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Виходить з 1939 року

Вітання Урочини

Подія

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

Р.ЧОРТКІВСЬКИЙ

Єпархіальне управління Бучацької єпархії УГКЦ з ра-
дістю повідомляє, що 23 липня ц. р. Його Святість Папа 
Римський Бенедикт XVI проголосив єпископом Бучаць-
кої єпархії УГКЦ о. Дмитра Григорака, ЧСВВ. З цієї на-
годи від щирого серця запрошуємо всіх людей доброї 
волі на чин Архієрейського найменування, Божествен-
ну Літургію, хіротонію та інтронізацію.

Урочистості відбудуться у кафедральному соборі Вер-
ховних Апостолів Петра і Павла за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 25.

РоЗПоРяДоК УРоЧиСтоСтеЙ:

17 вересня, субота
Чин найменування
Поч. о 19-й год. 30 хв.

18 вересня, неділя
Архієрейська Божественна Літургія, під час якої відбудеться чин хіротонії та 

інтронізації
Поч. об 11-й год.

Єпархіальне управління Бучацької єпархії УГКЦ

У суботу – День фізичної культури 
та спорту

Сердечно вітаємо вас зі святом сильних, вольо-
вих і мужніх людей.

Це свято, яке уособлює велич сили духу, муж-
ності і патріотизму наших людей, залучає до своїх 
лав прихильників здорового способу життя, спри-
яє його популяризації і розвитку, наслідує славні 
традиції українського народу. Відрадно, що ряди 
прихильників фізичної культури і спорту в нашо-
му районі невпинно зростають і стають запорукою 
гармонійного розвитку особистості.

Зичимо спортсменам високих здобутків та пере-
мог у змаганнях на славу нашого району. Нехай 
ваш приклад буде поштовхом для масового розви-
тку фізкультури і спорту, взірцем для юних жителів 
Чортківщини.

У цей святковий день щиро бажаємо усім вам 
міцного здоров’я, добра і щастя, великої наполе-
гливості і наснаги, удачі та підкорення нових спор-
тивних висот в ім’я процвітання України!

У неділю – День працівників 
нафтової, газової 

та нафтопереробної промисловості 

Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем 

працівників нафтової, газової та нафтоперероб-
ної промисловості – важливої складової частини 
паливно-енергетичного комплексу держави, дина-
мічний розвиток якого – це запорука успішної пе-
ребудови економіки України, гарант її національної 
безпеки.

Кожного дня, запалюючи газ чи включаючи обігрів 
квартири, ми рідко задумуємося над тим, що над 
таким елементом комфорту працювало і працює 
чимало людей, яких у народі називають просто 
газовиками. У складних економічних умовах вони 
проте стабільно забезпечують всіх споживачів при-
родним газом.

Сердечно вітаємо всіх, хто віддав свою працю у 
минулому і трудиться зараз у газовій галузі нашо-
го краю, з професійним святом, бажаємо міцного 
здоров’я, добра і щастя, родинного благополуччя, 
успіхів у нелегкій роботі, оптимізму і впевненості в 
реалізації всіх задумів і планів в ім’я подальшого 
розвитку галузі.

Як завше повелося серед українців, 
кожна справа робиться із Божого бла-
гословення. Тому й того недільного по-
лудня усі спершу поспішили на Службу 
Божу до храму Пресвятої Трійці УГКЦ. 
Місцевий парох о. Григорій Шафран 
та священики із сусідніх сіл і нашого, й 
Гусятинського районів, а також о. Гри-
горій Канак, очолювані отцем-мітратом 
Бучацької єпархії УГКЦ Іваном Сенькі-
вим, відслужили Святу Літургію, після 
якої разом із усіма прихожанами уро-
чисто, церковною процесією із хоруг-
вами під спів духовних та патріотичних 
пісень рушили до символічної могили. 
Тут відбулося її освячення, а потім 
урочистості плавно перейшли до під-
ніжжя монумента, зведеного в честь 
20-річчя проголошення Незалежнос-
ті нашої держави. Дві згаданих нами 
пам`ятки знаходяться по сусідству 
одна з одною, на найвиднішому місці 
села, відразу ж попри автомобільну 
трасу. Обидві вони віднині є своєрід-
ними візитівками с. Товстеньке. І якщо 
перша зведена нашими предками 90 
років тому, то “Жінка-Україна”, точна 
копія тієї, що височить на майдані Не-
залежності у столиці України, – це уже 
надбання сучасників. 

(Закінчення на 4-й стор.)

Минувшина і сьогодення до України 
в вінку шаноби сплелися

А сталося то у Товстенькім. 
Саме там, у віддаленому 

від райцентру, проте віддавна 
патріотичному 

селі, селяни у неділю 
зібралися врочисто 
на відзначення двох 
неординарних подій: 

90-річчя з дня встановлення 
символічної могили 
Січовим Стрільцям 

та відкриття монумента 
“Жінка-Україна” 

до 20-ї річниці проголошення 
Незалежності України.

21 вересня – м. Чортків
Тел.: (03552) 2-05-33, (097) 503-17-55,  запис щоденно
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На часі2
Резонанс Розпорядження голови райради

9 вересня. Тривалість дня – 13.02. Схід – 6.24. Захід – 19.26.  Іменини святкують Анфіса, Сава

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Веб-сайт районної ради: www.chortkivrr.te.ua (з електронною версією 
“Голосу народу”.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-
06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 2-12-43.

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Інформативно

Як уже повідомлялося в «Голосі народу» від 12 серпня 
2011 р., № 32, члени президії Чортківських районної ради, 
колегії райдержадміністрації та ініціативний комітет жителів 
Чортківщини на своєму спільному засіданні 5 серпня ц. р. 
звернулися до Президента України, Голови Верховної Ради, 
Прем`єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Голови правління Пенсійного фонду 
України, Голови Верховного Суду України, Міністра юстиції, 
Голови Тернопільської обласної ради, народних депутатів 
України від Тернопільської області з проханням вжити рішучих 
заходів щодо недопущення зменшення у 2011 році обсягів фі-
нансування соціальних гарантій громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям війни, особам, 
звільненим з військової служби та деяким іншим і забезпе-
чення здійснення виплат у повному обсязі; внести зміни в 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
державний бюджет України на 2011 рік» шляхом вилучення 
п. 4 розділу VII Прикінцевих положень Закону України «Про 
державний бюджет України на 2011 рік»; ініціювати звернення 
народних депутатів України в Конституційний Суд України з 
приводу неконституційності зазначених нормативно-правових 
актів. Від деяких адресатів починають надходити відповіді на 
це звернення, які пропонуємо увазі наших читачів (на 2-3 
стор.).

Пенсійний фонд України

Чортківська районна рада 
Тернопільської області

Розглянувши ваше звернення від 5.08.2011 р., Пенсійний 
фонд України, в межах своєї компетенції, повідомляє.

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Кон-
ституцією і законами України, указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами, а також По-
ложенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом 
Президента України від 6.04.2011 р. № 384/2011.

Пунктом 7 Закону України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 
14.06.2011 р. № 3491-VI (далі – Закон № 3491-VI) розділ VII 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» 
було доповнено пунктом 4, відповідно до якого у 2011 році нор-
ми і положення, зокрема статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону Укра-
їни «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни», статей 14, 22, 37 та части-
ни третьої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечен-
ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 
Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бю-
джету Пенсійного фонду України на 2011 рік.

На виконання пункту 7 Закону України № 3491-VI Кабінет 
Міністрів України прийняв постанову від 6.07.2011 р. № 745 
«Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються 
за рахунок коштів державного бюджету».

При визначенні розмірів: підвищення пенсій непрацюючим 
пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного 
забруднення; додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, 
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи; щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; мінімальних пенсій 
для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобиль-
ською катастрофою, та пенсій у зв’язку з втратою годуваль-
ника внаслідок Чорнобильської катастрофи; підвищення дітям 
війни (крім тих, на яких поширюється дія Законів України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 
«Про жертви нацистських переслідувань»); мінімального роз-
міру пенсії за вислугу років та у разі втрати годувальника, що 
призначаються відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб» органи Пенсійного фонду України керуються ви-
щезазначеною постановою.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до п. 2 ст. 14 Кодексу 
адміністративного судочинства України постанови та ухвали 
суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є 
обов’язковими до виконання на всій території України.

Судові рішення виконуються в межах зобов’язань, покладе-
них на сторони.

Заступник голови правління 
В.НИКИТЕНКО

Перерізавши стрічку, високопоса-
довці здійснили невеличку екскурсію 
медзакладом, оглянувши усі кабінети:  
сімейних лікарів, стоматологічний, ма-
ніпуляційний, денного стаціонару, ла-
бораторію, що обладнана центрифугою, 
лічильником лейкоцитарної формули 

та мікроскопом. Є також в амбулаторії 
ЕКГ-апарат, холодильник, а обласний 
керівник Ю.Желіховський з нагоди від-
криття подарував ще й електронну вагу 
для новонароджених, адже контингент, 
що обслуговується тут, різний за віком: 
від найменшеньких, щойно народжених, 

до похилого віку пацієнтів. Дана амбу-
латорія у мікрорайоні Кадуб обслуговує 
2863 особи, з них 2437 дорослих та 426 
дітей. Працюють тут три сімейних лікарі: 
Валерій Дідик, Лілія Чортківська, Тетяна 
Данильчак, а також інші медпрацівники. 
“Наблизити медичні послуги до населен-
ня – одне із завдань реформи, що прохо-
дить сьогодні у медичній галузі. Відкрит-
тя цієї амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини й задовольняє цю 

мету”, – зазначив Ю.Желіховський, ви-
ступаючи перед медперсоналом вище-
зазначеного закладу.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

1. Відповідно до пункту 1 частини 6 
статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» скликати 
восьму сесію Чортківської районної 
ради VI скликання 23 вересня 2011 
року о 10-й годині в залі засідань 
районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради 
винести питання:

2.1. Про роботу державної подат-

кової інспекції в Чортківському райо-
ні по здісненню контролю за спла-
тою податків до місцевих бюджетів 
за І півріччя 2011 року.

2.2. Про стан підготовки соціально-
культурної сфери до роботи в 
осінньо-зимовий період.

2.3. Звіт про виконання районного 
бюджету за 6 місяців 2011 року.

3. На сесію районної ради запроси-

ти депутатів обласної ради від райо-
ну, голову районної державної адмі-
ністрації та його заступників, керівни-
ків управлінь та відділів райдержад-
міністрації, міського, селищного та 
сільських голів, керівників політичних 
партій та громадських організацій, 
засоби масової інформації.

26 серпня 2011 р.

Голова районної ради 
Р.ЧоРтКіВСьКиЙ

Про скликання восьмої сесії 
Чортківської районної ради VI скликання

Перші кроки медреформи
У минулу п`ятницю, 2 вересня, відбулося урочисте відкриття 

у Чорткові, по вул. О.Маковея, 7, амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини. В урочистостях взяли участь 
заступник голови облдержадміністрації Ю.Желіховський, 
начальник головного управління охорони здоров`я ОДА 

М.Буртняк, голова райдержадміністрації Я.Стець, 
голова районної ради Р.Чортківський, 

начальник відділу охорони здоров`я РДА Я.Ратушняк, 
директор Чортківського державного 

медичного коледжу Л.Білик та ін.

Достатньо набрати у пошуку адресу 
http://www.chortkivrr.te.ua/ – і ви у вирі 
найсвіжіших новин району. На голо-
вній сторінці зверху – герб Чортківщи-
ни, затверджений районною радою, 

на тлі голубого неба та пшеничного 
поля, справа – фотогалерея, а внизу – 
біжуча стрічка з повідомленнями. 

На сайті викладено багато цікавої 
інформації: рішення сесій район-

ної ради, частину проектів рішень, 
програми, матеріали пленарних за-
сідань, висвітлюється робота місце-
вих рад, комісій й інші документи, 
з якими можна ознайомитися. По-
стійно оновлюються повідомлення 
з життєдіяльності райради. Існує 
електронна приймальня, де мож-
на отримати грунтовну відповідь на 
будь-яке поставлене запитання.

До уваги шанувальників “Голосу 
народу”: знову є можливість читати 
нашу газету в електронному варіанті 
– на вищезазначеному сайті.

На замітку

Про роботу райради – 
відтепер і у режимі он-лайн
У світовій павутині Інтернету з`явилася нещодавно ще одна 

сторіночка, яка несе інформацію про наш край, Чортківщину, 
– офіційний сайт Чортківської районної ради.

Пожежа
6 вересня  близько 12-ї год. у Про-

біжні в громадській будівлі, що на 
другому поверсі орендованого при-
міщення, у промисловому магазині 
виникла пожежа (приміщення друго-
го поверху знаходяться на балансі 
Пробіжнянської сільської ради).

Внаслідок пожежі вогнем знищено 
орендоване приміщення промис-
лового магазину на площі 27 кв. м, 
два вікна, двоє дверей, пошкоджено 
три вікна, стіни та підлогу. Причина 
виникнення пожежі встановлюється. 
Збитки, завдані пожежею, орієнтов-
но становлять 100 тис. грн.

Пожежу ліквідовано черговими кара-
улами СДПЧ-6 Чортківського РВ МНС, 
ОП ДПО м. Копичинці та ПСО села Малі 
Чорнокінці. Врятовано одну будівлю вар-
тістю орієнтовно 110 тис. грн.

У Пробіжні горів магазин
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10 вересня. Тривалість дня – 12.59.  Схід – 6.25. Захід – 19.24. День фізичної культури і спорту.  Іменини святкують Ганна, Веніамін

У райдержадміністрації

У понеділок, 5 вересня, у кабінеті голови райдер-
жадміністрації Я.Стеця відбулася нарада за участю го-
лови районної ради Р.Чортківського, міського голови 
М.Вербіцького, представників єпархіального управління 
Бучацької єпархії УГКЦ, правоохоронних органів, кому-
нальних служб та ін. з приводу знакової події, яка матиме 
місце у нашому місті 17-18 вересня ц. р., а саме – уро-
чистості з нагоди проголошення єпископом Бучацької 
Єпархії УГКЦ високопреподобного о. Дмитра Григорака, 
котрий до цього був апостольським адміністратором да-
ної єпархії. Як зазначив о. Володимир Заболотний, до 
Чорткова прибуде глава УГКЦ, блаженнійший патріарх 
Святослав Шевчук, запрошені усі 72 єпископи Церкви, 
буде понад сто священиків. Також у значущій події ві-
зьмуть участь керівники обласної влади, голови район-
них державних адміністрацій, міські голови краю. Уро-
чистості пройдуть у катедральному соборі Верховних 
Апостолів Петра і Павла. Першого дня, 17 вересня,  від-
будеться чин Архієрейського найменування. Наступного 
дня, у неділю, об 11-й год. розпочнеться Божественна 
Літургія, під час якої відбудеться святий чин хіротонії та 
інтронізації. 

Слід зазначити, що на великий екран, розміщений на 
стіні собору, буде вестися пряма відеотрансляція свя-
щенного дійства, тож подію зможуть споглядати й ті, хто 
не потрапить через великий наплив люду до храму.

Під час наради було звернуто увагу на робочі моменти 
з підготовки величного дійства: розміщення автотран-
спорту, безперебійного живлення, охорони громадського 
порядку, забезпечення питною водою, медичного обслу-
говування тощо. Як запевнив міський голова, до тієї дати 
буде завершено ремонт вул. Монастирської, місто буде 
прикрашене різнокольоровими прапорцями. У Чорткові 
подібної події ще не було, тож хочеться вірити, що дані 
урочистості пройдуть на високому організаційному рівні.

 
Верховна Рада України

Комітет з питань правової політики

Членам президії Чортківської районної ради 
та колегії районної державної адміністрації 

Тернопільської області 

Шановні панове!
Ваше звернення, адресоване Голові Верховної Ради України 

Литвину В.М., щодо невідповідності Конституції України пункту 
4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року 
№ 2857-VІ за його дорученням розглянуто в Комітеті з питань 
правової політики.

Радий повідомити вам, що в Конституційному Суді України у 
даний час знаходяться на опрацюванні три конституційних по-
дання 56, 49 та 53 народних депутатів щодо відповідності Осно-
вному Закону України (конституційності) вказаного положення 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

За Законом України «Про Конституційний Суд України» (стат-
ті 57, 61, 73) протягом трьох місяців зазначені конституційні 
подання будуть розглянуті. У разі, якщо в процесі розгляду 
справи за вказаними конституційними поданнями зазначена 
норма Закону буде визнана такою, що не відповідає Консти-
туції України (неконституційною), вона оголошується нечинною 
і її дія припиняється від дня прийняття Конституційним Судом 
України рішення про неконституційність цієї норми.

З повагою – голова комітету С.МІЩЕНКО
 

Верховний Суд України

Чортківська районна рада 
тернопільської області

 У правовому управлінні Верховного Суду України за доручен-
ням в. о. Голови Верховного Суду України розглянуто звернення 
членів президії Чортківської районної ради, колегії Чортківської 
районної державної адміністрації та ініціативного комітету жи-
телів Чортківщини Тернопільської області від 5 серпня 2011 
року, в якому учасники цього спільного засідання просять вжити 
необхідні заходи щодо захисту соціальних виплат відповідних 
категорій громадян України. В частині, що стосується повно-
важень Верховного Суду України, повідомляємо.

З питань, порушених у цьому зверненні, Верховний Суд 
України в межах його повноважень, визначених Конституцією 
України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», 
може звернутися до Конституційного Суду України з конститу-
ційним поданням про невідповідність Конституції України по-
ложень закону, який обмежує права громадян на отримання 
соціальних виплат у випадку, якщо суди загальної юрисдикції 
при розгляді відповідних справ дійдуть висновку щодо некон-
ституційності положень такого закону.

Начальник правового управління 
Верховного Суду України 

С.МИРОНЕНКО

Така аналогія мимохіть защораз 
спливала на думку, віддзеркалив-
шись в намаганнях внести ясність у 
питання, проблеми, з котрими ми-
нулої п`ятниці наші краяни завітали 
на особистий прийом до заступ-
ника голови – керівника апарату 

Тернопільської обласної державної 
адміністрації Юрія Желіховського. 
Варто нагадати, що днем раніше 
Юрій Васильович відвідав наше 
місто з приводу акту непокори, 
вчинюваного чортківськими пенсіо-
нерами від початку минулого тижня 
в рамках вимог відновити так звані 
«чорнобильські» доплати до пенсій. 
Власне, й виїзний прийом висо-
копосадовцем обласного масшта-
бу очікувався зосередитися чи й 
не виключно в цих же рамках. Так, 
зрештою, й сталося.

Ще до десятої ранку перед ад-
мінбудівлею районної влади тради-
ційно зібрався натовп пенсіонерів. 
Тож і свій черговий робочий візит 
заступник голови ОДА розпочав з 
коротких перемовин з громадою, 
озвучивши намір про готовність ви-
слухати справу кожного в індивіду-
альному «зрізі»: мовляв, загальну 
інформацію, котра на день прийому 
аніскілечки не змінилася, подано по-
завчора, нині ж на черзі індивідуаль-
на. Конкретизації та спроможності 
вирішення мали слугувати зусилля 
представників чи й не усіх дотичних 
до топ-питання служб, котрі при-
були з обласного центру й були 
присутні на прийомі, – територіаль-
ного управління державної судової 
адміністрації в області (заступник 
начальника В.Т.Будзан), головного 
управління охорони здоров`я ОДА 
(начальник М.М.Буртняк), проку-
ратури області (старший помічник 
прокурора О.В.Козлова), УМВС 
України в області (заступник на-
чальника В.К.Облещук), головно-
го управління праці та соціального 
захисту населення ОДА (начальник 
Б.П.Олексишин), головного управ-
ління Пенсійного фонду України в 
області (начальник Л.З.Хома), дер-
жавної виконавчої служби головного 
управління юстиції в Тернопільській 
області (начальник І.Я.Шургот). 
Брали участь в прийомі громадян 
й перші особи району – голови 
РДА та районної ради Я.П.Стець 
та Р.В.Чортківський, Чортківський 
міський голова М.В.Вербіцький, 
а також очільники й представники 
відповідних служб на рівні району.

До великої зали адмінбудівлі пе-
редовсім було запрошено тих, хто 
записався на прийом попередньо. 
Однак в очікуванні «упіймати» в ході 
розгляду щось подібне й до себе 

(адже спектр питань, як уже зазна-
чалося, й зосереджувався довкола 
отих пресловутих припинених до-
плат) людність ринула до зали. 

Кілька перших відвідувачів було 
вислухано на ноті загальної уваги. 
В ході того діалогу, котрий зазви-

чай перетворювався в полілог, вио-
кремилося найсуттєвіше. Чому суди 
приймають різні рішення стосовно 
термінів виплат «чорнобильських» 
заборгованостей (за 5, 3, 0,5 року)? 
Що то за обставини, при настан-
ні котрих припиняється дія Закону 
України стосовно «чорнобильців» і 
де вони виписані конкретно? Чому 
одним пенсіонерам рішеннями суду 
призначено виплати довічно, а ін-
шим – до настання обставин? І чи 
спроможна Постанова Кабміну від-
мінити дію Закону України?

Той, до кого передовсім апелю-
вали відвідувачі, Ю.Желіховський, 
не втомлювався повторювати: без-
посередньо в цій залі жодне з по-
рушених, надзвичайно болючих пи-
тань (і для влади теж) не вирішиться. 
Проте десь там, вище, вирішується 
– передосновою до цього слугують 
відповідні листи від владних струк-
тур, надіслані й до уряду, і до Упо-
вноваженої Верховної Ради України 
з прав людини Н.І.Карпачової. Під-
готовлено й колективні листи від 
групи народних депутатів України 
від Тернопільщини за цими ж адре-
сами. Вкрай зневірені люди боліс-
но вигукували, поширюючи чутки 
про неправомірне використання  
керівництвом області їх «кровних» 
в інших намірах – мовляв, це за ті 
самі пенсійні «чорнобильські» гучно 
відсвяткували річницю Незалеж-
ності в Гусятині, викинувши мільйо-
ни гривень. Заступник голови ОДА 
відпарирував такий закид: сума, 
використана на святкові заходи в 
згаданому Гусятині, справді сміхо-
винна порівняно з уже здійсненими 
виплатами – упродовж 8-ми місяців 
за рішеннями судів пенсіонерам 
виплачено 157 млн. грн.

Відтак до зали завітав представ-
ник, делегований натовпом з май-
дану, зажадавши винести прийом 
на загал – щоб чули всі. Ось ці, 
вирвані з контексту півгодини (або 
й більше), в котрі умістилися хіба 
що численні повторення повторю-
ваних не раз засад щодо дії пре-
словутої 745-ої постанови Кабміну 
України, що зупинила щомісячні 
доплати до пенсій, встановлені 
за рішенням суду, до певної міри 
зруйнували текстуру особистого 
прийому громадян. Ситуацію раз у 
раз намагалися прокоментувати і 
Ю.В.Желіховський, і очільниця го-

ловного управління ПФУ в області 
Л.З.Хома. Їх виступи переривалися 
скандуванням «Ганьба! Ганьба!». 
Вочевидь, трохи «втихомирило» 
людей повідомлення з уст заступ-
ника голови ОДА про близький в 
часі його візит до Києва з пакетом 
вимог владних структур краю щодо 
вирішення даного питання.   

Відтак інтрига прийому знову 
сфокусувалася в залі. Як і очікува-
лося, все плелося-крутилося надов-
кіл тих самих, тотожних одна одній 
проблем. Приміром, з питань неви-
плати додаткової пенсії та доплат, 
встановлених Законом України «Про 
статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» на підставі 
рішення суду, звернулися мешканці 
Чорткова та смт Заводське, інва-
ліди ІІ групи М.М.Караїм, С.Є.Чура, 
М.Я.Костишин, М.Б.Опацька, Я.О.Чер-
нишова; діти війни З.І.Луцишин, 
Д.І.Шушара; ліквідатор аварії на ЧАЕС 
Л.П.Славіна, пенсіонери В.Й.Оленюк, 
В.О.Опацька, М.В.Гулька, Я.Д.Драж-
ньовська, В.А.Муха, Л.В.Станкевич, 
О.П.Джумага; учасники війни 
Є.М.Данилевська, Р.Д.Радко, С.С.Ко-
лодій та ін. – всіх не перелічити. 
Цілий ряд відвідувачів, зокрема 
Д.І.Пивовар, М.В.Німчук, Р.Є.Да-
видюка, М.А.Підсадного, К.І.Костів, 
Б.П.Марчина, Г.А.Сисак, цікавило 
надзвичайно болюче: різні термі-
ни задоволення судами позовів та 
призначення виплат на «довічно» 
й «до настання певних обставин». 
Механізм одержання посвідчення 
громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, на особу ві-
ком від 18 років – ось що хвилю-
вало Л.Є.Дерій, В.О.Опацьку та 
Н.І.Костів. Привели людей на при-
йом й малі розміри пенсій, відсут-
ність пільг на комунальні платежі, 
клопотання щодо виплат на оздо-
ровлення та виділення путівок. Ряд 
осіб цікавило питання одержання 
заборгованості з «чорнобильських» 
доплат до пенсій вдовами чи вді-
вцями осіб, котрим ці доплати на-
лежать. Щодо виплати допомоги 
матері-героїні А.Р.Мізероті з с. Го-
рішня Вигнанка звернулася її донь-
ка, малого розміру пенсії інваліда 
І групи загального захворювання 
А.Б.Гомзяка – його мати. Прозвуча-
ло й кілька побутових питань.

Загалом прийом громадян три-
вав упродовж трьох годин й вівся 
оперативно – з одночасним залу-
ченням до взяття на контроль та 
вирішення (у межах можливого, в 
існуючих правових рамках) з по-
дальшею звітністю заступнику го-
лови ОДА очільниками служби охо-
рони здоров`я, УПСЗН та ПФУ на 
рівні району й області.

*     *     *

Минулої середи центральний 
майдан міста знову зібрав числен-
ний гурт пенсіонерів, котрі зажада-
ли конкретизації прийнятих мір з 
приводу порушуваних ними питань. 
В ході коротких перемовин, в яких 
взяли участь голови РДА Я.П.Стець 
та райради Р.В.Чортківський, 
з`ясувалося, що представники ке-
рівництва області нині «проштовху-
ють» це питання в Києві й очікується 
його розгляд найближчого засідан-
ня Кабінету Міністрів України. А на-
чальник управління ПФУ в Чортків-
ському районі Б.Г.Ситник озвучив 
на загал відповіді з даного питання 
Пенсійного фонду України, комітету 
з правової політики Верховної Ради 
України, Верховного Суду України, 
вміщені в нинішньому числі «Голосу 
народу».

Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Влада і людина

Сізіфів труд 
повсякдення
Сізіф, в старогрецькій міфології син 

повелителя вітрів Еола, змушений був викочувати 
на гору важкий камінь, котрий, ледве сягнувши вершини, 

щоразу скочувався донизу. Звідсіля й вирази 
«сізіфова праця», «сізіфів камінь», 

що стали крилатими, означають важку 
й безкінечну роботу, результат котрої годі побачити.

Резонанс

В очікуванні знакової 
події
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Джерела4
Обнова

11 вересня. Тривалість дня – 12.55. Схід – 6.27. Захід – 19.22. День працівників нафтової та газової промисловості. Іменини святкує Іван

Відвідувачі бібілотеки вже 
якось призвичаїлися до нового 
означення – користувачі, а не 
читачі. І це продиктовано часом. 
Недарма під час презентації 
проекту – урочистої церемонії 
відкриття пункту публічного до-
ступу до Бібліоінтернету, що 
відбувалася минулого вівторка, 
самі вони, різного віку, занять та 
уподобань, у надзвичайно ціка-
вих слайдах висловлювали влас-
не бачення очікуваного від нових 

послуг.
Подвір`я бібілотеки по вул. Зе-

леній, 1 замаєне барвами свя-
та. Йому тут дано старт: жада-
них гостей стрічають короваєм 
та гронами калини на вишитті 
дівчата-українки. Слово має ди-
ректор ЦБС Оксана Колівошко 
– стисло інформує, представляє 
гостей. Та враз... завадив дощ! 
І презентацію було перенесено 

до читальної зали, де розлогим 
акапельним співом «Ой роде наш 
красний!..» гостинно стрічала 
спільноту Олександра Кашуба. 
Відтак гостя з Києва, представ-
ник програми Бібліоміст, коор-
динатор роботи з партнерами 
Наталія Новакова голосила щиру 
дяку усім, хто долучився до цьо-
го: «Погляньте, як світяться очі 
дітей, які вже прагнуть дізнати-
ся, що ж то таке – бібліотечний 
Інтернет!». Голова райдержадмі-

ністрації Ярослав Стець найпер-
ше подякував гостям за... дощ, 
котрий нині так потрібен спра-
глій землі. І вміло перекинув міс-
точок аналогії: так само спрагло 
потрібна інформація потенцій-
ним користувачам Бібліоінтер-
нету, насамперед у селах. Адже 
не таїна, що не всім нині доступ-
ний і комп`ютер, й вихід у всес-
вітню «павутину». А тут – така 

розкіш, та ще й безкоштовна. І 
висловив побажання, аби таких 
місточків (як нинішні три – адже 
виграний проект включив по-
ставку та встановлення 15-ти (!) 
комп`ютерів з повним програм-
ним забезпеченням, в тім числі 
з програмою skype, крім Чорт-

ківської центральної бібліотеки, 
в філіалах с. Біла, Колиндяни, 
Пробіжна) більшало щороку при-
наймні по чотири. І запевнив, що 
влада й надалі створюватиме всі 
необхідні умови для їх функціо-
нування.

Регіональний представник 
програми Бібліоміст Марія Рос-
тоцька віртуально розсунула 
рамки проекту, зазначивши, що 
в ньому задіяно 12 країн світу і 
що цьогоріч додалося $ 9 млн. 
на програмне забезпечення. По-
цінувала проект чортківчан як 
одну з перших ластівок в регі-
оні з поступовим додаванням 
нових сільських книгозбірень й 
водночас – цілеспрямовані зу-
силля влади щодо створення 
необхідних умов. Конкретизу-

вала можливості Бібліомосту – 
створення творчих майстерень, 
обмін досвідом в плані розвитку 
малого й середнього бізнесу. 
Заступник директора обласної 
універсальної наукової бібліо-
теки Олександра Ліскова пере-
конувала: коли початок якогось 

діла супроводжується дощем – 
то на добре починання. Інакше й 
бути не може у Чорткові – про-
відному центрі Тернопільщини з 
комп`ютеризації книгозбірень. 
По області нині 20 з числа сіль-
ських матимуть Інтернет-центри, 
й аж три водночас – у нашому 
районі. І від себе поцінувала 
зусилля владних структур – не 
всюди зустрінеш таке взаєморо-
зуміння.

А відтак урочиста оказія пере-
містилася власне до приміщення 
діючого Інтернет-центру, де пе-
рерізано стрічку й відкрито ще 
два робочих місця за новітніми 
комп`ютерами. Тут виступали 
вихованці Чортківської музичної 
школи – разом з культармійця-
ми районного будинку культури 

вони додали презентації осо-
бливої, вишуканої святковості. 
Переглянуто вже згадувані слай-
ди. Начальник відділу культури і 
туризму РДА Галина Чайківська 
поміж пріоритетних напрямків 
галузі виділила впровадження 
новітніх технологій для сільських 
бібліотек. Студент педагогічно-
го училища ім. О.Барвінського 
Ярослав Шушка висловив вдяч-
ність за прилучення до захоплю-
ючого світу Інтернету від дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Адже 
саме цю категорію, як і групу 
творчої молоді (літературна сту-
дія «Сонячне гроно») та групу 
людей старшого віку, за слова-
ми О.Колівошко, виокремлено в 
рамках проекту задля створення 
електронного довідкового бюро, 
інформаційно-консультативного 
центру «Правовий компас» та 
блогу «Творча муза». Проект й 
реалізовувався спільно з парт-
нерами – відділом опіки й піклу-
вання служби у справах дітей 
РДА та громадською організаці-
єю «Ініціатива» (очільники Ганна 
Бурак та Марина Євсюкова).

Голова РДА Я.Стець за-
пропонував одразу наживо, в 
програмі skype, зв`язатися з 
Інтернет-центром Білівської 
бібліотеки-філіалу, куди вже за 
півгодини мала перенестися 
презентація. Однак було виріше-
но здійснити зворотний зв`язок 
– уже з Білої. Там часточку Бі-
бліомосту теж урочисто відкрито 
й освячено оо. Богданом Верхо-
мієм та Володимиром Заболот-
ним, поблагословлено сільським 
головою Володимиром Шмать-
ком, усіма гостями імпрези  при 
згромадженні білівчан. Вчора 
такі ж урочистості відбулися у 
с. Колиндяни та Пробіжна, від-
кривши їх мешканцям доступ до 
Інтернету через тамтешні біблі-
отеки.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Саме біля підніжжя 15-метро-
вого пам`ятника і відбувся не-
величкий святковий концерт, 
організований директором Тов-
стеньківського СБК Наталією 

Шмигельською. Із вітальними 
словами до місцевих мешканців, 
а також гостей із сусідніх сіл, 
області, звернулися сільський 
голова Борис Качмарський, на-
чальник відділу охорони здоров`я 
РДА Ярослав Ратушняк – від го-

лови райдержадміністрації. Від 
районної ради був присутній ке-
руючий справами виконавчого 
апарату райради Степан Стефа-
нишин.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Бібліоміст – віконечко для душі
Ще вісім років назад, у 2003-му, чортківська 

центральна книгозбірня отримала друге дихання, 
вигравши грант LEAP – Інтернет для читачів публічних 

бібліотек, організований відділом преси, освіти 
та культури Посольства США в Україні, одержавши 

5 комп`ютерів й відкривши Інтернет-центр. 
І ось – наступна удача: виграний проект 

в Інтернет-програмі Бібліоміст.

Урочини

Минувшина і сьогодення до України 
в вінку шаноби сплелися

З історії пам`ятки

При в`їзді в село з боку с. Пробіжна справа висипана висока моги-
ла із залізним хрестом та розташований старий цвинтар, закритий 
у 1957 році, ліворуч є новий цвинтар. Ця могила присвячена синам 
села – Січовим Стрільцям, які полягли за волю України у Першій 
світовій війні. Насипана вона у 1921 р. за одну ніч українськими 
патріотами, люди в подолках носили землю, бо польська влада не 
дозволяла цього робити. 

Висота могили – 8 метрів, довкола обмурована. Встановлено за-
лізний хрест висотою 10 метрів, який зробили коваль Михайло Про-
копович і його сини Іван та Мар`ян. Усе це було зроблено з ініціативи 
пароха о. Івана Блавацького. У давніх картах могила була позначена 
як історична пам`ятка, та з приходом “совітів” зазнала руйнувань, а 
в 1989 році її цілковито знищено. Та вже у наступному 1990-му на 
домагання громади села могилу відновлено майже на тому місці.
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Цінності 5
Родовід

Відлуння свята

12 вересня. Тривалість дня – 12.51. Схід – 6.28. Захід – 19.19. Іменини святкують Олександр, Павло

У цьому році свято Першого 
дзвоника на високому піднесенні 
відбулося у всіх освітянських за-
кладах України, в тому числі й у 
Горішньовигнанській загальноос-
вітній школі І – ІІІ ступенів. Першо-
вересневу урочисту лінійку відкри-
ла директор школи Любов Кашик. 
Любов Мирославівна щиро приві-
тала учнів та всіх присутніх з Днем 
знань та побажала успіхів на цій не-
легкій ниві. Особливі слова вітання 
стосувалися першачків, які тепер 
влилися до шкільного щебетливого 
гурту. Двадцять слухняних хлопчиків 

та дівчаток з цікавістю в оченятах 
розглядали святкове дійство. Шко-
ла для них справді щось незвідане 
й загадкове. Але незабаром вони 
посміливішають, навчаться читати й 
писати, поважати старших і цінувати 
дружбу. Діти співали пісні, декламу-
вали віршики, танцювали. І за свою 
старанність отримали подарунки від 
старшокласників. Усіх їх взяла під 
свою опіку перша вчителька Марія 
Йосипівна Верба — досвідчений пе-
дагог, доволі галантна та справед-
лива людина. Їй доведеться пори-
нути разом з дітьми у чарівний світ 

Букварика, побувати у виміряній та 
перемноженій країні математики, 
крокувати мальовничими стежками 
природознавства і навіть завітати 
в гості до солодкоголосого Орфея. 
Для вчительки ці шляхи, як мовить-
ся, проторені. Тож хай Вам пощас-
тить і цього разу, шановна Маріє 
Йосипівно!

На свято до школи завітали Го-
рішньовигнанський сільський голо-
ва Борис Гевко та методист відділу 
освіти райдержадміністрації Вален-
тина Мачишина. Поблагословили 
та окропили освяченою водою всіх 
присутніх священики Михаїл Лев-
кович та Володимир Логуш. Відтак 
у небо здійнялися різнокольорові 

кульки, як символ миру і благоден-
ня.

Пролунав перший дзвоник і шко-
лярі повсідалися за парти. Хтось 
лише вчитиметься складати слово 
«мама», хтось запам’ятовуватиме 
«Заповіт» Великого Кобзаря, а інші 
розв’язуватимуть складні ариф-
метичні вправи. Дорога до знань 
важка, і її неможливо подолати без 
труднощів та завзяття, без прочи-
таних книжок. Недаремно ж Іван 
Франко писав, що «Книги — мор-
ська глибина! Хто в них пірне аж 
до дна, той, хоч і труду мав досить, 
дивнії перли виносить…». Це істи-
на. Тож дерзайте! 

Ірина ДРАЖНЬОВСЬКА,
кореспондент обласної 

спеціалізованої 
газети «Тернополіс» 

(спеціально 
для «Голосу народу»)

Першовересень Горішньовигнанської школи
Ось і закінчилося літо – період відпусток, засмаги, 

бадьорості та найдовших радісних канікул. 
Естафету від жовтогарячого серпня прийняв 

синьоокий вересень, який зазвичай тішить теплом 
та оксамитовою позолотою дібров, що поволі 

готуються до зимового сну. З початком барвистої 
осені розпочинається навчальний рік, який означає 

відкриття нової дороги до знань, до нових досягнень.

Перший дзвоник у Чортківському 
педагогічному училищі – це завжди 
неординарна подія. Він тут ніколи 
не повторюється. Приміром, років 
два тому, з приходом нового ди-
ректора училища Романа Пахолка 
увесь училищний двір на Першо-
вересень розцвів різнобарвними 
вишиванками. Яка то була непи-
сана краса! З того часу вишиванка 
– неодмінний дрес-код таких за-
ходів. Цьогоріч організатори свята 

знову подивували усіх: запросили з 
Тернопільської обласної філармонії 
симфонічний оркестр під орудою 
заслуженого діяча мистецтв Ми-
рослава Кріля. Але на цьому дива 
не закінчилися. На пропозицію за-
ступника директора училища Окса-
ни Степанюк було пошито величез-
не жовто-блакитне полотнище, що 
розкинулося на стіні усього крила 
корпусу і надало святові особли-
вого національно-патріотичного 

шарму. Дуже ефектно дивилися на 
тлі таких рідних серцю кольорів – 
небесної гладі та золота пшениці 
– симфонічний оркестр і хорова ка-
пела викладачів та студентів педа-
гогічного, які відкрили свято увер-
тюрою до опери «Тарас Бульба».

Того спекотного останнього літ-
нього дня дружна родина педагогіч-
ного поповнилася студентами пер-
шого курсу, яких цьогоріч рекордна 
кількість за усю багату історію учи-
лища. Право завести першокурс-
ників на святкову лінійку отримали 
кращі студенти училища – Христи-
на Брожина і Петро Матвіїв, котрі 
вирушили їм назустріч з факелом у 
руках і ключем до знань.

– Ви не будете розчаровані у 
своєму виборі, – запевняє ново-
спечених майбутніх педагогів у 
своєму вітальному слові директор 
Роман Пахолок. – Нас попереду че-
кає важка праця, але я впевнений, 
що ми з нею справимося з честю!

Від імені депутатського корпу-
су Тернопільської обласної ради 
привітав викладачів та студентів з 
Днем знань, з початком нового на-
вчального року депутат облради, 
заслужений працівник освіти Укра-
їни Микола Рой. Слово мали і все-
чесні отці Михаїл Левкович, Гри-
горій Канак та Мирон Карач, котрі 
благословили і винуватців, і гостей 
свята свяченою водою.

Про мистецьку частину дійства 
багато говорити не будемо, адже 
усім відомий високий виконавський 
рівень студентів педагогічного, не 
кажучи вже про їх навчителів. Саме 
твором “Одкровення” у виконанні 
змішаної хорової капели Чортків-

ського педучилища (керівник – 
Іван Кікис) розпочався нещодавній 
святковий концерт у Палаці куль-
тури «Березіль» з нагоди 20-річчя 
Незалежності нашої держави, саме 
наше педагогічне є незмінним пе-
реможцем усіх обласних конкурсів 
художньої творчості, які щоріч-
но проводяться між вищими на-
вчальними закладами І – ІV рівнів 
акредитації. Що прикметно, авто-
ром слів практично усіх музичних 
творів, що виконувалися упродовж 
свята Першого дзвоника, є дирек-
тор педагогічного, поет Роман Па-
холок. Мабуть, побачивши цей рі-
вень уперше, новоспечені студенти 
проймуться ще більшою гордістю 
за навчальний заклад, у якому їм 
навчатися наступних чотири роки. 
І безсумнівно, цей день – Перший 
дзвоник у поки що незвіданих сті-

нах майбутньої альма-матер – на-
завжди залишиться в їхніх душах, в 
їхніх серцях.

Уже традиційно для педагогіч-
ного четвертокурсники привітали 
свою юну зміну різнокольорови-
ми кульками. Уже традиційно ви-
кладачам – від вдячних студентів-
старшокурсників ніжні осінні квіти. 
Уже традиційно лягли квіти й до 
бронзового погруддя Олександрові 
Барвінському – патрону училища, 
що був мовчазним свідком цього 
торжества. 

Пролунала малинова мелодія 
дзвоника, сповістивши про початок 
нового навчального року, і… «До пра-
ці!», – напівжартома-напівсерйозно 
«скомандував» директор.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Я буду навчатися у педагогічному!
Ще у небі України звучать мелодії з нагоди 20-річчя її Незалежності, а на поріг 
прийшло нове свято, яке покликало за шкільні парти, у студентські аудиторії 
молодь, майбутнє нашої держави – свято Першого Дзвоника, День знань… 
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13 вересня. Тривалість дня – 12.47. Схід – 6.30. Захід – 19.17. Іменини святкує Генадій

Міліція інформує

Соцзахист роз`яснює

Спорт

Поруч з намиКонкурс

ДПІ інформує

Ціллю такого заходу є: по-перше, 
не допустити використання зброї в 
злочинних цілях; по-друге, звільни-
ти громадян від кримінальної відпо-
відальності за незаконне зберігання 
зброї (позбавлення волі на строк від 
2 до 5 років), які на протязі вересня 
здадуть її в органи міліції добровіль-
но. Така перевага регламентована 
ч. З ст. 263 КК України. Крім того, 
дозвільною системою передбаче-
на легалізація мисливської зброї та 
спеціальних засобів у тому випадку, 
якщо після експертного дослідження 
такої зброї буде визнано її технічно 

справною.
Як свідчить статистика, чимало 

громадян продовжує легковажити і 
переховує небезпечні іграшки у схо-
ванках. За 8 місяців поточного року 
працівниками міліції Чортківського 
РВ УМВС за незаконне зберігання 
зброї порушено шість кримінальних 
справ. Окрім того, два жителі райо-
ну притягнуто до адміністративної 
відповідальності.

Також повідомляємо, що зброя 
покійних власників родичами про-
тягом п’ятиденного терміну повинна 
здаватись в органи внутрішніх справ 

на тимчасове зберігання до вирі-
шення питання щодо спадкування 
майна.

Зрозуміло, це лише частина того, 
що приховано від стороннього ока. 
Саме примусове вилучення гаран-
тувало до певної міри зменшення 
кількості важких злочинів, скоєних зі 
зброєю. Необлікований смертонос-
ний товар, як правило, несе небез-
пеку для людей та їх горе-власників.

Отож, зважте на власну безпеку і 
безпеку інших людей. Подбайте про 
те, щоб уникнути кримінальної від-
повідальності.

З питань здачі небезпечних ігра-
шок, а також придбання чи реєстра-
ції зброї та спецзасобів звертай-
теся в службу дозвільної системи 
Чортківського РВ УМВС України в 
Тернопільській області або за тел. 
2-12-45.

Дмитро БОЖАКОВСЬКИЙ, 
інспектор дозвільної системи 

Чортківського райвідділу міліції 

Минулих п’ятниці та суботи у спорткомплексі «Лісовий», 
що у с. Скоморохи Бучацького району, відбулася чергова, 
VII спартакіада працівників органів місцевого самовряду-
вання. Команду Чортківщини представляли заступник голо-
ви районної ради Л.Хруставка (капітан), депутати райради 
О.Боднар, Н.Гой, депутат міськради Н.Ревега, сільські голо-
ви В.Шматько, В.Драбинястий, окремі депутати Білівської, 
Нагірянської та Шульганівської сільських рад. У семи видах 
спорту змагалися представники ОМС області: армрестлінгу, 
перетягуванні линви, настільному тенісі, шахах, легкій ат-
летиці, дартсі та міні-футболі. Щоправда, тільки в останній 
дисципліні наша команда виступила успішно, причому здо-
бувши перемогу. Так, у своїй підгрупі чортківчани здолали 
господарів турніру – команду Бучача з рахунком 2:0, Зборів 
(3:0). У півфіналі в драматичній боротьбі, поступаючись по 
ходу зустрічі, святкували наші футболісти тріумф над пред-
ставниками обласної ради: основний час – 1:1, по пен. – 3:1. 
А у фіналі були декласовані заліщанці – 3:1. Вітаємо!

Звісно, Україна дещо відстає від 
європейських та американських 
країн в усьому, що стосується лю-
дей з інвалідністю. Проте, попри 
всі негаразди, збільшується число 
організацій, які надають допомогу 
таким дітям.

Вже протягом семи років у Чорт-
кові працює районний комунальний 
центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів «Дорога в життя».

– За цей час, – розповідає дирек-
тор центру, депутат районної ради 
Марія Анісенко, – реабілітацію про-
йшло вже немало дітей. Є діти з різ-
ними діагнозами, тому до кожного 
потрібен індивідуальний підхід. І це 
дає позитивний результат. Вчителі 
різних шкіл, які мають працювати 
з дітьми на дому, приходять сюди, 
де й проводять уроки, розвивають 
творчі здібності. Це більш підштов-
хує до навчання. Саме в центрі діти 
мають змогу розкрити себе, знайти 
друзів, жити серед звичайних лю-
дей.

– Чи отримуєте ви допомогу від 
громадян, яким не байдужа доля 
дітей?

– Ми фінансуємося з районного 
бюджету. Але є люди, які радо на-
дають допомогу. Кошти переводять 
на наш рахунок. Завдяки цьому ми 
придбали обладнання, тренажери. 
За сприяння «Фонду захисту інвалі-
дів» отримаємо апарат «Гравістат», 
який допомагає дітям, хворим на 
ДЦП та тим, хто страждає від різ-
них вад опорно-рухового апарату, 
сприяючи виправленню їх ходи. Ми 
отримали сертифікат – дозвіл на ви-
користання. Усе це сприяє розвитку 
дітей та їх реабілітації. І ми вдячні 
людям за допомогу.

– Літо – пора відпочинку. Чи ор-
ганізовуються якісь поїздки для 
дітей-інвалідів?

– Саме так. Ми постійно дбаємо 
про те, щоб діти мали змогу відпо-
чити. У цьому нам допомагає Чорт-

ківський районний центр соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді, 
який очолює Євгенія Деренюк. Не-
щодавно наші діти протягом чоти-
рьох днів відпочивали в Закарпатті, 
у Солотвино. Вони мали змогу по-
купатися і побачити центр Європи, 
Яблунівський перевал, Яремче. По-
вернулися щасливі, бо вражень було 
дуже багато.

– Яка роль батьків у реабілітації 
хворих дітей?

– Має бути тісний зв`язок з бать-
ками. Дуже багато залежить від них. 
Чим раніше батьки звертатимуться 
як до лікарів, так і до центрів, поді-
бних до нашого, тим раніше дитина 
почне розвиватися. Адже неможли-
во чогось навчити дитину в чотирьох 
стінах. Потрібно возити її всюди, по-
казувати світ. Бо для неї це – велика 
радість.

– Що Ви побажаєте батькам, 
які ще не готові віддати дитину 
до центру реабілітації?

– Біду самому подолати не можна. 
Варто для своїх дітей зробити крок 
уперед. Дати їм змогу розвиватися і 
жити, стати повноцінними членами 
суспільства.

Вікторія ВІННІЦЬКА, 
м. Чортків

Добровільно здасте зброю 
– уникнете криміналу

Що за словом «реабілітація»?
Діти-інваліди. У них різні характери та долі, 

але усім їм притаманні доброта, щирість, наївність. 
У їхніх серцях вічно живе любов до всіх і до кожного. 

Вони не знають та не розуміють зла, ненависті й брехні. 
Вони не мають такого повноцінного життя, як здорові діти, 

але, незважаючи на це, у них ніхто не може відібрати 
права на життя, повагу, отримання освіти. Вони мають бути 

повноправними членами суспільства.

У футболі не було рівних

З вересня 2011 року при вході до державної податкової 
інспекції у Чортківському районі встановлено спеціальну 
скриньку, в якій підприємці зможуть залишати свої побажан-
ня та змістовні пропозиції щодо удосконалення податкового 
законодавства та поліпшення роботи органів ДПС. Найбільш 
слушні пропозиції, що належать до компетенції територіаль-
них органів ДПС, будуть розглянуті на районному рівні та, за 
можливості, враховані в роботі.

ДПІ у Чортківському районі

До уваги підприємців! 

Чортківська районна 
державна адміністрація

оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади заступника начальника управління 

– начальника відділу праці управління 
праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації.
Умови конкурсу: громадянство України; володіння 

державною мовою; освіта вища, відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на 
керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за 
фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не 
менше 4-х років, або стаж роботи на посаді головного 
спеціаліста  не менше 7-и років.

Документи приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою:  м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація, і поверх, 
каб. № 5. тел. для довідок – 2-23-50.

Чортківська районна 
державна адміністрація

оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади спеціаліста і категорії управління 

економіки райдержадміністрації на час відпустки 
для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку.
Умови конкурсу: громадянство України; володіння 

державною мовою; освіта вища, економічна; стаж 
роботи за фахом не менше 3-х років; досконале 
володіння комп`ютером.

Документи приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою:  м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація, і поверх, 
каб. № 5. тел. для довідок – 2-23-50.

Чемпіонат області
Матчі за участю команд Чортківщини.17-й тур. «Мар-

спирт» Марилівка – «Колос» Бучач – 5:1. «Зоря» Хоростків 
– ФК «Чортків» – 2:4.

Чемпіонат району
Вища група. 17-й тур
Гор. Вигнанка – Колиндяни – 2:5; Косів – «Тарко» Чортків 

– –:+; Росохач – Біла – 1:1; Поділля – Бичківці – перенесено; 
Ягільниця – Звиняч – 1:0; Шманьківці – Улашківці – 1:4.

Перша група
Зона «А». 17-й тур
Сосулівка – Капустинці – –:+; Палашівка – Дж. Слобідка 

– 2:1; Нагірянка – Скородинці – 1:0; Ромашівка – Полівці – 
–:+; Милівці – Білобожниця – –:+; Джурин – Базар – 1:8.   

 
Зона «Б». 15-й тур
Пробіжна – Шманьківчики – +:–; Товстеньке – Кривеньке 

– 2:1; Калічівка – Угринь – +:–; Заводське – В.Чорнокінці – 
+:–; Давидківці – Залісся – +:–. 

Законом України «Про статус та 
соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» від 28 лютого 
1991 року за № 796 передбачено:

п. 5 ст. 27 вищеназваного Закону 
до дітей, потерпілих від Чорнобиль-
ської катастрофи, належать непо-
внолітні діти, які проживали на мо-
мент аварії чи прожили або постійно 
навчалися після аварії не менше 
трьох повних років у зоні посилено-
го радіоекологічного контролю, їм 
видаються посвідчення жовтого ко-

льору серії Д;
п. 4 ст. 14 цього ж Закону до 4 

категорії осіб, потерпілих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, на-
лежать особи, які постійно живуть 
або постійно працюють чи постійно 
навчаються на території зони поси-
леного радіоекологічного контролю, 
за умови, що вони станом на 1 січня 
1993 р. прожили або відпрацювали 
чи постійно навчалися в цій зоні не 
менше як чотири роки, та видають-
ся посвідчення коричневого кольору 
серії В-П.

Враховуючи вищевикладене, діти, 
народжені після 1 січня 1989 р. та у 
наступних роках, які мали дитячі по-
свідчення до 18 років, жили постійно 
на території зони посиленого радіо-
екологічного контролю, після до-
сягнення ними повноліття не мають 
підстав для отримання посвідчення 
категорії 4.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління праці та 

соціального захисту населення РДА

Порядок видачі посвідчень особам, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Футбол З метою протидії незаконному розповсюдженню 
зброї та вибухівки, профілактики злочинів 

з їх використанням у вересні цього року на території 
держави проводиться місячник добровільної здачі 
до органів внутрішніх справ зброї, боєприпасів, 

вибухових матеріалів та спеціальних засобів.



08.00 Новини
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.40 Книга.ua
10.00 Легко бути жінкою
10.45 М/с “Сандокан”
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.30 Аудієнція
12.55 Крок до зірок
13.40 Х/ф «П`ядь землі»
15.15 Euronews
15.35 Т/с «Ставка більша 
за життя»        18.25 Хокей. 
«Донбас» – «Сокіл»
21.40 Концерт Вітаса “Пісні 
моєї мами”
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55, 17.40 Сімейні драми
10.50 Т/с «Не бреши мені 2»
11.50 Чесно
12.45 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15.05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.05 Міняю жінку
17.00, 19.30, 23.25 ТСН
17.20 Шість кадрів
18.30 Т/с «Не бреши мені 2»
20.00 Футбол. Динамо – 
Сток Сіті
22.05 Т/с “Інтерни 2”
22.30 Здивуй мене
23.45 Зняти все

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Каменська 4”
10.55 Т/с «Свати 4»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
15.55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів 11»
18.10 Всі свої
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Т/с «Знахар 2»

08.00 Новини
08.20 Король професії
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.40 Д/ф «Олександр 
Вертинський»
10.10 Легко бути жінкою                       
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00 Новини
12.10, 21.20 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.25 Х/ф «Корпус 
генерала Шубнікова»         
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Т/с «Ставка більша 
за життя»
17.50 Магістраль
18.10, 21.25 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Сімейні драми
10.50 Т/с «Не бреши мені 2»
11.50 Чесно
12.45 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Тисяча і одна 
ніч»
15.05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.05 Міняю жінку
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні драми
18.30 Т/с «Не бреши мені 2»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Сурогати»
22.00 «Велика різниця по-
українському. Найкраще»
23.00 Х/ф “Без правил: 
один проти всіх”

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Каменська 4”
10.55 Т/с «Свати 4»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
15.55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів 11»
18.10 Всі свої
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Шоу № 1
22.30 Велика політика

08.00 Шустер-Live
12.30 Глибинне буріння
13.00 After Live
13.30 Наша пісня
14.15 Країна якості
14.45 В гостях у Д.Гордона
16.30 Зелений коридор
16.40 Світ атома
17.10 Х/ф “Фабрика 
щастя”
18.50 Золотий гусак
19.20 Концертна програма 
“Гумор у Кремлі” 
21.00 Підсумки дня
21.45 Концерт Раймонда 
Паулса
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я
23.45 Питання з 
О.Березовською
00.00 День знань

07.25 Справжні лікарі
08.15 Світське життя
09.05 Хто там?
10.05 М/ф «Русалонька»
10.30 М/с «Чіп та Дейл 
поспішають на допомогу»
11.00 «Світ навиворіт 2: 
Індія»
11.55 «Вчені проти 
екстрасенсів»
12.55 Шість кадрів
13.20 Від пацанки до 
панянки 2
14.30 Х/ф «Ласковий май»
16.40 «Велика різниця по-
українському. Найкраще»
17.35 Здивуй мене
18.30 Х/ф «Назад в СРСР»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Назад в СРСР»
22.50 Х/ф «Ласковий май»

07.50 Містечко 2011
09.00 Орел і решка
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з натовпу
11.15 Найрозумніший 
13.10 Х/ф “Снігур”
15.05 Х/ф “Кактус і 
Олена”
17.10 «Юрмала 2009»
19.05 Розсмішити коміка 
20.00 Подробиці
20.30 Майдан`s 2
23.10 Розбір польотів
00.15 Д/ф «Нарешті в 
Україні, або Феномен Big 
Brother»

09.00 Концертна програма 
“Гумор у Кремлі”
10.30 Крок до зірок
11.10 Шеф-кухар країни
12.05 Караоке для 
дорослих
13.00 Х/ф “Головне, 
встигнути”
14.30 Ближче до народу
15.05 Концерт О.Пєскова 
16.10 Золотий гусак
16.35 Маю честь 
запросити
17.25 Діловий світ     
17.55 Футбол. Шахтар – 
Ворскла 
19.55 Концертна рпограма 
газети “Бульвар”. Краще
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.05 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 На олімпійський 
Лондон
23.50 Оперативний об`єктив

09.05 Лото-забава
10.05 М/ф «Русалонька»
10.30 М/ф «Чіп та Дейл 
поспішають на допомогу»
11.00 Дикі і смішні
11.20 Хованки
12.15 Одружений за 
власним бажанням
13.25 Смакуємо
14.00 «Алхімія кохання»
14.55 Тиждень без жінок
15.55 Назад в СРСР
19.30 ТСН-Тиждень 
20.15 Х/ф “Кохання-
зітхання 3”
22.05 Т/с «Інтерни 2»
22.30 Світське життя
23.30 ТСН

08.30 Формула кохання
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.00 «Ранкова пошта»
10.35 Це моя дитина
11.35 «Смачна ліга»
12.30 Неділя з Кварталом
13.30 Х/ф «Важко бути 
мачо»
15.55 Х/ф «Ведмежа шкура»
18.00, 20.50 Х/ф «Я тебе 
нікому не віддам»
20.00 Подробиці тижня
22.50 Х/ф «Трансформери»

08.00 Новини
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.45 Легко бути жінкою
10.45 М/с “Сандокан”
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Ближче до народу
12.50 Країна якості
13.15 Хто в домі хазяїн?
13.35 Х/ф “Серед добрих 
людей”       15.10 Euronews
15.25 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
16.30 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.15 Т/с “Відділ убивств”
21.55 Досвід
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55, 17.40 Сімейні драми
10.50 Т/с «Не бреши мені 2»
11.50 Чесно
12.45 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15.05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.05 Міняю жінку
17.00, 19.30, 23.25 ТСН 
18.30 Т/с «Не бреши мені 2»
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.15 Від пацанки до 
панянки 2
22.25 «Особиста справа»
23.45 Зняти все

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Каменська 4”
10.55 Т/с «Свати 4»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
15.55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів 11»
18.10 Всі свої
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Т/с «Знахар 2»

09.00, 21.00 Підсумки дня
09.40 Світло
10.05 Легко бути жінкою
10.45 М/с “Сандокан”
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
12.50 Кордон держави
13.15 Х/ф «Весна на Одері» 
15.10 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
19.00 Про головне
19.35 Концерт Раймонда 
Паулса
21.35 221. Екстрений випуск
21.50 Концерт О.Пєскова
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00 ТСН
09.55, 17.40 Сімейні драми
10.50, 18.30 Не бреши мені 2
11.50 Чесно
12.45 Ілюзія безпеки
13.45 Т/с «Тисяча і одна 
ніч»
15.20 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї»
16.20 Міняю жінку 
17.00, 19.30, 23.30 ТСН
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.25 Футбол. Порту – Шахтар
23.50 Зняти все

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Каменська 4”
10.55 Т/с «Свати 4»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
15.55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів 11»
18.10 Всі свої
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Т/с «Знахар 2»

09.00 Підсумки тижня
09.45 Легко бути жінкою
10.35 М/с “Сандокан”
11.00 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Вікно до Америки
12.35 Право на захист
12.55 Армія
13.05 Х/ф “Пам`ятай мене”
15.15 Euronews
15.35 Д/ф «Україна – США: 
20 років партнерства»
16.20 Т/с «Чотири танкісти 
і собака»
19.00 Про головне
19.20 Концерт О.Ваєнги
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.55 Футбольний код
22.35 Сільрада
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00 ТСН 09.25 Смакуємо
10.00, 17.40 Сімейні драми
10.55, 18.30 Не бреши мені
12.00 Світ навиворіт 2: Індія
13.00 Х/ф “Мушкетери Шарло”
15.05 Х/ф “Четверо проти 
кардинала”
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
20.15 Т/с «Інтерни 2»
21.15 Діти напрокат
22.15 Ілюзія безпеки
23.15 Tkachenko.ua

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.10 Х/ф “Зв`язок”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с “Невидимки”
13.10 Д/с «Детективи»
13.50 Сімейний суд
14.45 Юрмала-2009
16.30 Чекай на мене
18.10 Всі свої
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Свати 4»
21.40 Т/с «Знахар 2»

N 37 (8321), 9 вересня 2011 року

Програма телепередач 7

14 вересня. Тривалість дня – 12.44. Схід – 6.31. Захід – 19.15. Іменини святкують Варвара, Дарія, Семен, Марта

ПОНЕДІЛОК
13 вересня
ВІВТОРОК

14 вересня
СЕРЕДА

15 вересня
ЧЕТВЕР

16 вересня
П`ЯТНИЦЯ

17 вересня
СУБОТА

18 вересня
НЕДІЛЯ

12 вересня

Вважати 
недійсним

посвідчення громадянина, по-
терпілого внаслідок аварії на 
ЧАЕС, серії ВП за № 514874, 
видане Тернопільською ОДА 26 
березня 2002 р. на ім`я: КІНАШ 
Наталія Зіновіївна.

Працівники Чортківської райдержадміні-
страції висловлюють щирі співчуття голов-
ному спеціалісту сектора контролю апарату 

РДА С.В.Венгринович з приводу смерті її батька 
Василя Леонтійовича. 

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст. вислов-
лює щирі співчуття вчителю фізичного виховання 
Миколі Степановичу Трачу з приводу смерті його 
батька.

Колектив відділення “Промінвестбанку” вислов-
лює щире співчуття керуючому ПІБ В.Т.Савків та 
керуючому банком “Форум” В.З.Савків з приводу 
тяжкої втрати – смерті їх матері та бабусі.

ПРОДАЄТЬСЯ
новозбудований триповерховий 

будинок у центрі м. Чортків 
по вул. Шопена 

загальною площею 450 кв. м.
Може ви-

користову-
ватись під 
ж и тл о  та 
комерційну 
діяльність.

Земельна 
ділянка – 6 
сотих. 

Ціна договірна.
Тел. 2-29-95, 
e-mail: bojagora.s@gmail.com

ДП “Дінтер Україна Скала”
БЕЗКОШТОВНО

пропонує 
яблучний 

жмих 
самовивозом 

в необмеженій кількості 
для відгодівлі с/г тварин

48720 Тернопільська область, 
Борщівський район, 
смт Скала-Подільська 
вул. Кам`янець-Подільська, 1 а.
Тел.: (0341) 5-13-17; 050-377-35-06.

ПРОДАюТЬСЯ 3-кімнатна квартира в цегляному будинку на 4- 
му поверсі по вул. Шевченка, 39 (магазин “Супутник”). 
Терміново.

Тел. 067-244-89-98; 067-594-04-64.

3-кімнатна квартира на 6-му поверсі 
у 9-поверховому будинку в м. Чортків по вул. 
Незалежності, 86, кв. 21. Площа – 61/40/8. Ціна 29 
тис. у. о. Є гараж біля дому. Ціна 4 тис. у. о.

Тел.: 096-190-16-71; 050-310-65-88 (Марина).

дача в кооперативі “Звіринець” (росохацькі землі); 
поблизу ставу. Приватизована земельна ділянка – 9 
сотих. Будинок 10 х 12 м, гараж, сарай. Терміново.

Тел.: 2-27-18; 067-712-19-94; 097-144-60-82.

земельна ділянка по вул. Вітовського; будинок в 
с. Горішня Вигнанка.

Тел. 097-872-37-98.

3-кімнатна квартира на 9-му поверсі площею 
64 кв. м, і/о, підвал, лоджія або обміняю на Козятин, 
Жмеринку, Калинівку чи Вінницю. Недорого.

Тел.: 067-892-53-41; 04333-2-29-17.

ПОДЯКА
Батьки та учні 4-го класу Білобожницької ЗОШ І – ІІІ сту-

пенів щиро дякують директору агрофірми “Дзвін” Василю 
Степановичу Градовому за спонсорську допомогу у вкла-
данні вікон, за затишок у нашому класі. Нехай Господь бла-
гословить Вас, Вашу родину, трудовий колектив.

Класний керівник 4-го класу 
С.О.ГАВРИСь

Колектив Чортківської гімназії ім. М. 
Шашкевича звертається до всіх небай-
дужих людей з проханням про грошову 
допомогу на операцію для ШИШКО Люд-
мили Іванівни, вчителя німецької мови. 
Кошти просимо переказувати на карт-
ковий рахунок №26251905035684 у Чорт-
ківському відділенні АТ «Дельта Банк» 
(вул. С.Бандери, 31) або приносити до 
секретаря гімназії.

ПРоДАЄтьСя БУДиноК 
з оциліндрованого брусу, що знаходить-
ся в мальовничому куточку с. Касперівці 
Заліщицького р-ну, біля самого водо-
сховища, у лісі, а також біля турис-
тичного комплексу «Росинка». Площею 
181,1 м2. Вартість договірна.
Тел.: 099-728-82-11, (03552) 2-08-14.

тзоВ «Ваврик і компанія» ЛтД
на роботу потрібні жінки 

на посади 
укладальник-пакувальник 

кондитерських виробів 
та прибиральниця

м. Чортків, вул. Гранична, 14 а
Тел.: 099-728-82-11; 2-08-14; 2-07-54

На молочну фірму “ГАличиНА”  
 потрібен експедитор 

Тел. 067-674-23-28

3-кімнатна квартира 55 кв. м по вул. С.Бандери. 
Є індивідуальне опалення, вакуумні вікна.

Тел. 095-552-24-18.

2-кімнатна квартира, загальною площею 49 кв. 
м. Металопластикові вікна, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. 

Тел.: 097-079-68-21; 093-121-06-20.

будинок в с. Біла, 0,30 га землі. Ціна договірна.
Тел.: 5-54-78; 099-076-68-48; 096-142-50-32.

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.

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; 067-712-19-94.

Бетонні роботи
Сходи, майданчики, огорожі
Тел.: 3-92-58; 098-702-33-97

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.

На постійну роботу потрібен 
перукар 

Тел.: 066-648-81-68; 098-900-88-02

Хто знайшов документи (права, чор-
нобильське посвідчення, техпаспорт) 
на ім`я: РЕМБОХА Володимир Богдано-
вич, прошу повернути за винагороду.

Тел.: 6-64-66; 098-775-00-12.
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Вітання, духовне8

15 вересня. Тривалість дня – 12.40. Схід – 6.33. Захід – 19.13. Іменини святкують Олексій, Іван, Антон

Вітання Вісті духовні

З 9 по 13 вересня
ЯРМАРок-РоЗПРоДАЖ

літньо-осіннього 
асортименту

Наша адреса: 
смт Заводське, 

будинок культури

Ми раді вас бачити з 9-ї до 20-ї год.

Колектив госпрозрахункового ринку 
Чортківського райСТ 
шле найщиріші вітання 

голові правління 
Чортківського райСТ

Івану Степановичу ЗАБОЛОТНОМУ
з нагоди ювілейного 

Дня народження.
Сердечно бажаємо Вам міцного 

здоров`я, невичерпної енергії та насна-
ги, родинного затишку, благополуччя і 
добра.

Хай у цей святковий день збудуться всі 
Ваші мрії, прагнення і сподівання. Хай 
життя дарує Вам приємні несподіванки, 
незабутні враження, радість і удачу. Не-
хай кожен Ваш день буде наповнений 
корисними справами і теплом людських 
відносин, а мрії втілюються у життя та 
приносять бажану радість і задоволен-
ня.

Адміністрація 
ГР “Ринок” 

Чортківського райСТ.

Щиро вітаємо із Днем народження 
першу вчительку 3-го класу 

Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ст.
Марію Ярославівну ШПАК.

Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватися не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож, прийміть найкращі побажання
Здоров`я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров`я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

З найкращими побажаннями – 
учні та батьки.

Щиро вітаємо чудову людину, друга
Івана Степановича ЗАБОЛОТНОГО

з 60-річчям.
Мабуть, ще слів таких 
        ніхто і не придумав,
Щоб в них вмістити 
           щиро все про Вас:
Ви – добрий, чуйний, 
                        скромний.
Ми дуже любимо 
                   й цінуєм Вас.
Хай добрий ангел 
                   береже повік
Вогонь зорі, 

                                       що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Щодень хай квітне, мов вишневий сад,
І кожна мить несе успіх та мрію,
А доля подарує зорепад
Здоров`я, миру, радості, надії!

З повагою – сім`я Лукінишиних 
з Лондона.

Вересневе сонечко на небі ясно сяє,
Володю ГАПІЯ
із с. Семаківці

з першим рочком родина вітає.
Виростай здоровий, 
            добрий і багатий –
Ти наше майбутнє 
                      і наша надія,
Зичать тато Роман 
                     і мама Марія.
Нехай сміх дзвіночком 
                 в оселі лунає,
Хай в майбутньому 
  збудуться всі Твої мрії –

Так щиро бажають дідусь Петро 
                                  та бабусі Надя і Марія.
Хай Ісус Тебе оберігає, 
                а Мати Пречиста веде за ручку –
Прабабусі Анеля, Теофілія 
                                      і прадідусь Михайло
Просять нині опіки у Бога 
                                     для свого правнучка.
Щоб з личка усмішка ніколи не зникала
І очка були веселі кожної днини,
Прийми вітання в день святковий
Від вуйка Василя 
      і хресних батьків Володимира і Галини.

З любов`ю – від всієї родини.

6 вересня відзначила свій ювілей 
дорога мама, донька, 

дружина і любляча бабуся
Марія Володимирівна ДУМ`ЯК

із смт Заводське.
Є ювілеї різні, 
але одна з найкращих дат,
Коли вітання 
              шлють найрідніші,
А Тобі лиш 50.
Щиро вітаєм Тебе 
           з святом урочистим,
Дякуємо Богу, 
                що Ти є на землі.

Хай над Тобою небо буде чисте,
Радісно на серці, повно на столі.
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт.
Ми від душі Тобі бажаєм
Здоров`я міцного і многая літ.

З повагою – батьки, чоловік, 
син з невісткою, донька з чоловіком 

і онук Максимко.

Матір 5-ти дітей, бабусю 11-ти внуків, 
прабабусю 1-го правнука

Марію Йосафатівну НАКОНЕЧНУ
зі с. Сосулівка

вітають з 70-річчям.
Вже срібні нитки 
           заплелися у скроні,
Вже діти дорослі 
                 і внуки ростуть,
А серце таке молоде 
                            ще і досі
І руки спочинку 
               ніяк не знайдуть.
Хай квіти зів`януть 

                                                        з морозу,
А Ви щоб цвіли і цвіли,
З очей щоб не капали сльози,
Щоб завжди щасливі були.
Хай Бог Вам здоров`я дає,
А зозуля сто літ накує.
Люба матусю, бабусенько мила,
У цей осінній світлий день
Вклоняємось Вам до землі.
О, Боже, Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров`я нашій мамі
І бережи її для нас.

З повагою – діти, онуки, 
правнук Ромчик.

Колектив спеціалістів ПАП «Дзвін», 
пайовики господарства 

щиро вітають 
з ювілеєм головного бухгалтера 

Івана Дмитровича ГЕЙНУ.
Ви в світ цей прийшли 
                                 в пору щедру й багату, 
Коли плодоносить довкола земля. 
І ми з ювілеєм в цей час привітати 
Вас хочемо щиро й бажаєм добра.
Хай збудеться все, чого 
                                       прагнете в світі, 
В здоров’ї міцному все квітнуть літа. 
Любов’ю і ласкою будьте зігріті 
Й не знайте тривог на землі, ані зла.
Хай радість наповнює душу щоденно 
І Бог благословить на добрі діла. 
Хай успіх завжди додає Вам натхнення 
До цілей поставлених йти до кінця.
Хай повниться дім Ваш 
                                      достатком і миром,
За мудрість і чуйність шанує сім’я.
Хай діти Вас роблять 
                                   в житті цім щасливим,
А серце любов зігріває палка.

Два роки тому ми уже писали про 
те, як скородинчани дбають до Свято-
Успенської церкви УПЦ КП: пофарбували 
фасад, перекрили купол дорогою бля-
хою, придбали та встановили опалення, 

збудували нову каплицю та дзвіницю. 
Цьогоріч знову нове надбання – право-
руч від головного входу встановлено фі-
гуру Ісуса Христа. Молодий талановитий 
скульптор Сергій Хорощак намалював 
ескізи, за якими згодом виготовив робо-
ту. У композицію під назвою “Прийдіть до 
мене, струджені та обтяжені, і я заспокою 
вас...” входить 2,7-метрова фігура Ісуса 
Христа, що присів на камені та вказує 
руками на скрижалі з червоного каменю, 
на яких виписано 10 заповідей Божих та 
9 заповідей блаженств. Скульптуру виго-
товлено за новітньою бельгійською тех-

нологією. Облагороджено й територію 
довкола цього витвору мистецтва й вод-
ночас осередку духовності: споруджено 
фонтанчик, облаштовано підсвітку компо-
зиції, поставлено дерев`яні лави. Це зро-

блено з тією метою, розповідає місцевий 
парох о. Мирон Заяць, щоб люди, прихо-
дячи сюди на молитву, роздумували про 
своє життя, про свої вчинки достойні і не-
достойні, задумувалися про вічне.

На храмовий празник, що відбувся не-
щодавно, а саме 28 серпня, на свято 
Успіння Пресвятої Богородиці, на яке до 
Скородинців прибули п`ять священиків із 
сусідніх парафій та протоієрей Богдан із 
Тернополя, фігуру освятили.

Оксана СВИСТУН
Фото Галини ЧАЙКИ

“Прийдіть до мене, 
струджені та обтяжені...”

За часи радянщини віра та усе, що пов`язано з нею, були категорично 
заборонені. Тепер же люди, спраглі духовного слова та культури, намагаються 

якось “наверстати” за всі упущені в цьому питанні роки. 
Сьогодні кількість парафіян по храмах з кожним роком збільшується. 

Зводяться нові церкви, каплиці, оновлюються раніше збудовані й ін. 
Церковна громада с. Скородинці теж усіма своїми силами прагне 

показати любов до Господа нашого. 

Щиросердечно вітаємо із золотим 
весіллям дорогих батьків 

Катерину Василівну 
і Василя Петровича ДУТКІВ 

зі с. Нагірянка.
Минуло вже піввіку з того часу,
Як в вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті, літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

З повагою – сини Петро та Іван 
з сім`ями, внуки, правнуки і свати. 


