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Виходить з 1939 року

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Аграрний сектор

Шановні колеги! Від усього серця вітаю вас із професійним святом – 
Днем працівників ветеринарної медицини!

Щиро вдячний вам за сумлінне виконання ваших професійних обов’язків: забезпе-
чення профілактики, діагностики та лікування сільськогосподарських тварин, гарантій 
якості та безпеки агропромислової продукції.

Нехай благословенними будуть ваші дороги, нехай завжди супроводжують успіхи, 
радують друзі, колеги, надихають нові справи, окриляє любов, зігріває родинне теп-
ло! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Хай усе добре, зроблене 
з душею і натхненням, повертається до вас сторицею! Бажаю вам, вашим рідним і 
близьким міцного здоров’я, щастя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів у 
здійсненні намічених планів!

Директор Чортківської міжрайонної 
державної лабораторії ветеринарної медицини                                  В.Хайко

Шановні працівники 
та ветерани ПМК-258!
Щиро вітаємо вас із професійним 

святом – Днем будівельника!
Бажаємо міцного здоров`я, щастя, 

достатку, здійснення всіх мрій 
та сподівань.

Адміністрація ПМК-258 ТОВ “Тернопільбуд”

12 серпня – День будівельника
Шановні будівельники!

Щиро вітаємо вас із професійним святом. Профе-
сія будівельника здавна була овіяна народною ша-
ною та великою позитивною силою, адже ви даруєте 
нам радість споглядання, розкіш домашнього затиш-
ку та побутового комфорту. Ви обрали дуже складну, 
але водночас надзвичайно важливу професію, адже 
будівельна галузь є одним із головних індикаторів 
розвитку та стабільності економіки країни.

Навіть за складних економічних умов ви шукаєте 
шляхи поліпшення конкурентоздатності будівельної 
продукції, активно впроваджуєте новітні технології, 
використовуєте найсучасніші матеріали, будівель-
ну техніку й устаткування, вивчаєте й застосовуєте 
останні досягнення світової науки і практики буді-
вельної справи. Переконані, що ви й надалі високо 
триматимете марку, вдосконалюватимете профе-
сійну майстерність, радуватимете людей і відродже-
ними святинями, й сучасними непересічними про-
ектами. Нехай ваше професійне свято надихає вас 
на нові професійні звершення, успішну реалізацію 
проектів, досягнення нових висот! Бажаємо вам не-
вичерпної енергії, щастя та міцного здоров’я!

У неділю – День працівників 
ветеринарної медицини

Шановні друзі!
Щиро вітаємо колектив працівників ветеринарної 

медицини з професійним святом. Його відзначення в 
нашій державі є належною оцінкою вашої наполегли-
вої, нелегкої праці й утвердженням крилатого вира-
зу, що ветеринарна медицина оберігає людство.

Віримо, що ваша відданість справі, професійний 
досвід, глибокі знання завжди поєднуватимуться 
зі щирим співчуттям до братів наших менших та їх 
власників.

Завдяки щоденній копіткій праці працівників вете-
ринарної медицини, впровадженню нових методів і 
підходів до ветеринарного обслуговування стало 
можливим запровадити порядок, за яким послугами 
спеціаліста ветеринарної медицини за потреби може 
скористатися кожен мешканець міста чи села, коли 
до столу споживача надходить тільки якісна та без-
печна продукція.

Висловлюємо вам глибоку вдячність за само-
віддану працю, вірність обраній за покликом серця 
професії. Бажаємо невичерпної енергії, творчої на-
снаги, успіхів у всіх починаннях, оптимізму, міцного 
здоров’я. Нехай доля дарує вам спокій та добробут, 
затишок і щастя в оселях.

Шановні колеги!
Наша професія почесна і відповідальна. Приємно 

усвідомлювати, що люди, котрі працюють в цій га-
лузі медицини, – віддані своїй професії, адже для 
нас робота – це і покликання, і вічний неспокій, і 
щоденна копітка праця. Наш обов’язок – безустанно 
стояти на сторожі епізоотичного благополуччя ра-
йону.

Сердечно бажаємо усім працівникам ветеринарної 
медицини, ветеранам даної служби, їхнім родинам 

міцного здоров’я, впевненості у власних силах, доб-
робуту та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай 
щомиті надходить життєдайна енергія. Хай добро, 
наділене душевністю і натхненням, примножується!

Начальник управління ветеринарної 
медицини в Чортківському районі

І.ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Начальник районної державної лікарні 

ветеринарної медицини
І.ЧУЙКО

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників ветеринарної медицини!

Міністр агрополітики та продовольства 
Микола Присяжнюк у Чортківському краї

3 серпня на Тернопільщині з робочою поїздкою побував міністр аграрної політики 
та продовольства України Микола Присяжнюк. У програму його візиту входили оглядини 

крохмального заводу в с. Товстеньке, де він побував разом із головою облдержадміністрації 
Валентином Хоптяном і начальником головного управління 

агропромислового розвитку ОДА Анатолієм Хомою.

(Закінчення на 2-й стор.)
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Міністр агрополітики та продовольства 
Микола Присяжнюк у Чортківському краї

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Розімліле від непритаманної для серп-
ня неймовірної спеки село ніби завмер-
ло в очікуванні візиту високопосадовця. 
Місцеві жителі вийшли на шлях за се-
лом, щоб хоча би здалеку побачити пана 
міністра. Лише безпосередній винува-
тець події – крохмалезавод – начебто 

й не припиняв свою роботу (не власне 
виготовлення крохмалу, бо про це ще 
не йдеться, як стало зрозуміло пізніше 
з інформації, наданої засновником аг-
ропромислової компанії «Мрія Агрохол-
динг» Героєм України Іваном Гутою, пер-
ші картопляні «ріки» «потечуть» щойно 
встановленими високопродуктивними 
лініями на переробку в третій декаді ве-
ресня) – ні на мить не зупинилося його 
будівництво й встановлення новітнього 
обладнання. І це правильно, бо саме 
з робочим процесом зведення гіганта 
картоплепереробного сектора агро-
економіки бажав ознайомитися міністр 
аграрної політики та продовольства. 

Голова райдержадміністрації Ярослав 

Стець та голова районної ради Володи-
мир Заліщук зустрічали М.Присяжнюка 
разом із чортківською делегацією. Є чим 
гордитися місцевим очільникам, адже 
саме завдяки отаким підприємствам 
відроджується економічна стабільність 
Чортківщини. 

Спроектований за сучасними техно-
логіями, обладнаний високопродуктив-

ними енергоефективними лініями крох-
малезавод потужністю 30 т переробки 
в годину, як уже згадувалося, введуть 
в експлуатацію восени поточного року. 
Наразі М.Присяжнюк оглянув приміщен-
ня, поспостерігав за процесом вста-
новлення обладнання, за схематичним 
кресленням вивчив процес перевтілен-
ня картоплі на крохмал.

«Сучасні агровиробничі потужності, 
які розбудовує «Мрія», – це також наш 
внесок у довгостроковий розвиток сіль-
ського господарства в Україні. Викорис-
тання світових технологій і техніки до-
зволяє знижувати собівартість продукції 
і тим самим робить Україну конкуренто-
спроможною на глобальному сільсько-

господарському ринку», – пояснив Іван 
Гута, засновник «Мрії Агрохолдинг».

М.Присяжнюк підкреслив: «Я вважаю, 
що це підприємство може бути для нас 
знаковим у картоплярстві. Виробництво 
крохмалю в картоплярстві – величезний 
прорив для країни, можливість втілення 
Програми розвитку даної галузі, ініційо-
ваної Президентом. Міністр також ви-
словив велике задоволення від відвідин 
заводу й принагідно озвучив доцільність 
введення програми оновлення сортів 
картоплі: «Зараз інститут картоплярства 
взяв на себе зобов`язання протягом 
3-5 років замінити сорти у населення, 
оновити насіння. Чому це так важливо 
для галузі? Бо більше 95 відсотків кар-
топлі вирощується у населення. Отже, 
вирощування картоплі – це зайнятість 
населення, але крім зайнятості людям 
потрібно дати доходи. А на сьогодні спо-
стерігається низька врожайність даної 
культури. Це пов`язано з тим, що сорти, 
які побутують зараз, виснажили себе, 
тому їх просто необхідно замінити». 

Окрім крохмалезаводу в с. Товстеньке 
на Чортківщині М.Присяжнюк побував 
того дня на будівництві унікального те-
пличного комплексу ПП «Форватор» у с. 
Синьків Заліщицького району, ознайо-
мився з насіннєвим виробництвом ПАП 
«Агропродсервіс», відвідав елеваторний 
комплекс у с. Деренівка Гусятинського 
району, сучасні картоплесховища «Мрії 
Агрохолдинг», що розташовані у с. Ва-
сильківці Гусятинського району. Підсум-
ком робочого візиту високопосадовця 
на Тернопіллі став семінар із питань роз-
витку аграрного сектора Тернопільської 
області та стратегії розвитку українсько-
го села, на якому побувала й чортківська 
делегація, очолювана головами РДА та 
райради Я.Стецем і В.Заліщуком.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

У рамках запропонованих Президен-
том України та прийнятих Урядом до ви-
конання соціальних ініціатив для ряду 
категорій наших ближніх, кому, прямо 
кажучи, придбання цифрового ефірно-
го приймача (телетюнера) не по кишені, 
передбачено надання його державою 
безкоштовно. Це засвідчено відповідною 
постановою Кабміну – за № 245 від 21 
березня ц. р., згідно з якою телетюне-
рами цьогоріч забезпечуються інваліди 
першої та другої групи, а також інваліди 
війни третьої групи, особи, які вихову-
ють дитину-інваліда за умови, що дити-
на проживає разом з ними і не перебу-
ває на повному державному утриманні, 
особи з малозабезпечених сімей, котрі 
отримують державну соціальну допомогу 
згідно із Законом України «Про держав-
ну соціальну допомогу малозабезпече-

ним сім’ям», та ті, стосовно кого поши-
рюється право на отримання субсидії 
для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг протягом 
опалювального періоду 2011-2012 рр.

Однак за кожним рядком чи підпунк-
том будь-якої постанови неодмінно сто-
ять люди, людські обличчя. Майже сотню 
таких відкритих і осяяних вже очікуваною 
радістю облич випало нам побачити ми-
нулої середи у залі адмінбудинку район-
ної ради – адже, за словами начальника 
УПСЗН Володимира Цвєткова, першим 
траншем охоплено 94 осіб із зазначених 
категорій: 18 селян та 76 міщан. Загалом 
до управління соцзахисту звернулося 
із заявами на отримання тюнерів май-
же 2100 осіб. Ще до вручення поосібно 
цифрових ефірних приймачів у залі голо-
ва райдержадміністрації Ярослав Стець 

разом із представником терцентру Оле-
ною Богдановою та оператором ЦПЗ 
№ 6 ТД УДППЗ «Укрпошта» Наталією 
Баюк побував у оселі 83-річної чортків-
чанки Доміцели Заболотної (на знімку) 
– там теж відтепер «прописався» теле-
тюнер. А відтак, звертаючись до краян, 
очільник району коротко охарактеризу-
вав соціально-економічну обстановку, 
зокрема, завершення жнивної кампанії, 
спорудження у с. Товстеньке потужного 
підприємства з переробки картоплі, у су-
сідньому Заліщицькому районі – одного 
з найбільших у світі тепличного комбіна-
ту тощо. Наголосив: рівень економічного 
розвитку – неодмінний показник підви-
щення соціальних стандартів нашого 
життя. Закликав і у нинішній події не вба-
чати жодних політичних аспектів окрім 
реалізації соціальних ініціатив, спрямо-
ваних на поліпшення життя насамперед 
найбільш незахищених категорій наших 
ближніх.

Передаючи в руки земляків очікува-
ні приймачі, голова РДА поосібно до-
лучав доречні слова зичень, поміж яких 
– і запевняння, що можливі проблеми 
чи дріб`язкові непорозуміння неодмінно 
вирішуватимуться в оперативному по-
рядку із залученням причетних до цієї 
акції структур – зв`язківців, соціальних 
працівників. Порадів разом із селянка-
ми Ольгою Пуляк із Милівців та Надією 
Стасюк із Джуринської Слобідки. Отри-
мали телетюнери і друзі нашої газети, з 
когорти активних дописувачів районки – 
Пилип Кульгавець, Микола Стефанишин, 
Михайло Плішка, Ольга Лавро.

Зостається щиро порадіти разом із 
тими, хто вже дістався такого щедрого 
дарунку. Повірте: перегляд будь-якої пе-
редачі (а надто улюбленої) у цифровому 
форматі – справді незбагненна розкіш і 
щодо кольору, і звуку. А ще ж така «дріб-
ничка», як + 20 (!) інших телеканалів, 
котрі тепер, із уведенням їх на «цифру», 
здається, помітно конкурують один пе-
ред одним, аби задовольнити наші гля-
дацькі забаганки на всі сто відсотків і 
навіть більше... 

Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Радість, осяяна «цифрою»
Чи й не на всіх українських телеканалах нині буквально щогодини 
транслюється рекламний ролик про переваги цифрового ефірного 

телемовлення. Ще б пак – адже на всій території України збудовано 
нову потужну цифрову телемережу. Безкоштовний (і це найголовніше!) 

доступ до 32-х (у недалекій перспективі, тепер їх вже є 29) 
телеканалів у цифровому форматі справді надає нам неперевершену 

можливість дивитися не те, що можемо, а те, що хочемо!

Президент України привітав 
хліборобів Тернопільщини 

з намолотом першого мільйона 
тонн зерна нового врожаю

Шановні хлібороби Тернопільщини!
Щиро вітаю з намолотом першого мільйона тонн зерна!
Ваша наполеглива праця, уміла організація роботи, запро-

вадження сучасних технологій є яскравим прикладом профе-
сійного, відповідального та дбайливого ставлення до землі!

Хай нива дарує багаті врожаї, а вдячність людей за запаш-
ний хліб на столі надихає вас на нові трудові здобутки заради 
процвітання регіону та всієї України!

Бажаю усім міцного здоров’я, благополуччя та злагоди!
З повагою –
Президент України                      Віктор ЯНУКОВИЧ

А на день нашої бесіди, вчора, уперта річ статистика засвід-
чувала 98 відсотків обмолочених озимих та ярих зернових. За 
«родзинку» жнив-2012 головний аграрій району виокремив на-
самперед їх незвичний щодо термінів початок:

– Жнива стартували на два тижні раніше звичного. Особли-
ві погодні умови, надзвичайна спека, звісно, не могли не відо-
бразитися на урожайності: у деяких господарствах вона аж на 
20-30 відсотків нижча ніж торік.

– Минулоріч, пригадується, урожайність була рекорд-
на. А цьогоріч...

– Цього року вона звична для сукупних середніх цифр – від 
30 до 45 ц з 1 га (хоча в окремих господарствах сягнула й 
до 50 ц). На такому ж рівні тримається урожайність і озимого 
ячменю, і ярої пшениці. Вплинуло багато чинників і передусім 
– терміни посіву, дотримання технологій. Хоча ярий ячмінь дав 
вищий урожай – знову ж таки порівняно з минулим роком, що 
частково перекрило відсоток недобору від озимої пшениці. 
Урожайність ярої пшениці теж краща. Внаслідок цього вал по 
району очікується на минулорічному рівні. 

– Значить, будемо з хлібом?
– Так. І розрахунки за оренду земельних паїв буде проведе-

но в межах минулого року – відповідно до договорів оренди та 
законодавчо встановлених відсотків – понад три від земель-
ного паю. 

– А що з цінами на хліб?
– Поки що про це говорити рано. Якщо на ячмінь вже вста-

новлено оплату сумою 2-2,3 тис. грн. за тонну, то на пшеницю 
ринкова ціна встановлюватиметься після завершення жнив у 
державі в цілому.

– Іване Васильовичу, в часі завершення жнив у райо-
ні реально сплили на поверхню завдані стихією збитки, 
адже так?

– Так, внаслідок метаморфоз природи – посухи, а відтак 
градобою, загинуло майже 800 га посівів, у тім числі майже 
300 га озимої пшениці. Внаслідок стихії, що «пройшлася» по-
лями району, загинуло озимих і ранніх колосових – понад 600 
га кукурудзи, 300 – сої, 215 – цукрових буряків, 50 – картоплі, 
соняшнику. ПАП «Березина» помітно недобирає картоплі, ци-
булі, яких там завжди було вдосталь. Однак недарма мовить-
ся, що «у природи не буває поганої погоди». Тому наші аграрії 
й протиставляють погоднім примхам наполегливу працю.

– жнива скінчилися, однак до завершення сільськогос-
подарського року ще далеко.

– На сьогодні 4 господарства ведуть заготівлю кормів, 
особливо заготовляють сіно – веду мову про ті, що мають ко-
рови, – «Дзвін», «Обрій», «Фортуна» та «Полівці». Практично 
вже заготовлено 385 тонн сіна – понад тонну на одну голо-
ву. За новими технологіями ведеться підготовка площ (після 
збирання зернових культур) під посів озимих. Вже посіяно 
633 га озимого ріпаку у ПАП «Ювілейне», сіють у ТзОВ «Нива-
Біла». В інших чекають на дощі та оптимальні терміни – 20-25 
серпня. Адже у кожному господарстві є свій напрацьований 
досвід, практика і кожен вибудовує власну стратегію, озира-
ючись назад і дивлячись уперед.

Запитувала Анна БЛАжЕНКО

Лягло вже жниво у покоси, 
змахнувши серпню піт з чола

– жнива в районі практично на завершенні, 
– не без затаєного в голосі торжества, котре 
звично осявається Творцем після вивершення 

благословенних хліборобських трудів, констатував 
на зачин розмови начальник управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації 
І.Бабій. І додав: «За винятком 3-4 господарств 

вже всі справили «квітку».
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Так, протягом квітня-липня компанія чортківських 
хлопчаків за попередньою змовою групою осіб шляхом 
вільного доступу проникала у катедральний собор Вер-
ховних апостолів Петра і Павла, звідки таємно цупила 
гроші. «Виручені» богохульним способом суми з кожним 
проникненням до церкви давали все більше заробітку та 
бажання повторити грабунок. Хлопці почувалися безна-
казаними, тому спокуса легкої наживи знову приводила 
їх до «святих» грошей. Малолітнім шукачам наживи – від 
13 до 16-ти років, протягом чотирьох місяців вони запо-
діяли релігійній громаді матеріальну шкоду приблизно 
на 4000 гривень.

Малі злочинці діяли як справжні профі – проникали в 
храм шляхом зриву навісних замків на решітці до підва-
лу, розкривали скриньки для пожертв, відчиняли сейфи. 
На дні скриньки залишали кілька купюр, оскільки розу-
міли, що це дозволить не запідозрити крадіжку. Інколи 
ввечері, перед закриттям храму, один «сміливець» за-
лишався в церкві, щоби потім відчинити підвальне вік-
но своїм друзям зсередини. Отець, коли правоохоронці 
запитали про можливих підозрюваних, повідомив, що 
спершу вважав поцуплені гроші витівками бідних, котрі 
взяли гривню-другу для виживання. Та коли помітили 
сліди розбоїв – звернулися в міліцію. Від квітня хлопчаки 
в одночасі торували стежки до храму та лави підсудних 
– зранку перебували на службі, пізніше – забирали люд-
ські пожертви для розваг в ігрових клубах. Полюбляли 
діти збиратися на майданчику біля церкви – чи то пла-
нувати свої подальші нечисті справи, чи каялись за спо-
діяне?.. «Коли правоохоронці почали проводити слідчі дії 
з приводу грабунку в церкві, – мовить перший заступник 
начальника Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській 
області підполковник міліції Андрій Свинарчук, – вияви-
лося, що неповнолітніх о 4 год. ночі вдома немає. Бать-
кам один хлопчина залишив записку про свою поїздку 
до Тернополя, інші родичі володіли такою ж інформацією 
про своїх найрідніших кровинок. А вони розважалися в 
обласному центрі на катку, справно витрачали вкрадені 
гроші на власні забаганки. Дізнавшись від «товаришів» 
по справі, що за ними шукають служителі Феміди, троє 
чортківських гастролерів сховали гроші, які залишились 
після відпочинку в обласному центрі, у вбиральні потяга, 
яким поверталися додому», – каже Андрій Свинарчук. 
«Окрім грошей, хлопці не гидували і цукерками та ви-
ном, якими ласували після «важких трудових» буднів. За 
ними також числиться ще один досить неприємний інци-
дент – за  попередньою змовою групою осіб проникли  в 
гаражне приміщення в центрі Чорткова, звідки викрали 
9 пляшок алкогольних напоїв», – продовжує заступник 
начальника міліції, – зайшли в гараж шляхом відкриття 
дверей, що щільно не зачинялися».

За словами прокурора району старшого радника юс-
тиції Богдана Іжука, хлопці мають захисників, котрих 
найняли батьки. Усі діти з благополучних сімей, родичі 
частково повернули кошти в церкву. Враховуючи концеп-
цію державної політики України в сфері кримінальної юс-
тиції та забезпечення правопорядку в Україні, важливим 
є проведення гуманізації кримінального законодавства 
шляхом декриміналізації багатьох кримінально-карних 
діянь. Суд врахує всі обставини та застосує відповід-
ні міри покарання, враховуючи характер і ступінь учас-
ті кожного в злочинах. Вважаю, чудову ідею висловив 
священнослужитель церкви, яка стала жертвою грабун-
ків, повезти малих правопорушників, так би мовити, на 
екскурсію в колонію для неповнолітніх. Це дасть змо-
гу побачити дітям на власні очі «перспективи» життя за 
ґратами, і будемо мати надію, зупинить перед бажанням 
знову оступитися, – завершив Богдан Іжук.

Недарма казав А.Макаренко – великий знавець дитя-
чої психології, що «діти – це квіти життя, та ними треба 
не лише милуватися, як «розкішним» букетом, а й пра-
цювати в такому саду. Будь ласка, займіться цим ділом: 
обкопуйте, поливайте, знімайте гусінь, обрізуйте сухі 
гілочки...». 

На жаль, гусінь часто полюбляє найкращі сорти квітів 
– дітей, псує їхні думки, наміри, вчинки, долі...

Ірина ЗЕНЧАК-ГУЛЬКА

Батьки молилися, 
а діти – крали…

Сучасний світ практично не здивуєш нічим: 
усілякого роду злочини, цинічні поступки, 

жорстокі вчинки – ще не весь перелік того, 
з чим ми стикаємось повсякчас. Проте вкрай 

важко змиритися з дитячою злочинністю, 
особливо, коли порушники закону – це мешканці 

рідного міста, діти батьків, котрих, можливо, 
знаєш в обличчя, діти, з якими не раз, напевно, 

проходив поруч, стояв у магазинній черзі, 
молився в церкві... А після богослужінь руки 

неповнолітніх хлопців підіймалися викрасти те, 
що люди по копійці збирали для облаштування 

святині, жертвували, як кажуть, на Боже, 
хтось віддаючи останню гривню, а хтось – 
офіруючи велику суму для потреб церкви. 

Голубу стрічку перед входом до ново-
відкритого офісу перерізали директор  
«Добробуту», голова Тернопільської 
обласної громадської організації «Са-
модопомога» Віталій Семенюк і наш 
земляк Володимир Величко, який пред-
ставлятиме на Чортківщині, Борщівщи-
ні й у Заліщицькому краї Міжнародний 

центр впровадження програм ЮНЕСКО, 
офіційним представником якого він є. 
Пан Величко, коментуючи урочистос-
ті, пов`язані з відкриттям офіс-центру 
в місті, наголосив: «Відкриття офісу – 
дуже важливий крок у справі підтримки 
інвалідів і людей з обмеженими мож-
ливостями. Ця подія стала можливою 
завдяки активній участі громади, яка 
вже не перший рік турбується ініціати-
вами ЮНЕСКО, надає підтримку інвалі-
дам і соціально не захищеним грома-
дянам Тернопільщини. Благодійність і 
милосердя завжди були характерними 
рисами жителів тутешніх місць. Я вирі-
шив підтримати таку ініціативу громади 
в ім’я милосердя та любові до людей. 
Офіс ЮНЕСКО надасть можливість біз-
несменам із Чортківського, Борщів-
ського, Заліщицького й інших районів 
надавати адресну допомогу інвалідам. 
Маю надію, що таких благодійників буде 
достатньо».

До слова, ТОГО «Самодопомога» та 
Тернопільське відділення Міжнародного 
центру впровадження програм ЮНЕСКО 
працює на теренах Тернопільщини вже 
більш ніж два роки. Дарунки у вигляді 
лікарняних ліжок, візків, крісел, ходунів 
із рук Віталія Семенюка отримали і на 
Чортківщині. Зокрема, два роки тому 
очільник «Самодопомоги» відвідав із 

подарунками геріатричний центр у с. 
Пробіжна, в свій час допомога надійшла 
й до Чортківської ЦКРЛ, а також усім лю-
дям, які звертаються в організацію по 
допомогу. Тісно співпрацює вона з гро-
мадськими та благодійними організаці-
ями Франції, Німеччини та Польщі. Зав-
дяки чудовим партнерським зв’язкам 

представники «Са-
модопомоги» зуміли 
привезти в Україну та 
роздати безкоштов-
но людям із обмеже-
ними можливостями, 
лікувальним і соці-
альним установам, 
багатодітним і мало-
забезпеченим сім’ям 
багато гуманітарної 
допомоги. На від-
критті благодійники, 
зокрема Володимир 
Величко, демонстру-
вали візок, приве-
зений для молодого 
чортківчанина Пав-
ла Левінського (усі 
пам`ятаємо трагедію 
життя цього хлопця). 

Пан Семенюк пояс-
нює, що завдання, яке поставило перед 
собою Тернопільське відділення Міжна-
родного центру впровадження програм 
ЮНЕСКО, – це насамперед благодій-
на допомога хворим людям, бо рівень 
адекватності суспільства, висоти його 

моралі та розвитку вимірюється саме 
ставленням його до потреб людей з об-
меженими можливостями, створенням 
для них гідних умов життєдіяльності. 
«Але поряд із тим, – запевняє меценат, 
– на часі діє й молодіжне крило органі-
зації, що опікується розвитком науково-
культурних і спортивних відносин між 
нашою країною та Францією, Польщею, 
Німеччиною. Проводиться певна освіт-
ня робота з молоддю: з метою глибшо-
го пізнання оточуючого світу, здобуття 
дружніх стосунків із однолітками з-за 
кордону випускники шкіл, старшоклас-
ники Тернопільщини мають змогу поїха-
ти у країни Євросоюзу. От нещодавно 
турне по Франції здійснив дитячий ан-
самбль з Тернопільського району «Хода-
ки», у Німеччині та Польщі побували юні 
футболісти з Кременця…».

Володимир Величко поділився ще 
однією задумкою, в плані втілення якої 
вже є певні напрацювання, а саме: за 
рахунок коштів Євросоюзу зробити 
реконструкцію чортківського водогону. 
«Ніколи не даю порожніх обіцянок, за-
вжди дотримую слова, тому і сказане 
зараз сприймаймо як реально здійсню-
вані кроки», – переконував присутніх 
наш земляк. 

Як уже було повідомлено, офіс Тер-
нопільського відділення Міжнародного 
центру впровадження програм ЮНЕСКО 
розташований за адресою: вул. Шев-
ченка, 72, м. Чортків. «Двері відкрито 
для всіх, хто потребує допомоги, – при-
ходьте до нас і не будете залишені без 
уваги», – запрошують його працівники.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

БІЛАШ Михайло Федорович, на-
родився 17 листопада 1937 року в селі 
Жорнище Іллінецького району Він-
ницької області, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, 
пенсіонер, член Комуністичної партії 
України, проживає в місті Заліщики 
Тернопільської області, судимість від-
сутня, суб’єкт висування – Комуністич-
на партія України. 

КОЗАК Тарас Мирославович, на-
родився 1 травня 1970 року в місті 
Дрогобич Львівської області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, 
освіта вища, президент, ТОВ “Універ 
Капітал”, безпартійний, проживає в 
місті Тернопіль, судимість відсутня, 
самовисування.

БЕДрИКІВСЬКИЙ Володимир Во-
лодимирович, народився 16 грудня 

1963 року в місті Заліщики Тернопіль-
ської області, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, 
професор кафедри кримінального 
права та процесу, Приватний вищий 
навчальний заклад “Київський Між-
народний Університет”, безпартійний, 
проживає в місті Київ, судимість від-
сутня, самовисування.

ЧИжМАрЬ Юрій Васильович, на-
родився 27 жовтня 1974 року в місті 
Ужгород, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на 
території України, освіта вища, адво-
кат, безпартійний, проживає в місті 
Київ, судимість відсутня, самовису-
вання.

ЧУБАК Василь Володимирович, 
народився 2 травня 1964 року в місті 
Борщів Тернопільської області, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, 
освіта вища, управляючий акціонер, 
ТОВ “Теркурій-2”, безпартійний, про-
живає в селі Мушкатівка Борщівського 
району Тернопільської області, суди-
мість відсутня, самовисування.

ПЕТрЕНКО Сергій Петрович, наро-
дився 22 липня 1973 року в місті Ві-
нниця, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, директор, 
ТОВ “Ломметал”, член Партії регіонів, 
проживає в місті Заліщики Терно-
пільської області, судимість відсутня, 
суб’єкт висування – Партія регіонів.

СТОЙКО Іван Михайлович, наро-
дився 27 квiтня 1961 року в селі Жизно-
мир Бучацького району Тернопільської 
області, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, народний 
депутат України, голова підкомітету з 
питань інформаційної безпеки Комі-
тету з питань національної безпеки і 
оборони Верховної Ради України, без-
партійний, проживає в місті Тернопіль, 
судимість відсутня, суб’єкт висуван-
ня – політична партія Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”.

Відділення Міжнародного центру впровадження 
програм ЮНЕСКО тепер у Чорткові

6 серпня ц. р. відбулося урочисте відкриття Міжнародного центру 
впровадження програм ЮНЕСКО в нашому місті. Знаходиться офіс 

Тернопільського відділення даної організації у нас на 
вул. Шевченка, навпроти музичного корпусу педагогічного училища.

167-й виборчий округ: хто вони, кандидати у депутати?
Цими днями триває реєстрація Центральною виборчою комісією 

кандидатів у народні депутати України. Мешканців району, мабуть, 
цікавить, кого з імовірних народних обранців уже зареєструвала 

ЦВК по нашому, як його називають, Південному, одномандатному 
виборчому округу № 167, куди входять, крім нашого, ще й Борщівський 

та Заліщицький райони. Отож, знайомтесь (список кандидатів 
наведений у порядку їх реєстрації станом на ранок учорашнього дня):

7 серпня близько 6-ї год. вечора у ставку на околиці 
Чорткова втопилася 9-річна дівчинка, мешканка міста. 
Зі слів очевидців трагедії, вона гуляла біля водойми 
разом з іншою 12-річною дівчинкою і, несподівано по-
сковзнувшись на плиті, впала у воду. Відпочивальники, 
що прибігли на крик про допомогу, дістали з дна вже 
бездиханне тіло...
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12 серпня. Тривалість дня – 14.40. Схід – 5.42. Захід – 20.23. День будівельника. День працівників ветеринарної медицини. Іменини святкує Герман

Велотур

Найперше – наші гості 
пішли до костелу св. Ста-
ніслава, звідки вирушили 
на відправу, що відбулася 
на польському військово-
му цвинтарі. Тут вони по-
клали квіти до пам’ятника 
загиблим воїнам. Під час 
церемонії пан Ціхановські 
мовив: «Ці люди боролися й 
загинули, наше завдання – 
вшанувати їх пам’ять». 

Опісля гостинного обіду в 
приміщенні Суботньої шко-
ли польської мови відбула-
ся зустріч із мешканцями 
міста і району польської національності. 
Охочі запитували про шляхи отриман-
ня освіти, праці на території Республі-
ки Польща й Карти поляка. Крім того, 
делегати братньої держави привезли 
різноманітні подарунки для Суботньої 
школи та членів Польсько-українського 
культурного товариства ім. А.Міцкевича. 
Зокрема, пам’ятні медалі, серед яких 
була одна з написом «Rodakom na 

Kresach. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronislaw Komorowski» («Співвіт-
чизникам на Кресах. Президент Респу-
бліки Польща Броніслав Коморовскі»). 
Варто зазначити, під час попереднього 
візиту пана Ціхановського медаллю «Pro 
Memoria» («За пам’ять») були нагород-
жені голова місцевого полонійного то-
вариства Марія Пустельник і колишній 
міський голова Ігор Билиця.

Коли високі гості відповіли на усі за-
питання присутніх, пан Ціхановські дав 
інтерв’ю, окресливши мету візиту як зу-
стріч із учасниками Другої світової війни, 
котрі мають польське походження, про-
живають у Чорткові. Зазначив, що члени 
делегації відвідали Станіславів (Івано-
Франківськ), Заліщики, Кам’янець-
Подільський, а відтак – Чортків. По-
дальший маршрут – Тернопіль, Львів. 
Не приховував задоволення, що Чортків 
завжди займав важливе місце в історії 
Європи та свідомості поляків. У Поль-
щі проживає багато людей, котрі наро-
дилися тут і пам’ятають вітцівщину. За 
його означенням, наше місто – цікаве й 
гарне; вважає, що було би не надто гар-
ною ідеєю обійти стороною Чортків.

У висловлених побажаннях читачам 
«Голосу народу» та мешканцям Чорт-
ківщини гість наголосив на важливості 
спільного бажання – щоб зник кордон 
між нашими державами. Без України 
справжнього Європейського Союзу не 
існуватиме, щоправда, українці повинні 
вирішити: будуть вони у ЄС чи ні. Для 
цього потрібно, щоб зона миру й до-
бробуту розширювалася, щоб не було 
між нами кордонів. Під час футбольних 
змагань Євро-2012 ми показали світові, 
що можемо чудово співпрацювати. Для 
наших братніх народів це був значний 
успіх. Тож хай здійсняться наші мрії! 

Максим ПЕТрЕНКО,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Забірний пункт лабораторії медично-
го центру «Біокурс» з 1-го серпня ц. р. 
уже прописався по вулиці С.Бандери, 61 
у Чорткові. Це перша ластівка потужного 
висококваліфікованого діагностичного 
центру на теренах нашої області. Завдя-
ки новоутвореному підрозділу мешканці 
нашого району мають змогу пройти об-
ширний курс діагностичних тестів і отри-
мати достовірну інформацію про стан 
свого організму. А це максимально від-
криває шлях лікарям приймати правильні 
рішення щодо вибору стратегії лікування 
пацієнтів.

На відкриття 
даного пункту для 
знайомства й отри-
мання певної ін-
формації завітали 
наші кореспонден-
ти. Бажаних гостей 
радо зустрів ке-
рівник «Біокурсу», 
кандидат медичних 
наук Мирон ЖиРА-
ВЕЦьКиЙ, котрий 
люб’язно розповів 

про вагомі позитиви роботи центру:
– Медичний центр «Біокурс» має 

23-річний стаж роботи. За цей час ми 

здобули репутацію та довіру як у лікарів, 
так і пацієнтів. Дбаючи про клієнта, ми 
створили спільну діагностичну та ліку-
вальну базу з європейськими клініками 
для надання спектру послуг, який охоп-
лює увесь можливий обсяг медичної 
допомоги при високому рівні сервісу та 
комфорту, швидкості й зручності для па-
цієнтів. Основою успішної роботи центру 
є сучасна ліцензована й акредитована 
Держстандартом багатогалузева лабо-
раторія. Відоме латинське прислів’я – 
«Хто добре діагностує, той добре лікує!». 
Щоби здати аналізи, не потрібно попе-
реднього запису і процедура триває до 
10 хвилин. На відміну від звичайних клі-
нічних лабораторних обстежень, які ви-
конуються в лабораторіях при державних 
лікарнях для забезпечення мінімального 
необхідного об’єму тестування, та які, до 
речі, надзвичайно обмежені куцим бюд-
жетом державної медицини, виконуємо 
сучасні дослідження з переліку унікаль-
них тестів, здебільшого недоступних че-
рез фінансову неспроможність «держав-
никам». У нашому переліку є на сьогодні 
до 300 різних тестів у галузі біохімії, ен-
докринології, мікробіології, вірусології, 
онкології, алергії, імунології та генетики. 
Медичний центр «Біокурс», а також клі-

ніка «Євролаб» ґарантують якість усіх 
проведених діагностичних процедур – 47 
програм діагностики за міжнародними 
стандартами стану організму людини. 

На жаль, у районних лікарнях нашої 
області такої досконалої діагностики ще 
немає. Люди досі змушені були їздити в 
обласні центри, щоби пройти високоя-
кісне діагностування. Адже, знаємо, при 
будь-якій скарзі пацієнта на погане само-
почуття лікар перш ніж поставити діагноз 
направляє хворого на здачу цілого ряду 
аналізів. Бо їхні результати (якщо зро-
блені якісно) дають 80 відсотків точної 
інформації лікарю про причину недуги. 
Та при проходженні вказаних процедур 
пацієнту часто-густо доводиться долати 
усякого роду незручності. Та хіба ж під 
силу хворій людині вистоювати у нескін-
ченних чергах, а то й подолання неабия-
кого шляху в кілометрах для того, щоби 
пройти якісне тестування, а потім ще й 
кількаденне очікування результатів?! 
Тому відрадно, що «Біокурс» подбав і про 
мешканців Чортківщини. Віднині ми має-
мо можливість в одному місці швидко та 
якісно пройти всі потрібні стандартизо-
вані дослідження, прийняті в сучасній ме-
дицині, зекономивши час, нерви та гроші. 
«Програми лабораторно-діагностичного 
обстеження», які пред’являють кожній 
зацікавленій особі в забірному пункті,  
рекомендуються центром і пацієнтові, й 
лікарю, щоби розібратися у величезному 
переліку діагностичних підходів. Варто 
зауважити, ряд тестів виконується в день 
здачі аналізу, ургентні – протягом 1-2 го-
дин, тобто результати пацієнт отримає 
протягом доби. Зауважимо, про отри-
мання результатів пройдених тестів клі-
єнт дізнається або SMS-повідомленням, 
надісланим на номер його мобільного 
телефону, або за наявною електронною 
адресою (в останньому випадку – сам 
результат). Коштовність кожного тесту 
вказується у прайсі. Звичайно, вартість 
відрізняється від вартості районних 
пунктів забору, але ж якість яка! 

До речі, усі запитання, які цікавлять, 
можна адресувати на веб-сайт центру 
(www.biokurs.com.ua) абсолютно ано-
німно. Відповідь нададуть кваліфіковані 
спеціалісти, яку отримаєте на персо-
нальний e-mail. Після чого вам уже буде 
над чим роздумувати, і хто зна, можливо, 
цей невеличкий крок змінить ваше жит-
тя. Ставтесь до себе з належною увагою 
і турботою, а медичний центр «Біокурс» 
вам допоможе.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

(Ліцензія МОЗ України серії СА № 511040 
від 3.12.2009 р.)

Нове

«Біокурс» вам допоможе
Безумовно, кожен із нас хоче бути здоровим, адже саме відмінне 

самопочуття робить людину красивою та добавляє оптимізму 
позитивного творення майбутнього як свого, так і оточуючих. 

Цікаво те, що природою людині відміряно 120-140 років життя! 
Та, на жаль, більшість із нас майже щоденно робить кроки 

для скорочення власного віку. Тому на допомогу збереження 
людського здоров’я та попередження різного роду недуг приходять 

працівники осучасненої медицини.

З 29 липня по 3 серпня ц. р. у Чорткові гостювали пред-
ставники клубу велотуризму «Jednoslad» із містечка Добро-
дзень, що над Одрою, у Шльонську, на південному заході 
сучасної Польщі. Чортків із Добродзенем не перший рік по-
єднують партнерські контакти по лінії місцевого самовряду-
вання та культурного обміну. 

Велоклуб у Добродзені діє другий рік поспіль. Як власну 
мету декларує пропагування велотуризму, інших активних 
форм відпочинку, здорового способу життя, підтримку еко-
логічних і виховних ініціатив. Об’єднує більше сотні учасни-
ків, що для містечка з 4-ма тисячами населення, погодьмося, 
таки чимало. Щонеділі організовує пізнавальні та спортивні 
тури краєм, участь у яких щоразу беруть 30-40 велосипедис-
тів. Тобто мешканці Добродзеня, завдячуючи «Jednoslad»-
ові, мають здорову альтернативу пасивному дозвіллю за 
чаркою та гастрономічним втіхам… Детальніше про справи  
«Jednoslad»-у – отут: www.ktrjednoslad.pl

Варто зауважити, що велотуристи не надто часто, але все 
ж інколи пролітають шляхами й нашого краю. Але зазвичай 
роблять це, прямуючи до туристичних цікавинок Львова, 
Кам’янця, Гуцульщини, Дністровського каньйону… Опинив-
шись в історичному центрі Чорткова, котрий вже не перший 
рік перебуває у полоні стихійного базару, вони ошелешено 
крутять головами, не розуміючи, що ж власне тут відбуваєть-
ся? Усвідомивши врешті-решт, що турист поки що є зайвим 
елементом у місцевому соціумі, з головою поглинутому ба-
зарною буденщиною, – прямують собі далі. 

Але такого в історії Чорткова досі ще не було – аби коман-
да велосипедистів подолала сотні кілометрів шляху, бажаючи 
познайомитися – не зі Львовом або Кам’янцем! – а саме з на-
шим містечком та його мешканцями. Тож вперше четверо ге-
роїчних молодих чоловіків – Йозеф Влодаж, Януш Шафарчик, 
Вальдемар Грейнер і Лукаш Урбанек  – пройшли трасу 850-кі-
лометрового веломарафону. І хоч старшому з них сповнилося 
вже 62, а молодшому – лише 17, усі «роверисти» однаково 
продемонстрували молодість духа й тіла. Щодня вони дола-
ли по 120-130 км шляху: коли температура повітря сягала 36 
градусів, без жодного автомобільного супроводу, з чималим 
вантажем туристичного спорядження та подарунків. 

Сформувати програму перебування польських гостей до-
помагало об’єднання «Зелений Світ». Ми намагалися якнай-
щільніше заповнити її місцевими унікальностями, показати 
найкраще. Перший день візиту розпочався відвідинами кос-
телу св. Станіслава та каплиці домініканців на цвинтарі – у 
супроводі отця Ярослава Кравця. По обіді – зустріч із мером 
Чорткова й екскурсія містом під опікою Богдана Пустельни-
ка. Увечері – перегляд документального фільму «Авто*Мат» 
– історії перемог і невдач празького велоклубу, що крок за 
кроком відвойовує міський життєвий простір від нашестя ав-
томобілів. 

Наступного дня провели велотур теренами району. Від-
відали дерев’яну церкву св. Трійці у Заболотівці, монастир 
отців Василіян в Улашківцях; у Ягільниці – музей історії села 
та костел Успіння Богородиці – у супроводі С.Бубернака; у 
Нагірянці – кінний завод та замок. Щоправда останній – лише 
через шпарку у брамі. Природно в гостей постали запитан-
ня: «Кому держава продала замок Лянцкоронських? У скільки 
його оцінили? Що від того отримало село? Що в замку зараз? 
Чому нічого не робиться? Чому неможливо пройти на тери-
торію?». Важко було щось відповісти. Та й далі, практично 
щодня, гості звертали увагу на зразки нашого недбальства у 
господарюванні та ставленні до Природи. Не обминули їхніх 
очей й сумні картини масової алкоголізації людей у наших 
селах…

Увечері відбувся круглий стіл у міській раді. Краєзнавець 
Я.Чорпіта розповідав про історію міста. «Зелений Світ» пред-
ставив хроніку дій Подільського товариства туристично-
кразнавчого (1925-1939), присвятивши її 110-й річниці від 
народження Йозефа Опацького, піонера краєзнавства у 
Чорткові.  

У наступні дні гості пройшли підземними маршрутами пе-
чери «Млинки». То був справжній бенефіс нашого колеги по 
«Зеленому Світу», одного із засновників спелеоклубу «Крис-
тал» Володимира Компанійця. Гості були просто в захваті від 
екскурсії. Завершилася програма перебування «Jednoslad»-у 
в нашому краї дністровським сплавом Устечко-Заліщики, 
проведеним під командуванням Андрія Мельничука – лідера 
ініціативи «Тіні Гардаріки» – http://tinigard.info. 

Було чимало розмов у дружньому колі: обмірковували пла-
ни майбутньої співпраці, говорили про те, наскільки безцін-
ним природним та історичним спадком ми володіємо і на-
скільки мало все ще його цінуємо…

Олександр СТЕПАНЕНКО

Із Польщі до Чорткова 
– велосипедом

Такого в історії Чорткова ще не було – команда 
велотуристів подолала 850 (!) кілометрів шляху, 

аби познайомитися з нашим містом 
та його мешканцями!

Візит
Пшиязнь у міністерському фокусі

Наприкінці липня ц. р. до нашого міста завітали представники уряду 
республіки Польща: міністр зі справ репресованих 

Ян Станіслав Ціхановські, його заступник Ян Строка, директор 
Кабінету Канцелярії Президента рП Сільвія ремішевська, працівники 
Канцелярії Президента рП Вальдемар Щолковскі та Адам Шлабка, 

директор Департаменту товариств із соціальних питань Яцек Дзюба, 
працівниця Управління з питань репресованих офіцерів Моніка 

Лєлєйко і вже знаний нами консул – куратор Тернопільської області 
Войцєх Біліньскі. Також були присутні польські журналісти.
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13 серпня. Тривалість дня – 14.37. Схід – 5.44. Захід – 20.21. Іменини святкують Григорій, Євдоким

Етнофестиваль Наші земляки

На батьківщину, в Звиняч, де таке широке небо й такі 
великодушні люди, зі Львова, міста свого духовного 
розвитку, вона приїжджає щорічно – провідати бабу-
сю й набратися з кожним подихом, кожним поглядом 
на весь наступний рік здоров`я, краси природи, нат-
хнення. В Анни Федик-Волчак, героїні нашої сьогод-
нішньої розповіді, світліють очі й з`являються лагідно-
тремтливі нотки в голосі, коли жінка говорить про село 
своїх бабусі й дідуся. «Народилася я у Львові, але мої 
маленькі легені не сприймали міського повітря, я за-
дихалася серед асфальту, тому від народження аж до 
школи виховувалася родичами у Звинячі, втягуючи в 
себе здоров`я того місця». Турботлива бабуся Марія, 
ота природа, про яку ще не раз згадуватиме у розмові 
Анна (наскільки багаті ресурси цієї землі та наскільки 
вони прокляті душевно, бо ніхто не розуміє, в якому 
смаку вони живуть, всі тікають у місто насолоджува-
тися асфальтовою міською красою), воля до простору, 
як і в інших сільських дітлахів, – що ще потрібно було 
дитині для гармонії в дитинстві? З особливим теплом 
розказує оповідачка про дідуся Мирона. Називаючи 
його народним філософом, щось на кшталт Сковоро-
ди (скільки творів він декламував напам`ять, скількох 
мудреців цитував!), каже, що саме дідова сильна осо-
бистість, ота особлива харизма й надзвичайний та-
лант (як малював – влучно, легко, на камені, папері 
чи стіні хати – будь-де), який так і не був розвинений 
у силу особистих обставин, постійні господарські кло-
поти селянина, дали поштовх до всього.

Батько Михайло – архітектор, викладач Львівської 
академії мистецтв, автор багатьох пам`ятників, мама 
Валентина – викладач, доцент факультету архітектури 
Львівської політехніки… У такій творчій, мистецькій ро-
дині зростала Анна. Тому не дивно, що й сама обрала 
професію художника: спочатку – коледж прикладно-
го мистецтва ім. І.Труша, відділ «Дизайн інтер`єру та 
екстер`єру», потім – навчання в Львівській національній 
академії мистецтв із перервами на декретні відпустки. 
Тепер відкрилась дуже цікава кафедра «Менеджмент 
соціально-культурної діяльності», на якій художниця 
вчиться вже три роки. «Мистецтво треба вміти реалі-
зовувати, рекламувати, влаштовувати різні виставки, 
за кордоном у тому числі, тобто треба вміти «просу-
вати» те, що твориш, мистецтво має бути рухомим», 
– пояснює мисткиня теперішнє розширення свого 
освітнього простору. Зрештою, Анна вже займається 
організацією виставок своїх вихованців, учнів гімна-
зії Блаженного Климентія Шептицького. Зараз, на-
приклад, проходить показ дитячих робіт і її власних у 
Львівській картинній галереї. Анна любить працювати 
з дітьми. Чотири роки турбувалася про малих у сиро-
тинці, що діє при монастирі отців-салезіанів, продо-
вжує співпрацювати з ними й зараз. Та й у самої росте 
троє синів: п`ятнадцятирічний Мирон, дванадцятиріч-
ний Микита-Михайло та десятирічний Кирило.

«Я – щаслива людина, бо маю харизму, покров, і 
тому мені важко зрозуміти тих, хто постійно скаржить-
ся на життя. У мене таке відчуття, що я народилася 
серед тих людей, саме у той час, у той вік, у тому се-
редовищі, яке найбільше мені імпонує і для якого та 
в якому – моє призначення», – такими словами роз-
кривається львів`янка зі звиняцьким корінням Анна 
Федик-Волчак.

На фото: А.Волчак із картиною звиняцьких краєвидів.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Чим рік, тим грандіозніших масш-
табів сягає цей фестиваль, куди 
з’їжджаються тисячі, а то й десятки 
тисяч люду, давно уже ставши важ-
ливою мистецькою подією для всієї 
України. Останній запам’ятався не 
лише великою кількістю виконавців і 
колективів – понад 120, а й – уперше 
– проведенням «Лемківської ватроч-
ки» для найменших його учасників. До 
честі організаторів – вони також упер-
ше влаштували презентацію кожною 
сільською громадою Монастирищини 
традиційних лемківських наїдків і на-
поїв. Тут можна було досхочу посма-
кувати пібдиваний борщ, бандурникы, 
шмаряны-галушкы, їдло зо сиру, ро-
сіл та ін. Окрім цього, відбувалася 
виставка-продаж товарів народно-
ужиткового мистецтва, атракціони 
для наймолодших гостей свята, інші 
розваги тощо. 

Окрасою фесту стало дерев`яне 
містечко, де кожен район області 
представив макет лемківського буди-
ночка, в якому свої роботи виставляли 
народні умільці. До речі, презентацію 
Чортківщини (наш будиночок, виготов-
лений підприємцем Григорієм Опаць-
ким, як на автора цих рядків, вийшов 
чи не найкращим),  під час якої були 
представлені роботи (ляльки-мотанки 
й ікони) митців Ірини Вербіцької та її 

чоловіка Володимира Шерстія, виро-
би вишивальниць Надії Поповської, 
Марії Свістіль і Ольги Басістої, роботи 
майстрині з лозоплетіння Лариси Бой-
чун, вдало доповнену чудовим вірши-
ком про ляльку-мотанку юного чорт-
ківського гумориста Василька Броди, 
високо поцінував голова облдержад-
міністрації Валентин Хоптян.

Фестиваль традиційно розпочався 
з хід-параду з центральної площі м. 
Монастириської до Ватряного поля, в 
якому взяла участь і чортківська деле-
гація лемків. Офіційну частину відкрив 
урочистим привітанням голова Всеук-
раїнського товариства «Лемківщина»  
Олександр Венгринович, а освятив 
дійство владика Бучацький УГКЦ Дми-
тро Григорак. Привітання учасникам 
фестивалю також виголосили очіль-
ники області – голови ОДА Валентин 
Хоптян і обласної ради Олексій Кайда, 
котрі нагородили окремих артистів по-
чесними відзнаками. 

Право підняти Державний Прапор 
України поміж інших високих гостей за 
вагомий внесок у популяризацію лем-
ківської культури удостоївся депутат 
Чортківської районної ради підпри-
ємець Василь Вислоцький. 

Опісля запалення ватри розпочав-
ся концерт, що тривав до пізнього 
вечора. Серед розмаїтих мистецьких 

колективів і виконавців гідно була 
представлена й наша Чортківщина, 
зокрема на «Ватрочці» сипав дотепний 
дитячий гумор уже згаданий Василько 
Брода і співала Світланка Гарбера, а 
на «дорослій сцені» своє мистецтво 
демонстрували дитячий ансамбль 
танцю «Зорепад» Заводської школи 
мистецтв, представник молодого по-
коління лемків – соліст-виконавець 
Максим Грицьків і народні аматорські 
ансамблі лемківської пісні «Любисток» 
і «Потічок» відповідно з Ягільниці та 
Нагірянки. Слід сказати, що масове 
гуляння продовжувалось і вночі, а на-
ступного дня концерт продовжився та 
дійство було не менш грандіозне.

І наостанок, хочеться схилити голо-
ву перед лемками, для яких Галичина 
стала другою Батьківщиною. Ці горді 
та мужні люди, незважаючи на важкі 
лихоліття, які їм довелося пережити 
свого часу, зуміли крізь десятиліт-
тя пронести свою прадідівську віру, 
мову, неповторну говірку, зберегти 
самобутню культуру. І хто би що не 
казав, ніщо не зможе зломити сили 
українського духу! 

Любомир ГАБрУСЬКИЙ
Фото автора, 

Ігоря БАНДрІВЧАКА 
та Юрія ЗАрУЦЬКОГО

І легко пензель полотна 
торкається у краї, де думки 

хитаються на хмарах...
Багато талановитих людей живе на Чортківщині, 

а ще більше славних чортківчан порозкидала 
доля по світу. Для багатьох вихідців з нашої 
землі вона була прихильною в нашій країні 

та за кордоном. І повсюди вони прославляють 
саме чортківський край, їхні імена асоціюються 

з цією вітчизною. Хто вони – люди, котрі славлять 
район? Ми намагаємося знайомити краян із ними 

на сторінках нашої районки. Ось і сьогодні – 
розповідь про львів`янку зі звиняцьким корінням, 

художницю-дизайнерку Анну ФЕДИК-ВОЛЧАК.

«Лемки просиме вас»
Учотирнадцяте зібралися лемки, їхні нащадки та чисельні 

гості з України та Закордону минулих вихідних, 4-5 серпня, 
на Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини». І 12-й рік поспіль місцем його проведення 
стало мальовниче урочище «Бичова» біля Монастириської, 

що так нагадує корінну місцину лемків – передгір’я Бескидів, 
звідки походить ця найзахідніша етнічна гілка українства.
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14 серпня. Тривалість дня – 14.34. Схід – 5.45. Захід – 20.19. Іменини святкують Леонтій, Олександр

У правоохоронних органах

Соцзахист інформує Пропозиція

Футбол

Увесь сегмент пенсіонерів можна 
умовно поділити на дві групи: І – пен-
сіонери, котрі отримують пенсію по-
над 10 років; II – «новоспечені» пен-
сіонери, адаптовані до банківських 
правил, банкоматів і карток.

Так уже ведеться, що нині пере-
січний пенсіонер дещо обмежений у 
своїх можливостях, як фізичних, так 
і фінансових. Досягнувши пенсійного 
віку, людина полишає активний спосіб 
життя й інколи відчуває дефіцит спіл-
кування. Банки пропонують начебто 
розширений спектр послуг для лю-
дей похилого віку. Але пенсіонери зі 
стажем прекрасно знають, що листо-
ноша, який приносить пенсію, дає не 
лише гроші, а може й хліба принести, 
газети, просто розповісти останні но-
вини. Історично склалося, що листо-
ноша виконує соціальну функцію. На 
відміну ж від нього банківський пра-
цівник має чітко окреслені межі своєї 
діяльності, чогось більшого не варто 
чекати. Також слід зауважити, що не 
кожен пенсіонер має сили дійти до 
відділення банку або найближчого 
банкомату за умови, що він розташо-
ваний поблизу. А що вже казати про 
банки, віддалені територіально?

Пенсіонери, що обслуговуються в 
поштовому відділенні, отримують ряд 
переваг. Важливим фактором є наяв-
ність розгалуженої мережі відділень 
поштового зв’язку, тому послугою 
охоплені всі населені пункти Украї-
ни. Для обслуговування мешканців 

найвіддаленіших куточків України 
функціонують пересувні відділення 
поштового зв’язку. Перевагою пошти 
перед банками також є безкоштовна 
для клієнта доставка, причому кожен 
споживач може обрати зручну для 
нього форму обслуговуван-
ня – у відділенні поштового 
зв’язку чи вдома. Доставка 
пенсії до квартири – най-
зручніший спосіб отриман-
ня грошей, що позбавляє 
клієнта необхідності йти 
до банку, шукати банкомат, 
стояти в черзі.

Додатковою перевагою 
обслуговування в поштово-
му відділенні є те, що разом 
із отриманням пенсії клієнт 
може скористатися певним 
переліком послуг, зокрема 
– оформити передплату на 
періодичні видання, від-
правити кореспонденцію, 
оплатити комунальні по-
слуги, придбати товари на-
родного споживання тощо. 
Ці незаперечні переваги 
Укрпошти часом змушу-
ють наших конкурентів із 
надання послуг діяти не 
завжди прийнятними ме-
тодами. Не зайвим буде 
нагадати, що особа, котра 
досягла пенсійного віку, 
має право отримувати пен-
сію у відділенні зв’язку за 

місцем проживання. У випадку, коли 
пенсія отримується в банку і виявле-
но бажання повернутися до послуг 
пошти, особа має цілком законне 
право перевестися на обслуговуван-
ня у поштовому відділенні. Для цього 
необхідно звернутися до управління 
Пенсійного фонду України за місцем 
проживання та подати заяву щодо 
переведення нарахування пенсії для 
одержання у відділенні поштового 
зв’язку з доставкою додому або без-
посередньо в касі.

Відділ маркетингових комунікацій 
УДППЗ «Укрпошта»

Донедавна така допомога виплачувалась у розмірі 10 
відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
(з квітня ц. р. – 109,40 грн.) і лише малозабезпеченим 
особам. В управлінні праці та соціального захисту РДА 
таку допомогу отримували 9 осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 
2012 р. за № 477 «Про внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. за № 1192» 
внесено зміни в частині збільшення розміру допомоги.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця 
між трьома прожитковими мінімумами на кожного чле-
на сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за 
попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж 
мінімальна заробітна плата (з 1 липня – 1102 грн.).

Ця постанова набирала чинності з 17 червня ц. р. 
одночасно із Законом України від 22 травня 2012 p. 
за № 4795-VI «Про внесення зміни до статті 5 Закону 
України «Про психіатричну допомогу».

Виплата допомоги у підвищених розмірах дозволить 
повернути інвалідів внаслідок психічного розладу в ро-
динні умови проживання та підвищити рівень соціально-
го захисту сімей, у яких проживають такі інваліди.

Для призначення грошової допомоги по догляду по-
даються такі документи: заява; документ, що посвідчує 
особу; довідка про склад сім`ї із зазначенням прізвищ, 
імен, по батькові, родинних зв’язків членів сім`ї; довідка 
про доходи кожного члена сім`ї за попередні 6 місяців 
перед зверненням; висновок лікарської комісії медично-
го закладу щодо необхідності постійного стороннього 
догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічно-
го розладу; довідки про наявність і розміри земельних 
ділянок, виділених для ведення особистого підсобного 
господарства, городництва, сінокосіння, випасання ху-
доби та земельної частки, виділеної внаслідок розпаю-
вання землі.

Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній 
житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інва-
ліда І чи II групи внаслідок психічного розладу, але за-
реєстрована в іншому місці, подається довідка, видана 
органом праці та соціального захисту населення за міс-
цем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не пе-
ребуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну 
грошову допомогу по догляду за місцем реєстрації.

У зв’язку з цим звертаємося до представників сімей, 
в яких проживають інваліди І чи II групи внаслідок пси-
хічного розладу, з проханням звернутися до управління 
праці та соціального захисту населення для перевірки 
права на зазначений вид допомоги.

Світлана ГАЩИЦ, 
заступник начальника відділу 

соціальних допомог і субсидій 
УПСЗН РДА

Статтею 40 Конституції України 
визначено права направляти інди-
відуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися 
до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та поса-
дових і службових осіб цих органів, 
що зобов’язані розглянути звернен-
ня та надати обґрунтовану відповідь 
у встановлений законом строк.

Слід зазначити, що через звер-
нення громадян втілюється в життя 
один із конституційних принципів 
– участі громадян в управлінні дер-
жавними та громадськими справа-
ми. Звернення також є важливою 
формою контролю за законністю ді-
яльності державних органів і органів 
місцевого самоврядування, забез-
печення прав і свобод громадян.

Відповідно до ст. 12 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» в органах 
прокуратури вирішуються звернен-
ня про порушення прав громадян та 
юридичних осіб, окрім скарг, розгляд 
яких віднесено до компетенції суду.

Перевірки за заявами громадян, 
юридичних осіб, зверненнями та за-
питами депутатів усіх рівнів, за ви-
нятком заяв і повідомлень про зло-
чини, розслідування яких належить 
до компетенції органів прокуратури, 
проводиться лише у разі їх попере-
днього вирішення керівниками ком-
петентних органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та контр-
олю. В інших випадках такі звернен-
ня надсилаються за належністю з 
роз’ясненням права на звернення 
за захистом своїх порушених прав і 
свобод до відповідних органів дер-
жавної влади та контролю, органів 
місцевого самоврядування, а в пе-
редбачених чинним законодавством 

випадках – до суду.
Так, за І півріччя ц. р. оператив-

ними працівниками прокуратури 
району вирішено 90 звернень, з 
яких задоволено 4, приєднано до 
матеріалів кримінальних справ – 6, 
направлено в інші відомства для ви-
рішення – 94.

Разом із тим, за аналогічний пе-
ріод 2011 року оперативними пра-
цівниками прокуратури району 
вирішено 218 звернень, з яких задо-
волено – 7, приєднано звернень до 
матеріалів кримінальних справ – 8, 
направлено в інші відомства для ви-
рішення – 138.

Таким чином, у цілому спостері-
гається зменшення звернень гро-
мадян, проте їхня кількість зали-
шається великою, що свідчить про 
неефективну роботу в першу чергу 
органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, контролюю-
чих і правоохоронних органів, що 
змушує громадян звертатися до ор-
ганів прокуратури.

Що стосується тенденції розгляду 
задоволених звернень за напрям-
ками, то задоволено 1 звернення 
громадян за фактами порушення їх 
конституційних прав і свобод (соці-
альний захист пільгових категорій 
громадян), 1 – із питань слідства та 
дізнання, 1 – із питань додержання 
законодавства при виконанні рішень 
судів та інших органів.

Приміром, у січні ц. р. надійшло 
звернення жителя м. Чортків щодо 
невиділення йому та іншим мешкан-
цям міста земель сільськогосподар-
ського призначення для організації 
та ведення особистого селянсько-
го господарства. За наслідками 
розгляду звернення прокуратурою 

району внесено протест на дії пра-
цівників Чортківської районної дер-
жавної адміністрації.

У травні поточного року в проку-
ратуру району надійшло звернення 
жительки с. Білобожниця щодо не-
відшкодування їй особою, яка скоїла 
злочин, матеріальної шкоди. За на-
слідками розгляду звернення проку-
ратурою району в інтересах заявни-
ка пред’явлено позов до жительки 
Чорткова, яка скоїла злочин.

Вказане свідчить, що ігноруван-
ня, а в окремих випадках грубі по-
рушення конституційних прав гро-
мадян, порушення прав громадян 
органами дізнання та досудового 
слідства продовжують мати місце.

Так, у січні ц. р. в прокуратуру ра-
йону звернувся керівник одного з 
приватно-агропромислових підпри-
ємств району із заявою про притяг-
нення до кримінальної відповідаль-
ності осіб, які впродовж листопада 
2007-го по травень 2008 р. викрали 
майно підприємства на загальну 
суму 381400 грн. За результатами 
розгляду заяви прокурором району 
11 січня ц. р. порушено кримінальну 
справу за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Впродовж І кварталу ц. р. на осо-
бистому прийомі побувало 54 гро-
мадян, у тому числі особисто в про-
курора – 19.

Загалом громадяни на усному 
прийомі звертаються за отриман-
ням кваліфікованої правової кон-
сультації.

Таким чином, слід зазначити, що 
прокуратурою району виконується 
великий обсяг роботи по розгляду 
та вирішенню звернень, особистого 
прийому громадян, що сприяє під-
вищенню якості їх вирішення.

Ярослав ЦАПЛАП, 
стажист (на посаді прокурора) 

прокуратури Чортківського району

До уваги споживачів!

Три дні не буде газу!
У зв`язку з проведенням профілактичних робіт на 

Чортківському ГРС 13 серпня ц. р. о 9-й год. буде 
припинено газопостачання м. Чортків, смт Завод-
ське та сіл Угринь, Пастуше, Біла, Горішня Вигнан-
ка, Переходи, Росохач, Ягільниця. 

Відновлення газопостачання проводитиметься 
15 серпня ц. р. о 17-й год.

Шановні споживачі, під час проведення відключень 
перекрийте всі крани перед газовими приладами!

Вибачте за тимчасові незручності.
Адміністрація Чортківського УЕГГ

Допомога по догляду 
за інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного 
розладу в підвищених розмірах

Соціальний захист малозабезпечених сімей, 
у тому числі сімей, в яких проживають інваліди 

І чи II групи внаслідок психічного розладу, котрі 
за висновками лікарської комісії медичного 
закладу потребують стороннього догляду, 

забезпечується шляхом надання їм допомоги.

кубок області. 1/2 фіналу
1-й матч. ФК «Чортків» – «Галич» Збараж – 1:1.

*    *    *   
Рішенням виконкому районної федерації футболу від 

27 липня ц. р. матч 7-го туру першості Чортківщини між 
командами Ягільниця – Заводське слід вважати такою, 
що не відбулася. Про час і місце проведення даної зу-
стрічі буде повідомлено пізніше. Таким чином в опублі-
кованій у минулому номері нашої газети турнірній та-
блиці першої групи команда цукроварів без врахування 
технічної перемоги в цьому протистоянні опускається з 
другого рядка на третій з активом у 19 очок.

Діяльність прокуратури району з розгляду 
звернень громадян

Звернення є одним із засобів захисту прав і законних 
інтересів громадян, тому організація роботи з їх розгляду 

та особистого прийому є одним із важливих напрямків 
діяльності органів прокуратури.

Я за пенсією на пошту!
Протягом багатьох років Укрпошта надає послугу з виплати 
та доставки грошових виплат різним категоріям населення. 

Ця функція покладена на підприємство державою та дуже важлива 
в соціальному сенсі. Особливо це стосується громадян похилого 
віку, людей з обмеженими можливостями, матерів з маленькими 
дітьми та мешканців із так званих депресивних районів. Особлива 
тема для обговорення – це виплата пенсії в поштовому відділенні.



07.00 Це було недавно, це 
було давно
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Корисні поради
08.40 Самбо України
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Крок до зірок
11.30 Країну - народові
11.45 Золотий гусак
12.10 Паралімпіада-2012. 
Надихаючи покоління
13.00 Проводи україн-
ських паралімпійців
14.00 Шеф-кухар країни
15.00 Баскетбол. ЧЄ. 
Австрія - Україна
16.55 Караоке для до-
рослих
17.45 Місце зустрічі
19.20 Діловий світ
20.05 Головний аргумент
21.15 Підсумки тижня
20.55 Футбол. “Чорномо-
рець” - “Шахтар”
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський ви-
клик

06.00 Х/ф «Юні мутанти 
ніндзя черепашки»
07.45 Мультфільми
08.05 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.15 М/с «Тімон і Пумба»
11.05 Чотири весілля
12.35 Х/ф «Квартирантка»
14.40 Х/ф “Мій капітан”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф «Москва сльо-
зам не вірить»
23.45 Світське життя

05.45 Т/с «Любити і нена-
видіти»
09.25 Школа доктора 
Комаровського
10.00 Х/ф «Іван Васильо-
вич змінює професію»
12.00 Х/ф «Заходь - не 
бійся, виходь - не плач»
14.00 Т/с «Моє нове 
життя»
17.55, 20.25 Т/с «Стрілок»
20.00 Подробиці
22.30 Що? Де? Коли?

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00 Шустер-best
09.20 Школа юного супер-
агента
09.35 Шустер-best
10.50 Зелений коридор
11.05 Х/ф “Визволення
18.40 Світ атома
19.00 Золотий гусак
19.30 Місце зустрічі
21.00 Підсумки дня
21.10 Кабмін: подія тижня
21.20 Україна інноваційна
21.30 Зворотний зв`язок
21.40, 23.00 Слов`янський 
базар у Вітебську
23.50 Експерт на зв`язку
00.15 Ера здоров`я

06.15 М/ф «Смурфи»
07.00 Справжні лікарі 2
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.15 М/с 
11.05 Світ навиворіт 2
12.05 Десять кроків до 
кохання 2
13.15 Х/ф «Фантастичні 
пригоди Шарпей»
15.15 Х/ф «Козаки-
розбійники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Трохи не при 
собі»
23.30 Х/ф “Очі  
дракона”
01.35 Х/ф “Ігри 
кілерів”

05.05 Парк 
автомобільного періоду
05.30 Т/с “Любити і нена-
видіти”
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.50 Т/с “Тихий центр”
15.15 Надбання респу-
бліки
18.05 Юрмала 2011
20.00 Подробиці
20.30 Майдан`s 3
00.35 Битва 
композиторів

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Запам`ятай
09.35 Х/ф “Богдан Хмель-
ницький”
11.30 Віра. Надія. Любов
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.20 Х/ф “Їм підкорюєть-
ся небо”
15.00 Новини
15.25 Наша пісня
16.05 Х/ф “Визволення”
18.40 Шляхами України
19.00 Слов`янський базар 
у Вітебську
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Best
00.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.40, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Їхні звичаї
10.20 Х/ф “Море брехні
14.35 Х/ф “Так буває”
16.40 Т/с “Вольф Мессінг. 
Людина, що бачила крізь 
час”
17.45, 19.30 ТСН
18.25 Т/с “Вольф Мессінг. 
Людина, що бачила крізь 
час”
21.25 Т/с “Трохи не при собі”
22.30 Х/ф “Ігри кілерів”

06.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
07.00 Ранок з Інтером
08.40 Т/с “Таємниці 
слідства”
10.40 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.45 Знак якості
12.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Каменська 6”
18.00 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Лист Очіку-
вання”
00.05 Х/ф «Заборона на 
любов»

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15 Запам`ятай
09.35 Книга.ua
09.55 Х/ф “Вечори на хуторі 
біля Диканьки”
11.30 Здоров`я
12.30 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.30 Х/ф “Це було в розвідці”
15.00, 18.20 Новини
15.30 Х/ф “Визволення”
16.35 Х/с “Повернення 
Будулая”
17.40 Секрети успіху
19.00 Паралімпіада-2012. 
Надихаючи покоління
19.10 Зірок гумору
21.35 Смішний та ще 
смішніший
22.00 Жарт
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.40, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Їхні звичаї
11.40 Х/ф “Моя донька, її 
хлопець і я”
13.45 Х/ф “Контракт на 
любов”
15.55 Х/ф “Все не випадково”
17.45, 19.30, 00.10 ТСН
18.25 Т/с “Вольф Мессінг. Лю-
дина, що бачила крізь час”
21.25 Т/с “Трохи не при собі”
22.30 Я люблю Україну

06.10, 10.40 Т/с “Повер-
нення Мухтара”
07.00 Ранок з Інтером
08.40 Т/с “Таємниці слідства”
11.45 Знак якості
12.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Каменська 6”
18.00 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Лист Очікування”
00.05 Т/с «Голоси»

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Запам`ятай
09.30 Контрольна робота
10.35 В гостях у Д.Гордона
11.45 Кордон держави
12.25 Д/ф “Світовий ре-
корл української пісні”
13.25 Х/ф “У вогні броду 
немає”
15.00, 18.20 Новини
15.30 Х/ф “Визволення”
16.30 Х/с “Повернення 
Будулая”
17.40 Про головне
18.00 Країну - народові
19.00 Басетбол. ЧЄ. Укра-
їна - Угорщина
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Смішний та ще 
смішніший
22.00 Жарт
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.40, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Їхні звичаї
11.20 Х/ф “Мій татусь, 
його коханка та я”
13.40 Х/ф “Стерво”
15.40 Х/ф “Подруги”
17.45, 19.30, 00.00 ТСН
18.25 Т/с “Вольф Мессінг. Лю-
дина, що бачила крізь час”
20.15 «На ножах»
21.25 Т/с “Трохи не при собі”
22.35 Ілюзія безпеки

06.10, 10.40 Т/с “Повер-
нення Мухтара”
07.00 Ранок з Інтером
08.40 Т/с “Таємниці слідства”
11.45 Знак якості
12.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Каменська 6”
18.00 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.40 Футбол. 
Збірна України - 
Збірна Чехії
23.00 Т/с «Голоси»

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.05 Міжнародний дитя-
чий фестиваль “Змінимо 
світ на краще”
12.25 Хай щастить
12.45 Кубок ФІФА-2014
13.20 Х/ф “Двадцять днів 
без війни”
15.00, 18.20 Новини
15.20 Діловий світ
15.30 Х/ф “Визволення”
17.00 Х/с “Повернення 
Будулая”
19.00 Святковий концерт 
до Дня Флоту України
21.35 Смішний та ще 
смішніший
22.00 Жарт
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.40, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Їхні звичаї
11.05 Х/ф “Поцілунок відьми”
13.10 Х/ф “Вітчим”
15.40 Х/ф “Кохання і тро-
хи перцю”
17.45, 19.30, 23.55 ТСН
18.25 Т/с “Вольф Мессінг. Лю-
дина, що бачила крізь час”
20.15 Т/с «Трохи не при собі»
22.30 Ілюзія безпеки

06.10, 10.40 Т/с “Повер-
нення Мухтара”
07.00 Ранок з Інтером
08.40 Т/с “Таємниці слідства”
11.45 Знак якості
12.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Каменська 6”
18.00 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Лист Очікування”
00.05 Т/с «Голоси»

08.00 Олімпіада-2012. 
Церемонія відкриття
11.05 Вікно в Америку
11.25 Агро-News
12.00 Темний силует
12.10 ПРаво на захист
12.30 Діловий світ
12.55 Олімпіада-2012. 
Церемонія закриття
15.00, 18.20 Новини
15.20 Діловий світ
15.30 Х/ф “Визволення”
17.00 Х/с “Повернення 
Будулая”
18.35 Діловий світ
18.55 Концертна програ-
ма “Мама, вічна і кохана”
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Країну - народові
22.20 Осінній жарт
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.40, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
07.10 “Тімон і Пумба”
10.00 Їхні звичаї
11.05 Х/ф “Янгол мимоволі”
13.30 Х/ф “Іронія долі, 
або З легкою парою!”
17.45, 19.30, 23.55 ТСН
18.25 Т/с “Вольф Мессінг. 
Людина, що бачила крізь 
час”
20.15 Х/ф «Трохи не при 
собі»
22.30 Ілюзія безпеки

06.15 Д/с “Слідство вели”
07.00 Ранок з Інтером
08.40 Т/с “Салямі”
12.40 Слідство вели
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Чекай на мене
18.00 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Лист Очікування”
00.05 Т/с «Голоси»
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15 серпня. Тривалість дня – 14.30 Схід – 5.47. Захід – 20.17. Іменини святкує Степан, Юстина

ПОНЕДІЛОК
14 серпня
ВІВТОРОК

15 серпня
СЕРЕДА

16 серпня
ЧЕТВЕР

17 серпня
П`ЯТНИЦЯ

18 серпня
СУБОТА

19 серпня
НЕДІЛЯ

13 серпня

ПРОДАюТЬСЯ
2-кімнатна квартира на 4-му поверсі по 

вул. Кн. В.Великого, 6. Загальна площа – 54 кв. 
м. Кімнати роздільні, двері та вікна поміняні. Є 
опалення, всі лічильники. Засклений балкон.

Тел.: 3-23-82; 067-734-83-65.

земельна ділянка під забудову площею 
0,12 га в м. Чортків по вул. Бучацькій (не Зо-
лотарка). Ціна договірна.

Тел. 050-377-38-35.

будинок в с. Горішня Вигнанка по вул. Зеленій 
(поблизу сільської ради). Всі зручності (вода, 
каналізація, опалення), ремонт. Присадибна ді-
лянка – 0,30 га. Ціна договірна.

Тел. 050-377-38-35. 

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а, площею 92 кв. м у новозбудо-
ваному сучасному будинку, 2 балкони і 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.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
88. Пластикові вікна, автономне опалення. 
Площа – 49 кв. м.

Тел.: 097-079-68-21; 093-121-06-20.

незавершене будівництво (перший поверх 
і частина другого) в с. Біла по вул. Залужжя (2 
км від Чорткова). Площа земельної ділянки – 22 
сотих. Земля приватизована. Ціна 8300 у. о.

Тел. 099-916-63-39.

3-кімнатна квартира, 5-й поверх 5-ти по-
верхового будинку (на Кадубі ), площею 70 кв. м, 
хорошого планування, кондиціонери, лоджія, за-
склений пластиковий балкон від кухні довжиною 8 
метрів, із  кладовою. Якісний ремонт, індивідуаль-
не опалення (італійський котел), пластикові вікна 
та якісні дерев’яні двері; паркет; в кухні, прихожій, 
ванні та туалеті – плитка. Квартира підключена до 
охорони, інтернету та кабельного телебачення. 
Можливий обмін на 3-кімнатну квартиру хорошого 
планування більшою площею, 1-2 поверх, без 
ремонту або новобудову. 

Телефон: 093-724-83-92.

2-кімнатна квартира у новозбудованому 
будинку нового планування по вул. Незалежності 
(навпроти хлібозаводу), на 2-му поверсі, загальна 
площа – 73 кв. м, гараж – 21 кв. м. 

Тел.: 096-452-73-00; 3-14-68.

приватизований будинок у с. Горішня Ви-
гнанка, 130 кв. м загальної площі. Є усі зручності, 
вікна пластикові, гараж, сарай, 0,40 га землі; неза-
вершене будівництво 2-поверхового будинку 
в с. Горішня Вигнанка, 0,10 га землі, накрите 
бляхою, є газ, вода. Ціна договірна.

Тел.: 2-41-80; 097-872-37-98.

2-кімнатна квартира, площа – 48,3 кв. м, у 
м. Чортків (біля хлібзаводу). Окремий вхід, двір, 
сад, пасіка, приватизована земельна ділянка – 7 
соток. Є підвал, горище. Можливість добудови. 
Всі комунікації.

Тел.: 3-23-40; 093-635-35-76.

автомобіль “Москвич-2140”, 1986 р. випус-
ку, блакитного кольору. Ціна договірна.

Тел. 099-332-51-25.

будинок у с. Ягільниця, новозбудований, але 
не закінчені внутрішні роботи, площею 190 кв. м і 
житловий будинок площею 66,7 кв. м, газифіко-
ваний, з прибудинковою територією – 0,22 га. На 
території є криниця, сад. Терміново.

Тел. 096-846-68-90. 

новий інвалідний візок, виробник Італія.
Тел.: 2-47-28; 063-055-29-55.

3-кімнатна квартира площею 64 кв. м на 
9-му поверсі 9-ти поверхового будинку. Є підвал, 
горище, грядка, індивідуальне опалення, лічиль-
ники, 2 вікна металопластикові. Недорого.

Тел. 067-892-53-41.

незакінчений 2-поверховий будинок у смт 
Заводське по вул. Гайовій, 47. Є світло, телефон, 
газ, 10 соток.

Тел.: 2-48-81; 097-505-35-14; 067-923-13-62.

приватизована земельна ділянка площею 
0,10 га під забудову по вул. Бучацькій (район 
Золотарки). Терміново.

Тел. 067-975-64-72.

будинок в кінці с. Білобожниця. Є гараж, 
сарай, підвал, город – 8 сотих.

Тел. (252) 5-13-14; 097-974-68-30; 
066-775-44-48.

приватизований будинок у центрі с. Нагі-
рянка. Є 5 кімнат, газ, вода, а також господарські 
будівлі, криниця, гараж, 20 сотих городу.

Тел.: 097-130-02-82; 6-48-47.

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.

Колектив баклабораторії Чортківської 
ЦКРЛ висловлює щирі співчуття Ганні Воло-
димирівні Параніч з приводу важкої втрати 
– смерті її чоловіка.
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Вітання, оголошення8

16 серпня. Тривалість дня – 14.27. Схід – 5.48. Захід – 20.15. Іменини святкує Ісаак

+10 ... +24

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
11 серпня

+10 ... +23

неДілЯ
12 серпня

+9 ... +18

ПОнеДілОк
13 серпня

+8 ... +17

вівТОРОк
14 серпня

+14 ... +22

СеРеДА
15 серпня

+13 ... +22

чеТвеР
16 серпня

+12 ... +24

П`ЯТницЯ
17 серпня

Очевидне-неймовірне

ТзоВ “Д-Мікс”
шукає на роботу 

менеджера зі збуту, консультанта.
Вимоги – ветеринарна або зоотехнічна 
освіта, водійські права, бажання працю-
вати.Заробітна плата – гідна. Службо-
вий автомобіль.
Тел.: 050-370-46-31; 050-431-88-89.

ВИНАЙМУ 
2- або 3-кімнатну квартиру 

з усіма зручностями, 
бажано вмебльовану. (Дорого).

Тел. 067-443-44-28 (Сергій)

Щиросердечні вітання з Днем народження 
засилаємо всечеснішому дорогому

о. Григорію КАНАКУ.
Дорогий о. Григорію! 
Важко знайти слова, яки-

ми можна було б передати 
всю вдячність за Вашу до-
броту і любов до людей.

Я бажаю Вам повну чашу 
здоров`я на довгі роки. Ве-
личезних успіхів, щастя не-
осяжного, як небо та море! 
Такого, щоби Ваше обличчя 
світилося завжди посміш-

кою, де б Ви не появлялися! Бажаю Вам не-
вичерпної енергії та благополуччя.

Хай здійснюються всі Ваші благородні пла-
ни, хай Господь віддячить Вам своїм благо-
словенням за Вашу доброту, працьовитість, 
милосердя, за допомогу потребуючим.

З любов`ю та повагою – 
Римма Лопушинська 

та її син із сім`єю 
з м. Харків.

Всечеснішого отця Григорія КАНАКА,
настоятеля церкви Непорочного 

Зачаття Пречистої Діви Марії м. Чортків, 
вітаємо з Днем народження!

Ніщо на землі не замінить 
людині, не дасть більше до-
свіду, як те, що їй відкри-
ється в глибині релігійного 
досвіду. Направду крута і не-
приступна гора – богослов`я, 
до підніжжя якої велика кіль-
кість людей лише підступає. 
Ваше, дорогий наш отче Гри-
горію, подвижницьке свяще-
ниче життя, поставивши на 

карту вічності не славу, кар`єру чи що інше 
– лише життя в Божому Дусі власної освя-
ченої душі, є свідоцтвом осягнення глибших 
пластів духовності, взірцем входження тіс-
ними дверима, вузькими воротами до життя 
вічного. Ви провадите нас на світлу радісну 
дорогу з Христом, у Христі, для Христа до 
Божого джерела жертвенності, миру, любо-
ві, будучи провідником, якого світ не годен 
впіймати, бо якір Вашої душі закріплений об 
незворушну скелю в Бозі. Повним вдячнос-
ті Богу серцем Ви молитеся за наші та свій 
хрести життєві, як красу, вміло навчаючи 
істині: хрест, якого сучасний світ всілякими 
способами намагається уникати, насправ-
ді є царським шляхом до досконалості, до 
святості, до неба. Прийміть від нас сердеч-
ну вдячність за колосальну працю на Божій 
ниві, за вимолені ласки для всіх, за Вашу 
тонку душу, осяяну Божою любов`ю від Чу-
дотворної ікони Зарваницької Матері Божої.

Дорогий наш отче Григорію!
Вдень і вночі, при світлі денному
Й запаленій в житті свічі,
Ви молитесь щиро до Бога,
Сіючи щедро зерна любові.
Серце невтомне в молитві –
Лише у небо святе,
Як йому тяжко буває –
Знає хто про те?
Нести свій хрест нам кожному дано,
А сіячеві у стократ всіх важче,
Бо хрест несе за себе й за народ.
Він кожне слово, кожний вчинок важить.
Хай на скрижалях Вашої душі
Напишеться чеснот багато,
Хай Вас під Омофором береже
Цариця всього світу – 
                             Зарваницька Божа Мати
На многії та благії літа!

З любов`ю та вдячністю – 
вірні Вам греко-католики 

м. Чортків.

З нагоди 50-річчя подружнього життя 
шлемо найкращі вітання та побажання 

дорогим, любим, турботливим батькам, 
дідусю й бабусі 

Роману Павловичу та Богдані Іванівні 
ШЛАПАКАМ.

Ніхто не може зупинити час, а ви прожили 
в парі півстоліття. Живіть на щастя так для 
нас, щоб ювілей зустріли ще й столітній. Хай 
вам сміються зорі з вишини, сонце осяває 
шлях щомиті, щоб душею молоді завжди 
були, щоб із вами ми могли лише радіти. 
Живіть у здоров`ї, у щасті, у мирі, у силі, 
щоб добрі вісті не минали хату! Хай мить 
блаженства не покине вас. Поваги, шани від 

людей – в благословенний 
довгий долі час.

З повагою, любов’ю 
та вдячністю – 

діти й онуки.

Профспілка працівників культури 
Чортківського району вітає викладача 
Пробіжнянської районної комунальної 

музичної школи 
Стефанію Юліанівну БАЙДЮК

із золотим ювілеєм.
Дозвольте 
               з ювілеєм привітати, 
І побажати від душі 
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим 
                 кожен день в житті.
Хай негаразди завжди обминають, 
Хай буде легко Вам вперед іти. 
І словом добрим Вас нехай завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі 
Й побільше творчих Вам натхнень. 
Нехай минають завжди всі турботи, 
І хай приносить радість кожний день.

Учора відзначила своє 70-річчя 
любима матуся, бабуся, прабабуся
Марія Григорівна БАЧИНСЬКА.

У цей святковий 
                     світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро всі 
                    Тебе вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай Мати Божа охороняє,
Ісус Христос здоров`я 
                             посилає
На довгий вік, 

                                               на многії літа.
З любов`ю – доньки, 

зяті, онуки, 
правнуки.

12 серпня святкуватиме 
День народження т. в. о. начальника 
районного відділу внутрішніх справ
Олег Віталійович ЯНЧИНСЬКИЙ.

Нехай завжди 
      Вам усміхається доля,
Несуть лише радість
                     з собою роки.
Хай щастя й здоров`я 
              не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, 
               бажання й думки.
Бажаємо миру 

                                                і світлої долі,
Запалу енергії, сили доволі.
Щедрості серця, людської поваги.
Здоров`я міцного та щастя без краю
Хай Бог посилає 
                       на довгі роки!

Колектив Чортківського 
РВ УМВС України 
в Тернопільській області.

Не так давно до нас у редакцію наш постійний дописувач, позаштатний кореспондент, а також 
знаний краєзнавець Ярослав Свистун приніс цікаву фотографію з незвичними об`єктами зйомки: 
кулями світлого кольору. Зробив він даний знімок в Угринській печері у квітні ц. р. власноруч.  

Пан Ярослав так пояснює сфотографоване:
– У науці й ізотериці є визна-

чення цього феномену як безті-
лесна сутність. Якщо безтілесна, 
то можна подумати, що немате-
ріальна. Але хто конспектував 
Леніна, той пам`ятає визначення 
матерії – все, що фіксується. Тоб-
то, якщо вона (сутність) фіксуєть-
ся цифровим фотоапаратом, то є 
матеріальною. Якщо вона матері-
альна, а є припущення, що це не-
упокоєні душі, то виходить, що й 
душа матеріальна.  Є й інша точка 
зору, яка зводиться до того, що 
це є плазмоїд – згусток енергії. 
А ще їх називають орбами. Мені 
здається, що це саме таке визна-
чення, що немає суб`єктивного 
домішку. Тобто, у перекладі з ла-
тини «orbis» означає «коло» або 

«куля». Тим, хто хоче бачити в тому містику, то я би сказав, що це не зовсім так, бо у житті ми 
постійно стикаємося з неорганічною формою організації матерії. Наприклад, той же цукор. Ніхто 
не вбачає чогось містичного в тому, що ложкою помішуємо його в чаї, хоча всі кристали – це 
неорганічна форма організації матерії, наділена інтелектом (здатність накопичувати, зберігати і 
відтворювати інформацію). Кристал має пам`ять, він живиться, росте, але це не органіка. Тобто, 
коли ми п`ємо чай з цукром, то, по суті, руйнуємо сутність, кусок матерії, але ж не вважаємо це 
містичним явищем.

Священик, настоятель Угринського храму Успення Пресвятої Богородиці о. Микола Ференц, 
коментуючи даний факт, зафіксований п. Свистуном в Угринській печері, припускає, що це може 
бути згусток саме позитивної енергії, відбиток якоїсь святості, бо ніщо не зникає безслідно, 
особливо добра енергетика молитов. Навіть намолений хрест, ікона дають настільки позитивну 
енергію, що це призводить до зцілення людей. Угринь – село, багате проявами Божої благодаті, 
якщо то можна так сказати, – неподалік села є печера монаха-відлюдника; оберігає місцевих 
мешканців, взявши їх під свій омофор, Матір Божа – у церкві знаходиться її зцілююча ікона. 
Угринський храм, вважає о. Микола, – це осередок духовності, з якого, як із джерела, варто по-
черпнути життєдайної сили усім християнам.

Записала Оксана СВИСТУН
Фото з архіву Ярослава СВИСТУНА

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 154623, вида-
не 25 травня 1993 р. Тернопільською ОДА на ім`я: 
КАПАЦЬ Марія Деонізіївна.

пенсійне посвідчення серії ААЕ за № 964233, 

видане 5 листопада 2008 р. ПФУ в Чортківському 
районі на ім`я: ЯРОСЕВИЧ Ярослава Микола-
ївна.

тимчасове посвідчення взамін військового 
квитка серії ТП за № 016405, видане 20 вересня 
2003 р. Чортківським РВК Тернопільської області 
на ім`я: МАКАР Андрій Васильович.

Вважати недійсними

Дивні кулі з Угринської печериЗ народженням Тебе, малятко!
У Чортківському пологовому будинку 
за період з 24 липня по 7 серпня ц. р. 

народилося 
15 дівчаток і 10 хлопчиків: 

24 липня о 19 год. 25 хв. – дівчинка 
(3 кг 35 г, 50 см) у Марії БАМБУрАК із 
м. Чортків;
25 липня о 13 год. 42 хв. – дівчинка 

(2 кг 970 г, 51 см) у Тетяни СЛОБОДЯН 
зі с. Залісся;
26 липня о 12 год. 50 хв. – дівчинка 

(3 кг 775 г, 54 см) у Світлани СТЕЦЬ зі 
с. Шманьківці,

о 18 год. 05 хв. – дівчинка (2 кг 900 г, 51 см) 
у Вікторії ПАНАСЮК із м. Чортків,

о 21 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 600 г, 
52 см) у Валентини МЕЛЬНИК зі с. Зви-
няч;
27 липня о 18 год. 55 хв. – хлопчик 

(3 кг 260 г, 52 см) у Надії ГОНТАрУК зі 
смт Заводське,

о 20 год. 45 хв. – хлопчик (2 кг 880 г, 52 см) 
в Олесі СЕНИК зі с. Шманьківчики;
28 липня о 3 год. 40 хв. – хлопчик 

(3 кг 535 г, 52 см) у Зоряни рОМАН-
ЧУК зі с. Косів;

29 липня о 8 год. – дівчинка (2 кг 870 г, 
50 см) в Ольги ФУЧ із м. Чортків;
31 липня о 00 год. 05 хв. – дівчинка 

(3 кг 545 г, 55 см) у Катерини ЛАрІО-
НИК зі с. Котівка Гусятинського району,

о 19 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 210 г, 51 см) 
у Тетяни ГОрДІЮК зі с. Палашівка;
1 серпня о 1 год. 05 хв. – дівчинка 

(3 кг 120 г, 51 см) у Галини БОЙЧУК із 
м. Чортків,

о 20 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 540 г, 54 
см) у Мар`яни рИПЧУК зі с. Джуринська 
Слобідка;
2 серпня о 8 год. 45 хв. – дівчинка 

(2 кг 200 г, 49 см) у Марії АНДрУШКІВ 
зі с. Улашківці,

об 11 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 620 г, 
55 см) у Наталії ПІВТОрАК зі с. Джурин,

о 19 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 190 г, 
55 см) в Олени КАрНІН з м. Чортків;
3 серпня о 19 год. 30 хв. – дівчинка 

(2 кг 990 г, 50 см) в Ірини МАЛЬОВА-
НОЇ з м. Чортків;
4 серпня о 16 год. 20 хв. – дівчинка 

(3 кг 520 г, 53 см) в Олени ПОШТАрУК 
із м. Чортків;

5 серпня о 00 год. 05 хв. – дівчинка 
(3 кг 150 г, 51 см) у Світлани КУЛІК зі с. 
Швайківці,

о 20 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 125 г, 
51 см) в Ольги КрИжАНІВСЬКОЇ зі с. За-
болотівка;
6 серпня о 7 год. 45 хв. – дівчинка 

(4 кг 440 г, 57 см) у Нани КрАВЕЦЬ зі 
с. Пробіжна,

о 16 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг, 53 см) 
у Валентини МАКСИМІВ зі с. Шульга-
нівка,
о 16 год. 36 хв. – хлопчик (3 кг 610 г, 

55 см) у Лілії ПУЛЯК зі с. Милівці,
о 17 год. 10 хв. – хлопчик (2 кг 945 г, 

50 см) в Уляни ЛЕВКОВИЧ із м. Чорт-
ків;
7 серпня о 7 год. 47 хв. – хлопчик 

(3 кг 155 г, 50 см) в Олени КУЛИК зі 
с. Васильків.

Родовід


