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Виходить з 1939 року

Звичаї Подія

Слова ці палко й віддано вторилися защораз і множинно злітали з уст у піднебесну вись побіля святого 
джерела Всецариці духовного комплексу добре знаного на Галичині, Волині та Поділлі храму Святої 

Покрови у Чорткові, де минулої суботи відбувався відпуст з нагоди 10-ї річниці з`яви чудодійного джерела.

«Радуйся, Всецарице, що недуги 
наші благодаттю зціляєш...»

Спас у серпні свят-
кується тричі. 14 серп-
ня на Перший Спас, за 
звичаєм, у церквах 
святили воду і букети 
з колосків, польових 
квітів та голівок маку. 
Яблучний Спас завжди 
відзначали в народі з 
великою урочистістю, 
недаремно його на-
зивають Великим Спа-
сом, святом врожаю. 
Цього дня 19 серпня 
в церквах освячують 
фрукти, овочі, мед і 
квіти. Особливо че-
кали, коли освятять 
яблука, оскільки до 
цього дня їсти їх було 
заборонено. Третій 
Спас – горіховий, от-

римав таку назву, бо до цього часу дозрівали горіхи.
Святкуванням Преображення Церква сповідує поєд-

нання у Христі двох начал — людського і Божого. Неза-
баром після того, як Спаситель відкрив учням, що Йому 
слід постраждати, бути вбитим і на третій день воскрес-
нути, Він завів трьох апостолів – Петра, Якова й Івана на 
гору Фавор і преобразився перед ними: обличчя Його 
просяяло, як сонце, одяг зробився білим, як сніг. Пре-
ображення Христове супроводжувалося з’явою старо-
завітних пророків Мойсея й Ілії, які говорили з Ісусом 
про Його близький відхід. Усіх їх осінила світла хмарина, 
і з неї почувся голос: «Це Син Мій Улюблений, що Його 
Я вподобав. Його слухайтеся!». Преображення є поява 
Сина при свідченні Отця в Духові Святому, тобто одкро-
вення всіх іпостасей Святої Трійці. Преображення поля-
гало не у зміні Божественної природи Христа, але у з’яві 
Його Божества у природі людській. Відповідно до Іоанна 
Золотоустого, Преображення відбулося, «щоб показати 
нам майбутнє преображення єства нашого і майбутнє 
Своє пришестя на хмарах у славі з ангелами».

Свято Преображення обрано для благословення плодів, 
бо в Єрусалимі саме в ту пору дозрівав виноград, який, 
власне, і прийнято освячувати в цей день. Церква, благо-
словляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що в 
ній, як у суспільстві священному, все – від людини до рос-
лини – повинно бути присвячене Богу як Його творіння.

Селяни до Спаса намагалися зібрати всі зернові. Зна-
харки востаннє заготовляли лікарські трави. «Діва Марія, 
– казали з цього приводу, – це зілля сіяла, а Спас поли-
вав – нам на поміч давав». Цього дня поминають помер-
лих родичів. Це третій день протягом року, коли забуті 
покійники можуть вийти на землю.

Народні приказки з нагоди Спаса:
Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.
Спас – усьому час.
До Спаса та й рукавиці до паса.
Прийшов Спас – пішло літо від нас.
Перший Спас час припас, Петро і Павел – два прибавив, 

Ілля-пророк – три приволок.
Як прийде Спас, то комарам урветься бас, а як прийде 

Пречиста – забере їх нечиста.

Спасовий усміх – 
подих осені

Все щедріші вранішні роси, густіші вечірні 
тумани. Стиглі соняхи задумано-журливо 

хилять свої обважнілі голови у передосінній 
покорі... Вистоялося літо й забриніло ледь 

сумовитою струною над притишеними 
скошеними полями. На порі – Спас.

Те джерело, як і сам Святопокровський храм, упродовж 
поминулих десяти літ стали місцем паломництва тисяч 
прочан з усіх усюд. Тут, на цьому відпустовому місці, три 
роки тому з такої ж оказії вже побував Предстоятель Укра-
їнської Православної Церкви Київського Патріархату Фі-
ларет. І ось – приїзд Його Святості вдруге. Так само при-
тишені старезні ясени на церковному подвір`ї, що немов 
вслухаються у благовіст-бесіду таких же старезних дзво-
нів. Притишений гомін численної людності побіля церков-
них воріт – усі в очікуванні появи Святійшого. І знову, як 
і тоді, – лагідний усміх на його відкритому чолі, просте 
й надзвичайно доступне для кожного патріарше благо-
словення. Тут, у воротах, дівчата в барвистих стрічках та 
українських вишиванках, за одвічним народним звичаєм 
підносять шанованому гостеві пишний коровай. А у храмі 
його настоятель, будівничий та зодчий любовно постав-
лених тут духовних споруд і знаків й водночас архітектор 
людських душ митрофорний протоієрей Михаїл Левкович 
зустрічав Верховного архиєрея хрестом – символом віри, 
потверджуючи визнання його влади.

Відтак – торжественне облачення Святійшого у патріар-
ші ризи і початок очоленої ним Святої Літургії у співслу-
жінні аж з вісьмома (!) єпископами та 64-ма священиками, 
до того ж, без огляду на їх приналежність як до єпархій, 
так і до конфесій. З Патріархом співслужили митрополи-

ти Львівський Димитрій, Чернівецький Данило, Хмель-
ницький Антоній, архиєпископ Нестор, єпископи Кирило, 
Марк, Павло, Дмитро (правлячий єпископ Бучацької єпар-
хії УГКЦ). Участь у Богослужінні рівно з православним 
духовенством (УПЦ КП ТА УАПЦ) брали й представники 
духовенства і греко-католицького, й римо-католицького 
обрядів.

У слові до вірних Патріарх напрочуд доступно й дохід-
ливо означив присутність у земному бутті кожного з хрис-
тиян Пресвятої Богородиці, нашої Найсвятішої Заступни-
ці перед Її Єдинородним Сином – Господом нашим Ісусом 
Христом, до Котрої упродовж двох тисячоліть звертають-
ся за поміччю усі немощні та страждущі. І Вона звершує 
стільки чудес! Одним з таких стала й чудодійна з`ява дже-
рела Всецариці у Чорткові, котре через два роки свого 
буття було осяяне знаменням Божої благодаті – фігуркою 
Матінки Божої на куполі дзвіниці. Та з`ява стала предві-
стям близького в часі оновлення та демократичних пе-
ремін українського люду, нашої державності. Попередній 
візит Патріарха три роки назад осінив визрілу у великій і 
світлій, многостраждальній душі українського народу не-
поборну потребу в єдності – адже й тоді соборно за долю 
України, єдину українську Церкву щиро й зворушливо мо-
лилися всі присутні, кожен небайдужий серцем. 

(Закінчення на 4-й стор.)

23 серпня – 10 год. – урочиста церемонія з на-
годи святкування Дня Державного Прапора Украї-
ни (центральний майдан міста); покладання квітів до 
пам`ятника Т.Г.Шевченку, пам`ятного Хреста з нагоди 
2020-ї річниці Хрещення України-Руси, пам`ятнику ку-
рінному Бистрому.
24 серпня – 9 год. – святкові Богослужіння у храмах 
району;
15 год. – спільний молебень біля Хреста на честь Неза-
лежності України біля церкви Св. Покрови;
16 год. – святковий концерт  (міський парк культури та 
відпочинку ім. І.Франка, Співоче поле);
16 год. – фінальна зустріч кубка району з футболу (ста-
діон «Харчовик»);
У ході святкування – Свято медівника, Свято кві-

тів; різноманітні конкурси, розваги, спортивні тур-
ніри; працюватиме містечко народних умільців, 

виїзна торгівля.

Програма святкування Дня Державного Прапора 
і 21-ї річниці Незалежності України на Чортківщині
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Прес-конференціяВ органах влади
 У понеділок, 13 серпня, на апаратній нараді при голо-

ві райдержадміністрації Я.Стецю за участю голови район-
ної ради В.Заліщука, керівників управлінь, відділів та ін-
ших структурних підрозділів РДА насамперед йшлося про 
завершення жнивної кампанії в районі. Зі слів начальника 
агропромислового розвитку РДА І.Бабія, якби не проливні 
дощі, то на цьому тижні Чортківщина уже б справляла об-
жинки. Намолочено близько 70 тис. т хліба, що на 4,5 тис. 
т більше до минулого року. Середня врожайність – 37 ц/
га. Одночасно йде підготовка ґрунту під майбутній урожай. 
ПАП «Ювілейне», «Паросток», «Нива-Біла» уже посіяли ози-
мий ріпак. Цими днями господарства приступають до видачі 
зерна на паї.

Начальник райфінуправління Г.Ізвєкова проінформувала 
про виконання доходів місцевих бюджетів. Т.Яремко, на-
чальник районного відділу освіти, закцентувала увагу при-
сутніх на підготовці загальноосвітніх шкіл району до нового 
навчального року. Начальник відділу охорони здоров’я РДА 
Я.Ратушняк повідав про проведення ремонтних робіт в ам-
булаторіях загальної практики сімейної медицини. Голова 
РДА Я.Стець дав доручення створити комісію з об’їзду ме-
дичних закладів району з метою вивчення їхніх проблемних 
питань та можливих шляхів їх вирішення. 

У ході наради також йшлося про підготовку до святкуван-
ня 21-ї річниці Незалежності України, про виконавську дис-
ципліну, вручення цифрових телетюнерів окремим категорі-
ям громадян відповідно до соціальних ініціатив Президента 
України, неврегульоване питання міських перевезень, ви-
конання районної програми за минулий місяць з промисло-
вого виробництва. Також велася мова про підготовку району 
до осінньо-зимового періоду. За результатами розгляду цих 
питань головою райдержадміністрації дано ряд доручень до 
виконання.

Позавчора, 15 серпня, відбулося засідання оргкомітету з 
відзначення на Чортківщині Дня Державного Прапора і 21-ї 
річниці Незалежності України під головуванням голови рай-
держадміністрації Я.Стеця, за участю заступника голови 
РДА І.Стечишина, заступника голови райради Л.Хруставки, 
секретаря міської ради М.Бевза, представників відділу 
культури, освіти, правоохоронних органів, військової части-
ни, духовенства. Мова велася про залучення всіх сільських 
рад району до ярмарку медівників і концертної програми; 
визначення місць у парковій зоні для торговельних точок і 
народних умільців; організації розмаїтого свята квітів; на-
голошувалося й на достатньому енергозабезпеченні та 
доведенні до ладу концертної сцени. Доречно прозвучало 
зауваження щодо нерозгалуження святкування, якщо запро-
шуватимуться відомі виконавці, вокально-інструментальні 
гурти, то бажано, щоби концертна програма уся проходила 
у визначеній зоні – співочому полі міського парку відпочинку 
ім. І.Франка.

Опісля ряду пропозицій голова РДА Я.Стець дав цілу низ-
ку конкретних доручень до виконання.     

Учора, 16 серпня,  голова райдержадміністрації Я.Стець 
і голова районної ради В.Заліщук провели нараду-семінар 
з сільськими головами і керівниками приватних аграрних 
та переробних підприємств району за участю запрошених 
керівників управлінь, відділів РДА та служб району. Пер-
шочергово слово мали керівники Марилівського МПД ДП 
«Укрспирт» І.Цибрівський та ТОВ «Чортківський цукровий 
завод» В.Медвідь. Перший доповів про основну проблему 
підприємства – відсутність сировини, закликав керівників 
агропідприємств здавати продукцію, щоб не зупинити ді-
яльність заводу. Недовірливо сприйняли дану інформацію 
місцеві аграрії, оскільки не до кінця вирішено питання роз-
рахунків за здану продукцію, невчасно проводиться оплата. 
Голова РДА Я.Стець доручив керівнику спиртового заводу 
ставити питання перед вищим керівництвом, шукати вза-
єморозуміння і співпрацю з аграріями, виробляти стратегію 
перспектив розвитку підприємства на роки вперед. Анало-
гічні завдання отримав і керівник ТОВ «Чортківський цукро-
вий завод», котрий спростував чутки про можливу ліквіда-
цію заводу, зазначив, що підприємство завершує підготовку 
до переробного сезону, опрацьовуються умови договорів. 
Довів інформацію про те, що підприємство працює в пла-
новому режимі і проблем, які б загрожували роботі заводу, 
фактично немає. Сільські голови, керівники ПАП цікавилися 
у керівника цукрозаводу питанням відсутності договорів на 
співпрацю, причинами оплати за збереження та заванта-
ження цукру.

Іншими важливими питаннями наради-семінару були ви-
користання коштів на ремонт доріг, підготовка до чергових 
парламентських виборів, проведення нормативно-грошової 
оцінки землі, порядку сплати земельного податку громадя-
нами тощо.

Членами його команди насамперед була 
оприлюднена пріоритетна мета їх канди-
дата: як досягти успіху, покращити умови 
життя земляків. Адже вагомим акцентом, 
так би мовити, «родзинкою» 42-річного 
Т.Козака є те, що його коріння галузить-
ся на Чортківщині, у с. Скородинці, де він 
зростав до семи літ від роду (хоч народив-
ся на Львівщині, у Дрогобичі) й фактично 
провів усе своє дитинство та й отроцтво, 
приїжджаючи щоліта до бабусі з дідусем, 
котрі його, по суті, й виховали через за-
йнятість батьків. Навчався у Московському 
університеті ім. М.В.Ломоносова (за часів 
Союзу найпрестижнішого вузу країни) на 
факультеті обчислювальної математики та 
кібернетики за спеціальністю «Прикладна 
математика», котрий закінчив з червоним 
дипломом. 

Має ще дві вищі освіти – фінансову й 
банкову, трудову діяльність розпочав у 
студентські роки, напрацювавши натепер 
більше 20 років у галузі фондового рин-
ку, інвестицій, банківської справи. Здобув 
міжнародний досвід роботи в інвестиційно-
фінансовій сфері, стажуючись та працю-
ючи в країнах Європи, «докопавшись» до 
глибин механізму фінансування економіки 
й відчувши переваги європейського капі-
талізму – соціально орієнтованого, з «люд-
ським обличчям», завдяки чому європейці 
більш захищені ніж українці. У 25-літньому 
віці заснував інвестиційну компанію «УНІ-
ВЕР», що згодом перетворилася на міжна-
родну інвестиційну групу, де нині Т.Козак є 
президентом.

Знайомлячи представників мас-медіа 
та громадськості округу (а їх зібралося до 
двох десятків осіб) із власною особою та 
програмою, кандидат у нардепи вів мову й 
про свою незаплямовану репутацію фахів-
ця, котра на Заході проявляється одразу, 
ідентично до лакмусового папірця, а також 
про політичні уподобання. 

Виявляється, у січні 2005-го він був 
на Майдані і дух Майдану пройшов крізь 
нього. Тоді й відчув, усвідомив до глибини 
душі, що Україна – то не частина Союзу чи 
Росії, а незалежна держава, котра має ста-

ти самодостатньою. Дивився на неї очима 
європейців і мимоволі проймала гордість, 
що й спонукало повернутися – якраз 2005-
го компанія «УНІВЕР» запрацювала в Укра-
їні. 

Та з плином часу ставлення до інозем-
них інвесторів змінилося в гірший бік, а по-
тік іноземних інвестицій впав до нуля. За 
словами Тараса Козака, нинішня політична 
ситуація в Україні нагорі та внизу (недоско-
налість законодавства та високий рівень 
корупції) стимулює негативний інвестицій-
ний клімат, котрий не сприяє залученню 
будь-яких інвестицій. Що він може запро-
понувати? Насамперед докорінні зміни з 
метою підвищення інвестиційної приваб-
ливості України. Адже є автором трьох 
законопроектів фінансової тематики, два 
з яких пройшли перше читання у ВР (далі 
їх «зарубали», оскільки прозорі правила 
ведення фінансових справ, які пропонува-
лися цими законопроектами Т.Козака, не 
вигідні тим, хто звик «ловити рибку у кала-
мутній воді»). 

Отже, головна теза його передвиборної 
програми – залучення інвестицій, насам-
перед іноземних: не тільки коштів, а сучас-
них технологій, відродження та побудови 
виробництв, що веде до створення нових 
робочих місць. 

Друга вагома складова програми – пен-
сійна реформа, запровадження її другого 
рівня (що нині відкладається аж на 2015 
рік), який працює в усьому світі й дозво-
ляє європейським чи то американським 
пенсіонерам жити по-людськи, навіть по-
дорожувати. Суть її – накопичення на інди-
відуальних пенсійних рахунках громадян 
частини сплачуваних ними податків. 

Третій чинник – обов`язкова фінансова 
грамотність населення, у чому нині не за-
цікавлені державні структури. На думку п. 
Тараса, вже школяр має знати, що таке по-
датки, кредит, депозит, пенсія, які права 
позичальників, що таке страхівка і т. д.

Окремі деталі до текстури розмови, зо-
крема щодо унікальності позиції кандида-
та в нардепи, учасники прес-конференції 
почули з уст його довіреної особи Віктора 

Рибаченка – професійного політтехно-
лога, котрий працює на виборах чимало 
літ і має у своєму доробку виграні мажо-
ритарні кампанії, проведених у Верховну 
Раду України народних депутатів (цьогоріч 
теж отримав аж шість пропозицій очолити 
кампанії, однак обрав Т.Козака). Пояснив 
чому: у його кандидата не такі сильні по-
зиції для ведення кампанії – не розкидати-
ме грошей, не підкуповуватиме виборців, 
а тому працювати цікаво – засобом пере-
конання та відкритої й чесної, професійної 
полеміки з іншими кандидатами у нарде-
пи. Крім того, привабила моральна та іде-
ологічна позиція п. Тараса, його чесність, 
національно-демократична спрямованість, 
європейський підхід. В.Рибаченко зазна-
чив, що шлях, який пропонує краянам 
Т.Козак (не подачки, а стратегію розвитку) 
не може бути подоланий за місяць чи рік, 
це всього лиш один, перший крок, та його 
треба зробити.

Спектр запитань, адресованих пер-
шому із зареєстрованих кандидатів-
мажоритарників, галузився і вглиб, і вшир. 
Звісно, чи не найбільше надійшло еко-
номічних, насамперед від представників 
підприємницьких структур, хоча п. Тарас 
намагався відповісти на них якомога по-
пулярніше. Скажімо, стосовно того ж під-
вищення фінансової грамотності; щодо фі-
нансових законопроектів та реформування 
пенсійної системи; відносно інвестування 
у плані залучення активних та пасивних ін-
весторів; куди на Чортківщині можна вкла-
дати кошти, крім аграрного сектора тощо. 

Журналістів цікавили Козакові ідеї сто-
совно реформування нинішньої влади; чи 
є, на його думку, в Україні люди подібно-
го штибу, формації, готові підтримати ці 
гасла й ідеї та іти до парламенту з такою 
ж стратегією; яким політичним силам на-
даватиме перевагу у ВР в разі обрання її 
депутатом; у який спосіб взаємодіятиме 
з виборцями за тієї ж умови. Він відпо-
вів, що співпрацюватиме з національно-
демократичними силами (точно не з 
партією влади чи комуністичною) – націо-
нально свідомими прагматиками, схожими 
по духу; що, мабуть, по кожному округу 
йтимуть до ВР представники нової форма-
ції, котрі в разі потрапляння до парламенту 
неодмінно знайдуть там одне одного; що 
ставши депутатом щомісяця працювати-
ме в окрузі, створивши тут постійно діючі 
інституції для першочергової боротьби з 
низовою корупцією. 

Надійшли й провокаційні запитання, на 
кшталт удару нижче пояса типу «чи не тре-
ба було «розкручуватися» на окрузі зна-
чно раніше» і «чи правдиві чутки, що ваша 
виборча кампанія по округу найдорожча 
й оцінююється у 9 млн. $», що загалом і 
забезпечило цікавий та відкритий полілог. 
Районку було репрезентовано запитанням 
стосовно національних особливостей, яки-
ми Тарас Козак, людина із суто національ-
ним іменем-прізвищем і навіть брендом із 
зображенням козака, має «брати» вибор-
ців. На що кандидат у нардепи відповів: 
«Хочу, щоб ми як європейська територія 
не йшли у Європу, а Європа йшла до нас. 
Щоб ми не виїжджали туди на заробітки, 
а працювали тут. Бо ми вже є Європою. 
Прагну і намагатимусь втілити тут євро-
пейські устремління...».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

ВаВрик Олег Володимирович, наро-
дився 26 червня 1967 р. в м. Чортків, гро-
мадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, осві-
та вища, директор, ТОВ “Ваврик і Ко”, член 
Політичної партії “УДАР (Український Де-
мократичний Альянс за Реформи) Віталія 
Кличка”, проживає в м. Чортків, судимість 
відсутня, суб’єкт висування – Політична 
партія “УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка”. 

ВеличкО Володимир Омелянович, 
народився 26 травня 1979 р. в м. Чортків, 
громадянин України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території Украї-
ни, освіта вища, заступник фінансового 

директора, фондова компанія “Навігатор-
Інвест”, безпартійний, проживає в смт За-
водське Чортківського району, судимість 
відсутня, самовисування. 

СкакУн людмила Петрівна, наро-
дилася 9 грудня 1977 р. в м. Чернівці, 
громадянка України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території Украї-
ни, освіта вища, приватний підприємець, 
безпартійнa, проживає в м. Чортків, суди-
мість відсутня, самовисування.

ПОлянчич Михайло Михайлович, 
народився 20 квiтня 1958 р. в с. Плава 
Сколівського району Львівської області, 
громадянин України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території України, 

освіта вища, народний депутат України, 
безпартійний, проживає в м. Київ, суди-
мість відсутня, самовисування.

ХОлОднюк Павло Васильович, на-
родився 23 березня 1970 р. в с. Улашківці 
Чортківського району, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, 
приватний підприємець, член Україн-
ської партії “Зелена планета”, проживає 
в м. Чортків, судимість відсутня, суб’єкт 
висування – Українська партія “Зелена 
планета”.

ВіВат іван Осипович, народився 28 
липня 1956 р. в с. Чорнокінці Чортківсько-
го району, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, тимчасово не 
працює, член політичної партії Конгрес 
Українських Націоналістів, проживає в 
с. Малі Чорнокінці Чортківського району, 
судимість відсутня, суб’єкт висування – 
політична партія Конгрес Українських На-
ціоналістів.

Тарас КозаК: «Щоб Європа йшла до нас, 
а не ми просилися в Європу»

На минулому тижні, у середу, буквально через кілька днів після 
отримання у ЦВК повного пакета документів про реєстрацію 
кандидатом у народні депутати України по одномандатному 

виборчому округу № 167 (першим в окрузі) Тарас Козак разом 
зі своєю командою зібрав першу прес-конференцію.

167-й виборчий округ: хто вони, кандидати у депутати? (Частина 2)
Завтрашнього дня спливає термін прийняття рішення Центральною виборчою 

комісією про реєстрацію кандидатів у народні депутати України 
(або відмови у їх реєстрації), а у триденний строк воно має бути 

оприлюднене. У попередньому номері нашої газети ми вказали прізвища 
зареєстрованих ЦВК перших семи кандидатів у нардепи по 167-му 

виборчому округу. За останній тиждень ЦВК на своєму офіційному веб-сайті 
оприлюднила ще шість прізвищ кандидатів, які подаємо нижче у порядку 

їхньої реєстрації (станом на 16-ту год. 16 серпня):
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Знай наших! З перших уст

Дружба без кордонів

Миті насолоди

Улюбленець публіки, гордість не 
лише нашого району, а й області 
– народний аматорський хор «Га-
личина» (керівник – Іван Кікіс, кон-
цертмейстер – Андрій Шевченко) 
Чортківської центральної комуналь-
ної районної лікарні «Галичина» вже 
вчетверте став учасником даного 
фестивалю. 

Учасники колективу з надзвичай-
ними почуттями вже вкотре насо-
лоджувалися неповторними барва-
ми дійство та потішили мешканців і 
гостей Іллічівська майстерним вико-
нанням пісень Ю.Штельмаха. «Гали-
чани» відчули особливу увагу з боку 
організаторів фестивалю. Валентина 
Сергіївна – дружина Ю.Штельмаха – 
особисто зустрілася з чортківчанами 
в переддень фестивалю; відбулася 
дуже цікава розмова про значимість 
української пісні в російськомовно-
му місті. Коли хористи запитали у 
співрозмовниці, чи легко їй органі-
зовувати такий вельми обширний 
фестиваль, то Валентина Сергіївна 
відповіла з дивним блиском в очах: 
«А коли на Україні було легко? За-
вжди нав’язувалося бажання, щоби 

ми – українці – розмовляли ту-
рецькою, австрійською, польською 
чи російською, а ми таки говоримо 
українською, співаємо українською, 
виховуємо в українському дусі мо-
лоде покоління. Тому українська 
пісня живе і буде жити!». Хвилинку 
подумавши, жінка додала: «Під час 
війни я з мамою була в Сталінграді. 
У той час (руйнувань, голоду та хо-
лоду) ніхто не нарікав на труднощі, 
всі працювали з повною віддачею 
сил для фронту». І цей факт став для 
Валентини Сергіївни дуже значи-
мим. Відтоді твердо закріпилась у її 
серці віра – «… що би не трапилось, 
ми все переборемо, які би труднощі 
не стали на шляху, ми все витрима-
ємо і будемо жити, творити, бо ми 
– українці! Тому потрібно триматися 
за свою мову, свою пісню, свою іс-
торію, своє коріння…». Від цієї тен-
дітної жінки віє таким патріотизмом, 
що ним заряджалися всі оточуючі; 
пані Валентина побажала успішного 
виступу нашому хору.

Розпочалося дійство святковою 
ходою від музею образотворчих 
мистецтв ім. О.Білого до культурно-

ділового центру Іллічівського мор-
ського вантажного порту. Очолював 
урочисту колону духовий оркестр Іл-
лічівського порту, виконуючи похід-
ний марш. Колективи-учасники фес-
тивалю в українському строї гордо 
йшли центральною вулицею міста. 

За програмою фестивалю наш 
хор «Галичина» давав концерт у па-
лаці культури; в репертуарі – пісні 
Ю.Штельмаха. Опісля виступу Ва-
лентина Сергіївна уклінно дякува-
ла хористам за неперевершений 
спів. Вона мовила: «Я давно шука-
ла колектив, який зміг би передати 
характер пісень так, як їх відчував 
Юрій Миколайович. І я його наре-
шті знайшла. Це – хор Чортківської 
райлікарні «Галичина». Я щиро вдяч-
на хористам за те, що саме завдяки 
такому виконанню пісень продовжує 
жити мій чоловік…».  

Відрадно сказати, Валентина 
Сергіївна офіційно запросила наш 
колектив дати концерт у Львові, в 
закладі, де навчався Ю.Штельмах, 
на вшануванні його пам’яті. 

Фестиваль проходив на високому 
рівні. Солов’їно лунала українська 
пісня, вишиванки переливалися різ-
нобарвами, емоції переповнювали 
як виконавців, так і глядачів, які не 
пошкодували аплодисментів і захоп-
лених вигуків «Браво!». Журі спра-
ведливо оцінювало майстерність 
учасників. Народний аматорський 
хор «Галичина» виборов почесне ІІ 
місце фестивалю. Щасливі, окрилені 
перемогою, переповнені емоціями, 
учасники хору повернулися додому 
з надією на ще неодноразову поїзд-
ку до гостинного міста Іллічівськ. 

Учасники «Галичини» висловлю-
ють щиру вдячність організаторам 
фестивалю – відділу культури Іллі-
чівської  міської ради, клубу шану-
вальників народного мистецтва ім. 
Ю.Штельмаха, родині Штельмахів. 
Особлива дяка Валентині Сергіївні 
Штельмах, яка захоплює ентузіаз-
мом, вірністю пам’яті свого чоловіка, 
молодістю душі, завзятістю; у неї є 
чому повчитися і брати приклад. 

Тетяна АНДРУХІВ,
заступник головного лікаря 

Чортківської ЦКРЛ 
з медсестринства, учасниця 

хору «Галичина»

Отже, дана програма під назвою 
«Арт-діалог» тривала від 31 липня, 
як уже було сказано, до 9 серпня. 
Дні гостювання на чортківській землі 
для поляків були насиченими вкрай: 
п`ятигодинні репетиції, які, проте, 
не виснажували, а навпаки, ніби 
насичували енергією; потім – екс-

курсії містом, а 
ще – майстер-
класи з ліплен-
ня вареників, 
в и г о т о в л е н -
ня ляльок-
мотанок (діти 
побували у 

етно-майстерні «Куферок», у якій 
демонструє свої роботи народна 
майстриня Ірина Вербіцька); роз-
фарбовували сіре каміння різноко-
льоровими барвами, перетворюючи 
його у митецькі шедеври; плели ви-
роби з бісеру… Словом, проводи-
ли час дружно, весело, захопливо. 
Підсумком програми «Арт-діалог» 
став звітний концерт, організований 
спільно польською та українською 
молоддю. Танцювати гопак – разом, 
співати пісень по-польськи – теж 
гуртом, усі разом. Під завершення 
свята учасники мистецького діалогу 
обмінялися грамотами та невелич-
кими сувенірами.

Оксана СВИСТУН
Фото Олександра ХОТюКА

Із болем у серці мешканці села Шманьківці сприйня-
ли проект мовного закону Колесніченка-Ківалова, що 
став потужним наступом на українську мову та на все 
українське. Надія на те, що Президент України Віктор 
Янукович його не підпише, провалилася.

Зрозуміло, кожному українцеві потрібно виховувати 
серед нашого населення почуття відповідальності за 
стан державної української мови, її чистоту. За цю важ-
ливу, вкрай необхідну справу в нашому селі взялися 
директор сільського будинку культури Ольга Воробель 
і художній керівник Катерина Фундяк. Вони підготували 
й провели 12 серпня вечір на тему «Рідне слово моє, не 
мовчи», залучивши до дійства шанувальників україн-
ської пісні, поезії – молодь села, учнів місцевої школи. 
Лунали пісні про прекрасну мелодійну українську мову, 
звучали поезії на дану тематику. Глядачі обдаровували 
виступаючих палкими щирими оплесками.

Відрадно, що поруч із дорослими аматорами в кон-
церті взяли участь і наймолодші сільчани. Віриться, що 
ці діти будуть гідними представниками української на-
ції.

Ольга Воробель щиро подякувала всім учасникам 
вечора та глядачам і принагідно запросила усіх-усіх на 
наступний урочистий захід, який присвячуватиметься 
Дню Незалежності України.

Петро ЗАХАРЧУК,
с. Шманьківці

Відчинилися церковні ворота та людські серця для 
першосвятительського візиту Святійшого Патріарха 
– повільною ходою Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет увійшов на церковне подвір’я хра-
му Святої Покрови. Вдруге нога Філарета ступила на 
чортківську землю, несучи з собою благочинні наміри 
та многолітні думки. Настоятель церкви Святої Покро-
ви митрофорний протоієрей Михаїл від імені кліру і всіх 
православних чортківчан виголосив Святійшому Патрі-
арху Філарету подячне слово за Його Архипастирський 
візит, запросив Його Святість піднести свої Святитель-
ські молитви за наш край. Побувавши в церкві Святої 
Покрови, оглянувши храмові святині та чудові розписи 
інтер’єру, релігійні експозиції біля церкви, Предстоя-
тель УПЦ КП  висловив вдоволення та відверто зізнав-
ся, що Божий храм воістину споруджений на славу Гос-
подню і служить спасінню та умиротворенню віруючих. 
Чисельна громадськість вітала Його Святість, уклінно 
схиляючи голови та просячи благословення на щасли-
ве та у вірі Христовій життя.

 Незважаючи на втому після тривалого переїзду, Свя-
тійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 
відповів на кілька запитань релігійного та світського 
характеру. 

(Закінчення на 4-й стор.)

зворушлива зустріч з 
Його Святістю Філаретом
10 серпня ц. р. з першосвятительським візитом 

з нагоди ювілейної прощі до 10-ї річниці 
освячення джерела Пресвятої Богородиці заради 
Її чудотворної ікони «Всецариця» на Чортківщину 

прибув Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет. Його Святість 

супроводжувала делегація Хмельниччини, яку 
очолив митрополит Хмельницький і Кам’янець-

Подільський Антоній. Короваєм, квітами та 
щирими вітаннями зустріли на межі Хмельницької 
та Тернопільської областей Предстоятеля УПЦ КП  

архиєрей – преосвященнійший Павло, єпископ 
Тернопільський і Теребовлянський, настоятель 

церкви Святої Покрови митрофорний протоієрей 
Михаїл Левкович, світська влада – голова 

райдержадміністрації Ярослав Стець, голова 
районної ради Володимир Заліщук, громадські 

та політичні діячі.

Хор «Галичина» – призер фестивалю

Мистецький діалог між двома народами
Уже не раз у публікаціях ми згадували про те, що між чортківськими 

мистецькими колективами, зокрема танцювальним ансамблем 
«Джерельце» (кер. – М.Євсюкова), МГО «ІНІЦІАТИВА» та 

культуральною родиною польської ґміни Добжень Вєлький існує тісна 
співпраця у плані налагодження дружніх добросусідських відносин, 

встановлення обміну культурними традиціями двох слов`янських 
народів й т. ін. У липні наші чортківські юнаки та юнки гостювали 

у Польщі, а вже з 31 липня приймали гостей у себе. Коротко – про 
програму перебування польської молоді на Чортківщині.

Уже вшосте скликає виконавців української пісні фестиваль 
ім. ю.Штельмаха «Серпневий заспів» у м. Іллічівськ Одеської 

області. Сюди з’їхалися колективи з різних куточків України. Цьогоріч 
фестиваль відбувався протягом трьох днів – із 3-го по 5 серпня. Його 
учасників організатори лагідно називають «журавликами»; господарі 
всіх зустрічали радо й гостинно. Свою майстерність демонстрували 

як знані колективи, так і ті, що приїхали вперше.

Рідне слово моє, 
не мовчи
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19 серпня. Тривалість дня – 14.16. Схід – 5.53. Захід – 20.09. Преображення Господнє

З перших уст

Пошанування

Подія

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Й нині Святійший Філарет стурбо-
вано ронив зі своїх уст гіркі слова 
правди про нашу роз`єднаність, про 
те, що не зважаємо на попущен-
ня Господа, котре є випробуванням 
для нас задля зміцнення сили віри 
й моці духу. А прояви того попущен-

ня  – «протягнутий» через парла-
мент мовний закон, котрий сулить 
панування російської мови в укра-
їнському народі на противагу рідній, 
праматірній; дослуховування до за-
кликів Патріарха Московського і всієї 
Русі Кіріла, що зачастив до України 
та пропонує нам «рускій мір». Проти-
стояння ж таким спокусам, бачення 
істинного шляху християн закладене 
вже самими началами Божої науки, 
Господніх заповідей.

Про цінності істинні та мнимі, про 
нагороду Неба за людські чесно-
ти мовив у слові до пастви єпископ 
Тернопільський і Теребовлянський 
Павло. І – голосив про сутність у долі 
України, українців як носіїв духовних 
та національних цінностей, генокоду 
українства Матінки Божої, покро-
вительки нашого народу та нашого 
краю, Яка допомагає християнам 

віднайти дорогу до Бога й до храму.
Заспівали лунко дзвони у висо-

кості на всю округу, голосячи благу 
вість: розлилася широчінь людської 
ріки надовкіл храму, простуючи до 
святого джерела Всецариці. «Ра-
дуйся, Скарбе Христового миру, ра-
дуйся, Захисте правди від спокус, 
радуйся, Світло, радуйся, Всецари-

це, що недуги наші благодаттю зці-
ляєш!» – линуло й линуло під скле-
пінням каплички над джерелом, де 
троє білосніжних ангелів утримують 
на своїх німбах шестикутну стелю з 
образом Всецариці. Опісля відправ-
лення Акафісту до Пресвятої Бого-
родиці десниця Патріарха щедрот-
но скроплювала мирян живильною 
свяченою водою. І лучилося в тім 
моменті так численно щирої і без-
межної втіхи, сіючи-засіваючи бра-
толюбіє та єдиномисліє. 

Святочне Богослужіння умісти-
ло не лише численно прочан, ко-
трі приступали до святої Сповіді та 
Причастя, а й шлюб новонародже-
ної родини, що стало символом не-
знищенності нашого духу і нашого 
роду. І в часі прощання з вірними, 
знову простуючи живим коридором 
від церковних воріт й благословлячи 
їх, Патріарх Філарет засвідчив над-
звичайно втішні для людності довіру 
й відданість, близькість та щирість, 
просту й високу духовність найви-
щого карбу, що полонить, спонукує 
до віри у істинну святість.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Миколи ЛАНОВЕГИ

«Я знаю Юрія Чижмаря особисто ще 
з того часу, коли він очолював Терно-
пільську область. Я завжди бачив його 
державницьку позицію, його діяння за-
вжди були спрямовані для блага жите-
лів Тернопільщини як і всієї України», – 
зазначив Предстоятель. Таким чином 
Патріарх Філарет високо відзначив 
вклад Юрія Васильовича у відроджен-
ня української Церкви, а саме прак-
тичну допомогу релігійним громадам в 
отриманні права власності на церковні 
споруди, а також відкриття юридично-
консультаційного пункту, що спеціалі-
зується саме з цих питань.

У Чорткові Патріарх Філарет очолив 
Божественну Літургію та Акафіст до 
Пресвятої Богородиці, що були звер-
нені до чудотворної ікони Всецариці, 
яка знаходиться в храмі. З ним спів-
служили 64 священики з різних єпар-
хій України. Поклонитися іконі завітали 
сотні прочан з Рівненської, Волинської, 
Хмельницької, Чернівецької та Івано-
Франківської областей.

У своєму казанні Патріарх торкнув-
ся теми багатостраждальності укра-
їнського народу. «Нині, коли Україна 
здобула незалежність, українці повин-
ні довести, що гідні її», – переконаний 
Патріарх Філарет. На його думку, голо-
вне завдання, що стоїть перед україн-
ським суспільством, – це досягнення 
єдності. «Єдність в державі, єдність в 
церкві і єдність в мові. Цю єдність ми 
маємо захищати усіма силами, – ска-
зав Предстоятель. – Бо без цього не 
буде України». Він засудив нещодавно 
прийнятий закон про мову, як і відкри-
ту підтримку нинішньою українською 
владою московської церкви і москов-
ських служителів.

Ольга ДОБРОДУМ 

Юрій Чижмарь отримав 
високу нагороду від Філарета

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив 
юрія Чижмаря орденом Святого Миколая Чудотворця під час 

першосвятительського візиту 11 серпня у Чортків з нагоди 
ювілейної прощі до 10-ї річниці освячення джерела Пресвятої 

Богородиці. Його Святість зачитав Указ Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, в якому йдеться про нагороду юрія 
Васильовича орденом за заслуги у відродженні духовності  України 

та утвердження Помісної Української Православної Церкви. 

зворушлива зустріч з 
Його Святістю Філаретом

«Радуйся, Всецарице, що недуги наші 
благодаттю зціляєш...»

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.)

– Ваша Святосте, Ви вдруге на Чортківщині. Що 
саме плануєте донести до громади? 

– Що Господь надихне, те й буду говорити. Нама-
гатимусь донести до людей Божу істину, слово Боже. 
Духовно міцна християнська церква, людська душа – 
це єдина надія світу. Адже саме через церкву Господь 
розповсюджує Своє царство, досягає та змінює сус-
пільство. Ось скажу про мову – не можу не сказати… 
Церква благословляє лише одну державну мову – укра-
їнську. А скандальний проект, який кілька нардепів про-
тягнули у парламент, – це лукавство. Державна мова – 
це є основа народу і держави. Без мови не існує нації, і 
тому, коли у нас хочуть відібрати мову, це значить, що у 
нас хочуть забрати не тільки державу, а нашу культуру, 
історію і все, що придбав наш народ протягом більше 
ніж тисячоліття. Наступ іде насамперед через мову. Хо-
чуть, щоб ми, українці, говорили не своєю мовою. Але 
нехай знають: нічого з того не вийде. Україна є і буде!

– Ваш приїзд на Чортківщину невипадковий, 
оскільки 11 серпня – 10-а річниця освячення ка-
плички Пресвятої Богородиці заради Її чудотворної 
ікони «Всецариця». Відомо, що у 2004 році на День 
Незалежності України один військовий прийшов на 
територію храму Святої Покрови з відеокамерою, 
аби відзняти усю його красу й вислати репортаж у 
Росію сестрі. Чоловік неодмінно хотів показати й 
чудотворні джерела. Підходить він ближче до ка-
плички «Всецариці», дивиться на хрест, а його не 
видно, побачив ясність – у сонячних променях сто-
яла фігура Божої Матері. Тривало це кілька хвилин. 
Знявши диво на камеру, чоловік прийшов до церкви 
і показав парафіянам. Протягом місяця Матір Божа 
в такому вигляді являлася неод-норазово. Скажіть, 
будьте ласкаві, Вам, як Патріарху, багато разів до-
водилося чути про такі дива?

– В Україні дуже багато, більше 300, чудотворних ікон 
Божої Матері, а це означає, що через них Матір Божа 
звершує чудеса. Справа в тому, що Христос, коли воз-
носився на небо, сказав: «Я з вами до кінця віку!». Що 
це значить – Я з вами? Те, що Він постійно знаходиться 
в церкві. Божественною благодаттю. 

Христос з людьми, яка надихає віруючих на добрі 
справи, стримує від гріха і звершує чудеса. Так ось 
звершує чудеса не тільки Господь, а й Божа Матір, і 
тому по Україні чудотворних ікон Божої Матері більше 
аніж три сотні. Що таке чудотворна ікона? Це звичайна 
ікона Божої Матері, через яку Господь звершує те чи 
інше чудо. І тому ікона «Всецариця» – це теж ікона, че-
рез яку Господь робив і робить чудеса. Якби цих чудес 
не було, то люди б не шанували ікону і не приходили до 
неї з молитвами. А якщо люди шанують, значить, допо-
магає… Ви ж не йдете до ідола молитися, а до Божої 
Матері приходите, тому що Вона допомагає!

– Перед виборами до Верховної Ради України 
людям дуже складно відрізнити, так би мовити, 
зерно від полови, правду від брехні… Що порадите 
з цього приводу?

– Церква закликає політиків керуватись совістю, не 
кидати на вітер обіцянки та не йти у парламент із дум-
ками про власне збагачення. Народні депутати повин-
ні, в першу чергу, відстоювати інтереси свого народу. 
Депутатство – це служіння, а не збагачення. А у нас 
депутатство перетворюється у збагачення… Агітувати 
чи яскраво виражати власну симпатію до того чи ін-
шого кандидата представники духовенства не мають 
права. Але підтримувати і благословляти добрі спра-
ви політиків можна. Особливо, якщо в передвиборних 
програмах лідерів йдеться про збереження української 
культури, історії, мови та релігії.

Зворушливою і водночас сповненою дивовижно-
го спокою була зустріч з Його Святістю Філаретом – 
справжнє умиротворення запанувало у душі, направду 
його слова засіяли добірні зерна, а руки, знаком Хрес-
та, благословили на добро…

   
   

Ірина ЗЕНЧАК-ГУЛьКА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Фото Любомира ГАБРУСьКОГО
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День села З виставкової зали

Крізь прочинені двері з кімнати музею сяяло 
різнобарв`ям вишиванок: рушники й рушнички, кар-
тини, образи, сорочки дитячі, для чоловіків та жінок, 
серветки, скатерті, подушки… Стільки всього, що ой 
як багато! Милували око колекції ікон Марії Григорчук, 
картина Ольги Рубльовської «Леся Українка», розмаї-
те вишиття з колекцій майстринь-вишивальниць Марії 
Глови, Наталії Роги, Ірини Мацишин, Марії Пшибили. 
На виставці були роботи й інших ягільничанок, але їх 
стільки, що усіх і не перелічити. Вишивані сорочки зі 
своїх колекцій представили Степан Бубернак, Зеновій 
Шевчук, Михайло Пуляк, Андрій Мацишин та Павло Ге-
расимів. Окрім цього, відвідувачі мали змогу ознайо-
митися із творчими здобутками Христини Мазяр (ліпка 
з полімерної глини), Марії Парацій (стрічкова вишивка), 
Олега Гриньківа (картини). Вражала присутніх доско-
налість витинанок народного майстра декоративно-
прикладного мистецтва Марії Бурдяк та заслуженого 
майстра народної творчості Степана Батюка. Доречно 
сказати, що його витинанки, які побували у багатьох 
музеях України, були виставлені через 60 років і в рід-
ній Ягільниці.

На оглядини 
щойно відкри-
тої виставки 
прибули почес-
ні гості: акаде-
мік Академії 
с о ц і а л ь н о г о 
управління, за-
служений пра-
цівник освіти 
України, по-
чесний голова 
Тернопільсько-
го обласного 
т о в а р и с т в а 
« П р о с в і т а » , 
який подару-
вав музею та 
сільській біб-
ліотеці книги 
з історії крає-
знавства, а 
також Микола 
Гарбера, за-
ступник голо-
ви районної 
г рома дсь ко ї 
організації ВУТ «Лемківщина».

На невеличкому концерті, підготовленому місцеви-
ми талантами, радували своїм співом Марія Завійська, 
Любов Герасимів, Михайло Пуляк, Андрій Канюс, Рус-
лан Букалюк, Михайло Рісний та народний аматор-
ський чоловічий ансамбль лемківської пісні «Любис-
ток» і знані за межами Чортківщини музики «Лемківські 
гудаки».

Оксана СВИСТУН, 
фото автора 

*  *  *
Однак другу половину з описаного 

вище на власні очі ми вже не бачили, бо 
на той момент були в іншому кінці райо-
ну – Білому Потоці, де теж мешканці не-
величкого села відзначали своє свято. 
Негода і тут внесла свої вагомі корек-
тиви: святкування мало відбуватися на 
свіжому повітрі, серед неповторної роз-
маїтої природи, нічим не гіршої за наші 
Карпати, мали на конях їхати «цигани» 
і т. п. Проте цей сценарій організатори 
були вимушені залишити на другий рік. 

А у клубі теж усе почалося з представ-
лення уміння сільських ґаздинь. Умовно 
село поділяється на Гору і Долину, ось 
вони і пригощали присутніх – хто чим і 
як уміє.

Гадаємо, усім сподобався чудовий 
концерт, який підготувала молода енер-
гійна завідуюча клубом Зоряна Данчи-
шин. Пісні, танці, вірші, конкурс юних 
красунь, чудові сценки, де б хотілося 
виділити надзвичайно артистичних мо-
лодих людей – Наталю Чомко і Василя 
Капустинського. Без першої практично 
не відбувався жоден концертний номер, 
а Василь так уміло перевтілився в образ 
мегапопулярного нині Дзідзя, що й годі 

було розпізнати, а де справжній.
Привітали ведучі Ірина Соколова та 

Олеся Вовчук подарунками найстаршу 
мешканку села Богдану Іванівну Кра-
вець, наймолодше молоде подружжя – 
Христини і Романа Бабіїв і найменшеньку 
білопотічанку – Софійку Фортельну та її 

батьків. Поздоровили сільчан зі святом, 
вручивши цінні подарунки, і прибулі гос-
ті – кандидати у народні депутати і їхні 
представники, прізвища яких законодав-
ство не дозволяє нам наразі назвати. 

А насамкінець свята завідуюча клубом 
пані Зоряна подякувала сільському голо-
ві Ярославу Огалю за придбане для за-
кладу сучасне озвучення і музичну апа-
ратуру, директору ПАП «Дзвін» Василю 
Градовому – за матеріальну допомогу у 
ремонті приміщення, депутату районної 
ради Ганні Захаревич – за матеріальну і 
моральну допомогу в організації заходу 
і всім, хто долучився до нього.

Правду кажучи, масу емоцій отримав, 
побувавши на Дні села у Білому Пото-
ці. Перед цим не міг і подумати, що у 
такому маленькому селі, де заледве на-
раховується триста жителів, зуміють ор-
ганізувати такий чудовий захід (до речі, 
уже третій рік поспіль!). Усе ж таки, який 
талановитий наш український народ!

Любомир ГАБРУСьКИЙ, 
фото автора

Дощ забаві не завада

Це ж треба було такому статися: сон-
це нещадно палило не один тиждень, 
часом сягало в повітрі за 35 «з гаком», 
а тут прийшла довгождана неділя, на 
яку давно запланували відзначення Дня 
села у Товстенькому, і полило з неба ще 
з ночі, мов з відра…

А планувався захід на сільському 
стадіоні, спеціально облаштували там 
співоче поле, криту сцену, глядацькі 
місця, однак з уже згаданих вище при-
чин святкування «переїхало» до будинку 

культури. Довелося дещо скоригувати 
концертну програму, відмовитися від 
виступів деяких іменитих приїжджих 
артистів, проте і без цього свято, як на 
мене, вдалося.

Дещо припізнившись, годі було по-
трапити всередину не надто місткого 
осердя духовності Товстенького. Із залу 
назовні з гучномовців виривалися по-
тужні децибели, які натужно видавали 
зі своїх нехитрих електро- і ударних 
інструментів музиканти з відомого тер-

нопільського гурту «Отава», знаного не 
тільки в Україні, а й за океаном. Про-
фесійні артисти настільки добре зуміли 
завести публіку українськими популяр-
ними піснями, що вона тут же, в залі, ки-
нулася до танку – і ніхто не перебирав: 
чи то малий, чи вже сивина у скронях… 

З цього, власне, і розпочалося свят-
кування, яке перейшло у  привітання зі 
сцени землякам з уст сільського голо-
ви Бориса Качмарського, депутата об-
ласної ради Олександра Стадника, ви-
хідців з села – відомого українського 
художника Бориса Яворського, доцента 
Львівського держуніверситету Романа 
Рикалюка, викладача Прикарпатсько-
го університету Орислави Сорочки, 
телеграму-вітання також надіслав одно-
сельцям директор курортного пансіона-
ту з Рівного Володимир Гершун.

Поки музиканти змотували апаратуру, 
у протилежному кінці залу розпочався 
конкурс сільських господинь. Перемож-
ця годі було визначити, кожна вулиця 
підготувалася до свята як належиться: 
вишукані наїдки, напої, сервірування 
столів, декорації в українському стилі… 
(На власному шлунку переконався – до-
бре уміють куховарити у Товстенькому). 
На тому й зійшлися – ліпшого не визна-
чати.

А потім настала черга демонструвати 
свої таланти перед односельцями сіль-
ських аматорів сцени та вихованців міс-
цевої школи, які довели усім, що й вони 
не ликом шиті, а декого сміливо можна 
виставляти й на значно вищий рівень.

Проте того дня (чи, точніше, вже ве-
чора) іще один приємний сюрприз очі-
кував на товстеньківчан – до них завітав 
народний артист України Гриць Драпак! 
Десь з добру годину веселив непере-
вершений гуморист дотепними жартами 
невибагливу сільську публіку. 

Фіналом відзначення сільських іменин 
став святковий феєрверк, що осяяв за-
хмарене небо, проте традиційно молодь 
веселилася під живу музику до перших 
півнів.

Принагідно сільський голова 
Б.Качмарський просив подякувати че-
рез газету усім своїм односельчанам, 
особливо молоді, кожній вулиці за ак-
тивну участь у підготовці та проведенні 
свята, що ми й робимо. Дійсно, з такими 
працьовитими і талановитими людьми і 
з таким енергійним головою, як то ка-
жуть, гори можна перевернути.

Тривають у селах району відзначення своїх «Днів народжень» 
у рамках районного фестивалю-конкурсу «Від села до села – 
з піснею і словом». Минулої неділі наш кореспондент побував 

на двох таких святах – у Товстенькому і Білому Потоці.

Народне мистецтво 
Ягільниці

Чи смакували ви коли-небудь ягільницькими 
варениками? Ні? А щоб отак, як у Гоголя, 
з великої полив`яної миски та вмочаючи 

у сметану? Майже так само, як і герой «Ночі 
напередодні Різдва», куштували відвідувачі 
творіння рук господинь-учасниць конкурсу 

«Ягільницькі вареники»: зі смаком, швидко, що 
здавалось, неначе вареники самі застрибують 

до їхніх ротів. У конкурсі взяли участь 
ягільничанки різного віку й різного кухарського 

досвіду: Любов Герасимів, Руслана Козак, 
Ірина Мацишин, Оксана Врона, Марія Слома, 

Мирослава Чайка. Найбільше припали до 
смаку присутнім смаколики наймолодшої 

учасниці – Мирослави Чайки. Саме ця ґаздиня 
й отримала у нагороду мішок муки. Ось такий 
веселий і смачний конкурс проводив ініціатор 
й організатор дійства – заслужений працівник 
культури, директор народного музею історії 

Ягільниці пан Степан Бубернак у минулу неділю 
в приміщенні вищеназваного музею. Власне, 

того дня, 12 серпня, відбулося й відкриття 
виставки «Народне мистецтво Ягільниці», 

що триватиме до 25 серпня ц. р., а також було 
проведено концерт майстрів мистецтв.
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Важливо знати

Нове у законодавстві Стурбовано

ДПІ інформує

В одному з господарств виникла 
пожежа. Вогонь раптово охопив гос-
подарські будівлі й розгорівся із ша-
леною швидкістю. Уламки шиферно-
го покриття розлетілися на десятки 
метрів. Приборкати вогонь «вручну», 
без спеціальних засобів пожежога-
сіння, було неможливо. Люди, що 
збіглися допомогти впоратись з вог-
нем, мимоволі стали наче статиста-
ми того, що може він вдіяти за лічені 
хвилини.

Не знаю причини виникнення по-
жежі, проте їх може бути багато. Це 
необережне поводження з вогнем, 
дитячі пустощі, несправність елек-
тробладнання, необережно кинутий 
недопалок – кожна з них призводить 
до непоправних наслідків. Неодмін-
но – до втрати нажитого майна, а у 
гіршому випадку – до втрати люд-
ського життя.

Чи можна запобігти пожежі? Зви-
чайно, можна. Коли б у селі були 
засоби пожежогасіння, вогонь мож-
на було би приборкати, врятувати 
хоч те, що знаходилося всередині 
приміщення, зменшити матеріальні 
втрати. На жаль, ні у Кривенькому, 
ні у навколишніх селах немає засо-
бів пожежогасіння, а поки приїхала 

пожежна з Чорткова (за 30 км від 
села), залишились одні згарища. 

Вражає ще один факт. Не знаю, 
чи правда, але на запитання «Чому 
не звернулися за допомогою до Гу-
сятинської пожежної частини?» я по-
чув відповідь: «Та дзвонили, але там 
відмовили, мотивуючи тим, що це 
не їх територія». На мою думку, на 
випадок стихійних явищ не повинно 
бути граничних обмежень. І найголо-
вніше! Не може так бути, щоб село 
існувало без засобів пожежогасіння. 
Згадаймо недалекі часи, коли майже 
у кожному селі була пожежна части-
на, цілодобово велося чергування, 
особливо в часі жнив, у літні спе-
котні дні. Старші люди пам`ятають, 
що коли не було пожежних машин, 
були кінні протипожежні установки. 
На будинках малювали силуети за-
собів пожежогасіння: багор, лопату, 
відро і т. д., а також робили засте-
режні написи.

Щоб покращити протипожежну 
обстановку, необхідно забезпечити 
кожний населений пункт засобами 
пожежогасіння. Не обов`язково мати 
пожежну машину, хоч би звичайну 
мотопомпу, пожежний рукав, діжку 
для води. На це великих коштів не 

потрібно і за бажання їх можна зна-
йти. Віднайшлися ж кошти на про-
ведення Євро-2012, хоч для України 
це було не по кишені. Якщо Україна 
втратила на цьому, то це не означає, 
що всі втратили...

Ми можемо «потішитись» тим, 
що покращився «імідж» країни, що 
ми довели: у нашій державі немає 
расизму. Але, вважаю, цього мож-
на було досягти меншим коштом. 
Знаходяться кошти на проведення 
різних, іноді й непотрібних, розваг, 
на передвиборну агітацію, а на роз-
виток села (про який так «дбають» 
можновладці) грошей не завжди ви-
стачає.

Зараз триває передвиборна кам-
панія. Нині нас тішать всілякими 
обіцянками. Хотілось би, щоб зна-
йшлись люди (котрі мріють стати де-
путатами), які б конкретними спра-
вами допомогли вирішити проблеми 
села. А їх ще ой як багато!..

Це не тільки пожежна безпека. 
Наприклад, у Кривенькому декіль-
ка років не працює будинок культу-
ри, приміщення в аварійному ста-
ні. У незадовільному стані дороги, 
вулиці не освітлюються і т. д. За 
браком коштів місцева влада без 
сторонньої допомоги вирішити ці 
проблеми неспроможна.

Павло ШМАТА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
с. Кривеньке

Про випадок, що трапився у на-
шому районі, як приклад людської 
жорстокості розповів у редакції пан 
М.Рогатинський. Нещодавно, бук-
вально два тижні тому, приводячи в 
порядок обійстя, він разом із зятем 
В.Кульбою спакували сміття в мішки 
й вивезли непотріб на сміттєзвали-

ще, що біля с. Біла. Надворі – не-
стерпна спека, градусів під сорок. І 
ось, викидаючи привезене, чоловіки 
почули ледь чутне скавуління. Огля-
нувшись, не побачили нічого живого, 
лише примітили, як неподалік щось 
ворушиться. Коли підійшли ближче, 
перед їхніми очима постала страхіт-

лива картина: голова собаки стир-
чала з діри у мішку, яку сама твари-
на й прогризла. Обидва свідки мук 
тварини кинулися на допомогу: роз-
різали лантух, шнурки, якими були 
зв`язані передні й задні лапи собаки 
й так визволили знайду. Нею вияви-
лася молода, доглянута вівчарка. 
Собака розгублено оглядався на-
вколо: куди податися, коли ті, кого 
вважала найріднішими, – господарі 
зрадили?

Оксана СВИСТУН

За даними статистики, більшість 
нещасних випадків припадає саме 
на літній період, коли дітвора на ка-
нікулах, здебільшого віддана сама 
собі, бо батьки працюють. Отож, 
дитячі забави та витівки, що прохо-
дять поблизу діючих електроустано-
вок, неконтрольовані й часто закін-
чуються трагічно. Однією з причин 
дитячого травматизму є недостатні 
знання про небезпеку дії електрич-
ного струму та недотримання еле-
ментарних вимог безпеки в побуті.   

Зауважуємо батькам! Частіше да-
вайте настанови своїм дітям, пояс-
нюйте їм, наскільки небезпечними 
є наближення до будь-яких обірва-
них проводів, опор ЛЕП, підстан-
цій, проникнення всередину транс-
форматорних підстанцій та інших 
електроустановок, а також запуск 
повітряних зміїв і забави поблизу 
електроліній. 

Літо для кого – сезон відпусток, 
а для кого – й пора польових робіт. 

Тому не слід забувати господарни-
кам основні правила роботи у полі 
біля ліній електропередач:                                  

– косити можна лише паралельно 
до ліній електропередач, а не впо-
перек до них;

– під лінією електропередавання 
можна проїжджати лише біля опо-
ри, де максимальна висота стано-
вить 10-16 метрів, і в жодному разі 
– не посередині лінії, оскільки там 
допускається провисання проводу 
на відстань 6-7 м до землі; висота 
сільськогосподарської техніки може 
мати 4,5 м; 

– заборонена зупинка будь-якого 
автотранспорту у місцях перетину 
доріг із повітряними лініями елек-
тропередавання напругою 330 кВ та 
вище в межах охоронних зон;

– якщо ж техніка з певних причин 
зупинилася під лінією електропере-
давання, то необхідно знайти ме-
ханізми, які відтягли б її подалі від 
лінії; у таких випадках забороняєть-

ся (!) газувати та заводити двигун, 
адже при роботі двигуна йде викид 
гарячих вихлопних газів у повітря, 
що ймовірно спричинить відключен-
ня лінії електропередач, через іоні-
зацію повітря струм може вразити 
як техніку, так і людей;

– в охоронних зонах підземних ка-
бельних ліній електропередавання 
забороняються земляні роботи на 
глибині понад 0,3 м, а на орних зем-
лях – на глибині понад 0,45 м;

– траса кабельних ліній, прокла-
дена орними землями та незабу-
дованою місцевістю, позначається 
вказівниками, встановленими на 
відстані не менше 500 м один від 
одного, а також у місцях зміни на-
прямку траси; показник встановлю-
ється на стовпі висотою 1,7 м над 
поверхнею землі.

Застерігаємо й зауважуємо: 
при знаходженні поряд з 
енергооб’єктами особливу увагу  
слід звертати на плакати та знаки, 
що розміщені на енергообладнанні!

Сергій ПРОТОКОВИЛО,
головний інженер 

Чортківського РЕМ

Керівництво МВС України на виконання Указу Пре-
зидента України від 6 квітня 2011 року № 405 «Питання 
Державної міграційної служби України» прийняло рі-
шення Наказом № 626 від 17 липня 2012 року щодо 
завершення до 1 серпня 2012 року розгляду заяв гро-
мадян України, іноземців та осіб без громадянства з 
питань: виконання законодавства про громадянство; 
оформлення та видачі паспорта громадянина України; 
видачі тимчасового посвідчення громадянина України; 
видачі свідоцтва про належність до громадянства Укра-
їни; реєстрації місця проживання фізичних осіб; надан-
ня дозволу на імміграцію в Україну; видачі посвідки на 
постійне проживання; видачі посвідки на тимчасове 
проживання; видачі запрошення для отримання україн-
ської візи; видачі посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон; продовження строку перебуван-
ня; скорочення строку перебування; прийняття рішен-
ня про добровільне та примусове повернення, про при-
мусове видворення та заборону подальшого в`їзду; а 
також передачі зазначених функцій до територіальних 
органів та підрозділів ДМС України.

Ілір`ян СВАРИЧЕВСьКИЙ, 
завідувач Чортківського районного сектора 

Управління Державної міграційної служби України 
в Тернопільській області

З метою створення органами ДПС сприятливих умов 
під час адміністрування податків в частині спрощення 
процедур, зменшення витрат коштів та заощадження 
часу як працівників органів ДПС, так і платників, Дер-
жавна податкова служба України запровадила для всіх 
платників податків, що подають податкову звітність до 
органів ДПС в електронному вигляді, безкоштовну ви-
дачу посиленого сертифіката ключа для фізичних осіб-
підприємців та юридичних осіб.

Довідкову інформацію щодо документів, необхідних 
для отримання ЕЦП основних нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини в сфері використання 
ЕЦП, можна отримати в центрі обслуговування платни-
ків податків у Чортківському районі (ДПІ у м. Чортків).

Безпосереднє виготовлення посилених сертифіка-
тів проводиться сектором реєстрації користувачів при 
ДПС в Тернопільській області управлінням (центру) 
сертифікації ключів  інформаційно-довідкового депар-
таменту Державної податкової служби, що знаходить-
ся за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, ліве кри-
ло, центр обслуговування платників податків, каб. 122. 
Контактний телефон – 23-53-61. Електронна адреса ін-
формаційного ресурсу (веб-сайту): www.cskidd.gov.ua.

Іван ГАВОР, 
в. о. начальника ДПІ 

у Чортківському районі

Чи справді невідворотна пожежа?
Добре відомо, що вогонь – одне із грізних стихійних явищ. 
Проте у приборканому стані він – надійний друг і помічник 

людини, здавна шанований нашими предками. Вогонь 
старший за людину і тому ми повинні ставитися до нього 

бережливо та з повагою, щоб, бува, «не образився» 
на нас і не пішов гуляти пожежею, як сталося недавнього 

недільного дня у нашому селі.

Електрострум – помічник і ворог
Кожен із нас щодня користується електричним обладнанням, 

адже електроенергія широко застосовується 
в усіх галузях господарства і в побуті. Та за недотримання 

правил безпеки електрика може перетворитися з помічника 
в смертельного ворога.

Трафунок
Людська жорстокість меж не має

Повноваження перейшли 
до ДМС України

ДПС безкоштовно надає 
електронно-цифрові 

підписи

Статистика

Станом на 1 липня  ц. р. в районі зареєстровано 76 
сільськогосподарських підприємств (без фермерських 
господарств), з яких 39 були діючими по основному 
виду економічної діяльності. У своєму користуванні 
вони мають 55,7 тис. га сільгоспугідь. У середньому 
на одне діюче господарство припадає 1428 га, що є 
одним з найвищих показників серед інших районів об-
ласті. 

Фермерських господарств на цю дату зареєстро-
вано 31, з яких 28 були діючими. Економічно активні 
фермери району мають у користуванні 1,5 тис. га сіль-
госпугідь. У середньому на одне діюче господарство 
припадає по 54 га угідь. 

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Щодо кількості 
сільгосппідприємств 

і фермерів

Індекс споживчих цін
За даними Державної служби статистики України, ве-

личина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у липні 
2012 року становила 99,8 відсотка по відношенню до 
червня 2012 року і 99,9 відсотка до грудня 2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у лип-
ні 2012 року становив 99,7 відсотка по відношенню до 
червня 2012 року та 99 відсотків до грудня 2011 року.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Як багато розмов ведеться у сучасному світі про опіку над братами 
нашими меншими! Є такі, що ставляться до своїх домашніх 

улюбленців як до членів сім`ї, інші, співчуваючи безхатченкам, 
будують їм притулки, але є й такі, що знищують безневинних собак, 

котів немилосердними способами...



07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Д/ф “Вогонь Євро-
бачення”
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Країну - народові
10.50 Караоке для до-
рослих
11.30 Ближче до народу
12.05 Як це?
12.30 Х/ф “Мости сердечні”
14.00 Х/ф “В те далеке літо”
15.15 Золотий гусак
15.40 Шеф-кухар країни
16.40 Концертна програ-
ма А.Демиденка
18.25 Діловий світ
18.55 Футбол. “Шахтар” - 
“Карпати”
21.00 Підсумки тижня
21.30 Україна інноваційна
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський виклик

06.00 Х/ф «Той, хто прой-
шов крізь вогонь»
07.45 Мультфільми
08.05 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.15 М/с «Тімон і Пумба»
11.05 Чотири весілля
12.35 Я люблю Україну
14.00 Велика різниця по-
українському
14.40 Х/ф «Трохи не при 
собі»
19.30, 23.45 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф «Трохи не при 
собі»
22.30 Світське життя

06.15 Т/с “Дві долі. Нове 
життя”
09.25 Школа доктора 
Комаровського
10.00 Неділя з Кварталом
11.00 Глянець
12.05 Х/ф «Тобі, справж-
ньому»
15.20 Вечірній квартал
17.25, 21.00 Т/с “Однолюби”
20.00 Подробиці
23.15 Що? Де? Коли?

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00 Святковий концерт 
народних колективів 
до Дня Незалежності 
України
12.15 Концертна програма 
“Тобі, єдиній”
15.00 Баскетбол. ЧЄ. Ква-
ліфікація. Кіпр - Україна
16.45 Зелений коридор
16.55 Наша пісня
17.35 В гостях у Д.Гордона
18.25 Світ атома
18.50 Золотий гусак
19.15 Фестиваль гумору 
“Коблево”
21.00 Підсумки дня
21.10 Кабмін: подія тижня
21.20 Концерт С.Ротару 
“Я тебя попрежнему 
люблю”
23.00 Експерт на зв`язку
23.25 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 “Тімон і Пумба”
11.05 Світ навиворіт 2
12.05 Світське життя
13.05 Велика різниця по-
українському
13.45 Х/ф «Хлопці будуть 
у захваті»
15.50 Х/ф “Трохи не при 
собі”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Трохи не при 
собі»
23.25 Х/ф “День Неза-
лежності”

06.05 Т/с “Дві долі. Нове 
життя”
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.55 Вечірній квартал
12.55 Х/ф “Щастя за 
рецептом”
15.20 Х/ф “Три дні в 
Одесі”
18.00 Юрмала 2011
20.00 Подробиці
20.30 Майдан`s 3
00.40 Битва композиторів

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.15 Х/ф “7300 днів”
10.00 Урочистості з на-
годи Дня Незалежності 
України на Володимирів-
ській гірці
10.20 Спецвипуск до Дня 
Незалежності
11.00 Урочистий концерт 
з нагоди Дня Незалеж-
ності з Палацу “Україна”
12.30 Святковий концерт 
народних колективів 
до Дня Незалежності 
України
19.30 Святковий концерт 
з Майдану Незалежності
20.35 Урочистості з на-
годи Дня Незалежності 
України на Володимирів-
ській гірці
21.00 Підсумки дня
21.25 Святковий концерт 
з Майдану Незалежності
22.25 Урочистий концерт 
з нагоди Дня Незалеж-
ності з Палацу “Україна”

06.55 Х/ф “Тепер ти в 
армії”
09.55 Х/ф “Острів голо-
ворізів”
11.40 Х/ф “Острів скарбів”
15.45 Х/ф “Хоробре 
серце”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “День Неза-
лежності”
23.00 Х/ф “Той, хто прой-
шов крізь вогонь”

08.00 Х/ф “За двома 
зайцями”
10.20 Х/ф “Любов на 
асфальті”
12.55 Х/ф “Велика різ-
ниця”
14.45 Х/ф “Сорочинський 
ярмарок”
17.00 Глянець
18.00 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній 
квартал
22.35 Х/ф «Пригоди Вірки 
Сердючки»

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради
09.00 Концерт пам`яті на-
родного артиста України 
Н.Яремчука
10.00 Церемонія підняття 
Державного Прапора за 
участю Президента України
10.20 День Прапора Укра-
їни. Підняття Державного 
прапора у регіонах України
12.00 Новини
12.15 Концерт до Дня Прапора
13.45 Концертна програ-
ма А.Демиденка
17.10 Святковий концерт 
до Дня Прапора
20.40 Церемонія підняття 
Державного Прапора за 
участю Президента України
21.00 Підсумки дня
21.25 Урочистості з наго-
ди Дня Прапора з Харкова
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Шість кадрів
10.35 Т/с “Моя сповідь” – 
“Яна Рудковська”
11.40 Зніміть це негайно
12.45 Цілковите перевтілення
13.45 Т/с “Слідаки”
14.10 Т/с “Остання зустріч”
15.20 Сімейні драми
16.40 Прости мені, моя 
любове
17.45, 19.30, 23.50 ТСН
18.25 Т/с “Моя сповідь” – 
“Михайло Євдокимов”
20.15 Т/с “Без сліду”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Таємниці слідства”
11.15 Детективи
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 “Слідство вели...”
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.50 Д/ф “Вінець без-
шлюбності”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Відстебніть ремені”
22.55 Т/с «Сімейний дім»

08.00, 15.00, 18.20 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20 Запам`ятай
09.30 Про головне
10.30 Х/ф “Наталка Полтавка”
12.00 Д/ф “Ті десять 
років. Євген Сверстюк: 
1981-1991”
12.55 Наша пісня
13.35 Х/ф “Дума про коза-
ка Голоту”
15.35 Т/ф “Крах інженера 
Гаріна”
17.55 Д/ф “Нескореність. 
Історія футбольної ко-
манди “Старт”
18.55 Паралімпіада-2012. 
Надихаючи покоління
19.00 Країну - народові
19.25 Концерт Я.Табачника 
“Прекрасним жінкам”
21.25 Місце зустрічі
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Шість кадрів
10.35 Т/с “Моя сповідь” – 
“Юлія Абдулова”
11.40 Зніміть це негайно
12.45 Цілковите перевтілення
13.45 Т/с “Слідаки”
14.10 Т/с “Остання зустріч”
15.20 Сімейні драми
16.40 Прости мені, моя 
любове
17.45, 19.30, 23.50 ТСН
18.25 Т/с “Моя сповідь” – 
“Яна Рудковська”
20.15 «На ножах»
21.25 Т/с “Без сліду”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
12.15 Знак якості
12.40 “Слідство вели...”
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.50 Д/ф “Краса - страш-
на сила”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Відстебніть ремені”
22.55 Т/с «Сімейний дім»

07.00, 08.00 Новини
07.35 Тема дня
07.45 Мультфільм
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
10.05 Х/ф “Коліївщина”
11.20 В гостях у Д.Гордона
12.30 Хай щастить
13.05 Х/ф “Тарас Шевченко”
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.20 Діловий світ
15.35 Т/ф “Крах інженера 
Гаріна”
17.50 Про головне
18.35 Діловий світ
18.50 Паралімпіада-2012. 
Надихаючи покоління
19.00 Баскетбол. ЧЄ. 
Кваліфікація. Україна - 
Хорватія
20.40 Д/ф “Нескореність. 
Історія футбольної ко-
манди “Старт”
21.30 Концертна програ-
ма І.Поповича
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 Шість кадрів
10.35 Т/с “Моя сповідь” – 
“Алла Пугачова” 
11.40 Зніміть це негайно
12.45 Цілковите пере-
втілення
13.45 Т/с “Слідаки”
14.10 Т/с “Остання зустріч”
15.20 Сімейні драми
16.40 Прости мені, моя 
любове 
17.45, 19.30, 23.55 ТСН
18.25 Т/с “Моя сповідь” – 
“Юлія Абдулова”
20.15 Т/с «Без сліду»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Таємниці слідства”
11.15 Д/с “Детективи”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 “Слідство вели...”
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.50 Д/ф “Колишні чоло-
віки зірок”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Відстебніть ремені”
22.55 Т/с «Сімейний дім»

07.00, 08.00 Новини
07.35 Тема дня
07.45 Мультфільм
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Агро-News
09.55 Запам`ятай
10.05 Х/ф “Запорожець за 
Дунаєм”
11.15 Шеф-кухар країни
12.25 Темний силует
12.35 Право на захист
12.55 Х/ф “Калина червона”
14.40 Вікно в Америку
15.05 Діловий світ
15.15 Х/ф “Гіперболоїд 
інженера Гаріна”
16.50 Х/ф “День та все 
життя”
18.20 Новини
18.40 Діловий світ
18.55 Паралімпіада-2012. 
Надихаючи покоління
19.00, 22.15 Концертна 
програма “Тобі, єдиній”
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Країну - народові
21.50 Смішний та ще 
смішніший
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
10.00 Шість кадрів
10.35 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”
13.45 Т/с “Слідаки”
14.10 Т/с “Остання зустріч”
15.20 Сімейні драми
16.40 Прости мені, моя 
любове
17.45, 19.30, 23.50 ТСН
18.25 Т/с “Моя сповідь” – 
“Алла Пугачова”
20.15 Т/с «Без сліду»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10, 12.25 Т/с “Моє нове 
життя”
12.00, 18.00 Новини
13.25 Д/с “Детективи”
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Відстебніть 
ремені”
22.55 Т/с «Стрілець»
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22 серпня. Тривалість дня – 14.06 Схід – 5.57. Захід – 20.03. Іменини святкують Антон, Матвій, Юліан

ПОНЕДІЛОК
21 серпня
ВІВТОРОК

22 серпня
СЕРЕДА

23 серпня
ЧЕТВЕР

24 серпня
П`ЯТНИЦЯ

25 серпня
СУБОТА

26 серпня
НЕДІЛЯ

20 серпня

РІЧНИЦЯ СВІТЛОЇ ПАМ`ЯТІ
19 серпня минає рік, як на 38-му році 

життя так раптово помер найдорожчий 
син, люблячий тато, чоловік, брат і онук, 

щира і добра людина –
ДОВБЕНКО Віталій Григорович.

У той день, як літо ще буяло, а серце так 
хотіло жити, тебе, ріднесенький, не стало, і 
ми не в силах щось зробити. Тебе вже рік 
нема, а ми все не віримо, ти в нашій душі на-
завжди. З Тобою, Ісусе, щодня розмовляю, 
за сина Тебе я щиро молю. В щирих молит-
вах прошу і благаю: осели його душу в раю!

Усі, хто знав Віталика, згадайте добрим 
словом і пом`яніть у щирій молитві.

Вічно сумуючі – мама, дружина, 
син і донечка та вся родина.

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 Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 7 
висловлює щирі співчуття вчителю мате-
матики Ганні Михайлівні Дмитрів з приводу 
тяжкої втрати – смерті її матері.

Колектив педіатричного відділення Чорт-
ківської ЦКРЛ висловлює щирі співчуття 
лікарю-лору Людмилі Русланівні Добощук 
з приводу непоправної втрати – смерті її 
матері КУШНІР Людмили Карпівни.

Колектив Чортківського педагогічного 
училища ім. О.Барвінського глибоко сумує 
з приводу смерті колишнього викладача 
ПОНОМАРЕНКО Ніни Якимівни. Розділя-
ємо біль непоправної втрати і співчуваємо 
родині у великому горі.

Нехай Божа благодать огорне її душу.

Бетонні роботи
сходи, підмурівка, 

обмостка, фундамент
тел.: 3-92-58; 098-702-33-97

Хто пам`ятає – пом`яніть
Хто забув – згадайте

21 серпня минає рік, як перестало 
битися серце дорогої нам людини

БЕНЕЦЬКОГО  Богдана Володимировича
(18.06.1962 – 21.08.2011)

Тепер його душа перебуває в 
інших світах, та з нами залиши-
лися його порядність, доброта, 
щирість.

Неможливо позбутися смут-
ку та пекучого болю від важкої 
втрати дорогої нам людини.

Сумуємо. Пам`ятаємо. Мо-
лимося за упокій душі. Нехай 

наша щира молитва буде Тобі світлом у дорозі 
вічності.

Сумуючі рідні.

чемпіонат області. 13-й тур
«Нива» Підгайці – ФК «Чортків» – +:–. (Чорт-

ківчанам зараховано технічну поразку за неявку 
на матч).

кубок області. 1/2 фіналу
Матч-відповідь. «Галич» Збараж – ФК «Чорт-

ків» – 2:1 (1-й матч – 1:1).

чемпіонат району
Вища група. 10-й тур. Біла – Росохач – 10:1; 

Гор. Вигнанка – Улашківці – 4:2; Шманьківці – 
Ягільниця – 1:6; Поділля – Косів – 7:1; Заводське 
– Звиняч – 4:1.

Перша група. 12-й тур
Зона «А». Ридодуби – Базар – 2:3; Палашівка – 

Свидова – 5:2; Бичківці – Капустинці – 3:1; Рома-
шівка – Скородинці – 2:1; Милівці – Дж. Слобідка 
– +:–; Полівці – вихідний.

Зона «Б». Заводське 2 – Колиндяни – +:–; Га-
динківці – Пробіжна – 3:2; Кривеньке – Заліс-
ся – 7:1; Давидківці – Товстеньке – 3:1; Угринь 
– В.Чорнокінці – 1:2; Шманьківчики – вихідний. 

Футбол

Вважати
недійсними
посвідчення ветера-

на праці серії АІ за № 
624981, видане УПСЗН 
Чортківської РДА 28 серп-
ня 2003 р. на ім`я: КОГУТ 
Іванна Степанівна.

посвідчення ветера-
на праці серії АІ за № 
625240, видане УПСЗН 
Чортківської РДА 1 верес-
ня 2003 р. на ім`я: КОГУТ 
Євген Степанович.

посвідчення громадя-
нина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії 
Д за № 675274, видане 
Тернопільською ОДА у 
1993 р. на ім`я: КОЗАК 
Олена Іванівна.

посвідчення громадя-
нина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії 
В-П за № 108475, видане 
Тернопільською ОДА 20 
лютого 1993 р. на ім`я: 
БАРАНОВ Леонід Гри-
горович.

посвідчення дитини з 
багатодітної сім`ї серії ВО 
за № 006415, видане від-
ділом у справах молоді та 
спорту Чортківської РДА 
21 січня 2011 р. на ім`я: 
ГЕРИЛО Лілія Володи-
мирівна.
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23 серпня. Тривалість дня – 14.02. Схід – 5.59. Захід – 20.01. День Державного Прапора України. Іменини святкує Ванда

+10 ... +26

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
18 серпня

+12 ... +28

неділя
19 серпня

+11 ... +26

понеділок
20 серпня

+12 ... +27

вівторок
21 серпня

+13 ... +28

Середа
22 серпня

+19 ... +32

четвер
23 серпня

+18 ... +32

п`ятниця
24 серпня

Враження

Подяка

Сьогодні прекрасний, 55-річний ювілей на 
життєвому календарі вродливої і чарівної 

жінки, справжнього професіонала своєї справи
Ярослави Павлівни МЕДИНСЬКОЇ.

Спасибі Вам, шановна юві-
лярко, за Вашу багаторічну 
сумлінну роботу та невтомну 
громадську діяльність у ко-
лективі, за Вашу людяність, 
порядність і доброту. Зичимо 
Вам доброго здоров`я, удачі, 
благополуччя, Божої благо-
даті, віри, надії і любові на ко-
жен прийдешній день життя.

З повагою – колектив 
Великочорнокінецької 

ЗОШ І – ІІІ ст.

Вітаємо з Днем народження любиму 
матусю та кохану дружину

Галину Зигмундівну СТЕЛЬМАЩУК.
З Днем народження 
                             вітаємо
І бажаєм ми Тобі:
Будь щаслива 
                  Ти безкрайньо,
Ти найкраща на землі!
Ще ми хочем побажати,
Щоб в нелегкому житті
Всі ті труднощі долати,
Що у Тебе на путі.

Молодість Твоя хай не проходить,
А разом з нею радість, доброта.
Хай вічним гостем в Твоїм домі будуть
І затишок, і мир, і теплота.
Також бажаємо щастя і здоров`я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ти була найкращою у світі,
Щоб Ти була 
       щасливою завжди!

З повагою – 
чоловік та діти.

Дорогу сестричку і хресну маму 
Галю ЧАЙКУ
з м. Чортків

щиро вітаємо з 20-річчям.
Ти вір в життя 
                       і будь собою,
Хай час летить собі, а Ти, 
Як сонце ранньою 
                                весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах Твоїх 
                            відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе Тебе по світу

Життя бурхлива течія.
І завжди Ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йти.

З любов`ю – сестра 
Наталя, швагро Ігор 

і похресниця Мар`янка.

19 серпня святкуватиме своє 20-річчя 
дорога донька, сестричка і внучка

Галя ЧАЙКА.
В щасливий день 
                  Ти народилась,
Неначе зіронька з`явилась.
В наш дім тихенько 
                            принесла
Багато радості й тепла.
Хай доля щедрою рукою
Тобі вділяє много літ!
Хай щастя повниться рікою,

Ти ж розквітай, як маків цвіт!
Хай поважають Тебе люди,
Твори добро для них усіх.
Нехай з Тобою успіх буде,
Любов і ніжність, щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!

Мама, тато, брат Олег, 
бабуся Марійка, 

дідусь Василь.

Уже не вперше ми, студенти Чортківського 
державного медичного коледжу, маємо можли-
вість відпочити на спортивно-оздоровчій базі 
«Зорепад», що розташована у с. Більче-Золоте 
Борщівського району. 

Надзвичайно затишний куточок. Та не лише 
природа тут прекрасна – хороші тут і люди –  
працьовиті та віддані своїй справі, котрі дбають 
про благоустрій «Зорепаду».  

За вмілого господарювання нашого директо-
ра Любомира Степановича Білика колишній літ-
ній табір перетворився на потужне господарство 
з розвиненим спортивно-оздоровчим комплек-
сом. «Зорепад» гостинно приймає більше сотні 
відпочиваючих за зміну. Усе чітко й турботливо 
організовано. Такий відпочинок ми згадуємо, як 
найкраще літо свого життя.  

У розпорядженні бази є обширні території, які 

використовуються для садівництва, городництва, 
а також розведення свійських тварин. Свої руки 
до всього цього багатства прикладаємо і ми, до-
помагаємо підтримувати його та примножувати. 
Плоди праці кожен із нас може скуштувати в ко-
леджній їдальні, адже левова частка продуктів 
вирощується саме в Більче-Золотому.  

Про те, аби кожен день, проведений у «Зоре-
паді», став справжнім святом, заздалегідь потур-
бувалися викладачі. Нам, студентам, не давали 
сумувати ані хвилини. Вдень ми мали можливість 
поплавати на човнах і катамаранах; пограти в те-
ніс, волейбол, шахи; зануритися у воду чудового 
басейну; покататися на бричці, повправлятись у 
верховій їзді… Щовечора відбувалися конкурсно-
розважальні програми: «Караоке в «Зорепаді», 
«Красень табору», «Козацький гарт», «Зірка «Зо-
репаду», «Парубки проти дівчат», «Танцювальний 

марафон» та інші. Завжди ми активно, весело та 
оригінально проявляли свої творчі здібності, а 
завершувалися розваги святковою дискотекою.     

Надзвичайним і незабутнім стало свято «Ой 
на Івана, ой на Купала». Цікаво відтворювалися 
нами ті давні традиції, про які досі доводилося 
лише чути: хлопці зробили велику ватру та ку-
пальське деревце, а дівчата, загадуючи бажан-
ня, прикрашали його стрічками; ворожили на 
купальських вінках, пускаючи їх на воду; а потім 
усі разом стрибали через ватру. Все це дійство 
супроводжувалося мелодійними українськими 
піснями.

У прощальний вечір біля палаючої ватри ми 
ділилися спогадами. Кожен із нас отримав не-
ймовірні та незабутні враження від чудового літ-
нього відпочинку. Побувавши тут одного разу,   
навряд чи хтось з нас відмовиться ще раз заві-
тати з друзями до гостинного «Зорепаду». Адже 
тут було все: і кухня по-домашньому, і затишна 
атмосфера, і численні різноманітні розваги, що 
зближували всіх; і ранкова зарядка на свіжому  
повітрі, яке дурманить пахощами різнотрав’я… і  
українська пісня, що тішить душу. Довго згадува-
тимемо наше перебування в «Зорепаді».  

І скотилась непрохана сльоза, яка свідчила 
про те, що нам не хочеться покидати цю чудо-
ву базу відпочинку. Незабутні враження супро-
воджуватимуть нас протягом наступного на-
вчального року; і будемо раді знову сказати: 
«Привіт, «Зорепаде»!». За яскравий відпочинок 
ми щиро вдячні керівникам І-ї таборової змі-
ни Л.І.Валинюку, М.О.Николишин, О.В.Пазюк, 
Ю.В.Смірнову та працівникам їдальні. 

Особлива дяка нашому директору – Любоми-
рові Степановичу Білику за здійснення бажання 
відпочити, за піклування про наше здоров’я і 
просто – щоденну турботу про нас, студентів.

У всіх нас назавжди залишаться яскраві спо-
гади про веселу атмосферу, мальовничу приро-
ду й особливий «зорепадівський» дух.

Із вдячністю студенти коледжу – 
Мар’яна КУШИК і Андрій БЛИЩАК

У щедротну розмаїту пору, коли 
золотиться стиглий колос і запашні 

плоди сповна наповнюються соковитістю, 
відзначає свій День народження 

Олег Степанович ЛАЗАР
зі с. Білобожниця.

Вітаємо та сиплемо 
ужинок сердечних зичень.
Бажаємо щиро 
    у цей прекрасний день
Бадьорості, наснаги 
           та шани від людей.
Нехай душа співає 
                від радості пісні,

Хай здійснюються мрії, неначе уві сні!
Здоров’я, сили, настрій нехай не підведуть,
Хай друзі сумувати ніколи не дадуть.
Хай кожен день дарує чудові відчуття,
Любов хай надихає та гріє все життя!

З повагою та любов’ю – 
дружина, мама, діти, брат 

із дружиною та дітьми.

продаютЬСя

травоїдні поросята (кармали); екструдер; при-
міщення для комерційної діяльності у с. Білобожниця 
площею 148 кв. м, загальна площа землі – 10 сотих.

Тел. 097-892-15-25.

дача в кооперативі “Звіринець”, над озером. Будинок, 
гараж, сарай, приватизована земельна ділянка 9 сотих. 
Якщо мрієте про рибалку, молодий сад, бджільництво 
– це саме для вас.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82.

квартири

будинки

1-кімнатна квартира, приватизована, у м. Чортків, 
район Кадуб. Загальна площа  35 кв. м. Є і/о.

Тел. 097-183-12-52.

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.

2-кімнатна квартира у смт Заводське по вул. Парко-
вій, 2, кв. 43. Третій поверх.

Тел. 067-350-04-77.

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

Тел.: 097-079-68-21; 093-121-06-20.

2-кімнатна квартира в 5-квартирному особняку по 
вул. Зеленій площею 61 кв. м. Є і/опалення, підвал, 2 
балкони. На подвір`ї є приватизований гараж. Квартира в 
доброму стані з меблями. Стартова ціна 37 тис. у. о.

Тел. 050-102-20-72.

3-кімнатна квартира, 5-й поверх 5-ти поверхового 
будинку (на Кадубі ), пл. 70 кв. м, хорошого планування, 
кондиціонери, лоджія, засклений балкон від кухні довжиною 
8 м, із  кладовою. Якісний ремонт, і/о (італійський котел), 
пластикові вікна та якісні дерев’яні двері; паркет; в кухні, 
прихожій, ванні та туалеті – плитка. Квартира підключена 
до охорони, інтернету та кабельного ТВ. Можливий обмін 
на 3-кімнатну квартиру хорошого планування більшою 
площею, 1-2 поверх, без ремонту або новобудову. 

Тел.: 093-724-83-92.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. Шухевича, 2 
а, площею 92 кв. м у новозбудованому 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.

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.

будинок у м. Чортків по вул. Новій, 2 (район автостан-
ції). Загальна площа – 84,62 кв. м, разом із земельною 
ділянкою – 11 сотих. Прибудинкова територія прилягає 
до автостанції. Зручне місце розташування. У будинку 
газове опалення, криниця. Ціна помірна.

Тел.: 067-992-28-25; 096-498-51-62.

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

Тел.: 097-130-02-82; 6-48-47.

недобудований будинок у с. Угринь (поблизу об`їзної). 
Площа земельної ділянки – 0,25 га, недалеко річка. При-
ватизовано. Ціна 10 тис. у. о., можливий торг.

Тел. 067-961-21-86.

будинок у м. Чортків по вул. Новій, 2 а (біля автостан-
ції), загальна площа 91 кв. м. Є літня кухня, господарські 
будівлі. Земельна ділянка 11 сотих.

Тел.: 093-564-75-43; 093-758-19-60.

житловий будинок з сутеринами в м. Чортків по вул. 
О.Кобилянської. Загальна площа – 154 кв. м, житлова – 
84 кв. м. Всі зручності, євроремонт, своя свердловина. 
Господарські будівлі, сад, гараж. Приватизована земельна 
ділянка – 8,5 сотих. Терміново.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82.

2-поверховий будинок по вул. Граничній-бічній, заг.
пл. 200 кв. м, житлова – 130 кв. м. Сутерини по всій пло-
щі, гараж з підвалом, ділянка землі – 0,10 га. Терміново.

Тел.: 3-25-44; 097-855-91-87; 097-855-91-88.

земельні ділянки
приватизована земельна ділянка площею 0,10 

га під забудову по вул. Бучацькій (район Золотарки). 
Терміново.

Тел. 067-975-64-72.

приватизована земельна ділянка під забудову по 
вул. Верхній Золотарці. Площа – 0,14 сотих. Ціна до-
говірна.

Тел. 099-335-30-07.

різне

Щиро вітаємо з 35-річним ювілеєм 
колегу по роботі, радника голови 

Чортківської районної ради
Анатолія Ярославовича ШУМКУ. 

Нехай ніколи не міліє 
Душі бездонне джерело, 
Хай в ньому родяться надії 
На дружбу і любов, 
                             й тепло. 
Нехай земля дає наснагу, 
Господь хоронить від біди. 
Здоров’я, радості, достатку, 

Любові із роси й води.
З повагою – 

працівники виконавчого 
апарату районної ради.

10 найяскравіших днів літа 
у «зорепаді»

Літо – це пора розваг, чудового настрою та відпочинку, цікавих пригод 
і нових знайомств; це та пора, коли студенти мають достатньо вільного 

часу. Та, щоби не згаяти його і не витратити надаремне, слід цінувати кожну 
мить; провести її цікаво та плідно. Бо після напруженого навчального року, 

недоспаних ночей хочеться веселого, змістовного, незабутнього…

Існує прислів’я: «Роби людям добро, і будеш щас-
ливим». Так, голова Чортківської райдержадміністрації 
Я.Стець серцем розуміє чужу біду, готовий підтримати 
нужденного, подарувати щастя, радість та віру у новий 
день. Висловлюю йому  щирі слова подяки за підтрим-
ку та увагу, спрямовані на соціальну допомогу людей 
похилого віку з втраченим здоров’ям та втомленою ду-
шею. Приношу дяку за вручений безкоштовно телетю-
нер, який дасть змогу мені – старенькій та хворій жінці, 
бути обізнаною у всьому, переглядати цікаві телепере-
дачі та новини. 

Змінювати оточуючий нас світ на краще можна тіль-
ки починаючи змінювати себе, відкриваючи своє серце 
для любові, добра та милосердя. Низький уклін усім  за 
допомогу у сприянні реалізації благодійної програми та 
соціальних ініціатив Президента України.

З повагою – Парасковія КУЧАР, м. Чортків

ВИНаЙМУ 
2- або 3-кімнатну квартиру 

з усіма зручностями, 
бажано вмебльовану. (Дорого).

тел. 067-443-44-28 (Сергій)

Прошу відгукнутися жіночку приблиз-
но 60-65-річного віку, котра в м. Чортків, 
у відділенні Ощадбанку, 15 травня ц. р. 
оплачувала комунальні послуги. В роз-
мові вона сказала, що 8 років – вдова, я 
сказав – 20 (вдівець). У неї були 3 дівчини 
на квартирі, залишилась одна. 

Залишаю в редакції номер мобільного 
телефона свого родича.

Тел. 096-257-13-19 (Ігор).

Оголошення


