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Виходить з 1939 року

Обереги

Політична реклама

З Першовереснем, дорогі краяни!
Дорогі першокласники, учні і студенти! 

Шановні педагоги та батьки!
Сердечно ві-

таємо вас з Днем 
знань – радісним 
святом кожної ро-
дини, святом надії 
і сподівань, з яко-
го розпочинається 
новий навчальний 
рік.

Школа завжди 
була храмом дум-
ки, людяності  і 
натхнення. Освітня 
галузь нині вихо-
дить на передові 
позиції у суспільно-
му житті держави. 
Політика Прези-
дента спрямована 
на пріоритетний 
розвиток освіти в 
Україні та створен-

ня умов для виховання особистості, здатної прийма-
ти самостійні рішення і нести відповідальність. 

Ключова роль у досягненні цієї мети належить 
педагогам, завдяки яким відбувається становлення 
громадянина, зміцнюється інтелектуальний та духов-
ний потенціал нації.

Першовересневий дзвінок покличе нашу юнь за 
парти. Хтось вперше переступить шкільний поріг, а 
хтось продовжить навчання. Бажаємо всім цікавого і 
творчого життя, великих здобутків та славних пере-
мог, впевненості в завтрашньому дні. Оволодівайте 
новими знаннями, щоб могли творити майбутнє свої-
ми руками, змінювати життя на краще.

Нехай новий навчальний рік принесе вам, шановні 
педагоги, учні, студенти, батьки, якнайповнішу реалі-
зацію добрих намірів і життєвих планів, додасть вам 
сили та натхнення.

Хай щастить вам!

У неділю – День підприємця
Шановні підприємці!

Прийміть щирі вітання з вашим Днем.
Запровадження цього свята на державному 

рівні – визнання тієї ролі, яку відіграють у роз-
витку вітчизняної економіки підприємництво та 
приватна ініціатива. Нині, коли є всі підстави го-
ворити не лише про стійку тенденцію до стабілі-
зації національної економіки, а й фактично про її 
відродження, не можна не відзначити особливого 
внеску того сектора, який ви представляєте.

Розвиток підприємництва і збільшення на цій 
основі надходжень до державної скарбниці дає 
можливість вирішувати ряд найактуальніших 
соціально-економічних проблем, передбачає 
зміцнення економіки, надає їй гнучкості, створює 
нові робочі місця. Вміння задіяти менеджерський 
талант, ефективно працювати в умовах ринку – 
це ті риси, які є визначальними для підприємців. 
Висловлюємо вам подяку за наполегливу працю 
та активну громадянську позицію, високий про-
фесіоналізм та ініціативність.

Бажаємо подальших успіхів у підприємниць-
кій діяльності, її розвитку на благо й процвітан-
ня незалежної України, щастя та благополуччя в 
особистому житті. Вам, вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, щедрої долі й вагомих здобутків 
задля підвищення добробуту нашого народу.

День 23 серпня помітний особливою лагідністю та причаєною затаєністю величного й розлогого 
торжества. Бо він передує Великодню нашого духу – Дню Незалежності України. І – мов би підготовляє 

домівки нашого духу, наші душі й серця урочистим воздвиженням на найчільніше місце Державного 
знамена, святині роду й нації.

Святись, цей день, від роду 
і до роду!

Власне, вираз цей, сформульований 
у майбутньому часі, не зовсім відповідає 

дійсності. Адже народний депутат України Михайло 
Полянчич, один з двох з-поміж усіх кандидатів у 
нардепи на виборах-2012 по нашому виборчому 

округу № 167 діючий народний обранець, не 
просто має намір чинити потрібні справи для нас, 
своїх потенційних виборців, а вже давно ретельно 

й успішно робить їх. І перелік той – довгий.

Михайло ПОЛЯНЧИЧ: «Не красуватимусь 
на біг-бордах, а робитиму практичні 

справи для людей»

Останнім часом до благих намірів п. Михайла додався 
ще чималий шмат. 23 серпня, у День Державного Прапора 
України, він взяв участь в урочинах з посвяти нашого зна-
мена на центральному майдані Чорткова та поклав квіти і 
до пам`ятника Великому Кобзареві, й до погруддя курінно-
го УПА Бистрого, й до пам`ятного Хреста на честь 1020-річ-
чя Хрещення України-Руси. Та не тільки пафосом був ося-
яний для нардепа цей день: там же, на майдані, він мав 
зустріч з ініціативною групою пенсіонерів-«чорнобильців» 
і вів бесіду про повернення їм пресловутих виплат доплат 
до пенсій за рішеннями судів сумою 36 млн. грн.

(Читайте на 3-й стор.)

Радісними й жвавими потічками, у барвах українських 
вишиванок стрімкували-стікалися зусібіч до майданчика 
біля входу до адмінбудинку районної ради, до флагштоку, 
де традиційно здіймається освячений Державний Прапор, 
наші земляки. Направду наче одна сім`я, одна родина, як 
линуло згодом у пісні, так свіжо й величаво представленій 
солісткою РКБК ім. К.Рубчакової Людмилою Майданик: 

«Одна-єдина Україна назавжди поєднала нас!». А вторили 
їй майстерно відграненими рухами, підкріпленими щиріс-
тю та дитячою безпосередністю, учасники зразкового те-
атру танцю «Джерельце» під орудою Марини Євсюкової. 
Соковито зоріли тут вишивані рушники впереміж із пше-
ничним колоссям та золотистими короваями.

(Закінчення на 4-й стор.)

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

ЗАПРОШУЄМО
на святкування 

570-ї річниці 
села Біла

1-2 вересня о 16-й год.
У програмі:

– урочисте відкриття свята
– виступи місцевих народних колективів
– показові виступи клубу бойових мистецтв 

“Характерник”
– народні колективи республіки Польща 
– святковий концерт за участю відомих ви-

конавців України
– народні масові гуляння, феєрверк, запа-

лювання ватри
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Соціальні ініціативи 

У районній раді

Спільний молебеньУ райдержадміністрації

Заручниками «цифри» власників те-
летюнерів «охрещено» неспроста – той, 
хто ось так зненацька дістає доступ до 
безкоштовного перегляду 29 (!) україн-
ських телеканалів після трьох-п`яти, та 
ще й далеко не суперової якості, на-
вряд чи не почне захоплено висловлю-
вати свою радість. І таких щасливчиків 
в районі дедалі більшає. Напередодні 
найзначимішого з державних свят – 
Дня Незалежності України, власне його 
прологу – у День Державного Прапора 
– у залі адмінбудинку районної ради 
знову урочисто вручалися телеприй-

мачі «цифри». Це вже другий транш, до 
того ж, солідніший за перший насам-
перед чисельно – адже 521 телетюнер 
віднайшов свого власника. Цього разу, 
як зазначив начальник УПСЗН райдерж-
адміністрації Володимир Цвєтков, місто 
отримувало лише близько третини при-
ймачів – усього 188, а 333 мали додати 
радості у селянських оселях. На часі 
залишається до вручення ще 1479 те-
летюнерів – їх неодмінно одержать усі, 
хто підпадає під категорії, котрі мають 
на це право відповідно до програми 
покращення соціальних стандартів на-

шого життя. Неординарним є і те, що 
водночас із, здавалось би, механічним 
врученням здійснюється й соціальне 
опитування, бо одержувачі заповнюють 
анкети, де й діляться проблемами, що 
турбують їх на нинішній день. 

А поки що, як і минулого разу, два 
тижні тому, приймачі поосібно вручав їх 
нинішнім користувачам очільник райо-
ну, голова РДА Ярослав Стець, так само 
защораз додаючи до кожного жесту 
слова щирих зичень своїм землякам. 
Принагідно тепло привітав вщерть ви-
повнену залу із Днем Державного Пра-
пора України та наступним за ним Днем 
нашої довгожданої Незалежності і ви-
словив сподівання, що спільною пра-
цею рук та зусиллями мозку ми збудує-
мо державу, котра увійде до двадцятки 
найрозвинутіших країн світу – адже всі 
чинники до цього є, і найперший, най-
головніший – працелюбність україн-
ського народу. Додав, що й більшість 
поміж присутніх у залі – з розряду тих, 
хто все свідоме життя наполегливо й 
самовіддано трудилися на благо своєї 
держави.

Того ж дня цифрові ефірні приймачі 
було доставлено до домівок краян з об-
меженими фізичними можливостями, 
вручалися телетюнери й у сільських 
радах району.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Підсилені мікрофонами, злітали 
увись та вшир палко мовлені та спі-

вані у співслужінні 
шести душпастирів 
слова молитов – за 
Україну, за народ 
український, за його 
щасну будучність, 
котра вистраждана у 
важкій борні й гарто-
вана, мов та криця, у 
нелегких перипетіях 
долі. У слові до гро-
мади отець-декан 
УГКЦ Андрій Мель-
ник насамперед ви-
окремив осібність 
цього святого для 
нас дня поміж інших: 
пригадав час, коли 
тільки-но з`являлися 
перші прапорці, пору 
високого піднесення 
у суспільстві, ейфо-
рії, бажання долучи-
тися до рідних свя-
тинь; живі ланцюги 
єдності від Заходу 
до Сходу... Подиво-
вувався, куди ж поді-
вся тепер той запал, 

чому чимало громадян нашого сус-
пільства так збайдужіло, а на зміну 

сподіванням прийшло розчаруван-
ня? І коли день 24 серпня букваль-
но для всіх стане Великим Днем, а 
не просто буднем? Коли навчимося 
об`єднуватися, а не ділитися? Закли-
кав: не маємо права втратити свою 
державність, свою окремішність 
поміж європейських країн, згубити 
своє духовне коріння. Отець-декан 
УПЦ КП Михаїл Левкович окреслив 
значимість слова «воля» – за нього 
спочило по всьому світу стільки на-
шого цвіту! Предтечі нації йшли на 
прю, гинули, віддавали життя, бо 
знали: за ними – Україна, та рідна 
земля, котра варта, аби за неї по-
терпіти. Потішився, що у спільній 
молитві, в єдиномислії злучилися 
нині різні конфесії. Закликав не за-
бувати Шевченкового «Обніміться ж, 
брати мої, молю вас, благаю!», вики-
нути з сердець всілякий гнів та не-
нависть й возлюбити одне одного, а 
наміри ці днесь та повсякчас кріпить 
Господь.

Участь у молебні взяли й перші 
особи району – голови райдержад-
міністрації та районної ради Ярос-
лав Стець і Володимир Заліщук, їх 
заступники, міський голова Михай-
ло Вербіцький. Коли у небесну го-
лубінь, прямісінько до розпеченого 
небесного сонячного диска, злетіло 
«Многоліття» Україні та українському 
народові, слово взяли наймолодші 
наші громадяни, майбутність моло-
дої держави. Линуло з дитячих уст 
таке щире й непідробне: «Боже, для 
нас збережи Україну! Боже, для неї 
Ти нас збережи!».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ірини ЗЕНЧАК-ГУЛЬКИ

Колишній монастир – 
отцям-домініканцям

На виконання розпорядження голови обласної дер-
жавної адміністрації «Про передачу приміщення ко-
лишнього монастиря домініканців у м. Чортків в без-
оплатне користування Східному Вікаріату Чоловічого 
Домініканського Ордену в Україні Римсько-Католицької 
Церкви» від 2 серпня ц. р. за № 596-од дорученням го-
лови райдержадміністрації в районі було утворено від-
повідну комісію для його реалізації. Остання минулого 
понеділка, 27 серпня, здійснила огляд будівлі монасти-
ря, що довший час орендувалася Чортківською швей-
ною фабрикою, і дійшла висновку, що вона перебуває 
в задовільному стані, та потребує реставраційних ро-
біт. Також виявлено, що всі приміщення зайняті вироб-
ничим обладнанням швейної фабрики, яке потребує 
демонтажу. Зважаючи на це, комісія вважає, що для 
остаточної передачі приміщення колишнього монасти-
ря отцям-домініканцям на виконання розпорядження 
голови ОДА необхідно перш за все розірвати договір, 
укладений між ПАТ «Чортківська швейна фабрика» та 
регіональним відділенням Фонду державного майна 
України у Тернопільській області, який є чинним до 14 
листопада 2013 р., а також звільнити приміщення від 
виробничого обладнання, що потребуватиме немало 
часу та фізичних зусиль. 

Зі слів присутніх на засіданні комісії представників 
Ордену домініканців, у перспективі планується від-
новлення монастиря, облаштування навчальних кла-
сів, перенесення сюди діяльності недільної польської 
школи тощо. Зважаючи на наявність великих містких 
приміщень, до того ж у центрі міста, влада району за-
пропонувала отцям облаштувати тут виставкову залу, 
якої, на жаль, так бракує у Чорткові. Ця пропозиція 
була схвально сприйнята майбутніми користувачами 
будівлі.

Чортківщина звітуватиме 
на сцені драмтеатру

Минулого понеділка у кабінеті голови райдержадмі-
ністрації Я.Стеця під його ж головуванням відбулося 
засідання організаційного комітету з проведення твор-
чого звіту Чортківщини, який проходитиме 12 жовтня 
ц. р. у Тернопільському академічному драматичному 
театрі ім. Т.Г.Шевченка і буде приурочений 70-й річ-
ниці створення УПА. 23 серпня делегація Чортківщини 
перейняла естафету від Заліщицького району, котрий 
прозвітував до Дня Незалежності України на належно-
му професійному рівні. Гадаємо, гідно постане перед 
обласною публікою і наш район. Однак це дійство пе-
редбачається доволі масове – тільки одних учасників 
налічуватиметься понад 400 осіб. А ще – виставка на-
родних умільців, мистецьких робіт, потрібно пошити 
чи оновити сценічні костюми тощо. Про матеріально-
технічне забезпечення заходу, вирішення інших поточ-
них робочих питань йшлося на засіданні оргкомітету.

Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни!..
Коли 24 серпня вранішнє сонячне проміння ледь ковзнуло по 

хрестах храмів нашої землі, що так щедротно надовкіл стрімкують 
до Неба, у кожній з церков району розпочалися урочисті Святі 

Літургії з нагоди вивершення найчистіших прагнень та сподівань 
української душі – державної Незалежності. А о третій годині 

пополудню, коли сонце вже розкішно купалося у позолоті 
церковних бань, на спільний молебень до Хреста, встановленого 

на честь Незалежності України побіля храму Святої Покрови у 
Чорткові, зійшлися вірні різних конфесій українських Церков, щирі 

патріоти своєї держави-неньки.

Заручників «цифри» побільшало
І то суттєво – аж на півтисячі з «гаком» одержувачів приймачів 

цифрового телебачення. Коли ж перемножити цю цифру хоча б на 
два-три (кількість членів родин), то й поготів.

Резонанс

Хто  ж  ми  такі?  Що  буде  завтра?
Куди  йдемо?  Вперед? Назад?

А  що,  як  завтра  динозаври
наш  зустрічатимуть  парад?
Гр. Чубай, “Вертеп” (1968)

Коли я в одній із своїх попередніх 
статей написав про те, що нація – хво-
ра, маючи на увазі те, що ми, україн-
ці, ще не стали ПОЛІТИЧНОЮ нацією, 
мене, після її публікації, деякі “супер-
патріоти” запідозрили у відсутності 
патріотизму: “Таке справжній патріот 

не напише!”. Хоча на моє “простень-
ке” запитання “Чому ж тоді цей народ, 
торгуючи своїм голосом, обирає до 
вищого органу законодавчої влади 
далеко не кращих своїх представни-
ків?” вони так і не змогли дати якусь 
виразну відповідь. Коли ж іншим ра-
зом сказав, що галичанам немає 
особливих підстав хизуватись своєю 
“чистою українською мовою” перед 
східняками з їх “суржиком”, тобто, 
зросійщеною українською, вони зви-
нуватили мене в упередженості, яку 

також можна було “кваліфікувати” як 
“непатріотизм”. Звичайно ж, якщо не 
помічати, якою мовою тепер гово-
рять мої земляки, що засмічена не 
лише полонізмами, а й, не в меншій 
мірі, і русизмами, які дістались нам 
у “спадщину” і від радянської школи 
(“вторник – день русского языка”), 
і з того ж “зомбоящика”, який в Со-
вдепії розмовляв зі своїми слухняни-
ми телеглядачами майже виключно 
“общепонятным”, то можна казати, що 
“наша (галицька) українська – більш 
українська, ніж східняцька”. 

(Закінчення на 3-й стор.)

“Несвяткове” державне свято

Позавчора, 29 серпня, у малому залі засідань район-
ної ради під головуванням заступника голови райради 
Л.Хруставки відбулося спільне засідання постійних ко-
місій з питань соціально-економічного розвитку, під-
приємництва, власності, інвестицій та торгівлі (голова 
комісії – В.Вислоцький) і з питань духовності, освіти, 
свободи слова та інформації (М.Каськів) за участю за-
ступника голови райдержадміністрації І.Стечишина, на-
чальника відділу освіти РДА Т.Яремко, представників ДП 
«Чортківський комбінат шкільних їдалень», де йшлося 
про харчування учнів, сплату орендної плати суб’єктами 
підприємницької діяльності, які орендують майно та при-
міщення шкільних та студентських їдалень району. За 
результатами спільного засідання комісій прийнято про-
ект рішення, яке буде винесено на розгляд найближчої 
сесії районної ради, що відбудеться у середині вересня 
ц. р., спрямоване на те, аби діти харчувалися з перших 
днів навчання у школі та у правовому полі здійснювали 
свою діяльність як загальноосвітні заклади, так і СПД, 
що виграли тендер на харчування учнів.
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1 вересня. Тривалість дня – 13.30.  Схід – 6.13. Захід – 19.42. День знань. Іменини святкують Андрій, Тимофій

Політична реклама Резонанс

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Михайло Полянчич повідомив загалу, 
що вже двічі особисто зустрічався з віце-
прем`єр-міністром України С.Тігіпком, по-
дав йому два депутатські запити щодо 
цього. Поки що питання не вирішено, 
однак з початком сесії Верховної Ради, 
яка відкриється 4 вересня, він знову до-
биватиметься законного повернення 
людям цих грошей. Пенсіонери у бесіді 
зауважили, що місто зовсім не прибране 
до найбільшого державного свята – Дня 
Незалежності України, на що нардеп по-
обіцяв неодмінно звернути увагу на це 
Чортківського міського голови Михайла 
Вербіцького.

Відтак Михайло Полянчич вирушив у 
поїздку селами району, аби зустрітися 
з людьми на місцях, предметно вникну-
ти у їх проблеми й постаратися допо-
могти. Першим на його шляху виявив-
ся Білий Потік, де нардеп мав зустріч з 
представниками церковного комітету. 
Питання, з якими зверталися люди, йому 
вдалося вирішити одразу на місці. Люди 
пам`ятають, що завдяки М.М.Полянчичу 
до їхнього села у 2002 р. був підведений 
газ.

Біля Ридодубівської сільської ради на 
зустріч з нардепом вже чекала група се-
лян. Вони заявили, що добре пам`ятають 
Михайла Полянчича ще відтоді, як його 
було обрано народним депутатом по на-
шому виборчому округу 2002 року, й за-
просили до приміщення дитячого садка. 
Оглянувши цей, по суті, другий дім для 
тамтешньої сільської малечі, Михайло 
Михайлович запевнив і завідуючу ДДЗ, 
й вихователів, що посприяє у вирішенні 
всіх наболілих питань (на знімку вгорі).

Наступне село із «квітковим» іменем – 
Ромашівка має на часі болючу й типову 
для багатьох українських сіл проблему: 
нікудишню під`їзну дорогу. Вона у нас-

тільки жалюгідному стані, що перевіз-
ники навіть відмовляються здійснювати 
сюди рейси автобусів чи то бусів. Тож 
Ромашівський сільський голова Борис 
Кастранець одразу й видав «на-гора» 
перед нардепом те, що ятрить душу усім 
ромашівцям. У підсумку бесіди було до-
мовлено, в який спосіб гоїтиметься та 
болячка.

Косівські селяни, попри помітну зага-
лом облаштованість свого одного з най-
більших сіл району, просили нардепа до-
помогти з ремонтом дороги до сільської 
амбулаторії. Домовлено, що найближчим 
часом ці питання буде вирішено.

Звиняцький сільський голова Надія 
Безушко привітно й не без гордості за-
пропонувала Михайлові Полянчичу за-
гостити до тамтешньої лікарської ам-
булаторії – однієї з кращих в області. 
Дороги там теж у порядку – адже село 
має такого господаря, як директор міс-
цевого ПАП «Дзвін» (що лунає на весь 
край!) Василь Градовий. Однак і в такому 
місці, виявляється, бувають прогалини: 
цьогоріч Звиняцькому сільському будин-
кові культури «стукне» 100 (!) літ і війтові 
хочеться, аби й вогнище культури мало 
належний вигляд, у звиняцькому варіан-
ті. Тож принагідно домовлено з нардепом 
про співпрацю щодо відновлення примі-
щення будинку культури.

У Бичківцях відбулася зустріч з тамтеш-
нім війтом Володимиром Драбинястим та 
директором ЗОШ І – ІІ ст. Надією Йосифів 
(на знімку внизу). Їх основне прохання 
– допомогти школі з цілого ряду питань. 
Депутат запевнив, що конкретні питан-
ня буде вирішено, а школу передбачено 

включити до програми енергозбережен-
ня за Кіотським протоколом на наступний 
2013 рік. Принагідно нардеп повідомив, 
що він планує на 2013 рік включити до 
згаданої програми не менше десяти шкіл 
району. Цьогоріч до 25 жовтня передба-
чається завершити облаштування Колин-
дянської та Білобожницької шкіл (оформ-
лення, утеплення, фарбування, заміна 
вікон та дахів) і він неодмінно запросить 
на їх відкриття директорів шкіл району, 
аби подивилися, як виглядатимуть у май-
бутньому всі школи Чортківщини.

У Скородинцях склалася значна проб-
лема з опаленням тамтешнього дитячого 

садка – про це повідомив у часі зустрічі 
сільський голова Михайло Шатковський. 
Конкретизував: ще три роки тому він 
придбав котел для опалення, однак вста-
новити його сільрада не в змозі через 
відсутність потрібних коштів. Народний 
депутат побував у дитячому садку, зус-

трівся із завідуючою та вихователями і 
запевнив їх, що постарається неодмінно 
вирішити й цю проблему.

Святкового дня 24 серпня нардеп 
М.Полянчич побував у Росохачі: взяв 
участь у молебні біля Хреста на честь 
Незалежності України, виступив перед 
громадою села, а опісля мав зустріч з 
церковним комітетом тамтешнього храму 
УПЦ КП. Церква потребує значного ре-
монту, проте громада неспроможна здій-
снити його власним коштом. Депутат на-
дав конкретну допомогу й пообіцяв, що 
храм перебуватиме під його патронатом 

до завершення всіх робіт.
Варто зауважити, що для проникнення 

болями селян кожного із перелічених сіл 
нардепові не потрібно було довго «вжи-
ватися» в них – адже проблеми кожного 
населеного пункту району він знає до-
стеменно і має намір побувати всюди, 
у кожному селі. Чимало подібних бід та 
прикростей йому випало подолати ще 
упродовж 2002-2006 рр., коли був нар-
депом по мажоритарному округу. У 2002 
році, коли тільки-но став депутатом, було 
газифіковано 49 відсотків населених 
пунктів району, а вже 2006-го, на завер-
шення його каденції, за його ж старання-

ми – 98 відсотків. На той час залишалося 
лише одне негазифіковане село Зеле-
на – найбільш віддалене від райцентру. 
У 2007-му, вже не будучи депутатом від 
Чортківського району, М.Полянчич до-
клався до закупівлі 4,5 км труб та завер-
шення газифікації. Днями Михайло Ми-
хайлович отримав від мешканців Зеленої 
Подячного листа.

Отож, нині діючий депутат парламенту 
й водночас кандидат у нардепи неодмін-
но побуває у кожному населеному пунк-
ті району з наміром детально вивчити їх 
проблеми. Частину буде вирішено до ви-
борів, а більш затратні залишатимуться 
на неодмінне вирішення у близькій пер-
спективі. Варто наголосити, що окремим 
та надзвичайно болісним питанням по 
Чорткову залишається проблема водо-
постачання та водовідведення міста. 
Можна сказати, що фактично місто на ни-
нішній день опинилося на грані зупинки. 
Михайло Полянчич має намір повідомити 
виборців, що над цим питанням він вже 
ретельно працює: зустрічався з мініс-
тром з питань охорони навколишнього 
середовища та екології. На вирішення 
проблеми потрібні немалі суми – 5 млн. 
грн. на виготовлення відповідної доку-
ментації та 37-40 млн. грн. на виконання 
робіт. Зауважмо: ніхто з кандидатів у де-
путати по округу не вирішить цю найбо-
лючішу з-поміж проблем, крім народного 
депутата М.Полянчича. Тож виборцям 
варто прислухатися до того, хто робить 
реальні справи і спроможний реалізува-
ти вирішення наболілого, а не до тих, хто 
поки що просто обіцяє.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Михайло ПОЛЯНЧИЧ: «Не красуватимусь 
на біг-бордах, а робитиму практичні 

справи для людей»

Маю намір звернутися до виборців нашого району з дуже на-
болілого приводу. Мова йде про справедливість у питанні виплат 
компенсації потерпілим від аварії на ЧАЕС, на що мають право, 
гарантоване їм розглядом по кожній справі у судах і відповідно 
прийнятими рішеннями, понад 3 тисячі осіб. Залишились, як то ка-
жуть, «при своїх інтересах» й наші земляки з категорії «діти війни» 
– вони теж не отримали належних виплат. Закликаю вас, земляки: 
не вірте «обіцяльникам», які «гарантують» вам повернення всіх на-
лежних коштів за «певну плату»!

Цю проблему зможе вирішити тільки одна людина – нині діючий 
депутат Верховної Ради і кандидат у нардепи на наступних парла-
ментських виборах Михайло Полянчич. Адже він уже протягом року 
займається цим разом з ініціативною групою. Михайло Михайло-
вич пообіцяв нам, тим, хто до нього звертався, і опублікував у га-
зеті «Нове село» (громадсько-політична газета Партії відродження 
села), що всі гроші будуть повернуті і для цього нам не потрібно 
судитися знову та витрачати гроші й час. 

Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
голова Чортківської районної громадської 

організації «Спілка Чорнобиль»

Він зможе!

“Несвяткове” 
державне свято

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)
Але те, ЩО я чую на вулицях нашого галицького (!) міста, ТЕ, 

яким пісням віддає перевагу наша “незалежна” українська “мо-
лодьож”, дає мені підстави говорити, що ЩОСЬ не так не лише 
в НАШІЙ країні, а й в нашій патріотичній Галичині – українсько-
му П’ємонті, і в нашому місті зокрема. Можна було б навести 
ще більше прикладів, які б засвідчили і те, що і в Галичині, і в 
нашому місті не все так однозначно щодо патріотизму, який 
і тут (а не лише на непатріотичному Донбасі) дехто сплутав 
із гаслом початку 1990-х “Збагачуйтесь і будете вільні!” і став 
“стовідсотковим патрійотом” з синьо-жовтим прапорцем …на 
престижно-статусній іномарці, купленій …на скромну зарплат-
ню держчиновника. 

Але ж реальність – вперта річ. І якщо дехто з “обранців на-
роду” з почуттям власної значимості і гордості за виконану ро-
боту десь “звітує” від імені влади про встановлені меморіальні 
таблички та найменування вулиць новими патріотичними наз-
вами, то це ж автоматично не означає, що “в Багдаді все спо-
кійно”. Адже скільки б не було написано статей чи краєзнавчих 
досліджень, скільки б пам’ятних дощок не було встановлено і 
ще більше проголошено палких патріотичних промов, від того 
на могилах загиблих вояків-патріотів не перестануть рости 
сміттєцвітом бур’яни. І що б десь в кулуарах місцевої влади чи 
у громадському транспорті не говорили про “штатний” патріо-
тизм одних і щирий патріотизм інших, і які б пишні демонстрації 
“єднання народу” не влаштовувались владою, кандидатами в 
нардепи чи громадськими організаціями, то від цього він (па-
тріотизм) все одно не з’явиться. І тут я чомусь часто згадую, 
ЯК в Совдепії радянська школа “прокачувала” патріотизмом 
школярів і студентів і ЯК виховували піонера чи комсомольця 
патріотичні пісні на кшталт “С чего начинается Родина” або “Эх, 
хорошо в Стране Советской жить!”. Наш український “патріотич-
ний” школярик чи студентка співає переважно російськомовну 
“гламурну” попсу або україномовний “дзідзьо-стьоб” з “одно-
клітинною” похабщиною. Звичайно ж, я зовсім не проти україн-
ської чи російської популярної пісні, але ж, на мою суб’єктивну 
думку, молодь чомусь (?) обирає не кращі її зразки. Чому так? 
Відповідь на це запитання, як то кажуть, лежить “на поверхні”, 
або ж …у вищезгаданій поемі “Вертеп” Григорія Чубая. 

Існує думка, що є така категорія людей, яким ВСЕ, що робить 
влада, не подобається. І з цим не можна не погодитись. Але ж 
не можна заперечувати і те, що є й такі, яким, на відміну від тих 
“вічних критиканів”, ВСЕ, що робить влада, подобається. І та-
ких особливо полюбляє влада. Кому ж подобається, коли його 
хтось критикує? Також серед нас є й такі, які постійно ходять 
в “рожевих окулярах” і вважають, що все відбувається само 
по собі, без критики і похвальби влади першими і другими, 
що спека від того, що Земля …надто швидко обертається, а 
полуниці ростуть …в холодильнику. Є й такі, які бачать і чують 
лише те, що вони самі хочуть бачити і чути, бо їм так зручно 
жити. Також є і так звані “вічні революціонери”, яким здається, 
що своїми гучними закликами до сумління з ...кнайпи чи влас-
ної кухні вдасться …витверезити і вилікувати не лише свого 
сусіда-пияка, а й змінити ЦІЛИЙ світ. Я ж наважусь віднести 
себе до тих людей, котрі намагаються називати речі своїми 
іменами і писати про те, що бачать, тобто реальність без її 
очорнювання і без надмірного захоплення нею, яке в декого 
буває, як оте “запаморочення від успіхів”. 

А тепер (нарешті!) і про “несвяткове” державне свято. Як на 
мене, приємно несподіваним і оригінальним в той День було 
хіба що так зване авіашоу, яке організували – не без перед-
виборного рекламування своєї політичної сили, – УДАРники. 
Літаки, параплан та дельтаплан, які “схвилювали” мирне чорт-
ківське небо, давно покинуте грізними та потужними “Су” та 
“МіҐами”, в цей день потішили не лише дітлахів, а й дорослу 
частину населення міста та району. Щоправда, за інформацією 
місцевої Інтернет-газети, організатори чомусь (?) легковаж-
но забули про заходи безпеки під час проведення так звано-
го авіашоу, очевидно, вирішивши, що Чортків – не Фарнборо 
чи Ле Бурже, а від “Cessna” – це ж не “Mirage”, “Eurofighter 
Typhoon” чи “Harrier”! – великої біди не може бути. Якось не 
хотілось тут згадувати про скнилівську трагедію 2002-го. Але 
на майбутнє, перед проведенням подібних заходів, такі важли-
ві речі, як заходи безпеки, потрібно обов’язково враховувати і 
узгоджувати їх з місцевою владою та відповідними службами. 
Життя Людини все ж вартує набагато більше, ніж задоволення 
чиїхось тимчасових політичних амбіцій. 

Насправді ж змусив мене написати ці не дуже позитивні ряд-
ки аж ніяк не заспокійливо вібруючий звук одномоторника в 
небі, а те, ЯК в нашому патріотичному місті відзначали (дієсло-
во “святкувати”, на мою “непатріотичну” думку, тут якось є не 
дуже доречним) День Незалежності. Про так званий “офіціоз” 
не буду згадувати, про танці-співи також не буду (про це краще 
і детальніше напише хтось інший). “Ложку дьогтю” до святкової 
“діжки меду” додав наш “непорушний” міський “атракціон”, на 
який з’їжджаються, щоб “ощасливити” себе вдалим придбан-
ням, ледь не з усього галицького Поділля. Тим, хто там якимось 
дивом ще не був, поясню, що я маю на увазі базар. Ті ж, хто на 
ньому постійно торгує, вирішили, що День Незалежності – це 
аж ніяк не Свято, а без базару, тобто, одноденного виторгу, 
як пояснила мені одна пані, нагадавши одночасно про “високе 
значення торгівлі в житті людини”, “дехто може померти з голо-
ду”. Ось лише чому саме в ЦЕЙ ДЕНЬ може статись така біда, 
вона так і не спромоглась пояснити. Про те, що без виторгу у 
великі і деякі рядові релігійні свята, коли базар в центрі міста 
відсутній (і часом не ОДИН день), люди не помирають з голо-
ду, та пані та іже з нею чомусь забули згадати. Очевидно, їй не 
вистачило чи сміливості, чи нахабства чесно зізнатись, що для 
неї це Свято – “зовсім не свято”. Шукати винних в цьому такому 
“маленькому” “базарному” недогляді – справа безперспектив-
на! Все одно винним буде …автор статті, який вчасно не попе-
редив базарком чи інших “відповідальних осіб” про Свято, що 
ми святкуємо раз на рік і ЛИШЕ ОДИН ДЕНЬ – 24 серпня.

Очевидно, народ, якому Незалежність, Свобода Слова, Пра-
во Вибору впали з неба, наче ота “манна небесна”, так і не зро-
зумів, не усвідомив, що воно таке і чого вони, ці вічні людські 
і демократичні цінності, вартують. А тому невтішний для нас, 
українців, “діагноз” про хвору націю все ще, на жаль, підтвер-
джується. 

Олександр  КАЗЬВА
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Джерела4

2 вересня. Тривалість дня – 13.26. Схід – 6.14. Захід – 19.40. День підприємця. Іменини святкує Самуїл

Свято

Обереги

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Родзинкою цьогорічних урочистостей ста-
ло освячення всечесними отцями не лише 
головного прапора району, а й прапорів 
державних установ, навчальних закладів, 
котрі тут же благословлялися Божим сло-
вом, скроплювалися свяченою водою. Роз-
горнути прапори для того, аби вони дістали-

ся Господнього благословення та повсякчас 
кріпили нас у моці духу до нових змаг на те-
ренах Незалежності, запросив о. Володимир 
Заболотний. Обряд свячення здійснювався у 
співслужінні семи душпастирів різних конфе-
сій. Право підняти Державний Прапор Укра-
їни на найчільнішому місці вже традиційно 
надається людині-легенді, тому, хто роками 
томився у комуно-більшовицьких таборах за 
святиню всього свого життя – здійняте над 
Чортковом у добу глибокого застою суспіль-
ної думки, 1973 року, правічно національне 
синьо-жовте знамено, Володимирові Мар-

мусу. Врівень з ним долучаються до цього 
святого й величного таїнства представники 
молодого покоління початку другого деся-
тиріччя ХХІ століття – військовослужбовці 
та діти в національному строї. «Стань під 
прапор синьо-жовтий, доторкнися позолоти 
запорозьких козаків!» – лине заклично з уст 
ведучих. 

– Символ Української держави, жовто-

блакитний прапор виборювало не одне по-
коління українців, – мовив у слові до громади 
заступник голови РДА з гуманітарних питань 
Іван Стечишин. – Наш прапор не визнавався 
довгий час, не завжди й не скрізь визнається 
й тепер, – додав стурбовано. – А це – основ-
на ознака нашої Незалежності. І ми маємо 
мати свою гідність, честь і замислитися, що 
для кожного значить цей символ. Бо без та-
кого поняття в душі не буде народу.

– І нині продовжується боротьба проти 
мови, культури, історії народу, проти наших 
національних символів, – продовжив у тому 

ж руслі Володимир Мармус. – Але ми має-
мо бути певні, що наше молоде покоління 
підхопить і наші ідеї, й національне та дер-
жавне знамено. У нас є народний потенці-
ал, хоч немає єдиної політичної сили, яка 
б об`єднала усі національно-демократичні 
сили та стала на захист Незалежності Украї-
ни. Будьмо горді, що над нами – Прапор, що 
ми – державна нація!

Величавим духовним обрамленням уро-
чистостей став виступ хору «Благовіст» 
церкви Непорочного Зачаття Пресвятої 
Діви Марії під орудою Любомира Хомиши-
на. Розлого, на голоси злітало й стелилося 
над майданом, над усім містом вдалечінь 
закличне «До волі наш прапор нам сяє» та 
«Здобудем волю! Або воля, або смерть!».

Відокремилися, відгалузилися від спільно-
го кореня пагіння одного роду й вистрімку-
валися у три людські потічки з кошиками кві-
тів та букетами, аби лягли вони до підніжжя 
пам`ятника Великому Кобзареві, погруддя 

курінному УПА Петрові Хамчуку (Бистрому) 
та Хреста, встановленого на честь 1020-літ-
тя Хрещення України-Руси. Злилися воєди-
но, гармонійно доповнюючи одне одне, од-
нострої членства братства вояків ОУН-УПА з 
барвами вишиття сорочок та блуз, зі стріч-
ками, помережаними жовто-блакитною, до-
мінуючою над усім барвою...

«Боже великий, єдиний! Нам Україну хра-

ни!..» – злітало з мольбою й заклично, врі-
вень із направду священним для кожного 
українського серця «Ще не вмерла України 
ні слава, ні воля!..». Освячене велике синьо-
жовте знамено одразу по завершенні уро-
чистостей на майдані за участі членства 
відомої в краї підпільної росохацької групи 
та духовного згромадження «Українська мо-
лодь – Христові» було здійняте на флагштоці 
на горі Юрчинських, аби гордо й величаво 
затріпотіти барвою серця над Чортковом.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Розмаїттям убрана і святкова Чортківщи-
на; усіма барвами веселки розквітли ви-
шиванки, котрі упродовж століть вірно та 
щемно зігрівали українців, їх душі та серця 
мереживом рідних візерунків у миті тор-
жеств і страждань. 24 серпня – день пам’яті 
про цілі покоління нашого народу. В ньому 
щороку зустрічаються минуле та майбутнє, 
адже упродовж  21 року  Української дер-
жави, по суті, пройдено шлях століть.

І як годиться українському народові всі 
славні діла творити зі щирою молитвою 
на устах, тому й цей урочистий день роз-
почався з величного Богослужіння в усіх 

храмах району та спільного молебня. Опіс-
ля якого зеленню закосичений, закучеряв-
лений барвінком і чорнобривцями міський 
парк культури та відпочинку ім. І.Франка зу-
стрічав краян для святкування. А тут: палі-
тра кольорів дивовижних виробів народних 
умільців, аромати квіткових композицій, 
духмяні пахощі медівників, які з любов’ю 
та ніжністю виплекали господині сіл райо-
ну, злилися в дивовижну гаму святковості 
й неповторності. Кожна школа, кожна гро-
мада сіл Чортківщини потішила напрочуд 
неординарними цікавими та смачними, так 
би мовити, «експонатами» краян на Святах 

«Медівника» і «Квіткового розмаїття».
Святковість в унісон продовжилася 

урочистими й вітальними словами до 
громади голови райдержадміністра-
ції Ярослава Стеця та голови райра-
ди Володимира Заліщука. Побажавши 
усім активної життєвої позиції, напо-
легливої  праці, що стане запорукою 

щасливого майбутнього нашого народу, 
очільники району пошанували  грамотами 
РДА і райради цілу плеяду краян: акти-
вістів громадських організацій, промис-
лових і аграрних підприємств, колишніх 
політв’язнів, священнослужителів, сіль-
ських голів, воїнів-«афганців». 

Святковий концерт із промовистим ймен-
ням – «Квітуй, Україно, і слався в віках! Хай 
ім’я твоє не згасає!» – умістив у собі спів 
багатьох «соловейків» нашого краю (як 
дорослих, так і юних вокалістів),  виступи 
народних аматорських колективів райо-

ну, вокально-інструментальних ансамб-
лів; звісно, не обійшлося і без запальних 
народних танців у виконанні дитячих ан-
самблів. Гарячими та щирими оплесками 
вітала Чортківщина й гостей свята – народ-
них артистів України: композитора Павла 
Дворського, котрий дарував пісенну май-
стерність разом зі своїм сином – Павлом 
Дворським-молодшим, і Мар’яна Гаденка. 

А у високості наввипередки з вітром ши-
ряли аероплани. Адже святкування допов-
нювалося захоплюючим авіашоу, яке про-
ходило того ж дня на околиці міста. 

І весело празникував нарід, і повним ба-
гатоголоссям, широко, свобідно й привіль-
но лунало: «З Днем народження, Україно! 
Рідна, батьківська, щедра земля!»…

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

та Миколи ЛАНОВЕГИ

Святись, цей день, від роду і до роду!

З Днем народження, Україно!
Сонцесяйна, блакитнокрила, вишита колоссям і калиною, вигойдана співом солов’я, 

відзначала свою дорослу юність – 21-річчя – наша Батьківщина. Це Найвеличніше 
свято новітньої доби, наш національний Великдень – День Незалежності України.
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Цінності 5

3 вересня. Тривалість дня – 13.22. Схід – 6.16. Захід – 19.38. Іменини святкують Броніслав, Тадей

День села Інтерв`ю з зіркою

На початок святкування дітям роз-
давали безкоштовне морозиво, і це 
було навіть символічно – так прояв-
лялася турбота про майбутнє укра-
їнського села. Зрозуміло, що дуже 
цікавим видовищем і родзинкою 
свята саме в нагірянському варіан-
ті стали кінно-спортивні змагання. 
Яку тільки майстерність не проде-
монстрували їх учасники! Спортивні 
перешкоди, розмальовані у різні ко-
льори, де переважали синьо-жовті, 

уміло долали на своїх скакунах Юрій 
Кондратенко, Інна Панасюк, Оксана 
Якубовська, Олександр Кісельов, 
Віталій Луговий, Анастасія Сологуб, 
Сергій Гащиць, Олег Драпак, Пет-
ро Романчук з Чернівецької кінно-
спортивної школи та наші, нагірян-
ські. До змагань було залучено 20 
коней різної масті. Майстрів кінного 
спорту, котрі подарували глядачам 
чимало незрівнянних емоцій, щиро 
вітали, нагороджували й дякували 
їм Нагірянський сільський голова 
Петро Головацький, директор «Райз-
Максимко» Леонід Зозуляк, депутат 
районної ради, приватний підприє-
мець Василь Вислоцький – впереміж 
з обіцянками «відродити в Нагірянці 

конярство і навчити наших верховій 
їзді». Загостили на сільські іменини 
й учасники кінного театру «Козаки 
Поділля» із Кам`янця-Подільського, 
показавши бойові козацькі ігри з 
шаблею, списом тощо.

А між тим над святково прибраною 
сценою яскріло любовно виписане 
«Святе, як хліб, моє рідне село!». На 
початок виступав церковний хор, що 
є справжньою гордістю села і яким 
керує Євген Двикалюк. Чарували го-

лоси солідних та юних солістів Марії 
Корчинської, Володимира Корчака, 
Зоряни Запухляк, Юлії Шекети. А 
які ж співанки без улюблених публі-
кою колективів – народного аматор-
ського ансамблю лемківської пісні 
«Потічок» (кер. Стефанія Шекета), 
чоловічого вокального колективу 
«Любисток» (Руслан Букалюк), ан-
самблю викладачів Улашківської 
музичної школи. Линули теж улюб-
лені глядачем пісні патріотичного 
звучання та жартівливі, іскрометний 
український гумор. Було багато ди-
тячих виступів – соло, дуети, тріо, 
квартети...  Справжнього «золота» 
концерту додала участь у ньому 
жіночого вокального гурту «Пере-

весло» Шульганівського будинку 
культури (кер. Ганна Прондюк). У ви-
конанні цих дівчат немов народжу-
ється й постає зримо сама молода 
Україна. Автор цих рядків після вис-
тупу вручив колективові «Перевес-
ло» особисту грошову винагороду 
сумою одна тисяча гривень. Запро-
шуйте цей співочий колектив у сіль-
ські клуби району, не пошкодуєте! 

Святковий концерт тривав довго і 
вмістив поруч з місцевими аматор-
ськими силами виступи артистів з 
Києва (народного артиста України 
Мар`яна Гаденка та заслуженої ар-
тистки Тетяни Мудрої), співаків з 
Тернополя і Чорткова. Не могли не 
пошанувати на святі батьків тих не-
мовлят, які народилися цього року (а 

їх є у Нагірянці дванадцятеро). Зву-
чали слова привітань від керівників 
усіх підприємств та організацій, які 
господарять у Нагірянці, – «Райз-
Агро», «Органіка»,  Марилівське 
МПД ДП «Укрспирт»...

І господарів свята, і гостей не мог-
ли не заполонити вишукані феєр-
верки. А потому всіх, без обмеження 
віку – і юних, і літніх, взяла у полон 
дискотека, яка тривала під запаль-
ну музику ВІА «Стожари» навіть під 
проливним дощем.

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
Фото Миколи ЛАНОВЕГИ

Українська земля дала світові ще одне знане ім’я. Це – 
співак і композитор Павло Дворський, продовжувач славної 
справи своїх видатних земляків – Володимира Івасюка, На-
зарія Яремчука, Івана Миколайчука. Ім’я видатного україн-
ського співака, народного артиста України Павла Дворського 
вже довгі роки гаряче вітається численними шанувальника-
ми української пісні. Де б не звучав його голос, перед якою 
аудиторією не виступав би цей артист – у ньому завжди 
струменить величезна гордість за українську пісню, бо пісня 
для Павла Дворського – це духовний храм, стожари над рід-
ним краєм, мамина молитва, татова криниця... 

24 серпня, на іменини молодої держави Україна, громад-
ськість мала нагоду, як мовиться, вживу послухати знаного 
українського виконавця, аплодувати йому, навіть зробити 
спільне фото на згадку… Признаюсь, що спілкування з най-
популярнішим українським композитором і співаком при-
несло невимовне задоволення – він простий, галантний, 
делікатний, а голос… Голос просто неможливо забути! Для 
читачів намагатимусь через інтерв’ю донести хоч якусь час-
тинку його патріотизму, таланту, доброти…

– Пане Павле, у час сьогодення, а тим паче в минуло-
му, часто можна почути, що українська пісня – нефор-
мат… Як Вам вдається пронести крізь життя українське 
слово, українську пісню і завжди бути бажаним гостем 
на сцені?

– Від батьків, від дідів я одержав те, що має одержати кож-
на дитина, кожен син, донька цієї землі. Це те найсокровен-
ніше, духовне, глибинне, те, що нас відрізняє від інших наро-
дів – мамина молитва, мудре батьківське слово, українська 
солов’їна пісня, невмируща мова Тараса Шевченка. Боляче, 
що українську мову, пісню називають неформатом, стерео-
типом – це спекуляції тих, хто воює проти всього українсько-
го. Українська пісня збирає повні зали і в себе вдома, і за 
кордоном. Мільйони українців, іноземців хочуть її чути. А от 
окремі політики – ні. І роблять все, щоб скоротити звучання 
українського продукту і щоб все звучало російською. Це – 
війна. Наша пісня така ж конкурентоздатна, як і англійська 
чи російська, а за мелодикою, наповненням, змістом у неї 
навіть більше переваг. Але державні мужі інколи іншої думки. 
Ви тільки подивіться, що витворяють наші законотворці! За-
пихають українську пісню на задвірки...

– Вас пов’язувала тісна дружба з одним із перших ви-
конавців легендарної “Червоної рути” Назарієм Яремчу-
ком. Завдяки йому в далекому 1971-му українська пісня 
перемогла на престижному Всесоюзному конкурсі “Пісня 
року”. Розкажіть про Вашу співпрацю, товаришування...

– Так, нас об’єднувала дружба, любов до рідної пісні, мис-
тецтва, України. Якщо людина уміє бачити і робити добро, 
хоче жити в любові, то знаходить важелі, щоб залишати після 
себе добрий щирий слід. Назарій до останньої хвилини, до 
останньої секунди вірив, хотів жити, хотів співати, хотів да-
рувати людям пісню, яку він безмежно любив. Ми з Яремчу-
ком працювали разом 18 років в ансамблі «Смерічка», разом 
творили, є багато пісень, які я для нього написав, ми співали 
дуетом. В усіх куточках світу – в Америці, Канаді, Аргенти-
ні, Індії, Афганістані ми в повний голос дарували українську 
пісню, а всі народи стоячи аплодували нам. У столиці США 
біля пам’ятника Т.Шевченку ми виконували наш невмиру-
щий «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий» і, звичайно, 
«Смерекову хату», «Червону руту», «Стожари». Десятки тисяч 
українців, які зібралися на площі, плакали – тоді ще не було 
незалежності України, тоді тільки мріяли, вірили, молилися... 
Ми сьогодні маємо Богом подаровану незалежність, але, 
мабуть, як ніколи, нинішню незалежність потрібно виборю-
вати, відстоювати рідну українську мову. Я кажу на сцені, в 
пресі, на телебаченні, що багато століть хотіли забрати наше 
рідне слово... Без мови нація стає населенням, перекотипо-
лем. Я вірю, я впевнений, що ми – українці, і з Донбасу,  і з 
Сум, Херсона, Одеси, Тернопілля – не дозволимо занапас-
тити її. Згідно з Конституцією нашої країни обов’язково має 
бути єдина державна українська мова!

– Ваш старший син Павло нещодавно одружився 
в с. Розтоки на Буковині. Це мала батьківщина Марії 
Матіос, яка має некоронований титул «найпліднішої 
письменниці України». Пане Павле, наскільки близько 
Ви знайомі з письменницею сучасності?

– Звичайно, ми знайомі з Марійкою. Вже 35 років... Коли 
ми з народним артистом України Назарієм Яремчуком дава-
ли концерти на Путильщині, до нас підбігла дівчинка і ска-
зала: «Я – Марійка!». Назарій погладив її по голівці і мовив: 
«Ти знаєш, а ми співаємо пісню «А на тому боці, там живе 
Марічка», в мене мама Марія, а Павло Дворський написав 
пісню «Мама Марія». Так що, Марійко, пишайся, що ти носиш 
ім’я Божої Матері». Я вірю, що такі талановиті люди, як Марія 
Матіос, піднімуть українську культуру, мистецтво, літерату-
ру, навчать популяризувати, шанувати, любити рідне слово.

– Колись прочитала Ваші слова, що творча людина 
завжди закохана... Прокоментуйте, будь ласка...

– Ну хіба можна написати пісню «Червона рута» і бути 
не закоханим? (Посміхається. – Авт.). І Володимир Івасюк 
– український композитор, поет, і італійський композитор 
Сальваторе (Тото) Кутуньо писали свої безсмертні твори, 
маючи в серці світлі почуття. Світ збережеться, коли будуть 
любов, закоханість.

Павло Дворський – громадянин й патріот квітучої, пре-
красної землі. І характерною особливістю його творів є їх 
глибоко ліричний, навіть інтимний зміст. У них немає па-
фосності й плакатності, а тільки щира синівська любов. У 
більшості випадків сам Дворський дуже точно інтонує свої 
пісні й створює в них об’ємний образ України – не тієї, у 
якій живемо, а тієї, якої прагнемо. Хай щастить збутися його 
прагненням, його мріям!

Ірина ЗЕНЧАК-ГУЛЬКА, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Особливою гостинністю стрічали 
минулої неділі Малі Чорнокінці всіх, 
хто загостив на уродини села, злуче-
ні у спільній радості зі святкуванням 
Дня Незалежності України. На розло-
гій зеленій оболоні кожна вулиця чи 
куток хизувалися майстерністю кулі-
нарних витворів своїх найзавзятіших 
господинь – так реалізовувався на ділі 
вдалий задум депутатського корпусу, 
що потверджує сільський війт Ольга 
Яніцька. І майже кожен сільчанин – і 
старий, і малий – прийшов на уроди-
ни зі свом дарунком: пісенним, жар-
тівливим, Боже слово привнесли до 
гурту отці Віталій Паламар, настоятель 
місцевого храму, та Степан Манорик, 
виходець з села, а нині душпастир у 
с. Сади на Теребовлянщині. Дарунків 

було неміряно: односельцям, котрі на-
родилися майже впритул з тим днем 
– Іринці Стронській, Марії Сідор, Марії 
Галянт, Зеновії Федорів, Оксані Анто-
нюк; нареченій, завідувачці бібліотеки 
Ганні Попель разом з її нареченим Во-
лодимиром – з рук сільського голови; 
депутатові районної ради Михайлові 
Чорнію – прибулими на свято пред-
ставниками спільноти Українського 
козацтва. Справжній дарунок – упер-
ше в Малих Чорнокінцях заспівали на-
родний артист України Мар`ян Гаденко, 
заслужена артистка Тетяна Мудра, мо-
лода виконавиця з Тернополя Катери-
на Шимків. І найбільшими чарівниками, 
за словами сільського голови, стали 
спонсори свята, котрі його, по суті, й 
уможливили: керівники ПАП «Обрій», 
«Нічлава», СВК «Добрий сад», Чортків-
ської племптахофабрики Степан Дани-
лишин, Наталія Заліщук, Юрій Козоглу, 
Роман Кузь, приватний підприємець 
Михайло Коваль. А завершилося воно 
спільною забавою та феєрверком.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Павло Дворський: «Без мови 
нація стає населенням, 

перекотиполем»

Золото нагірянської марки
Те, що у Нагірянці вміють забавлятися й веселитися, 

доведено вже не раз. А День села, що зібрав минулої неділі 
до чотирьох тисяч (!) люду і тривав сім (!) годин, 

таки перевершив усі рекорди минулих років.

Зеленеє жито за селом, 
хорошії гості за столом
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Увага! Семінар

Служба зайнятості інформуєВиплата заощаджень

Інформує карантинна служба рослин

ДАІ інформує

Найбільш характерна ознака за-
хворювання – утворення наростів на 
бульбах, столонах, кореневій шийці, 
рідше на стеблі, листках і навіть квіт-
ках.

За зовнішнім виглядом нарости на-
гадують цвітну капусту. Розмір нарос-
тів – від маленької горошини до вели-
кої бульби. Нарости, що утворюються 
під землею, білого кольору, на над-
земних частинах рослин – зелені.

Наприкінці вегетаційного періоду 
нарости темніють і загнивають. На 
заражених бульбах ракові утворення 
розвиваються і в сховищах, якщо уро-
жай вирощений на зараженій ділянці. 

Збудник раку картоплі – внутріш-
ньоклітинний паразит, що не утворює 
міцелію. Основне значення в його ци-
клі розвитку мають зимові (в стадії 

спокою) зооспорангії, за допомогою 
яких гриб зберігається і поширюється 
в природі. Весною при потеплінні (15-
17 градусів) вони проростають і утво-
рюють 200-300 рухливих одноджгу-
тикових зооспор, які потрапляють в 
сприятливі умови. Протягом 12-14 діб 
безперервно проростають. Восени 
спостерігається статевий цикл роз-
витку. Завдяки щільним оболонкам 
в стані анабіозу (діапаузи) зимові зо-
оспорангії можуть понад 30 років пе-
ребувати у ґрунті, не втрачаючи здат-
ності до проростання.

Наприкінці вегетації картоплі парос-
тки загнивають, пошкоджуючи здо-
рову частину бульб, і потрапляють в 
ґрунт. 

Розповсюдження збудника в при-
родних умовах дуже повільне. Най-

частіше рак картоплі поширюється із 
зараженими бульбами, з іншим рос-
линним матеріалом, вирощеним на 
зараженій ділянці, знаряддям обро-
бітку грунту, через гній, тару.

Карантинні заходи: ввезення здо-
рового насіннєвого матеріалу під 
контролем Держінспекції з карантину; 
обстеження посадок картоплі під час 
цвітіння і масового збору врожаю; при 
підозрінні – методом відбору ґрунто-
вих проб; при виявленні вогнища за-
раження накладається карантин на 
господарство, проводиться локалі-
зація та ліквідація вогнища шляхом 
спалювання та дезінфекції засобів, 
інвентаря та ґрунту; дотримання сі-
возміни; хімічна боротьба.

При виявленні ознак захворювання 
повідомляйте карантинну інспекцію в 
м. Чортків за тел. 3-18-51.

Богдан КУЗЬ, 
агроном Тернопільського 

облдержкарантину

З метою підвищення рівня довіри українського суспіль-
ства до державної податкової служби в ДПС у Тернопіль-
ській області створено виїзну мобільну бригаду з розгляду 
звернень, запитів платників податків щодо застосування 
норм податкового законодавства. У рамках цього проекту 
фахівці ДПС у Тернопільській області 6 вересня ц. р. роз-
глядатимуть звернення та запити платників податків щодо 
застосування норм податкового законодавства у м. Чорт-
ків. Зокрема, з 9-ї до 10-ї год. в. о. першого заступника 
голови-начальника управління податкової міліції ДПС у 
Тернопільській області Ігор Сторожук відповідатиме під час 
телефонної «гарячої» лінії на дзвінки громадян за номером 
телефону 2-19-72. Ігор Васильович проведе також з 10-ї до 
11-ї год. виїзний особистий прийом громадян у приймальні 
громадян ДПІ у Чортківському районі (м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, каб. № 411). Номер телефону для попереднього 
запису – 2-24-05.

Об 11-й год. у великому залі засідань районної ради роз-
почнеться особиста зустріч керівництва ДПС у Тернопіль-
ській області із підприємницьким середовищем району та 
семінар із громадянами та суб’єктами господарювання з 
актуальних питань оподаткування податком на доходи фі-
зичних осіб, підприємницької діяльності, ПДВ, податком на 
прибуток. Учасники заходу матимуть змогу ознайомитися з 
порядком розгляду звернень громадян до органів податко-
вої служби, а також обговорити окремі положення Податко-
вого кодексу України.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти активну участь у вка-
заних заходах.

Телефон для довідок – 2-24-05.
ДПС у Тернопільській області

Як підприємці, так і інші фізичні 
особи, які використовують найману 
працю, а також і самі працівники, по-
винні бути зацікавлені в належному їх 
оформленні відповідно до норм чин-
ного законодавства України. Люди, 
які зустрічаються з проблемами пра-
цевлаштування, мають пам’ятати, 
що неоформлений роботодавцем у 
встановлений Законом термін відпо-
відний трудовий договір є грубим нех-
туванням законодавства про працю. 
Це, в свою чергу, тягне за собою низку 
проблем і для самого працівника: не 
включення часу нелегальної роботи до 
трудового (страхового) стажу при ви-
ході на пенсію, втрату за цей період 
права на матеріальне забезпечення у 
випадку безробіття та у разі часткової 
або повної втрати працездатності.

Кодексом законів про працю Укра-
їни визначено, що основною формою 
співпраці між працівником і фізичною 
особою є трудовий договір. Статтями 
24, 24-1 Кодексу законів про працю 
України та Порядком реєстрації тру-
дового договору між працівником і фі-
зичною особою, яка використовує на-
йману працю, затвердженого наказом 
Міністерства праці та соціальної полі-
тики № 260 від 8 червня 2001 року (із 
змінами та доповненнями), передба-
чено порядок укладання та реєстрації 
трудового договору. Роботодавець по-
винен подати укладений у письмовій 
формі трудовий договір з працівником 
на реєстрацію до державної служби 
зайнятості за місцем свого проживан-
ня у тижневий строк з моменту допу-
щення працівника до роботи.

У разі закінчення  строку трудового 

договору або припинення його дії до-
строково у трудовому договорі фізична 
особа-підприємець робить запис про 
підстави його припинення з посилан-
ням на відповідні статті КЗпП України, 
про що сторони сповіщають центр за-
йнятості, де зареєстрований трудовий 
договір. Після звернення сторін трудо-
вих відносин до центру зайнятості та 
повідомлення ними про припинення 
трудових відносин трудовий договір 
знімається з реєстрації спеціалістом 
центру зайнятості протягом трьох 
днів, відповідно до вищезазначеного 
Порядку, про що робиться відмітка в 
книзі реєстрації трудових договорів та 
у примірниках трудового договору.

Зокрема, для проведення реєстрації 
(зняття з реєстрації) трудового догово-
ру між фізичною особою-роботодавцем 
і працівником передбачена обов’язкова 
присутність сторін трудового договору 
з належними їм документами в центрі 
зайнятості. 

Також відповідно до чинного зако-
нодавства сторони трудових відносин 
(роботодавець та найманий працівник) 
мають право вносити зміни та допов-
нення до вже укладеного трудового 
договору, але за умови, що зміни та 
доповнення не погіршують становище 
працівників порівняно з чинним зако-
нодавством про працю, інакше, згідно 
зі статтею 9 КЗпП України, такі умови 
вважаються недійсними.

У разі прийняття сторонами трудо-
вих відносин узгоджених змін та до-
повнень до раніше укладеного трудо-
вого договору, який зареєстрований в 
центрі зайнятості, сторони повинні по-
інформувати про це центр зайнятості 

та надати примірник змін та доповнень 
(оформлених у трьох автентичних при-
мірниках).

Зміни чи доповнення, внесені відпо-
відним додатком до вже зареєстрова-
ного в центрі зайнятості трудового до-
говору, є невід’ємною частиною цього 
договору.

Крім того, звертаємо вашу увагу на 
те, що використання нелегальної ро-
бочої сили, неукладання чи несвоє-
часна реєстрація трудових договорів 
між підприємцями-фізичними особа-
ми та найманими працівниками є по-
рушенням законодавства про працю, 
що тягне за собою адміністративну 
відповідальність, передбачену ст. 41 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Лише дотримання 
працедавцем трудового законодавства 
та законодавства про зайнятість га-
рантує стабільний прибутковий бізнес 
і дасть змогу уникнути непорозумінь з 
найманим працівником і контролюю-
чими органами. Суспільство очікує від 
суб’єктів підприємництва легалізації 
діяльності в повному обсязі, отже, ша-
нуватимемо закон і один одного. 

Протягом січня-серпня ц. р. у ра-
йонному центрі зайнятості було за-
реєстровано 376 трудових догово-
рів між суб’єктами підприємницької 
діяльності-фізичними особами та най-
маними працівниками.

Для отримання консультацій щодо 
реєстрації (зняття з реєстрації) тру-
дових договорів  між приватними під-
приємцями та найманими працівника-
ми можна звернутися до спеціалістів 
Чортківського районного центру зай-
нятості.

Ірина ГРИГОРУК, 
провідний спеціаліст-юрисконсульт 

районного 
центру зайнятості

Трудовий договір з найманим працівником – 
запорука дотримання трудового законодавства

Досить часто до служби зайнятості звертаються підприємці-фізичні 
особи та громадяни, які працюють за наймом у підприємців, 

з одним запитанням: як юридично правильно оформити 
трудові відносини між собою?

Небезпечне карантинне захворювання – рак картоплі
Поширене в Європі, Азії, Північній Америці. В Україні виявлено 

поодинокі вогнища у всіх районах південних областей, крім 
західних. Пошкоджує тільки картоплю, при штучній інокуляції 

багато видів пасльонових, у т. ч. чимало сортів помідорів.

6 вересня ц. р. відбудеться особиста 
зустріч керівництва ДПС в області із 

суб’єктами підприємництва нашого району

З метою підготовки вулично-
дорожньої мережі до нового навчаль-
ного року будуть обстежуватися ділян-
ки, які прилягають до територій дитячих 
і навчальних закладів та якими прохо-
дять маршрути руху шкільних автобу-
сів. Посилиться контроль за дотриман-
ням вимог безпеки під час організації 
та здійснення регулярних перевезень 
учнів до місць навчання і додому. Бу-
дуть проводитися перевірки автотран-
спортних підприємств, закладів осві-

ти та перевізників-фізичних осіб, які 
здійснюють організоване підвезення 
учнів у рамках програми “Шкільний ав-
тобус”, щодо дотримання ними вимог 
Закону України “Про дорожній рух” та 
інших нормативних актів у сфері без-
пеки дорожнього руху. Під час пере-
вірок особлива увага звертатиметься 
на наявність у водіїв, допущених до 
перевезення учнів, п’ятирічного ста-
жу керування автобусами, маршруту і 
розкладу руху, узгодженого з місцеви-

ми органами Державтоінспекції, інших 
документів, передбачених законодав-
ством України, обладнання автобусів 
відповідно до пунктів 30.3.«в») ПДР та 
засобами пожежогасіння, організацію 
проведення передрейсових перевірок 
технічного стану автобусів та стану 
здоров’я водіїв.

Незважаючи на заходи, що вжива-
ються, є ряд порушень ПДР зі сторо-
ни дітей. Вся проведена робота буде 
малоефективною, якщо самі батьки не 
покажуть дітям позитивного прикладу 
в дотриманні елементарних правил 
поведінки на дорозі, користуванні гро-
мадським транспортом, ще раз не на-
гадають про ту небезпеку, яку таїть в 
собі вулиця.

Ігор ПАСТУХ, 
інспектор ВДАІ МГБ 

Чортківського РВ УМВСУ 
в Тернопільській області

«Увага! Діти на дорозі!»
Під такою назвою Державтоінспекцією з 20 серпня 

по 20 вересня ц. р. будуть проводитися профілактичні заходи. 
Мета заходів: активізація роботи з попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму напередодні та в перші дні 
навчального року, узагальнення та розповсюдження кращих форм 
і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, привернення 

уваги громадськості до проблем гарантування 
безпеки руху неповнолітніх.

З першого вересня ц. р. в Ощадбанку розпочинається ре-
єстрація тих вкладників, дані про яких не було внесено до 
Реєстру вкладників заощаджень громадян, а також актуалі-
зація тих вкладників, дані про яких внесені до цього Реєстру 
та які отримали у 2008 році компенсацію в повному обсязі. 
Щоб здійснити реєстрацію, вкладникам потрібно зробити на-
ступне.

Перший етап – отримати час та дату реєстрації своїх да-
них. Це можливо здійснити такими шляхами:

зателефонувати на «гарячу телефонну лінію» за номером 
0 800 212 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по 
Україні) або (044) 364 21 21 (за тарифами Укртелекому) та до-
чекатися з`єднання з оператором. Лінія працює з 9-ї до 18-ї 
год., без вихідних;

заповнити спеціальну форму в розділі «Інформація для 
вкладників Сбербанку колишнього СРСР» на сайті Ощадбан-
ку: www.oschadnybank.com.

Другий етап – відвідати установу банку з метою реєстрації 
у призначений день і час. При собі необхідно мати такі до-
кументи:

паспорт громадянина України або документ, що його за-
мінює, чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон 
та копії відповідних сторінок паспорта;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та її копію;
ощадну(і) книжку(и) за компенсаційним(и) рахунком(ками), 

а за їх відсутності – ощадну(і) книжку(и) за вкладами Сбер-
банку колишнього СРСР. Після реєстрації вкладника буде 
запрошено до установи Ощадбанку для отримання Націо-
нальної картки, на яку в разі прийняття відповідних рішень 
Кабінету Міністрів України в майбутньому буде зараховано 
компенсацію. 

Перевагою Національної картки є 3-річний строк її дії, про-
тягом якого вкладник гарантовано отримає належні йому 
компенсаційні кошти:

– здійснювати покупки в торговельних установах;
– отримувати пенсію та інші види соціальної допомоги (за-

яву можна заповнити у відділенні);
– перевести всю суму або частково коштів на депозитні 

рахунки Ощадбанку (відсотки по депозитах становлять від 
12 до 22 річних).

Клієнти, які отримують пенсію чи заробітну плату в устано-
вах Ощадбанку, можуть отримати до 30000,00 грн. в кредит 
без застави під поруку. Докладніше за телефонами: 2-06-96, 
2-02-06, 2-03-03. 

Ліцензія НБУ № 148 від 5.10.2011 р.

Що потрібно знати вкладникам 
Сбербанку колишнього СРСР, 

щоб пройти реєстрацію та 
актуалізацію в Ощадбанку

Чемпіонат району
Вища група. 11-й тур. Росохач – Звиняч – 2:11; Косів 

– Заводське – 2:3; Ягільниця – Поділля – 5:1; Улашківці 
– Шманьківці – 4:1; Біла – Гор. Вигнанка – 2:1.

Перша група. Зона «А». Полівці – Ридодуби – 1:2; 
Дж. Слобідка – Ромашівка – 6:1; Капустинці – Милівці – 
1:2; Свидова – Бичківці – 1:2; Базар – Палашівка – 4:0; 
Скородинці – вихідний.

Зона «Б». В. Чорнокінці – Заводське 2 – 4:0; Товстень-
ке – Угринь – 3:2; Залісся – Давидківці – 0:2; Кривень-
ке – Пробіжна – 2:0; Шманьківчики – Гадинківці – 0:2; 
Колиндяни – вихідний.

Чемпіонат області
16-й тур. «Колос» Бучач – ФК «Чортків» – 1:0. 

Футбол



07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Гімалаї 
В.Щербачова
09.00 Смішний та ще 
смішніший
09.25 Хто в домі хазяїн?
09.45 Крок до зірок
10.20 Країну - народові
10.35 Караоке для до-
рослих
11.30, 20.30 Ближче до 
народу
12.05 Шеф-кухар країни
13.00 Золотий гусак
13.25 Х/ф “Калина чер-
вона”
15.15 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
15.25 Паралімпіада-2012. 
Футбол. Матч за бронзу
16.45 Маю честь запро-
сити
17.30 Діловий світ
18.15, 19.35 Фестиваль 
гумору “Коблево”
21.00 Підсумки тижня
21.10 Офіційна хроніка
21.20 Головний аргумент
21.30 Паралімпіада-2012. 
Церемонія закриття

06.00 Х/ф «Володарі 
шторму»
08.05 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.15 М/с «Тімон і Пумба»
11.05 Х/ф “Ворожіння при 
свічках”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф «Моя божевіль-
на сім`я»
22.20 Світське життя
23.20 ТСН-Тиждень
00.05 Х/ф “Бруклінські 
копи”

06.00 Великий бокс. Ві-
талій Кличко - Мануель 
Чарр
08.50 Д/ф “Кличко”
11.20 Х/ф “Діамантова 
рука”
13.30 Т/с «Биття 
серця»
17.50 Т/с “Анна Герман”
20.00 Подробиці
21.05 Т/с “Анна Герман”
23.00 Що? Де? Коли?
00.35 Х/ф “Французька 
вулиця”

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00, 09.35 Шустер-Live
09.20 Школа юного супер-
агента
10.45 After Live
11.10 Паралімпіада-2012
12.10 Фестиваль гумору 
“Коблево”
13.45 Зелений коридор
14.00, 19.35 Паралімпіа-
да-2012. Плавання
14.40 В гостях у 
Д.Гордона
15.30 Золотий гусак
16.00 Баскетбол. ЧЄ. Ква-
ліфікація. Україна - Кіпр
17.45 Міжнародні змаган-
ня з конкурсу “Донбас-
тур”
19.05 Світ атома
19.25 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
20.55 Зворотний зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.10 Кабмін: подія тижня
21.20 Україна інноваційна
21.30, 22.55 Паралімпіа-
да-2012. Легка атлетика
23.30 Твій голос
23.55 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 Х/ф “Ворожіння на 
свічках”
19.30 ТСН
20.00 Операція краса 2
22.00 Х/ф “Обміняйтесь 
обручками”
00.10 Х/ф “Перевізник”

08.55 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.50 Х/ф “Парі на любов”
12.45 Х/ф “Коли на пів-
день відлетять журавлі”
16.55 Юрмала 2011
19.00 Розмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечір боксу на 
Інтері з Віталієм Кличко. 
Студія. Гість - Леннокс 
Льюіс
21.00 Майдан`s 3
23.00 Великий бокс. Віта-
лій Кличко - Мануель Чарр

08.00 Новини
08.15 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.10, 20.55 Офіційна 
хроніка
09.20 Д/ф “Княгиня-
черниця”
09.55 Легко бути жінкою
11.00 Паралімпіада-2012
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 21.15 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.25, 19.30 Паралімпіа-
да-2012. Плавання
15.10 Euronews
15.15 Діловий світ
15.25 Наша пісня
16.05 Х/ф “Надбання 
республіки”
18.35 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
18.45 Шляхами України
19.10 After Live
21.00 Підсумки дня
21.25, 22.50 Шустер-Live

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.25, 18.25 Т/с “Скліфо-
совський”
11.35 Зніміть це негайно
12.40 Ілюзія безпеки
13.50 Пекельна кухня
15.20 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя 
любов
17.45, 19.30 ТСН
20.15 Добрий вечір
21.30 Х/ф “Перевізник”
23.30 Х/ф “Морський піхо-
тинець”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Таємниці слід-
ства”
11.10 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 “Невідомі діти 
відомих батьків”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.40 Книга.ua
10.05 Здоров`я
11.00 Паралімпіада-2012
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Аудієнція
12.35 Крок до зірок
13.20 Ближче до народу
14.00, 19.30 Паралімпіа-
да-2012. Плавання
15.15 Euronews
15.30 Баскетбол. ЧЄ. 
Кваліфікація. Хорватія - 
Україна
16.50 Х/ф “12 стільців”
18.10 Справжня Україна
18.35 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
19.00 Про головне
21.20 Досвід
22.40 Паралімпіада-2012. 
Легка атлетика. Плавання
23.30 Підсумки
23.55 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.20, 18.25 Т/с “Скліфо-
совський”
11.30 Зніміть це негайно
12.35 Ілюзія безпеки
13.45 Пекельна кухня
15.20 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя 
любов
17.45, 19.30, 23.05 ТСН
20.15 “Давай, до побачення!”
21.30 Чотири весілля
23.20 Х/ф “Пейнтбол”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Таємниці слід-
ства”
11.10 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 “Любов як по-
карання”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Вірю”
23.05 Х/ф «У твоїх очах»

08.00 Новини
08.15 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.00 Легко бути жінкою
11.00 Паралімпіада-2012
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.45, 21.20 Діловий 
світ
12.25 Наша пісня
13.15, 19.30 Паралімпіа-
да-2012. Плавання
15.15 Euronews
15.30 Паралімпіада-2012. 
Легка атлетика
16.05 Х/ф “12 стільців”
17.25 Євро-2012
18.10 Справжня Україна
18.35 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
19.00 Країну - народові
21.30, 22.55 Паралімпіа-
да-2012. Легка атлетика. 
Плавання
23.30 Підсумки
23.55 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.25 Т/с “Скліфосовський”
11.30 Зніміть це негайно
12.35 Ілюзія безпеки
13.45 Пекельна кухня
15.15 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя 
любов
17.45, 19.30, 00.00 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосовський”
20.15 «На ножах»
21.30 Територія обману
22.50 Гроші

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Таємниці слідства”
11.10 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 “Чудеса зці-
лення”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Вірю”
23.05 Х/ф «Обитель»

08.00 Новини
08.15 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
10.00 Відкриття ХІ сесії 
Верховної Ради України 
VІ скликання
11.00 Паралімпіада-2012
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Хай щастить
12.40 Право на захист
13.00, 19.30 Паралімпіа-
да-2012. Плавання
14.05 В гостях у Д.Гордона
15.10 Euronews
15.30 Х/ф “12 стільців”
17.40 Д/с “Наші”
18.05 Справжня Україна
18.35 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
19.00 Літній жарт
21.30, 22.55 Паралімпіа-
да-2012. Легка атлетика. 
Плавання  23.30 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1 
10.20 Т/с “Скліфосовський”
11.25 Зніміть це негайно
12.30 Ілюзія безпеки
13.35 Пекельна кухня
15.15 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя любов
17.45, 19.30, 23.00 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосовський”
20.15 Х/ф «Красуня»
23.15 Х/ф “Вітчим”

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Таємниці слідства”
11.10 Д/с “Детективи”
12.15 Знак якості
12.40 “Слідство вели...”
13.55 Сімейний суд
14.55 Судові справи
15.50 Д/ф “Чотири міфи про 
здоровий спосіб життя”
17.00 Телефон довіри
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Вірю”
23.05 Х/ф «Рейдер»

08.00, 15.00, 18.20 Новини
08.15 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.15 Дитячий фестиваль 
“Змінимо світ на краще”
10.45 Паралімпіада-2012
11.55 Темний силует
12.05, 19.30 Паралімпіа-
да-2012. Плавання
13.05 Паралімпіада-2012. 
Футбол. Україна - Велико-
британія
14.40 Вікно в Америку
15.15 Ближче до народу
16.00 Х/ф “Живе такий 
хлопець”
17.40 Д/с “Наші”
18.10 Справжня Україна
18.35 Паралімпіада-2012. 
Щоденник
19.00 Агро-News
19.15 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.20 Країну - народові
21.40, 22.55 Паралімпіа-
да-2012. Легка атлетика. 
Плавання
23.30 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 Т/с “Скліфосовський”
11.25 Зніміть це негайно
12.30 Ілюзія безпеки
13.40 Пекельна кухня
15.15 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя любов
17.45, 19.30, 23.55 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосовський”
20.15 “Багаті теж плачуть”
21.25 Х/ф “Поки ти спав”

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10, 12.15 Т/с “Бухта 
зниклих дайверів”
13.15 “Слідство вели”
15.15 Право на зустріч
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Вірю”
23.05 Позаочі
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ПОНЕДІЛОК
4 вересня
ВІВТОРОК

5 вересня
СЕРЕДА

6 вересня
ЧЕТВЕР

7 вересня
П`ЯТНИЦЯ

8 вересня
СУБОТА

9 вересня
НЕДІЛЯ

3 вересня

Скородинський цегельний завод 
відпускає високоякісну 

ліцензійну цеглу 
Можлива доставка власним 

автотранспортом
Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

Колективи Коцюбинчицької та Кривень-
ківської лікарських амбулаторій висловлю-
ють щирі співчуття завідуючій ФАП с. Бо-
сири Ганні Степанівні Кульчицькій та її сім`ї 
з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка 
та батька Олександра.

На роботу 
потрібен 

бухгалтер
Довідки 
за тел. 

066-387-16-25

ПОТРІБЕН
касир-оцінювач 

на постійну роботу в лом-
бард, навчання, висока з/п.
Тел. 067-548-62-69

будинок у Чорному лісі або обміняю на квартиру в 
м. Чортків. Є земельна ділянка 24 сотих, великий сад, 
надвірні будови, підведено газ. Ціна договірна.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.

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.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу нової 
школи, газ, світло, вода, сарай. Є 2 гаражі для бусів, 
18 сотих землі. Недорого; земельна ділянка 28 сотих 
у с. Горішня Вигнанка.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

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 площі, гараж з підвалом, ділянка землі – 0,10 га. 
Терміново.

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

приватизований будинок у центрі с. Ягільниця, 
площа – 90 кв. м. Є господарські будівлі, земельна 
ділянка 0,80 га.; кокс (2 тонни); дошки дубові – сухі 
60, 50, 35 в кількості 0,8 куб. м.

Тел. 067-428-83-83.

1-кімнатна квартира по вул. Д.Пігута. Двері, 
вікна поміняні, засклена лоджія. Є опалення, 
лічильники.

Тел.: 099-425-92-68; 098-635-72-08.

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. 
Парковій, 2, кв. 43. Третій поверх.

Тел. 067-350-04-77.

2-кімнатна квартира по вул. Монастирській, 
20 у новозбудованому будинку, пл. – 68,4 кв. м.

Тел. 067-601-64-86.

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

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

3-кімнатна квартира у м. Чортків, площею 
100 кв. м. Супермеблі, суперремонт, в районі ЗОШ 
№ 5. Ціна 85 тис. у. о.

Тел. 099-512-54-99.

5-кімнатна квартира по вул. Б.Лепкого, 4. Хо-
роший ремонт, євровікна, загальна площа 118 кв. 
м, балкон, 2 підвали площею по 22 кв. м, горище (у 
спільному користуванні). Ціна договірна.

Тел.: 097-771-65-13; 097-900-68-94.

Сусіди по будинку на вул. Л.Українки, 2 
висловлюють глибоке співчуття Петру Ми-
хайловичу Руднику з приводу смерті його 
сестри Марії Михайлівни.

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 висловлює щирі 
співчуття вчителю С.Л.Григорук з приво-
ду непоправної втрати – смерті її батька 
ЗАЙЦЕВА Леоніда Афанасійовича.

ПАМ`ЯТІ СЕСТРИ
1 вересня минає два роки з дня смерті
ТКАЧ (ДЕМУЗ) Людмили Михайлівни

(9.05.1962 – 1.09.2010 рр.)
зі с. Улашківці.

Вже два роки, як ти у небутті.
Важка для всіх твоя могила.
Живою будеш в нашому житті,
За тебе тут ми молимося щиро
І пам`ятати будемо завжди.
Тож нехай пом`януть тебе 

всі, хто знав і любив. Нехай лег-
ким буде твій вічний сон, свята 
земля буде лебединим пухом, 
а Господь оселить твою душу в 

Царстві Небеснім.
У скорботі – сестра Лариса Пилипів 
з сім`єю з м. Чортків, брат Валерій 

Ткач з сім`єю з м. Донецьк.

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

Тел.: 093-564-75-43;  093-758-19-60.

будинок в м. Чортків по вул. Джерельній, 17. Є газ, 
сад, город. Ціна за домовленістю.

Тел.: 5-32-46; 098-823-86-74; 097-868-69-43.

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 риболовлю, молодий сад, бджільництво 
– це саме для вас.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82.

цуценята німецької вівчарки від чистокровних батьків 
талановитого родоводу.

Тел.: 097-747-13-80; 095-331-99-25.

земельні ділянки

різне

приватизована земельна ділянка під забудову по вул. 
Верхній Золотарці. Площа – 14 сотих. Ціна договірна.

Тел. 099-335-30-07.

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

Тел. 067-975-64-72.

Вважати недійсними
державний акт на право власності на земельну ді-

лянку серії ЯД за № 209787, виданий Чортківським від-
ділом земельних ресурсів райдержадміністрації у 2006 
році на ім`я: БОЛЬШАКОВА Надія Омелянівна.

сертифікат на право на земельну частку (пай) серії 
ТР за № 0257280, виданий Чортківською райдержад-
міністрацією 10 вересня 1997 р. на ім`я: П`ЯНТАК Ми-
хайло Ількович.
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Вітання8

6 вересня. Тривалість дня – 13.11. Схід – 6.20. Захід – 19.31. Іменини святкує Арсен

+9 ... +22

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
1 вересня

+10 ... +27

неДілЯ
2 вересня

+10 ... +26

ПОнеДілОк
3 вересня

+11 ... +26

вівТОРОк
4 вересня

+15 ... +27

СеРеДА
5 вересня

+13 ... +27

чеТвеР
6 вересня

+13 ... +21

П`ЯТницЯ
7 вересня

Футбол

Подяка

31 серпня виповнюється 1 рочок 
нашій дорогій і любимій донечці

Софієчці ЄРИНЮК.
Ніжне, миле, дороге 
               сонечко-малятко!
З першим рочком 
       Тебе, наше янголятко!
Весело смійся, 
                 бешкетно гуляй,
Гарненька, весела, 
               скоріш підростай.

Сьогодні свято в нашій родині –
Сповнився рочок нашій дитині.
Радість велика, сміх лунає:
Наша люба донечка вже підростає.
В цей день щасливий для мами і тата
Хочемо донечці щастя бажати,
Хай на потіху підростає
Гарна, здорова, цвітом розмаю.
Хай Тобі сонечко щиро сміється,
Ми обнімаєм, щічки цілуєм,
З цілого світу ласку даруєм.
Маленький Ісусик хай сон оберігає,
Софієчці нашій всіх благ посилає,
Матінка Божа хай візьме 
                                   в опіку
І дарує довгого віку.

З любов`ю – 
мамуся і татусь.

31 серпня виповнюється 1 рочок нашій 
дорогій онучці і правнучці

Софієчці ЄРИНЮК.
Рости, Софійко, красива, як квітка,
Будь весела, здорова й привітна.
Нехай голос дзвенить в оселі,
Нехай усміхаються очі веселі,
Твоя усмішка з личка не згасає.
У цей день сміється сонце з неба
І для Тебе пахнуть квіти, його теплом зігріті.
І дятел на світі відстукав привітання,
І киці походжають, привіти посилають.
Рости всім на радість, наше янголятко,
Хай маленький Ісусик Тебе оберігає,
Матінка Пречиста за ручку тримає,
У Своїй Опіці завжди Тебе має.
А ми, уся родина, здоров`ячка бажаєм,
Бо Твій один рочок – неповторне свято.

З любов`ю – бабуся 
Люда і дідусь Юра, тітки 

Віка і Аня, дядя Петя, 
прабабусі Марія і Люба, 

прадідусь Богдан 
і вся родина.

Щиросердечно вітаємо з Днем 
народження нашу дорогу донечку, внучку

Вікторію ХОМЕЙЧАК
зі с. Білобожниця,

якій 29 серпня виповнилось 7 рочків.
Хай промінчик сонця, 
          мов Ангелик Божий,
Прилетить до Тебе 
                й сяде на плече,
Принесе здоров`я, 
        щастя й добру долю,
Пам`ятай – ми дуже 
                    любимо Тебе.
Хай завжди для Тебе 
                       сонечко сіяє

І Твоя усмішка з личка не згасає.
Дощиком рясненьким пада з неба щастя.
Хай Тобі, Вікторіє, все на світі вдасться!
Рости всім на радість, наше янголятко,
Хай з Тобою буде Матір Божа 
                                     зі Своїм Дитятком.
Маленький Ісусик Тебе оберігає,
Матінка Пречиста за ручку тримає
І в Своїй опіці завжди Тебе має.
З найкращими побажаннями 

– тато, мама, дідусі, 
бабусі і вся велика

 родина.

2 вересня святкуватиме 65-річчя 
дорога нам людина – матуся, 
бабуся, прабабуся й дружина

Марія Володимирівна КУЗІВ.
Життєва доля вишита 
                         любистком, 
Калиною і хрестиком 
                                   доріг, 
Зачудувався вересень 
                            врочисто, 
Приніс вітання він 
                      на Ваш поріг. 
Тож ми всю доброту, 
                  яка існує в світі, 

Всю радість, що живе серед людей, 
Найкращі всі, що до вподоби, квіти, 
Даруєм Вам у цей святковий день. 
Здоров’я Вам міцного, щастя і добра –
Прийміть ці щирі побажання 
Й вітальні сердечні слова, 
А Бог хай дарує Вам многії-многії літа!

3 повагою і любов’ю – чоловік 
Болеслав, син Роман із 

дружиною Галиною, онук 
Олег із дружиною Ольгою 

і правнучка Веронічка.

Найніжніші, найтепліші слова, що 
йдуть від наших сердець, шлемо дорогим, 
турботливим батькам із нагоди 60-річчя

Марти Йосипівни і 65-річчя 
Тараса Романовича КОВБЕЛІВ

зі с. Горішня Вигнанка.
У вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож, дозвольте привітати
І побажати сотню літ.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди.
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

З любов`ю і повагою – 
донька Надя, зять Володя, 

внучка Іванна.

Щиро вітаємо із 60-річчям люблячу 
донечку, найкращу дружину, найдорожчу 

матусю, найчарівнішу бабусю і прабабусю
Богдану Ярославівну ТРАЧ

зі с. Бичківці.
На струнах Першовересень 
                    пісню підбира,
А ми сьогодні з щирістю 
                           й любов`ю
Бажаєм довгих років 
                               і добра,
Багато радості 
         та доброго здоров`я.
Всі промені сонця 
                  замало зібрати,

Щоби від душі Вас привітати.
Даруєм безмежну родинну любов
І молимось Богу ми знову і знов.
У прикрі хвилини чи в радості час
Ми дякуєм Богу, що Ви є у нас.
Ви вмієте все до краплини віддати
І від лихого сім`ю врятувати.
Для кожного вміли вділити увагу,
Тому й від людей заслужили повагу.
Син і доньки повторили усю Вашу вроду –
Оце є від Бога Вам нагорода.
Бажаєм ще правнуків багато діждати
І їм свою мудрість і досвід віддати.
Бажаєм любові і віри, й надії,
Щоби здійснились усі Ваші мрії.
Хай доля хоронить від лиха і бід,
А Бог хай дарує многая і благая літ.

З повагою – мама, чоловік, 
доньки Галина і Оксана, 

син Іван, зяті Володя і Ігор, 
невістка Марійка, 

внуки Ірина, Юрій, Марійка, 
Володя, Василько, 

Юля, Дмитрик 
та правнучок Артемчик.

Щиросердечно вітаємо із 29-річчям 
дорогого синочка, брата, 

люблячого батька, онука
Анатолія ЗАБІЯКУ

з м. Чортків.
На незбагненному цім світі, 
        де на долоні все, як є,
Твій День народження 
привітно сьогодні руку подає.
У день цей щиро привітають 
      кохана й донечка Твоя,
Здоров`я, щастя побажать 
         і море радості щодня.
І від батьків прийми дарунок: 
          всі квіти у рясній росі,

Палкого сонця поцілунок і літо 
                                                  у своїй красі.
Нехай Тебе у теплім домі чекають 
                                             люблячі серця.
Бажаємо не знати втоми, 
                           доводить справи до кінця.
І щоб чудове Твоє свято 
                        в душі лишило добрий слід,
Прийми від нас оцю присвяту й живи, 
                                       як мінімум, сто літ!
З повагою та любов`ю – 
батьки, брат Любомир, 

дружина Іринка, 
донечка Лізочка, 

бабусі, хресні 
та вся велика родина.

Від усього серця вітаю дорогу маму
Любов Ярославівну ФРАЙНД

з м. Чортків,
яка 1 вересня відсвяткує 
58-й День народження.

То летять не роки, 
То сади Твої квітнуть і квітнуть.
То ідуть не літа, 
То на скроні Тобі цвіт опада.
На тернистій дорозі життя
Ти стрічаєш рік 58-й 
І дивуєшся, наче дитя:
“Де ж тих літ так набралось багато?”.
Не в добрі та розкошах пройшли,
А в тривогах, нестатках та бідах.
Працювала у поті чола
Із дитинства свого аж донині.
Непроста Твоя доля була, мамо,
А проте Ти крізь все це пройшла
Із великою вірою в Бога.
Подолати, зуміти, змогти –
58-й – це таки перемога!
Хоч на зиму звернули літа
Й срібним інеєм скроні покриті...
Я бажаю Тобі жити до 100, мамо,

В Божій ласці 
                  на білому світі.

З любов`ю і повагою – 
донька Галя.

29 серпня відсвяткував свій 
День народження наш добрий товариш, 

чуйна людина, хороший лікар
Олександр Франкович РУСІН

з м. Чортків.
У ювілей ми бажаєм удачі
Ще й великого щастя в придачу.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте.
Хай руки ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям.

З повагою і 
найщирішими побажаннями 

– Галина Помарянська 
і Микола Плішко.

Щиро вітаємо з 55-річчям 
дорогу матусю, люблячу бабусю

Лідію Володимирівну СИЛЕЦЬКУ,
яка перебуває в далекій Італії.

Нехай завжди 
              усміхається доля,
Несуть тільки радість 
                     з собою роки,
Хай щастя й здоров`я 
             не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, 
              бажання й думки.
Отож, не сумуй, 
            журбі не здавайся,

А просто радій і всім посміхайся.
Прийми вітання від нас щирі
На довгий вік, на многії літа.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї – багатство і радість
І більшого щастя на світі нема.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо – у вічній далекій дорозі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось при кожній хвилині.
Міцного здоров`я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди,
Хай світлою буде життєва дорога,
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов`ю і повагою – 
донька Маруся, внучка 
Вікторія.

29 серпня відсвяткував свій 
74-й День народження 

Іван-Гнат ГРИНЧИШИН 
– уродженець с. Звиняч, а нині – житель 

м. Улан-Уде Республіки Бурятія.
62 роки на чужині… Обій-

маючи впродовж багатьох 
років високі керівні посади в 
Бурятії (керівника Бурятав-
тодору, голови Державного 
комітету Республіки Бурятія 
по управлінню дорогами – 
члена Уряду Республіки, 
депутата Верховної Ради 
Бурятської АРСР, члена 

Ради старійшин при Президентові Бурятії),  
в душі він залишився українцем.

Сьогодні він відлітає додому. Сестри і 
вся родина щиро вітають його з Днем наро-
дження і бажають щасливої дороги. 

Висловлюємо Вам найкращі слова своєї 
любові і шани.

Життя згоряє в полум’ї років,
Лишаються і спогади, й діяння…
Ви не шукали інших берегів
В важкі роки протистояння.
Не зрадили землі своїх дідів
І не зрікалися Ви свого роду!
Бо в серці вогник пломенів,
Що Ви зерня свого великого народу.
Якого сина Україна загубила!
Й пишалася Вами не своя земля…
А Україна сумувала і тужила,
Й гордилась Вами лиш здаля.
Сьогодні зібралась вся Ваша родина
І руки складає в молитві святій,
За Ваше здоров`я ми Бога благаєм,
Щоб довго ще жили на втіху рідні.
Хай Матінка Божа візьме під опіку
Всю Вашу родину віднині й довіку.
Хай дім Ваш хоронить молитва свята
На многі, щасливі і благі літа!

З великою шаною 
і любов’ю – сестри 
Марія Стефанишин 

і Надія Данилюк, 
їхні родини.

Сім`я Побуринних висловлює щиру подяку 
за надання моральної та матеріальної допо-
моги у проведенні оперативного втручання 
Романові Орестовичу Побуринному. Най-
перше – директору Чортківського державно-
го медичного коледжу, кандидату медичних 
наук, заслуженому лікарю України Л.С.Білику 
та колективу коледжу, Чортківському ра-
йонному військовому комісару полковнику 
Л.Р.Підручному та колективу райвійськкома-
ту, рідним та близьким, друзям і знайомим. 
Нехай Всемилостивий Господь винагородить 
їх здоров`ям і довголіттям, а Матінка Божа по-
всякчас тримає у Своїй Опіці.

Ридодубівська сільська територіальна ви-
борча комісія повідомляє про те, що  проміж-
ні вибори депутатів Ридодубівської сільської 
ради по виборчих одномандатних округах 
№№ 3 і 5 призначено на 28 жовтня 2012 р.

Глядачі, котрі у День Незалеж-
ності завітали на міський стаді-
он на фінал кубка району, ста-
ли свідками безкомпромісного 
видовища, яке влаштували на 
зеленому полі команди селища 
Заводське і Давидківців. І хоча 
виступають суперники у різних 
вагових категоріях районної пер-
шості, тільки на останніх хвили-
нах зустрічі цукроварам вдалося 
схилити шальку терезів на свій 
бік (на 86-й хв. матчу з переда-
чі Андрія Шпака відзначився Ві-
талій Іваськів), хоча нагод для 
взяття воріт було достатньо і в 
тих, і в інших. Отож, 1:0 і золота 
чаша з рук голови райдержадмі-
ністрації Я.Стеця і голови район-
ної ради В.Заліщука дісталася 
капітану команди Заводського 
Володимиру Цітульському.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Кубок з «солодким» присмаком


