна.
Тел. 099-646-35-27.

приватизована присадибна земельна 
ділянка 47 сотих в с. Біла (Біло-Чортків). Є 
гараж, криниця, сад, підведено газ.

Тел.: 050-051-90-10; 095-930-34-80. 

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

Тел.: 2-34-41; 067-928-50-19.

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

Тел. 067-919-46-29.

житловий будинок у с. Озеряни Борщів-
ського району з меблями, господарськими 
будівлями (літня кухня, сарай, гараж 1-по-
верховий, два гаражі 2-поверхові). Є всі 
зручності (вода, газ, туалет, ванна). Криниця 
на подвір`ї. Земельна ділянка – 0,2 га. Не-
дорого.

Тел.: 050-352-32-39; 050-180-67-83.

3-кімнатна квартира з вбудованою 
автостоянкою в новозбудованому будинку, 
4-й поверх, загальна площа – 120 кв. м, гараж 
28 кв. м. Зроблений євроремонт, частково з 
меблями.

Тел. 093-398-50-37.

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

Тел. 068-148-19-84.

1-кімнатна квартира, загальна площа – 
53 кв. м по вул. Коцюбинського, 1, кв. 2 – за 
будинком палацу школяра (центр міста). Є 
сутерини, велике подвір`я, напівпідвальне 
приміщення, горище, можливо під офіс (сто-
матологія).

Тел. 097-313-86-12.

шифер б/в (120 листів). Ціна 25 грн – лист.
Тел. 066-768-93-02 (Василь).

власний будинок у Чорткові по вул. 
Шопена на 13 сотках приватизованої землі.

Тел. 096-793-71-71.

приватизована ділянка, 0,08 га у районі 
автостанції біля соснового лісу. Терміново.

Тел. 067-525-46-01.

приватизована земельна ділянка під 
забудову – 0,1 га в районі Синякового.

Тел. 067-979-56-94.

3-кімнатна квартира в смт Заводське 
на 5-му поверсі.

Тел. 096-542-90-09. 

поросята травоїдні (кармали).
Тел.: 5-16-20; 097-892-15-25.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а площею 92 кв. м у новозбудова-
ному сучасному будинку. Є 2 балкони,  лоджія, 
підвал, пластикові вікна. Квартира знаходиться 
у 5-поверховому будинку на 4-му поверсі. Ціна 
договірна.

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

магазин по вул. Кн. В.Великого, площею 
23,5 кв. м.

Тел. 067-394-10-50.

приватизований будинок у с. Горішня 
Вигнанка, загальна площа – 130 кв. м. Є всі 
зручності, гараж, криниця, літня кухня, 0,4 
га приватизованої землі.

Тел.: 2-41-80; 096-466-02-88.

будинок у с. Білобожниця 10х12, 
загальною площею 209 кв. м, 5 кімнат, 
сутерини по всій площі, 2 гаражі (під одним 
підвал), сарай, стайня, криниця, сад, зем. 
ділянка 15 сотих, приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

земельна ділянка в м. Чортків, площею 
8 сотих.

Тел.: 099-192-27-81; 099-732-08-02.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Глибокій, 15 поблизу нової школи, газ, 
світло, вода, сарай, два гаражі під бус, 18 
сотих землі. Недорого.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

У зв`язку з миттям басейну 
з 3 по 5 липня не буде води

Перша подача води після миття басейнів 
використовується як технічна вода.
Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Адміністрація Чортківського 
виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства

Ремонт мікрохвильовок, 
холодильників. Виклик

Тел. 097-687-98-83Чемпіонат області. 8-й тур
ФК «Борщів» –  ФК «Чортків» – 

3:2.

Чемпіонат району. 7-й тур
Росохач – Гор. Вигнанка – 3:1; 

Біла – Шманьківці – 2:0; Улашківці 
– Поділля – 2:1; Косів – Звиняч – 
2:6; Ягільниця – Заводське – –:+.

Зона «а». Бичківці – Ридодуби 
– 2:2; Палашівка – Милівці – 4:3; 

Свидова – Білобожниця – 8:2; Ка-
пустинці – Полівці – 0:4; Дж. Сло-
бідка – Скородинці – 2:1; Базар – 
Ромашівка – +:–. 

Зона «Б». Гадинківці – Заводське 
2 – 2:0; Колиндяни – Давидківці – 
0:11; Шманьківчики – Угринь – 4:2; 
Пробіжна – В. Чорнокінці – 0:1; За-
лісся – Товстеньке – 2:2; Кривень-
ке – вихідний.

Футбол
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5 липня. Тривалість дня – 16.17. Схід – 4.54. Захід – 21.11. Іменини святкують Зіна, Зеновій

Вітання

+10 ... +27

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
30 червня

+15 ... +30

неДілЯ
1 липня

+15 ... +30

ПОнеДілОк
2 липня

+20 ... +31

вівТОРОк
3 липня

+20 ... +26

СеРеДА
4 липня

+18 ... +30

чеТвеР
5 липня

+18 ... +29

П`ЯТницЯ
6 липня

Подяки

3 липня святкуватиме свій ювілей 
начальник УДКСУ у чортківському районі 

Ярослав Петрович ЗАгАЙКО.
Ваш ювілей – то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нexай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.

З повагою – колектив УДКСУ 
у Чортківському районі.

Впали на пишне зело щедрі червневі роси, 
заіскрилися в променях сонця зачудовано; 

спалахнула веселка у просині неба лагідними 
барвами – це ж у нашої милої-любої, поважаної-

шанованої, світлої, як погожий день, 
Світлани Володимирівни ОСТАфІЙЧУК 

радісний ювілей! 
Сипонемо до стіп її пригорщу палких слів, 

встелимо оберемок щирих зичень. 
День народження – хороша 

дата, але в цей день трохи сум-
но, тому що проходять найкращі 
роки життя.

День народження – особли-
ва дата – це свято ні з чим не 
зрівняти, тому що хтось колись 
видумав імениннику радість да-

рування – радість зустрічей, тепла, щастя.
Тому в цей радісний день ми хочемо Вам по-

бажати здійснення усіх мрій, міцного здоров`я. 
Нехай вітер з берегів юності завжди навіває Вам 
улюблену мелодію дитинства, нехай Ваша життє-
ва дорога буде завжди встелена червоними тро-
яндами. Нехай життя Ваше буде веселою казкою, 
нехай любов Вас одаровує ласкою! Ви багато 
зробили такого, щоб на землі лишився слід. Тому 
бажаємо сердечно – здоров`я, щастя, довгих літ!

З повагою – Олена Станіславівна, 
Марія Андріївна, батьки та діти 

середньої групи “Бджілка” ДНЗ № 6.

У сонцесяйний червневий день, коли 
ніжний теплий вітерець сповна дарує 

пахощі смарагдового літа, наповнюючи усе 
довкілля ароматом духмяних трав 
і звабливих ягід, святкуватиме свій 

чарівний молодий ювілей
Марія Миколаївна ЯСІНЧУК.

Хай пливе щасливо 
          Твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
Віри та надії хай буде 
                          він повен – 
Це найважливіше 
                у людськім житті.
Нехай в очах Твоїх 
                   горять іскринки,
Чарівно посміхайся і цвіти,

Твоя усмішка хай панує завше
У людськім царстві доброти.
Тож відкривай щедротну душу
Своєї незбагненної та ніжної краси
І впевнено щасливу долю 
Наповнюй з життєдайної роси.
Нехай щастить Тобі у здійсненні бажань,
До мрій іди невпинно, без вагань!
Нехай Всевишній супутником буде в житті,
А Матінка Божа – опікою на Твоєму путі. 

З любов’ю – мама, сестри галина, 
Світлана, Надія з сім’ями. 

Колектив ПАТ чортківське районне 
виробниче підприємство “Агропромтехніка” 

щиросердечно вітає голову правління
галину Йосипівну ДУБИК

з ювілеєм.
У цей святковий 
                        світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Здоров`я, радості бажаєм.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, 
                      тепло родинне
Стелися, доле, 
                     крізь усе життя

Лише добром для доброї людини.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя в майбутті,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.
Ви заслужили честь, повагу
Всім своїм життям,
Своєю добротою, діяльністю своєю трудовою.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Хай Мати Божа Вас охороняє,
В сім`ї панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На довгий вік, на многії літа.

Дорогу подругу 
галину Йосипівну ДУБИК

вітаємо з ювілеєм!
Нехай сяють очі з ніжністю,
А серце розквітне 
                               радістю,
Хай доля красива, 
                         як соняшник,
Дарує Тобі щастя райдугу.
Хай сонечко світить 
                      із ясного неба,
Бажаєм усього, 
                чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім Твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Друзі.

Від усієї душі вітаємо з ювілеєм 
люблячу доньку, дорогу сестру

галину Йосипівну ДУБИК.
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, брат Роман 
з сім`єю і вся родина.

Щиро вітаємо з ювілеєм кохану дружину, 
найкращу в світі маму, 

люблячу бабусю, добру сваху
галину Йосипівну ДУБИК.

Ти єдина у нас на світі
І всі ми любов`ю 
                         Твоєю зігріті,
Уклін Тобі, рідна, 
               така нам потрібна,
За те, що піклуєшся 
                    завжди про нас.
Не знай ніколи горя, 
                               сліз і бід,

Живи для нас ще сотню літ.
Посилаємо всі ми вдячні слова,
А Бог хай дарує здоров`я на многії літа.

З любов`ю – чоловік, донька Анжела, 
зять Олександр, внучок Владиславчик, 

свати і вся родина.

Вітаємо із Днем народження любу 
дружину, дорогу маму, невістку, братову

Олю Степанівну ОПАЦЬКУ
з м. чортків.
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 – чоловік Валерій, 
син Віталій, свекор, свекруха, Володя.

28 червня завітає ювілейний 
День народження до хорошої людини, 

хресного тата, дядька, швагра
Ігоря Івановича ЧЕПИгИ

з м. чортків.
Дай Вам, Боже, 
                  днів щасливих,
Дай добра, здоров`я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти...
А сьогодні 
             на ювілейне свято
Щастя зичим Вам багато.
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає.

З найкращими побажаннями – похресник 
Славчик, Христинка, Василь, Зоряна.

Дружина і діти висловлюють щиру по-
дяку голові Чортківської райдержадміні-
страції Я.П.Стецю, начальнику відділу 
охорони здоров`я РДА Я.П.Ратушняку, 
головному лікарю Чортківської ЦКРЛ 
Р.В.Чортківському, заступнику головного 
лікаря М.Я.Копистенському за доброту, ро-
зуміння та сприяння швидкого підключення 
гемодіалізу Євгену Ярославовичу Нісевичу.

Невблаганна смерть після важкої хвороби 
неочікувано забрала від нас дорогого нам Мали-
ша Володимира Романовича. Несподіване горе 
чорною тугою оповило нашу родину. Підтрима-
ли, допомогли, не залишили наодинці зі смутком 
добрі люди. Дякуємо за проявлену турботу на-
стоятелю храму Архистратига Михаїла с. Кали-

нівщина о. Любомиру Фінковському, усім парафія-
нам, хористам церкви, жителям сіл Білобожниця, 
Калинівщина, Скородинці, Бичківці, сусідам, коле-
гам по роботі та всій родині. Просимо у Бога для 
них усіх благ на довгі й щасливі роки життя.

З вдячністю – сім`я Малишів. 

Висловлюю щиру подяку начальнику управ-
ління праці та соціального захисту населення 
РДА В.Д.Цвєткову і працівникам відділу со-
ціальних допомог та субсидій УПСЗН за лю-
дяність, високий професіоналізм, розуміння, 
ввічливість у спілкуванні. Хотілося б, щоб та-
ких людей було більше.

Бабуся двох дітей-сиріт 
Марія Миколаївна 

ЄДИНАК.

З віночка слів найкращі квіти і серед 
них вкраїнське «Многа літа» даруємо 

з нагоди 25-річчя, яке вона святкуватиме 
30 червня, нашій милій 

Марії Петрівні гАПІЙ
зі с. Семаківці.

Удачі, любові, 
                здоров`я міцного,
Прихильності долі 
                    і щастя такого,
Щоб світ неозорий 
             в обіймах стиснути
І зір вечорових
                    рукою сягнути.
Щоб усміхом теплі 

                                          світанки займати, 
Реальність на казку собі обертати
І вірити в неї, щоб нам коло Тебе
Завжди було сонячно, радісно, тепло.
А ще ми сьогодні Тобі побажаєм,
Щоб Божа долоня Тебе захищала
І теплими зливами щедро вінчала.
Натхнення Тобі і духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто!

З любов`ю – чоловік Роман, синочок 
Володя, мама, тато, бабуся, 

сестра і брат.

Вважати недійсними
посвідчення батьків багатодітної сім`ї серії ВО 

за № 002602, видане відділом у справах молоді 
та спорту Чортківської РДА 7 грудня 2010 р. по 
16 березня 2016 р. на ім`я: ГРИЦІВ Тетяна Гри-
горівна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО 

за № 006479, видане відділом у справах молоді 
та спорту Чортківської РДА 7 грудня 2010 р. по 23 
листопада 2014 р. на ім`я: ГРИЦІВ Ірина Ігорівна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО 
за № 006478, видане відділом у справах молоді 
та спорту Чортківської РДА 7 грудня 2010 р. по 

16 березня 2016 р. на ім`я: ГРИЦІВ Олександра 
Ігорівна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО 
за № 006555, видане відділом у справах молоді та 
спорту Чортківської РДА 7 грудня 2010 р. по 16 бе-
резня 2016 р. на ім`я: ГРИЦІВ Маріанна Ігорівна.

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогого сина, 
хорошого брата, дядька

Івана Михайловича ЄРИНюКА
зі с. Тарнавка.

Якби зійшлися дві зорі
І райдуги сплелися в перевесло,
Тоді б, напевно, гори золоті
В дарунок ми Тобі принесли.
Але по немочі людській
Не здійснимо свого бажання,
Отож прийми Ти від душі
Палке і щире привітання.
Хай зло далекими стежками обминає,
А успіх супроводжує в усьому і завжди.
Нехай в душі тільки весна буяє,
Без клопотів, печалі і журби.
Хай радість несе Тобі кожна хвилина,
Від горя заступить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії-многії літа.
Нехай шампанське салютує,
Хай ллється пінка через келихів край,
Ми від душі бажаєм Тобі щастя,
Живи, радій і нас не забувай.
З найкращими побажаннями і любов`ю 

– мама, тато, сестри із сім`ями.
Вітаємо дорогого сина, внучка, правнучка, 

братчика і племінника, 
якому 27 червня виповнилося 7 рочків,

Олежика ПРОТАСА
зі смт Заводське.

Минуло вже сім літ,
Як Ти народився на світ.
Щоб Ти завжди 
                     був щасливий,
Лише добро пізнав в житті
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
А Ангел Твій охоронитель
З плеча ніколи не злітав.

З любов`ю – тато, бабуся Марія, дідусь 
Павло, прабабка Яна, Христинка, 

Павлусь, тітка Наталя і дядько Микола.
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