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Виходить з 1939 року

До свята

(03552) 3-98-96

098-652-23-73

Завтра – День фармацевтичного 
працівника

Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Важливою і значущою є ваша повсякденна, гуманна 

місія – забезпечувати людей ліками.
Ваш професіоналізм, вміння знаходити оптимальні 

рішення повертають людям здоров’я, додають впев-
неності у власних силах та віри в життя.

Переконані, що ваша відданість справі, фаховий до-
свід, глибокі знання і динамізм завжди поєднувати-
муться із щирим співчуттям до людей, милосердям та 
благодійністю у кращих гуманітарних традиціях.

Зичимо вам усіляких гараздів, здійснення заповітних 
мрій, оптимізму, нових звершень і нових перемог.

Нехай життя дарує вам спокій та добробут, тепло і 
щастя в домівках!

17 вересня – День працівників 
цивільного захисту

Щиро вітаємо усіх рятувальників, працівників ци-
вільного захисту та пожежної охорони району з про-
фесійним святом – Днем рятувальника! Відзначення 
вашого професійного свята є державним визнанням 
неоціненного внеску людей цих мужніх професій – 
людей сильних духом, котрі з честю забезпечують 
надійний захист національного багатства, життя 
людей від вогню та стихії. Цілодобово підтримують 
постійну бойову готовність до боротьби з незваним 
лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, 
хто найбільше потребує невідкладної допомоги.

Дозвольте напередодні цього святкового дня поба-
жати усім вам міцного здоров’я, всіляких гараздів та 
побільше життєвих благ і якомога менше тривожних 
викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домів-
ках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. 

Зі святом вас!
Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Його дуби, посаджені у перший рік роботи, уже сягають 
вершинами неба – образно, звичайно, та все ж, за двад-
цять років ці дерева досягли чотириметрової висоти. Ви-
саджував їх молодий лісничий Колиндянського лісництва 
Володимир Чегус на ділянці Дача Лосяч, квартал № 73. 
«Про перші паростки, вирощені й посаджені власноруч, – 
зауважує наш співрозмовник, – не забувається, як про ді-
тей».  Їх, отих квітів життя, у нашого героя троє підростає: 
донечки-однолітки Оля й Василинка та синочок Тарасик. 
Діти ще школярики, навчаються в Колиндянській ЗОШ І – ІІІ 
ст., тому ні самі молоді люди, ні пан Володимир з дружиною 
Романією Володимирівною, котра, до речі, теж трудиться у 
нашому лісгоспі – бухгалтером, ще не визначилися щодо 

їх майбутнього: чи будуть продовжувати справу, розпоча-
ту батьком. А вартувало б перейняти його накопичений за 
роки праці досвід, бо й колеги цінять, й начальство до дум-
ки найстаршого серед лісничих прислухається. От цього 
року саме Володимира Романовича було представлено до 
нагороди від Державного агентства лісових ресурсів Украї-
ни, із чим ми, газетярі, його теж вітаємо.  

Щонайперше побували, за порадою господаря, на лісо-
вій ділянці, де у даний час «найспекотніше», – біля с. Озе-
ряни Борщівського району, бо треба сказати, ввірене йому 
лісництво площею 3554 га розкинулося по трьох районах 
– Борщівському, Гусятинському й нашому. 

(Закінчення на 6-й стор.)

І щоб дуби шуміли в високості, 
й нащадки милувались ніжним проліском

Ось такими є 
одні із завдань, 

покладених перед  
доглядальниками 
лісу – лісничими, 

бережливими 
господарями 
й водночас 
зберігачами 

зеленого 
багатства землі. 
Люди шанованої 

віддавна 
професії у неділю 

відзначатимуть 
своє професійне 

свято.  
Напередодні Дня 
працівників лісу 
ми побували у 

Колиндянському 
лісництві ДП 

«Чортківське лісове 
господарство», 
де господарем 

ось уже два 
десятиліття 
Володимир 

Романович ЧЕгУС
(на фото).

Шановні працівники та ветерани лісового господарства України!
Вітаємо вас із професійним святом – Днем працівника лісу!

Сьогодні як ніколи важливо розширювати лісові насадження, зберігати їх для прий-
дешніх поколінь, підвищувати ефективність лісового господарства, якомога раціо-
нальніше використовувати природні багатства на благо розвитку і процвітання нашої 
країни. Сподіваємось, що ваша важка наполеглива праця щодо збереження, неви-
снажливого використання та відтворення лісів України буде взірцем для всіх інших.

Висловлюючи глибоку вдячність за самовіддану, невтомну працю, бажаємо всім лі-
сівникам міцного здоров’я, родинного благополуччя та вагомих трудових досягнень.
Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК
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На часі2

14 вересня. Тривалість дня – 12.41. Схід – 6.32. Захід – 19.13. Іменини святкують Марфа, Семен

“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. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

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

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Вибори-2012

Вибори-2012

Постановами Центральної виборчої комісії за № 794 
від 6 вересня 2012 р. і № 817 від 7 вересня 2012 р. 
«Про внесення змін в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України», утворених 
відповідно до постанови Центральної виборчої комісії 
від 26 серпня 2012 року за № 604 «Про утворення 
окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 
України 28 жовтня 2012 року», внесено зміни в склад 
окружної виборчої комісії одномандатного виборчого 
округу № 167, куди входять Борщівський, Заліщицький 
і Чортківський райони (центр – м. Чортків). А саме:

припинено достроково повноваження члена комісії 
Мельниченка Андрія Васильовича, 1980 р. н. – від Пар-
тії Наталії Королевської «Україна – Вперед!» (у зв’язку 
із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена 
було включено до складу виборчої комісії) і включено до 
складу комісії ГОЛИКА Миколу Івановича, 1962 р. н. – 
від Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!»;

припинено достроково повноваження члена комісії 
Гонтар Олени Олексіївни, 1984 р. н. – від Політичної 
партії «Молодь до ВЛАДИ» (у зв’язку із внесенням по-
дання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за 
поданням якого кандидатуру такого члена було вклю-
чено до складу виборчої комісії) і включено до складу 
комісії ПУКАЛО Наталію Миколаївну, 1949 р. н. – від 
Політичної партії «Молодь до ВЛАДИ». 

*    *    *
Окружна виборча комісія Територіального виборчого 

округу № 167 повідомляє про те, що змінився номер 
телефону комісії. Новий номер телефону – 2-02-32.

Голова ОВК ТВО № 167
 С.МІРКУШИНА

Політична реклама

–  Закупівельна ціна на молоко, 
яка сьогодні коливається в ме-
жах 1,6-1,8 гривні, занадто низька. 
Погляньте – літрова пляшка міне-
ральної води в магазині коштує 
7-8 гривень. На цьому фоні ціна на 
молоко видається принизливою. 
Сьогодні уряд планує підвищити 
мінімальні закупівельні ціни до 2,2 
гривні, але поки далі балачок і пе-
редвиборних обіцянок справа не 

йде. Свого часу, коли я працював 
головою облдержадміністрації, ми 
часто збирали наради із закупі-
вельниками і нам вдавалося утри-
мувати ціни на рівні 2 гривень за 
літр молока, а в деяких районах 
ціни доходили до 2,2 гривні. І для 
цього нам не треба було окремої 
постанови Уряду, усе вирішувало-
ся на місці. Якщо врахувати, що 
ціни на товари і послуги з 2009 
року значно зросли, то дивно, чому 
так сильно впали ціни на молоко, а 
місцева влада нічого не діє. Сьо-
годні, враховуючи інфляцію і ріст 
цін на продукти харчування, ціна 
на молоко не може бути нижчою 
2,5 гривні за літр.

Занижені ціни на молоко не єди-
на проблема. Важливим є доб-
рочесність при розрахунках з 
селянами. Аферистів, які мріють 

збагатитися за рахунок довірли-
вих селян, багато. На жаль, влада 
не приділяє цьому жодної хвилини 
свого часу і уваги. В області є без-
ліч випадків, коли з селянами роз-
раховуються із затримкою 2-4 мі-
сяці, а є випадки, коли аферисти, 
зібравши у селян молоко, взагалі 
“забувають” розрахуватися. 

На мою думку, влада повинна 
контролювати усі молокозбираль-

ні пункти: які ціни і умови роз-
рахунків виставляють ці заготів-
ники, чи мають вони договори із 
молочними компаніями чи діють 
без договорів, що унеможливлює 
в майбутньому звернення до суду. 
Влада повинна вивчати фінансо-
вий стан молочних компаній, які 
займаються заготівлею молока 
в нашій області, аби упередити 
можливість тривалої заборгова-
ності перед селянами. Необхідно 
контролювати стан розрахунків і в 
разі виникнення тривалої заборго-
ваності вживати дії до недобросо-
вісних підприємців, в тому числі за 
допомогою органів прокуратури. 
На днях до мене звернулися жите-
лі багатьох сіл Чортківського, За-
ліщицького і Борщівського районів 
щодо заборгованості молочної 
компанії “Галичина” за здане мо-

локо. Зустрівшись із керівництвом 
молочної компанії в Радехові, ми  
досягнули згоди про виплату за-
боргованості протягом вересня. 
Вражає, що тримісячна заборго-
ваність не викликала занепокоєн-
ня у місцевої влади. 

Третьою проблемою є постійне 
зменшення площ пасовищ. Зем-
ля завжди була засобом збага-
чення для недобросовісних пред-
ставників влади. Як селянин може 
утримувати худобу і збільшувати 
її поголів’я, якщо традиційні міс-
ця випасання худоби віддають в 
користування аграрним підприєм-
ствам? З одного боку влада діє по 
закону, бо рілля повинна викорис-
товуватися за призначенням. Але 
треба думати не тільки про ста-
тистику врожайності та інтереси 
агровиробників. Треба подумати 
і про селянина, який залишився 
без роботи і його родина живе 
виключно за рахунок здачі моло-
ка. Поки ми не забезпечимо на 
селі достатньої кількості робочих 
місць, ми не маємо морального 
права забирати від селянина його 
єдиний заробіток. Якщо влада 
хоче віддати землі пасовищ для 
збільшення посівних площ, нехай 
спочатку заставить зацікавленого 
аграрія побудувати ферму, пра-
цевлаштувати там селян і дати їм 
достойну зарплату.

Ольга ДОбРОДУМ

Юрій Чижмарь: молочна компанія 
«Галичина» повинна погасити свою 
заборгованість прёотягом вересня

Зустрівшись із керівництвом компанії, ми досягнули згоди про 
виплату заборгованості за молоко протягом вересня.

За роки незалежності непродумана політика розпаювання і 
господарювання на селі призвела до збагачення одних і зубожіння 
мільйонів селян. Тернопілля не є виключенням. Знищено колись 

потужні тваринницькі ферми, переробні цехи. безробіття і масове 
заробітчанство стали синонімом українського села. У цих умовах 
утримання в приватному господарстві молочної худоби і продаж 
молока для багатьох родин є чи не єдиним джерелом заробітку. 

Але утримання худоби через низькі ціни на молоко стає дуже 
невигідним. За коментарем ми звернулися до кандидата у народні 

дерутати України Ю.ЧИжМАРЯ.

Сьогодні подяку Юрію Чижмарю за допомогу у виплаті ко-
штів за прийом молока висловлюють приймальник молока – 
Надія бартків;  здавальники молока – Дарія гедеон, Оксана 
гордій, Роман гордій, галина Стельмащук, Володимир без-
палько, богдан Вівчарик та інші мешканці с. Шульганівка 
Чортківського району. 

До них приєднуються сільські голови та громади сіл біло-
божниця, Джурин та Стара Ягільниця Чортківського району.

гРАФІК
прийому громадян депутатами 

Чортківської районної ради, обраними 
від Партії регіонів, в громадській 

приймальній районної організації ПР

ПІБ депутата День прийому Час прийому

СТЕЦЬ Ярослав 
Петрович

кожного 
понеділка

з 13-ї до 
14-ї год.

БЕЙКО Борислав 
Миколайович

кожного 
вівторка

з 13-ї до 
14-ї год.

ФІЛЯК Ростислав 
Юрійович

кожної 
середи

з 13-ї до 
14-ї год.

СТЕФАНЯК Петро 
Олексійович

кожного 
четверга

з 13-ї до 
14-ї год.

БОЙЧУК Володи-
мир Михайлович

кожної 
п`ятниці

з 13-ї до 
14-ї год.

Спеціальна виборча дільниця на тимчасовій основі, Тернопільська область, м. Чортків

№ ви-
борчої 

дільниці

Назва закладу 
чи установи

Адреса (місцез-
находження) 

закладу 
чи установи

Адреса діль-
ничної виборчої 

комісії

Адреса примі-
щення для голо-

сування

Орієнтовна кіль-
кість виборців на 

момент утво-
рення виборчої 

дільниці

000001 Чортківський 
слідчий ізоля-
тор управлін-
ня Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в Тернопільській 

області

48500
Тернопільська 

обл.
м. Чортків
вул. Лесі

Українки, 3

48500
Тернопільська 

обл.
м. Чортків
вул. Лесі

Українки, 3
каб. 4

48500
Тернопільська обл.

м. Чортків
вул. Лесі

Українки, 3
актовий зал 

установи

380

Додаток 
до постанови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 167 від 11 вересня 2012 року

ПОСТАНОВА
про внесення уточнень до 

Постанови окружної виборчої 
комісії одномандатного 

виборчого округу № 167 від 
4 вересня 2012 року «Про 

утворення спеціальної виборчої 
дільниці на тимчасовій основі в 
установі Чортківського слідчого 

ізолятора УДПтС України в 
Тернопільській області»

Розглянувши подання Чортківської 
районної державної адміністрації 
щодо утворення спеціальної вибор-

чої дільниці на тимчасовій основі в 
установі Чортківського слідчого ізо-
лятора УДПтС України в Тернопіль-
ській області відповідно до частини 
першої-сьомої статті 21, частини 
другої статті 23, пункту 19 частини 
другої статті 31, частини третьої-
п’ятої статті 35 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України», 
окружна виборча комісія одноман-
датного виборчого округу № 167 

постановляє:
1. Утворити спеціальну виборчу 

дільницю на тимчасовій основі згід-
но з додатком.

2. Цю постанову оприлюднити в 
місцевих засобах масової інформа-
ції, а також розмістити на стенді офі-
ційних матеріалів окружної комісії.

3. Копію цієї постанови невідклад-
но відіслати Центральній виборчій 
комісії для оприлюднення на її офі-
ційному сайті.

11 вересня 2012 р.              № 006

Голова ОВК ОВО № 167 
С.МІРКУШИНА

Секретар засідання 
ОВК ОВО 

М.АТАМАНЧУК

Секретар засідання ОВК ОВО                                                                                                     М.АТАМАНЧУК

Вітання
Шановні колеги!

Щиро вітаю усіх рятувальників, пра-
цівників цивільного захисту Чортків-
ського району з професійним святом 
– Днем рятувальника! Відзначення на-
шого професійного свята є державним 
визнанням неоціненного внеску людей 
цих мужніх професій – людей сильних 
духом, котрі з честю забезпечують на-
дійний захист національного багатства, 
життя людей від вогню та стихії. Цілодо-

бово підтримують постійну бойову готовність до боротьби 
з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти 
тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги.

Дозвольте цього святкового дня побажати усім вам міц-
ного здоров`я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ 
і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода 
панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від 
усіх негараздів.

З повагою – начальник служби цивільного 
захисту у Чортківському районі 

Володимир ЗАКАЛОВ
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15 вересня. Тривалість дня – 12.37.  Схід – 6.34. Захід – 19.11. День фармацевтичного працівника

Пригорща новин
Малочорнокінецька візитівка

Якраз до своїх уродин (а у Малих Чорнокінцях їх 
святкували 26 серпня) село прикрасилося ошатною 
автобусною зупинкою. За словами сільського голови 
Ольги Яніцької, до того спонукала ось така виникла 

проблема. Курсував до села автобус сполученням Малі 
Чорнокінці-Тернопіль, а у травні ц. р. його було відміне-
но через відсутність відповідно обладнаної зупинки. 
І тоді за це діло взявся депутат районної ради Михайло 
Чорній. Його зусилля увінчалися успіхом, а до робіт до-
клали сил мешканці села. Війт додає, що необхідно ще 
встановити потрібний дорожній знак – і тоді автобус 
знову курсуватиме звичним маршрутом.

«Ура!» – запрацювали ліфти

Маємо у Чорткові п`ять «висоток»-дев`ятиповерхівок. 
Та вже десь до десятка літ у них (не рахуючи зданої в 
експлуатацію нещодавно) не функціонували ліфти. Од-
разу зі своїм черговим приходом до влади Чортківський 
міський голова Михайло Вербіцький пообіцяв виправити 
таке становище. Зрозуміло, що то було непросто – адже 
упродовж і експлуатації, й вимушеної бездіяльності ліф-
тове господарство зазнало руйнування. Та ось нарешті 
сталося: буквально тиждень тому ліфти запрацювали! 
На капітальні ремонтні роботи 8-ми ліфтів  пішло близь-
ко 100 тис. грн., деталізує бухгалтер КП «Чортків Дім» 
Уляна Дмитровська. А передував їх встановленню по-
квартирний обхід мешканців усіх «висоток» та дана ними 
згода оплачувати таку послугу. Внаслідок детального 
підрахунку – кратного від поділу площі під`їзду на число 
квартир – одержано суму 37,49 грн. з однієї квартири.

Змалку – на духовну стезю

Село Базар в усі часи многотрудної історії україн-
ства відзначалося помітним патріотизмом та духовніс-
тю. І тепер однією з його «родзинок» є те, що у церкві 
біля священика прислуговують не один-двоє, а 16 (!) 
хлопців. Зрозуміло, що зумовлено це насамперед ви-
хованням у родинах, бажанням на те батьків. Та згодом 
ті хлопці стають на духовну стезю. Один з них, нині 
священик Андрій Євчук править у Римі і його батьки 
та сусіди слухають по радіо ті Служби Божі. Вчаться 
на священиків Іван Федорик, брати Дмитро та Микола 
Ваврики. Іван Євчук дякує на парафії поблизу Терно-
поля, Василь Микуляк – у с. Полівці. Михайло Грищук 
пішов по дідових та батькових слідах – він син тепе-
рішнього базарського дяка і вчиться у Чортківській 
дяківсько-катехитичній академії ім. свм. Григорія Хоми-
шина. Там же навчається ще один базарівчанин – Іван 
Босяк.

Має й Чортків «лавку щастя»

Подібними атрибутами славляться здебільшого 
міста-символи, помітні наявністю пам`ятних споруд чи 
предметів, на котрих одразу угледиш місце, витерте 
мало не до дір доторками перстів численних палом-

ників «за щастям». Така ж бронзова куля здійснення 
бажань ясніє по центру сидіння нашої лавки «Щастя, 
Багатства та Довголіття», котру тиждень тому встанов-
лено у найзатишнішому й водночас найчільнішому міс-
ці центрального майдану як дарунок рідному місту від 
одного з кандидатів у народні депутати України. Лавка 
суто чортківська: адже за спинку слугують викувані з 
металу обриси наших святинь: міської ратуші, дзвіниці 
церкви Святої Покрови, костелу ім. св. Станіслава, со-
бору Верховних Апостолів Петра й Павла. А ще збоку 
– герб Чорткова. Лавка доволі містка, отож, щастя ви-
стачить на всіх!

Ведуча рубрики Анна бЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Виборців 167-го виборчого округу 
– Заліщицький, Борщівський, Чорт-
ківський райони – Арсеній Яценюк 
та Олег Тягнибок закликали віддати 
свої голоси за єдиного кандидата 
від об’єднаної опозиції ВО «Батьків-
щина» Івана Стойка, наголошуючи, 
що інші кандидати-самовисуванці 
– це приховані представники Партії 
регіонів. 

Щоб розповісти про свою пози-
цію з багатьох питань, познайомити 
жителів округу з програмою, з якою 
Іван Стойко йде до парламенту, Іван 
Михайлович продовжує зустрічати-
ся з виборцями. Минулого тижня він 
мав низку цікавих та змістовних зу-
стрічей у десятках сіл округу. 

– Сьогодні існування української 
держави та нашої державності – під 
реальною загрозою, – сказав він на 
одній із зустрічей. – Кожен з нас уже 
тепер повинен поставити собі запи-
тання: якщо не я, то хто? Чимало осві-
тян, держслужбовців, інших посадов-
ців та керівників установ розуміють, 
що на виборах потрібно голосувати 
за опозицію. Інакше їх установи чи їх 
бізнес, зрештою, їхні статки вже не-
вдовзі накриє «чорна ведмежа лапа» 
чужої держави. Я хочу звернутися до 
тих, хто нині не по своїй волі, можли-
во, навіть не пишучи власноруч за-
яви до тієї «блідо-голубої секти пе-
ревертнів та яничарів», опинився за 

чиїмось злим бажанням у їх рядах. 
Не бійтеся! Ще в своєму зверненні 
до українців Іоан Павло ІІ Папа Рим-
ський сказав найважливіші для кож-
ного християнина слова про те, що 
потрібно разом дбати перш за все 
про чистоту своєї душі та поступати 
так, як велить нам совість – за Божи-
ми законами. Бо людські закони, на 
жаль, для «банди, яка сьогодні при 
владі» не писані. Отже, подивіться в 
очі своїм дітям та внукам, згадайте 
славну героїчну історію минулих по-
колінь українських патріотів, помо-
літься, а тоді ідіть голосувати.

 За словами Івана Стойка, поступо-
во, від зустрічі до зустрічі, Заліщиць-
кий, Борщівський та Чортківський 
райони стають для нього рідними. 
Знайомі села, знайомі люди, знайомі 
дороги… У 2002 р. його обрали жи-
телі Тернопілля по мажоритарному 
Бучацькому округу. Там здійснював 
прийоми громадян і зустрічі з ви-
борцями щомісяця протягом усього 
періоду свого депутатства.

– Сьогодні багато людей запитують 
мене, чому саме по виборчому окру-
гу № 167 балотуюся в народні депу-
тати? Відповідь одна: таке командне 
рішення стосовно моєї кандидатури 
прийняв з’їзд об’єднаної опозиції ВО 
«Батьківщина», – пояснює Іван Стой-
ко. – Його підтримало ВО «Свобода» 
на всеукраїнському та обласних рів-

нях. Дякую їм за довіру. Працюємо 
твердо на перемогу. Віримо в під-
тримку українців. Програти не маємо 
права! «Азарови, табачники та інші 
антиукраїнські посіпаки» понесуть 
покарання відповідно до українських 
законів, які запрацюють для людей, 
а не для «вибраних». Вони сьогодні 
мріють знищити Україну, пересадити 
політичну еліту нації у тюрми. Та ми 
їх зупинимо. Ми виграємо разом цей 
важкий бій. Ми відправимо шляхом 
імпічменту Януковича та його прибіч-
ників у відставку. Бо ми господарі на 
цій українській землі.

Іван Стойко підкреслив, що його, 
як і кожного з виборців, турбують 
питання бідності, безробіття, коруп-
ції, медицини та освіти, тих мізерних 
пенсій та зарплат, невиплат соціаль-
них допомог, катастрофічного стану 
доріг, особливо в сільській місце-
вості, та багато інших українських 
проблем. Він переконаний, що наші 
батьки, дружини та чоловіки, діти 
та онуки повинні мати гарантоване 
державою робоче місце, а не поневі-
рятися по заробітках за кордоном.

– Ми разом з вами це зупинимо, 
цю чужинську навалу в нашій держа-
ві, якщо віддамо свої голоси за ВО 
«Батьківщина» або ВО «Свобода» та 
єдиних узгоджених кандидатів по 
мажоритарних округах від названих 
опозиційних патріотичних сил. Лише 
сформувавши демократичну біль-
шість у новому парламенті, ми відмі-
нимо всі антиукраїнські закони, при-
ймемо нові, які працюватимуть для 
кожного з нас, – переконаний Іван 
Стойко.

Іван Михайлович, спираючись на 
побажання виборців на зустрічах, 
активно відстоює їх інтереси в пар-
ламенті. У вівторок та четвер мину-
лого тижня відбулися пленарні за-
сідання Верховної Ради України, під 
час яких він, як діючий депутат, вніс 
на розгляд парламенту ряд депутат-
ських звернень та запитів відповід-
но до заяв виборців. Зокрема, запит 
до Кабінету Міністрів України щодо 
виділення коштів для потреб чор-
нобильців I-IV категорій, інвалідів-
чорнобильців I-II-III груп міста За-
ліщики. З цього питання він планує 
також виступити з трибуни Верховної 
Ради наступного пленарного тижня. 
Такі ж питання турбують і спільноту 
чорнобильців Чортківського району, 
які також не залишаться поза ува-
гою депутата. Загалом за останній 
місяць ним надіслано, відповідно 
до звернень громадян, депутатські 
звернення у 203 державні інстанції.

Ольга бОВАРОВСЬКА

Івана Михайловича на святі в Борщеві зачудував ори-
гінальний витвір – лялька-мотанка «Берегиня» висотою 
13,8 метра. 

– Дивишся на це диво, милуєшся й віриш, що в ній – 
душа України. Справжня, велична, квітуча, чиста та не-
скорена, – ділився враженнями Іван Стойко. – Дай Боже, 
щоб цвіт українських вишиванок ряснів в Україні навіки-
віків. Щоб ніякі зайди не посягали на найсвятіше для нас 
– українську мову, українську пісню, українську вишиван-
ку та українську гідність!

Покуштувавши на святі декілька видів борщу, який при-
готували господині з різних куточків Борщівщини, Іван 
Михайлович так і не зміг визначитись, котрий з них смач-
ніший. Усі страви, як сказав, вартують найвищих відзнак.

Лариса ІгНАТІВ

Політична реклама

Не будь байдужим! Борись за Україну!
У неділю, 9 вересня, голова політради об’єднаної опозиції 

ВО «батьківщина» Арсеній Яценюк та голова ВО «Свобода» Олег 
Тягнибок на Театральному майдані Тернополя представили єдиного 
кандидата від об’єднаної опозиції ВО «батьківщина», погодженого 

на всеукраїнському та обласному рівнях з ВО «Свобода», 
по виборчому округу № 167 – Івана Михайловича СТОйКА.

Політична реклама

Іван Стойко: «Дай Боже, щоб цвіт українських 
вишиванок ряснів в Україні навіки-віків»

9 вересня ц. р. народний депутат України Іван 
Михайлович Стойко мав приємну нагоду святкувати 
разом з представництвом всієї України та гостями 
з-за кордону в славному місті борщеві. Саме тут 
відбувся фестиваль «В борщівському краї цвітуть 
вишиванки», присвячений борщівській сорочці, 
яка є унікальною по своїй техніці вишивання, 

впізнається та шанується у всьому світі.
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Джерела4

16 вересня. Тривалість дня – 12.34. Схід – 6.35. Захід – 19.09. День працівників лісу. Іменини святкують Зенон, Раїса

Вісті духовні

Істини

То – лиш фрагмент каплички Хрещення 
Господнього у Білобожниці, посвята котрої 
зібрала позаминулої неділі численно вірян. 
Та не вчувалося у тій духовній події яко-
їсь помпезності, напроти – затаєна радість 
родинного єднання, приязної втіхи об-
новою у своїй господі, де все довкруг так 
мило й любо облаштовано. Побіля храму 
вже створено направду духовну компози-
цію: тут і ошатна капличка Матінки Божої, 
і фігура Архистратига Михайла, і пам`ятні 
Хрести, і комплекс Хресної дороги...

– Поставити таку капличку – то була іні-
ціатива цілої громади, – неквапно пояснює 
голова церкви Василь Гладун. І розповідає, 
як він протягом тривалого часу збирав об-
разки саме цього сюжету. Відтак віднайшов 
скульптора – ним став Олег Котик із Тере-
бовлі. Разом дивилися образ «Хрещення 
Господнє» у храмі, який і заслугував осно-
вою до створення скульптури. А вже про-
ект каплички та й самі роботи взяв на себе 
митець із сусідніх Ридодубів Роман Пен-
дак – він і будівничий, і художник. Не раз 
той проект змінювався, удосконалювався 
у плині робіт. Врешті-решт, за словами п. 
Василя, було досягнуто оптимального ви-
рішення. Створено замкнутий цикл круго-
обігу води. Доступ до неї уможливлюють 
аж чотири крани. А які ошатні колони увін-
чують фронтон каплички! Не поступається 
їм і стеля-накриття. А купол споруди вкри-

тий золоченою бляхою – булатом.
– Задум виник ще рік назад, – провадить 

далі голова церкви. – Домовленість про 
початок робіт була на післявеликодній пе-
ріод, та фактично заливали фундамент на-

прикінці червня. І протягом місяця велися 
роботи, всі конструкції робили тут – одна 
бригада і друга. Скульптор виконав фігу-
ри через три тижні. Спершу планувалося 
завершити все до іменин храму – Преоб-

раження Господнього, щоб посвятити на 
Спаса. Та ми не встигали і вирішили не під-
ходити до такої важливої справи поспіхом, 
а зробити все грунтовно.

Так і сталося. Здається, довкруг продума-
но кожну деталь, до найменших дрібниць: і 
секції тротуарної плиточки, і клумби з лю-
бовно висадженими розкішними восени 
квітами, і маленькі садибні світильнички... 
Чин освячення здійснювали шестеро душ-
пастирів – настоятель храму о. Михайло 
Кравчук, священики із сусідніх парафій оо. 
Богдан Єдинак та Любомир Фінковський, 
отець-декан Михаїл Левкович та духівники 
білобожницьких храмів інших конфесій – 
УГКЦ о. Андрій Мельник та РКЦ о. Мар`ян 
Попеляр. Помітною прикметою стала з`ява 
білосніжного голуба, котрий тихенько при-
мостився собі під стелею – у відповіднос-
ті до біблійного сюжету. В часі освячення 
вшановано меценатів, котрі фінансово до-
клалися до такого Богові милого діла най-
відчутніше, – одного з кандидатів у народні 
депутати України та директора звиняцько-
го ПАП «Дзвін» Василя Градового. 

– Звичайно, без внеску наших меценатів 
цю обнову ми б не закінчили, – мовить п. 
Василь Гладун. – Бо їх пожертви дуже ва-
гомі. Але у вартість каплички, а це до 100 
тисяч гривень, доклалося чимало членства 
громади – хто скільки зміг. Туди ж пішли 
гроші з коляди, збірки від усіх місцевих ма-
лих підприємців. 

Білобожницькі люди загалом славні сво-
їм меценатством, небайдужістю до добрих 
діл. Торік побіля храму виструнчився ко-
плекс Хресної дороги виключно на пожерт-
ви однієї із сільських родин. Як стверджує 
голова церкви, є намір вивершити повний 
цикл, поставивши наприкінці останньої зі 
стацій капличку-гріб Ісуса Христа. А ще у 
планах громади підмурувати та підвищити 
(десь метрів на 5-7) дзвіницю, котра поки 
що трохи губиться поміж пишного убран-
ства, зокрема вкритих булатом (теж торік) 
п`яти золочених куполів храму.

– Торік ми поміняли на церкві і два хрес-
ти на нержавіючі, – додає п. Василь. – То 
поспонсорував Петро Сеньків, інженер за 
фахом. Його заслуга – і вироблена з нержа-
війки ємність для свячення води у комплек-
сі каплички Хрещення Господнього. Значна 
заслуга у наведенні благоустрою після за-
кінчення будови членства громади – і чо-
ловіків, і жінок, – додає насамкінець.

Воно й справді: так любовно, зі смаком і 
великою снагою все облаштовано. Цілком 
типово для ревної християнської душі й си-
нів, і доньок України.

Анна бЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Прохання свої вони висловлюють не 
лише щоденними молитвами, якими щиро 
розмовляють із святими покровителями, 
а й повсякчасним оновленням місцевого 

храму Божого. Цей рік християни Скоро-
динців теж яскраво вписали у історію церк-
ви – плідними ділами своїми: встановили 
на церковному подвір`ї фігуру Покрови Бо-

жої Матері та придбали барельєфні ікони 
Зарваницької та Почаївської Богоматері на 
фронтальну стіну культової споруди.

Освячення новопридбаних скульпту-
ри та образів відбулося на свято Успіння 
Пресвятої Богородиці – храмовий праз-
ник скородинчан. Восьмеро священиків з 

сусідніх парафій на чолі із отцем-деканом 
Михаїлом Левковичем, відслуживши уро-
чисту Святу Літургію, окропили дані по-
жертви місцевих жителів свяченою водою. 

Матір Божа, ніби пливучи на невагомій 
хмарині по небу, накриває Своїм омофо-
ром церкву та усіх її парафіян, їхні оселі 
– так зобразив даний релігійний сюжет та-
лановитий скульптор Сергій Хорощак. Бі-
лосніжна скульптура ніби уособлює собою 
всю чистоту й доброту постаті Пресвятої 
Марії, нахилена постава якої випромінює 
материнську ніжність, турботу за Своїх 
вірних. Нічна підсвітка каменя-хмаринки, 
на якій стоїть фігура, та одежі ще більше 
підкреслює тендітність творіння майстра. 
Біля скульптури з обидвох боків такі ж бі-
лосніжні ангелики, що склали руки в мо-
литві, – дарунок рідній церкві від Ганни 
Шепелявої. Ділянка навколо композиції 
викладена плитами – це доклалися своєю 
роботою, склавши таку своєрідну пожерт-
ву, місцеві майстри – родина Пендаків – 
серед яких веселково буяє квітник. 

Так стараннями місцевого пароха о. Ми-
рона Заяця грошові пожертви скородин-
чан перетворюються на надбання, якими 
гордитимуться й майбутні покоління жите-
лів Скородинців, бо ж сповідуючи та про-
пагуючи віру Христову ми торуємо собі 
шлях до вічності.

Оксана СВИСТУН
Фото галини ЧАйКИ  

Духовна обнова у Білобожниці
Промені післяполудневого сонця другої днини вересня лагідно ковзали 
по Ісусових раменах, скочуючи додолу сріблясті краплини йорданиці, 

що струменіла з правиці Івана Хрестителя. Обіч білобожницького храму 
Преображення господнього застиг у камені спинений біблійний сюжет. 

Та ні, здається, не застиг: адже вода все струменить і струменить, 
а постаті – немов живі...

«матір Божа, молися за нас!»
Так уповають до покровительства богоматір`ю усього люду, 

що населяє їхнє село Скородинці, парафіяни місцевої 
Свято-Успенської церкви УПЦ КП. 
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17 вересня. Тривалість дня – 12.30. Схід – 6.37. Захід – 19.07.  День працівників цивільного захисту. Іменини святкує Юліан

Етно-фест

Вже вшосте у сусідньому з нами рай-
центрі минулої неділі відбувся фестиваль 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки», 
присвячений борщівській сорочці – уні-

кальній за технікою вишивки (домінування 
чорного кольору), завдяки якій сорочки з 
цього регіону впізнають у всьому світі. По-
мітно, що рік у рік цей фестиваль тільки 

набирає обертів. Це видно як з організа-
ції свята, так і географії його учасників 
та гостей, що приїхали з різних куточків 
України, ближнього і далекого зарубіжжя. 

Викликає він широку зацікавленість і у пи-
шучої та знімаючої братії. Приміром, на 
фестиваль прибула навіть телевізійна гру-
па з Москви (телеканал «Моя планета»).

На цьогорічних «Вишиванках…» було по-
ставлено ряд рекордів, а саме – виготов-
лено ляльку-мотанку «Берегиня» висотою 
13,8 метра. Також зафіксовано створен-
ня рекордної вишиваної жіночої сорочки 
розміром 10,8 на 13,4 м та крайку (жіно-
чий пояс) шириною 46 см і довжиною 12,6 
м. Ініціатори створення такої диво-ляльки 
повідомляють, що незабаром цей рекорд-
ний витвір матимуть нагоду побачити у 
Києві і навіть у далекій Канаді.

Паралельно на головній площі Борщева 
відбувався фестивалі «Борщ, їв-2012». Тут 
кожна сільська громада (45 сільрад) ори-
гінально представила традиційні страви, 
які з давніх-давен готують місцеві госпо-
дині. Але коронною стравою, звичайно ж, 
був борщ. Крім того, у двох великих каза-
нах варили борщ представники влади (у 
тому числі і особисто голова облдержад-
міністрації В.Хоптян) і приїжджі артисти.

Участь у фестивалі взяли і представни-
ки Чортківщини – фольклорний ансамбль 
с. Товстеньке і народні умільці… Не ка-
жучи вже, що на кожному кроці зустріча-
ли наших краян (у тому числі голів рай-
держадміністрації і райради Я.Стеця та 
В.Заліщука), котрі охоче фотографували-
ся, приміряли розмаїті вишиванки, кушту-
вали смачний борщ і тертюхи з салама-
хою тощо. Мабуть, скучили чортківчани за 
подібними дійствами.

Любомир гАбРУСЬКИй
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Сімдесят шість літ тому, 1936 року, у 
с. Базар на сільському цвинтарі було по-
ставлено пам`ятник борцям за волю Укра-
їни, полеглим протягом 1917-1921 рр. То 
були Українські Січові Стрільці – 31 вояк 
не повернувся з поля бою додому, до 
рідного села, отчої домівки. На Зелені 

свята 1936 року ще наші діди освятили 
той пам`ятник. То була величава постать 
Архангела Михаїла з вогненним мечем у 
руці – покровителя січового стрілецтва. 
Та оказія зібрала тоді не одну сотню люду 
– усі прийшли у рідних, зігріваючих серце 
вишиванках. Здалеку, кажуть, пам`ятник 
на тлі вишиванок наче потопав у морі кві-
тів. Тільки легенький вітерець розвівав 
фани церковної процесії. Після посвяти 
люди ще довго не розходилися і святко-
вий, піднесений настрій панував до тем-
ної ночі. 

Пам`ятник вистояв до 1944 року. А у 

1944-му, коли фронт відкотився далеко 
на захід, його було заміновано тодішньою 
владою і підірвано. Одного дня в селі 
пролунав страшний вибух. Великий страх 
і сум огорнули село. Люди зрозуміли, яка 
прийшла страшна сила, що руйнує наші 
святині, наші пам`ятники, нашу культуру. 

На початку цвинтаря, неподалік від 
входу, так і стояв старий та почорнілий, 
обезглавлений пам`ятник і майже ніхто 
не цікавився історією його створення. Аж 
нинішнього, 2012 року все звершилося: 
громадою базарівчан пам`ятник віднов-
лено й урочисто освячено якраз вікопом-
ного 24 серпня. Після святочної Служби 
Божої у церкві процесійно всі вирушили 
до пам`ятника на цвинтарі. Так само, як і у 
1936 році, було урочисто та багатолюдно. 
Так само панував святковий настрій до 
темної ночі.

 Варто зазначити, що скульптуру Ар-

хангела Михаїла – витесану з каменю – 
було виготовлено за кошти жителя 
с. Базар Михайла Мотуза у Тернополі. А 
спонсорську допомогу при перевезенні 
пам`ятника до місця встановлення надав 
директор ПАП «Січ» Микола Андрусик. Він 
також виділив кошти й на проведення Дня 
села.

Біля пам`ятника застигла в шанобі по-
чесна варта – хлопці в одностроях Укра-
їнських Січових Стрільців. Парох села о. 
Ігор Ракочий відправив молебень. Пара-

фіяни, особливо люди старші, притишено 
і з інтонацією співали давню, знану ще в 
часи встановлення пам`ятника жалобну 
пісню:

На цвинтарі ніч темніє,
Сплять в могилах вічним сном.
Тихо-тихо вітер віє
І співає свій псалом.
Над гробами ангел смерті
Лічить схилені хрести.
Годі, годі сльози втерти
Серед смутку й самоти.
Сплять в могилах, терням вкриті,
Мов на материній руці,

Й вічним сном сплять сповиті
Всі герої, всі борці.
Їх розбудить пісня слави
В дні великої доби.
Знову встануть горді лави
До святої боротьби.
Базарський сільський голова Ярослав 

Гузік у слові до громади нагадав історію 
створення пам`ятника, а відтак його по-
руйнування – адже це стало справжньою 
болячкою на тілі нашого літопису. Ясніли 
вибиті у камені слова-нагадування май-
бутнім поколінням: «Встановлено 1936 р. 
Зруйновано 1944 р. Відновлено 2012 р.». 
Помітним стало те, що перераховувалися 
імена тих односельчан, хто не повернувся 
з поля бою чи повернувся пораненим, хто 
помер передчасно від ран. Для багатьох 
наших земляків така інформація стала 
ексклюзивною, бо прозвучала уперше: 
вона збиралася, що називається, по кру-
пинці і видобувалася з різних джерел. 
Було наголошено, що Архангел Михаїл 
повернувся до нас, щоб захищати край 
від різних бід та застерегти від подібних 
руйнувань, які сталися 1944 року.

Із цвинтаря процесія рушила до симво-
лічної могили Січовим Стрільцям у цен-
трі села, де було відправлено панахиду, 
прозвучав Гімн України, знову мали слово 
і о. Ігор, і сільський голова – закликали 
ще раз пом`янути тих, хто віддав життя за 
волю України. 

А відтак у сільському будинку культури 
розпочалася святкова концертна програ-
ма. Рідному селові у День його народжен-
ня, до того ж напівкруглого, 380-літнього 
ювілею, складали шану, даруючи прочи-
тані, зіспівані сувеніри, багато аматорів 
сцени. Чоловічий церковний хор викону-
вав повстанські пісні, виступали й учні 
нашої школи – концерт тривав понад дві 
години. 

У рамках Дня села відбувся і футболь-
ний матч: базарська «Галичина» приймала 
палашівську «Зорю». Гра завершилася з 
рахунком 3:1 на користь господарів. Торік 
базарські футболісти вибороли першість 
у своїй зоні і цього року упевнено лідиру-
ють з розривом у 9 очок. 

Юрій гУЗІК, 
депутат районної ради

Фото Лідії гУЗІК

Знову зацвіли вишиванки у Борщеві

Наше

а ми тую стрілецькую славу збережемо...
Славна позначка нашої доленосної дати – 21-ї річниці Незалежності України 

– поєднала для базарівчан в собі три відзнаки: наш національний Великдень, 
посвяту пам`ятника Січовим Стрільцям та День села – адже базару 

виповнилося 380 років.



N 38 (8374), 14 вересня 2012 року

Різне6

18 вересня. Тривалість дня – 12.26. Схід – 6.38. Захід – 19.04. Іменини святкують Гліб, Єлизавета, Захар

Футбол

До святаПередплата-2013

Спартакіада

Подяка

У понеділок, 10 вересня, Українське державне підприєм-
ство поштового зв’язку “Укрпошта” розпочало кампанію з 
передплати на періодичні друковані видання на 2013 рік.

Оплативши обрані видання, передплатники будуть регу-
лярно та вчасно отримувати їх з доставкою у свою поштову 
скриньку. Для цього необхідно визначити будь-який зруч-
ний спосіб та час оформлення передплати: за телефоном/
факсом, через Інтернет або у найближчому відділенні “Ук-
рпошти” та обрати з каталогів місцевої, української або за-
кордонної преси газети, журнали або книги, які цікавлять, 
сплативши їх передплатну вартість. Оплата приймається 
як готівкою, так і безготівковим розрахунком.

Прийом передплати буде виконуватися за телефоном/
факсом, через Інтернет http://poshta.kiev.ua/isubscr.php, в 
усіх операційних залах поштамтів, відділеннях поштово-
го зв’язку, у пунктах прийому передплати, а також без-
посередньо поштарем на ділянці доставки, за Каталогом 
видань України, Каталогом видань закордонних країн та 
Каталогом місцевих видань. Для зручності клієнтів перед-
плата триватиме до 15 грудня. Доставка видань виконуєть-
ся за вказаною передплатником адресою.

Окрім того, ознайомитися з Каталогом видань закор-
донних країн на 2013 рік та Каталогом видань закордонних 
країн на перше півріччя 2013 року можна на сайті “Укрпо-
шти”, переглядаючи їх електронні версії: http://poshta.kiev.
ua/subscr.php.

Заступник Генерального директора УДППЗ “Укрпошта” 
Геннадій Вовк зазначив, що вже четвертий рік вартість по-
слуг з доставки періодики залишається незмінною: “Ук-
рпошта” розповсюджує за передплатою близько 11 тисяч 
найменувань періодичних видань, тобто майже мільярд 
екземплярів на рік. При цьому тарифи на розповсюдження 
державних періодичних видань на 2013 рік вже четвертий рік 
залишаються незмінними. Для того, щоб отримати видання, 
необхідно сплатити його вартість, у яку входить вартість по-
слуг зв’язку на розповсюдження та видавнича ціна”.

Про УДППЗ “Укрпошта”
Українське державне підприємство поштового зв’язку 

“Укрпошта” входить до сфери управління Міністерства 
інфраструктури України та є національним оператором по-
штового зв’язку України. На сьогодні “Укрпошта” надає по-
над 50 видів послуг у 14 тисячах відділень по всій Україні. 
Штат компанії налічує 96 тисяч працівників, з них понад 40 
тисяч – листоноші.

Служба інформаційної підтримки: 0 800 500 440. 
Зайдіть до нас на сайт: http://www.ukmoshta.com.

Наприкінці серпня у м. Кам`янець-Подільський від-
булися змагання на кубок України з картингу серед 
учнівської молоді. Команда Чортківського РКЦ НТТДУМ 
виборола ІІІ місце. У особистій першості перемогу ви-
бороли: Олександр Богдан, учень 3-го класу Чортків-
ської школи-інтернату – у нього І місце у класі «Кадет», 
та Назар Новосядлий, учень 9-го класу ЗОШ І – ІІІ ст. № 
6 м. Чортків – здобув І місце у класі «Популярний».

Михайло СВЕРгУН, 
директор Чортківського РКЦ НТТДУМ

Турбота про майбутнє покоління Укра-
їни – наскрізна у діяльності нашого ке-
рівництва. Завдяки цьому вирішується 
ряд нагальних проблем освітян, серед 
яких і підвезення учнів із сусідніх сіл до 
навчального закладу.

Тому сьогодні дирекція, педагогічний, 
учнівський та батьківський колективи 
Білобожницької ЗОШ І – III ступенів ви-
словлюють щиру вдячність за шкільний 
автобус, який подаровано в рамках Дер-
жавної соціальної програми «Шкільний 
автобус» за сприяння Президента Украї-

ни Віктора Федоровича  Януковича, голо-
ви  Тернопільської облдержадміністрації 
Валентина Антоновича Хоптяна та го-
лови Чортківської райдержадміністрації 
Ярослава Петровича Стеця, обласного 
та районного очільників освіти. Ми впев-
нені, що освітня галузь нині виходить 
на передові позиції у суспільному житті 
держави. Хай і надалі реалізовуються 
добрі справи в ім’я майбутнього! 

*  *  *
У кожної людини є свій Ангел-

Хоронитель, до якого молимося особли-

во в час біди. Та трапляються Ангели-
Хоронителі й поміж людей – як директор 
Чортківського державного медичного 
коледжу Л.С.Білик. Бо саме йому я щиро 
завдячую за чуйність, людяність, допо-
могу у прикрій хвилині, за своє здоров`я. 
Нехай Всемилостивий Господь й надалі 
обдаровує його Своїми Ласками, які Лю-
бомир Степанович щедро сторицею по-
вертає людям! А також висловлюю по-
дяку усім працівникам гуртожитку.

З повагою – Оксана МЕУШ, 
працівниця гуртожитку коледжу

Чемпіонат області. 18-й тур
ФК «Копичинці» – ФК «Чортків» – 7:2.
Цим туром завершилися ігри у Південній зоні обласної 

першості з футболу. Тепер по чотири команди з двох зон 
виборюватимуть в іграх між собою звання чемпіона зі збе-
реженням золотих очок. Наша команда, на жаль, на відміну 
від попереднього року, до омріяної вісімки не потрапила, по-
сівши 7 місце. Причина тому – нестабільні виступи у друго-
му колі першості через відмову провідних гравців захищати 
кольори ФК «Чортків», коли вимучені перемоги чергувалися 
з дошкульними поразками. Перспективній молоді ще зарано 
змагатись на дорослому рівні.

Чемпіонат району
Перша група. 13-й тур. Росохач – Косів – 2:2; Ягільниця 

– Звиняч – 2:1; Улашківці – Заводське – 1:3; Біла – Поділля – 
3:1; Гор. Вигнанка – Шманьківці – 3:0. 

Друга група. 15-й тур. Зона «А». Скородинці – Ридодуби 
– 1:1; Полівці – Дж. Слобідка – 1:4; Свидова – Ромашівка – 
1:3; Базар – Милівці – 3:1; Палашівка – Бичківці – 0:1; Капус-
тинці – вихідний. 

Зона «Б». Товстеньке – Заводське 2 – 5:3; В. Чорнокінці – За-
лісся – 1:0; Угринь – Пробіжна – 1:5; Шманьківчики – Давидків-
ці – 0:2; Колиндяни – Кривеньке – –:+; Гадинківці – вихідний.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

На грабовій ділянці площею 3 га про-
ходила рубка головного користуван-
ня. Сімдесят (!) років тягнулися ввись 
гладко-сірі стовбури потужних грабів, 
посаджені нашими прадідами, щоб сьо-
годні ми з вами могли використати їх де-
ревину у різних цілях. Свіжозрізані де-
рева сором’язливо біліли неприкритою 

корою серцевиною. Їх, скинутих на купу, 
брав в міцні «обійми» навантажувач і 
ніби під лінійку (за цим процесом уваж-
но спостерігав майстер лісу Володимир 
Мар`янович Липовий) складав на кузова 
вантажівок. «Лісопродукцію вивозять на 
нижній склад лісгоспу і вже звідти вона 
йде на реалізацію споживачам», – пояс-
нив В.Чегус. І додав: «Таким чином мину-
лоріч по лісництву заготовили 8 тис. куб. 
м деревини».

Як мудрий, дбайливий господар діє 
пан Чегус: прочищуючи ліс від пошко-
джених, сухостійних, хворих дерев, про-
водячи рубку достиглих, водночас за-
ймається заготівлею лісового насіння, 
а також вирощуванням саджанців, за-

лісненням нових територій. От і того дня 
ми побували на розсаднику, де «дозрі-
вав» посадковий матеріал. У затишному 
куточку лісу прудко підростають молоді 
дубки, листя яких нагадує непоруш-
них зелених метеликів, пнуться догори 
ніжно-жовті пагінці лимонника китай-
ського та як протилежність – невисокі, 
та стійкі саджанці вічнозеленого самши-
ту, калинові кущі з криваво-червоними 

ягодами відтіняє посріблена зелень 
верб, що ростуть по сусідству…

Володимир Романович, розповідаючи, 
як доглядати за молодими насадження-
ми, показує нам пагінець. Бережно три-
мають сильні руки мужнього чоловіка 
тендітні паростки дубового саджанця. 
Отак кожне дерево, від маленького зер-
нятка до велетня з розлогою кроною у 
височині, оберігає лісничий у відданих 
йому в опіку зелених масивах лісу.  

А на ділянці біля Колиндян уже може-
мо спостерігати за змужнілими, стійки-
ми посадками того ж дуба та сосни зви-
чайної. Цими породами дерев засадили 
лісівники віддану їм селянами непри-
датну для ведення сільського господар-

ства землю. Цей крок – із думкою про 
майбутнє, про наших з вами нащадків, 
бо саме їм через сторіччя збирати «за-
сіяні» тепер лісові простори.  

Око ж наших сучасників милують ек-
зоти, висаджені у дендропарку на те-
риторії  Колиндянського лісництва  у 
60-х роках минулого століття. Гледичія 
трьохколючкова, катальпа бігнонієвид-
на, псевдотсуга тисолиста, бук лісовий 

форма пурпурна червонолиста… – зву-
чить незвично, чи не так? Які ж вони на 
вигляд – маєте змогу побачити самі, від-
відавши лісництво, де невеличку, та за-
хоплюючу розповідь про зелених гостей 
у нашому краї почуєте, як пощастить, з 
уст досвідченого лісничого В.Чегуса.

…Збереження надбаного покоління-
ми, примноження безцінного зеленого 
скарбу – основні завдання, які ретельно 
виконує лісничий Колиндянського лісни-
цтва, втім, як і його колеги. Чи у висо-
кості шумітимуть дуби, чи проростатиме 
з-під снігу пролісок й через віки – то 
лиш нащадкам нашим оцінити. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

І щоб дуби шуміли в високості, 
й нащадки милувались ніжним проліском

“Укрпошта” оголосила про 
початок передплати на 

періодичні видання на 2013 рік

Відкриття спартакіади відбулося ми-
нулої п`ятниці, якраз напередодні Дня 
фізичної культури і спорту. І відразу ж 
– із приємної для нас, чортківчан, події: 
знаний у нашому краї депутат обласної 
ради з Чортківщини, голова постійної 
бюджетної комісії облради О.Стадник 
отримав подяку від голови Національ-
ного олімпійського комітету як капітан 
команди представників органів місце-
вого самоврядування Тернопільщини, 
яка виборола перше місце у другій Все-
українській спартакіаді серед депутатів 

ВР України, ВР Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, міських, 
сільських та селищних рад, що відбу-
валася в Ялті.

Опісля гостинного вручення святкових 
короваїв капітанам команд (чортківську 
очолював голова райради В.Заліщук) 
учасники приступи до власне змагань. 
Свої досягнення 16 команд із загальною 
кількістю депутатів-спортсменів понад 
200 осіб демонстрували у дев`яти ви-
дах спорту: міні-футболі, волейболі, 
шахах, настільному тенісі, армспорті, 

дартсі, стрільбі, перетягуванні линви та 
легкоатлетичному двоборстві.

Непогано проявив себе у змаган-
нях із малої ракетки Бичківський сіль-
ський голова В.Драбинястий. Гра у 
міні-футбол, від якої чортківчани очі-
кували більших результатів (бо у нашій 
команді грали двоє депутатів Нагірян-
ської – Ю.Побуринний та Джуринської 
сільради А.Яріш, котрі захищали честь 
обласної команди на всеукраїнських 
змаганнях у Ялті), бажаних успіхів не 
принесла: наші поступилися чемпіо-
нам спартакіади – команді Зборівщини. 
Зате якнайкраще проявили себе чорт-
ківські працівники органів місцевого 
самоврядування у перетягуванні линви. 
Тут їм не було рівних. Четверо наших 
силачів – заступник голови райради 
Л.Хруставка, депутат Білівської сільра-
ди С.Боднар, Білівський сільський го-
лова В.Шматько та Скородинський війт 
М.Шатковський – здолали незмінних 
багато років підряд переможців у цьому 
виді спорту – депутатів з Підгаєччини. 
Якби не травма наймолодшого з коман-
ди В.Шматька, без сумніву, перемогли 
б і гусятинських. Справжні велетні, ко-
трі значно переважали наших у ваговій 
категорії, здобули перемогу лише вна-
слідок додаткового туру після нічиєї. У 
результаті команда Чортківщини здобу-
ла друге місце у перетягуванні линви. 

Оксана СВИСТУН, 
фото автора

І у політиці, й у спорті головне – 
взаєморозуміння у команді

Черговий восьмий раз на незмінному місці – на базі оздоровчого 
комплексу «Лісовий» поблизу с. Скоморохи бучацького району – 

відбулася спартакіада працівників органів місцевого самоврядуван-
ня та депутатів різних рівнів. І – не без успіху для нашої команди!

З конверта
Завидна першість

Індекси споживчих цін у серпні ц. р.
За даними Державної служби статистики України ве-

личина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у серпні 
поточного року становила 99,7 відсотка по відношенню 
до липня ц. р. і 99,6 відсотка до грудня 2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у серп-
ні ц. р. становив 99,9 відсотка по відношенню до липня 
2012 року та 98,9 відсотка до грудня 2011 року.

головне управління статистики 
у Тернопільській області

Статистика інформує



07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Самбо України
09.05 Армія
09.15 Смішний та ще 
смішніший
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок
10.40 Країну - народові
11.00 Ближче до народу 
11.30 Караоке для до-
рослих
12.25 Шеф-кухар 
країни
13.15 Як це?
13.40 Раптова слава
14.10 Х/ф “Травневі зорі”
15.45 Золотий гусак
16.15 10 років в ефірі! 
Ера FM
16.50 Маю честь 
запросити
17.35 Діловий світ
18.20 Головний аргумент
18.35 Концерт до 60-річчя 
українського телебачення
20.00 Концерт “Живи в 
Україні”
21.00 Підсумки тижня
21.15, 23.00 Концерт 
“Живи в Україні” 
23.20 Ера бізнесу
23.55 Олімпійський ви-
клик

06.00 М/ф «Секрет Ноемі»
07.15 М/ф
08.05 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.20 М/с “Тімон і Пумба”
11.10 Кулінарна академія
11.35 Чотири весілля
13.10 Х/ф “Весільний 
переполох”
15.35 Х/ф “Шукаю тебе”
17.35 Х/ф “Таксі 2”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Мій зможе
22.10 Світське життя
23.25 ТСН-Тиждень

06.50 М/с “Вінкс”
08.20 Глянець
09.25 Школа доктора 
Комаровського
10.00 Неділя з Кварталом
11.00 Свати біля плити
11.30 Х/ф “Діамантова 
рука”
13.50 Х/ф “Малахольна”
15.45 Х/ф “Бумеранг”
17.50, 21.00 Т/с “Дорога в 
порожнечу”
20.00 Подробиці
23.10 Що? Де? Коли?

06.10 М/ф
06.20 Світ 
православ`я
07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00 Шустер-Live
09.30 Школа юного 
суперагента
11.25 Секрети успіху
11.55 Х/ф “Бризки шам-
панського”
13.30 Зелений 
коридор
13.45 Слов`янський базар 
у Вітебську 2012. Від-
криття
17.00 Світ атома
17.20 Золотий гусак
17.50 Літній жарт
18.25 Слов`янський базар 
у Вітебську 2012. Перший 
конкурсний день
20.55 Зворотний 
зв`язок
21.00 Підсумки 
дня
21.30 Кабмін: подія 
тижня
21.45 Сміший та ще 
смішніший
22.10 Українська пісня
23.00 Твій голос
23.35 Ера здоров`я
00.00 Д/ф фестивалю 
“Покров”

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 “Циганочка з 
виходом”
19.30 ТСН
20.15 Операція краса 2
22.00 Х/ф “Шукаю 
тебе”
00.00 Х/ф “Злодії в 
законі”

08.00 Позаочі
09.05 Орел і Решка
10.05 Україно, 
вставай!
11.00 Т/с “Подарунок 
долі”
17.55 Юрмала 2011
20.00 Подробиці
20.30 Майдан`s 2012
23.00 Х/ф “Настоятель”
01.50 Битва 
композиторів

08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф “Вежа із слоно-
вої кістки”
10.05 221. Екстрений виклик
11.05 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00 Новини
12.20 Надвечір`я
12.50 Околиця
13.25 Х/ф “В останню 
чергу”
15.15 Euronews
15.25 Х/ф “Троє у човні, 
не рахуючи собаки”
17.40 Х/ф “Професія - 
слідчий”
18.40 Шляхами України
19.05 Концерт К.Новікової
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.15, 22.50 Шустер-Live

06.15, 07.00, 08.00, 09.00 
ТСН
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1 
10.00 6 кадрів
10.45 Т/с “Слідаки”
11.55 Зніміть це негайно
13.00 Ілюзія безпеки
14.10 Пекельна кухня
15.20 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя 
любов
17.45, 19.30 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосов-
ський”
20.15 Добрий вечір
21.20 Х/ф “Учень чаклуна”
23.50 Х/ф “Вовкодав з 
роду сірих псів”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Д/с “Детективи” 
10.00 Т/с “Таємниці слід-
ства”
12.00, 18.00 Новини
12.30 Знак якості
13.00 “Слідство вели...”
14.55 Судові справи
15.55 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Велика різниця
23.00 Велика політика

08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
11.05 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.30 Х/ф “День і все життя”
15.10 Euronews
15.25 Х/ф “Літня поїздка 
до моря”
16.50 Х/ф “Професія - 
слідчий”
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012. Пе-
редвиборна агітація. Пар-
тія Політичне об`єднання 
“Рідна Вітчизна”
19.30 Свобода вибору
20.20 Вибори-2012. 
Передвиборна агітація. 
Соціалістична партія 
України
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.20 Від першої 
особи

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1 
10.00 6 кадрів
10.40 Т/с “Слідаки” 
11.50 Зніміть це негайно
12.55 Ілюзія безпеки
14.05 Пекельна кухня
15.20 Сімейні драми
16.40, 23.20 Пробач мені, 
моя любов
17.45, 19.30, 23.05 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосовський”
20.15 “Давай, до побачення!”
21.30 Чотири весілля

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Детективи
10.00 Т/с “Таємниці слідства” 
12.00, 18.00 Новини 
12.30 Знак якості
13.00 “Слідство вели...”
14.55 Судові справи
15.50 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Я прийду сама”
23.00 Т/с “Соло на мінно-
му полі”

08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.00 Легко бути жінкою
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 221. Екстрений виклик
13.20 Х/ф “Мій друг Іван 
Лапшин”
15.10 Euronews
15.20 Х/ф “Я вас дочекаюсь”
16.25 Х/ф “Професія - 
слідчий”
17.35 Країну - народові!
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012. 
Передвиборна агітація. 
Політична партія “УДАР  
Віталія Кличка”
19.30 Свобода вибору
20.20 Вибори-2012. 
Передвиборна агітація. 
Партія регіонів
21.35 Смішний та ще 
смішніший
22.00 Змова проти Євро
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1 
10.00 6 кадрів
10.40 Т/с “Слідаки” 
11.50 Зніміть це негайно
12.55 Ілюзія безпеки
14.05 Пекельна кухня
15.20 Сімейні драми
16.45 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, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Детективи
09.55 Т/с “Таємниці слідства” 
12.30 Знак якості
13.00 “Слідство вели...”
14.55 Судові справи
15.50 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Я прийду сама”
23.00 Т/с “Під прикриттям”

08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
10.35 Кубок світу з футбо-
лу 2014. Щоденник ФІФА
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Хай щастить
12.30 Х/ф “Четверта висота”
13.35 Х/ф “Зустріч перед 
розлукою”
15.10 Euronews
15.25 Х/ф “П`ять хвилин 
страху”
16.50 Х/ф “Професія - 
слідчий”
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012. Пе-
редвиборна агітація. Пар-
тія Пенсіонерів України
19.30 Свобода вибору
20.20 Вибори-2012. 
Передвиборна агітація. 
Політична партія “Нова 
політика”
21.00 Підсумки дня
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.45 Х/ф “Епоха честі”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1 
10.00 6 кадрів
10.40 Т/с “Слідаки” 
11.50 Зніміть це негайно
12.55 Ілюзія безпеки
14.05 Пекельна кухня
15.20 Сімейні драми
16.45, 23.30 Пробач мені, 
моя любов
17.45, 19.30, 23.15 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосовський”
20.15 Мамо, я одружуюсь?
21.30 Міняю жінку

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Детективи
09.55 Т/с “Таємниці слідства” 
12.30 Знак якості
13.00 “Слідство вели...”
14.55 Судові справи
15.50 “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Я прийду сама”
23.00 Т/с “Під прикриттям”

08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.45 Точка зору
10.05 Легко бути жінкою
11.10 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.10 Х/ф “Дорогою до 
Берліна”
14.40 Вікно до Америки
15.15 Euronews
15.35 Х/ф “Заради декіль-
кох рядків”
16.45 Х/ф “Професія - 
слідчий”
18.10 Справжня Україна
18.30 Агро-News
19.00 Вибори-2012. 
Передвиборна агітація. 
Політична партія ВО 
“Батьківщина”
19.30 Свобода вибору
20.00 Сільрада
20.20 Вибори-2012. Перед-
виборна агітація. Політична 
партія Українська Націо-
нальна Асамблея
21.00 Підсумки дня
21.35 Країну - народові
21.50 Смішний та ще смішніший
22.15 Осінній жарт
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.40 Т/с “Слідаки”
11.50 Зніміть це негайно
12.55 Ілюзія безпеки
14.05 Пекельна кухня
15.15 Сімейні драми
16.40 Пробач мені, моя любов
17.45, 19.30, 01.15 ТСН
18.25 Т/с “Скліфосовський”
20.15 “Багаті теж плачуть”
21.30 Х/ф “Пірати Карибсько-
го моря 3: На краю землі”

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Детективи
10.00, 12.15 Т/с “Я прийду сама”
14.15 “Слідство вели...”
15.10 Право на зустріч
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Я прийду сама”
23.00 Т/с “Смерш”
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19 вересня. Тривалість дня – 12.22. Схід – 6.40. Захід – 19.02. Іменини  святкує Архип

ПОНЕДІЛОК
18 вересня
ВІВТОРОК

19 вересня
СЕРЕДА

20 вересня
ЧЕТВЕР

21 вересня
П`ЯТНИЦЯ

22 вересня
СУБОТА

23 вересня
НЕДІЛЯ

17 вересня

ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

земельні ділянки

різне

Вважати недійсними
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.

2-кімнатна квартира по вул. Січинського, 7, кв. 
59 на 5-му поверсі. Загальна площа 47 кв. м, кухня 
– 8 кв. м. Поміняно вікна, двері, засклено балкон, 
індивідуальне опалення, зроблено сучасний ремонт. 
Є лічильники на воду, газ. Є грядка, підвал, телефон, 
кабельне ТБ. Частково з меблями.

Тел.  067-664-25-50.

3-кімнатна квартира у м. Чортків, площею 100 
кв. м. Супермеблі, суперремонт, в районі ЗОШ № 5. 
Ціна 75 тис. у. о.

Тел. 099-512-54-99.

3-кімнатна квартира (2-й поверх) покращеного 
планування, загальною пл. 93,5 кв. м в новозбудовано-
му будинку по вул. Січинського. Є дві засклені лоджії, 
індивідуальне опалення, вода, каналізація та частково 
зроблений ремонт. Також є великий підвал та гараж.

Тел. 096-465-35-11.

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

Тел.: 067-992-28-25; 096-498-51-62. 

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

Тел.: 097-130-02-82; 6-48-47.

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

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82.

будинок у м. Чортків по вул. Середній. Є земельна 
ділянка.

Тел. 097-539-95-40.

житловий будинок у с. Озеряни Борщівського 
району з меблями, господарськими будівлями 
(літня кухня, сарай, гараж 1-поверховий, два гаражі 
2-поверхові). Є всі зручності (вода, газ, туалет, 
ванна). Криниця на подвір`ї. Земельна ділянка 0,2 
га. Недорого!

Тел.: 050-352-32-39; 050-180-67-83.

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

Тел. 067-975-64-72.

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

Тел. 050-377-38-35.

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.

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, загальною 
площею 209 кв. м, 5 кімнат, сутерини по всій площі, 
2 гаражі (під одним підвал), сарай, стайня, криниця, 
сад, земельна ділянка 15 сотих, приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

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.

будинок в м. Чортків. Земельна ділянка 28,11 сотих. 
Є газ, вода, все приватизовано.

Тел. 095-945-62-17.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є гараж, 
хлів, 2 пивниці, 49 сотих землі, вся земля приватизова-
на. Будинок газифікований.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.
трактор Сінтай 12 к.с., 2-к. плуг культиватор, 

кінно-тракторна копалка, екструдер, поросна 
травоїдна свиноматка.

Тел. 097-892-15-25.

ПАМ`ЯТЬ
Минув рік, як відійшов у вічність

КІБЗУЙ Павло Петрович
(6.07.1978 – 15.09.2011).

Хто пам`ятає – помоліться,
Хто призабув – згадайте.

Я вас любив усіх, як вмів.
Як щось не так – то вже пробачте,
Простіть і не тримайте гнів...
Я більше вас любить не зможу,
Тому що люблю я тепер
Молитву вашу щиру,
Що до Бога, і одиноку свічку,

Що горить у темну ніч,
І очищає полум`ям своїм ту вічну душу,
І піднімає із пітьми земної
Її до світла вічної любові,
До Царства Вічного Його!
Ти так багато мріяв, складав плани на май-

бутнє, але невблаганна смерть забрала тебе 
від нас молодого, енергійного.

Ти був дуже добрим сином, батьком, братом 
та другом, вмів завжди допомогти, підтримати 
та дати корисну пораду.

Хай свята земля буде тобі легкою, а Господь 
нехай оселить твою душу в Царстві Небеснім.
Вічно сумуючі – мама, тато, синочок Павлик, 

сестра Людмила, швагро Олег, племінник 
Віктор, рідні, друзі, знайомі, сусіди.

посвідчення учасника бойових дій серії АА за № 079401, ви-
дане Чортківським районним військовим комісаріатом 26 лютого 
1996 р. на ім`я: ДЗЬОНИК Орест Євстахович.

єдиний квиток за № 003250, виданий службою у справах дітей 
Чортківської РДА 4 вересня 2010 р. на ім`я: ГРИЦІВ Володимир 
Васильович.

військовий квиток серії МК за № 5941858, виданий Чортківським 
РВК 30 листопада 1993 р. на ім`я: ЮРКІВ Андрій Іванович.

ТОВ «Герчак» має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря для цеху з виробниц-
тва хлібобулочних виробів, який знаходиться за фактичною 
адресою: Чортківський р-н, с. Пробіжна, вул. Вітвінського, 71.

Підприємство спеціалізується з виробництва хлібобулочних виробів.
Валовий викид забруднюючих речовин від виробничої діяльності підприємства 

(виробництва) становить: спирт етиловий – 0,133 т/рік; кислота оцтова – 0,014 т/рік; 
фурфурол – 0,003 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-
частинки, волокна) (пил борошна) – 0,011 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних нормативів у процесі виробництва немає. За-
уваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформа-
ції за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація.
(ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ)
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Вітання8

20 вересня. Тривалість дня – 12.19. Схід – 6.41. Захід – 19.00. Іменини святкує Созонт

+8 ... +21

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
15 вересня

+5 ... +20

неДілЯ
16 вересня

+7 ... +21

ПОнеДілОк
17 вересня

+7 ... +21

вівТОРОк
18 вересня

+16 ... +21

СеРеДА
19 вересня

+12 ... +20

чеТвеР
20 вересня

+10 ... +20

П`ЯТницЯ
21 вересня

Золотий ювілей

Щиро вітаємо із 50-річним ювілеєм
Ольгу Василівну ПИНЯК.

На струнах вересень 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.
Ви вмієте все до краплини віддати
І від лихого сім`ю врятувати.
Для кожного вміли вділити увагу,
Тому й від людей заслужили повагу.
Сини і донька 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 найкращими 
побажаннями – мама, 

брат Михайло із сім`єю.

Найдорожчу матусю і дорогу бабусю
Дарію Василівну ТУПИЧКУ

з м. Чортків вітаємо з 50-річчям.
Найдорожча і найкраща 
              матусю рідненька,
В цей день ми вклоняємось 
                    дуже низенько
За сонечко ясне, 
           за серце прекрасне,
За те, що добром 
                     зігріваєте нас,
За те, що в щасливу 
                і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до Вас.
За ніжне серце, щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, люба матусю, низенький уклін.
Нехай Вам сонце сміється,
Нехай Вам все удається.
Поки Ви, мамо, з нами у хаті,
Всі ми щасливі, всі ми багаті.
Тож будьте, рідненька, Ви завжди здорові,
Ніколи не хмуртесь, хоч важко і Вам,
Бо Ви у нас, мамо, на світі єдина,
Коли Ви смієтесь, то радісно й нам.
Хай Спаситель буде завжди з Вами,
Хай в житті Він Вашому кожну мить
Обдарує ласкою святою
І дарує многа-многа літ!
Ми Вас дуже любимо і міцно 

обнімаємо – діти Ірина та 
Іван і внук Василько.

16 вересня святкує 60-літній ювілей
Лілія Олександрівна ДИЯНЧУК

зі с. Білобожниця.
У день ювілею засилаємо 
            найщиріші вітання.
Нехай волошками цвітуть 
                    літа прекрасні,
Нехай здійсняться 
                    тисячі бажань,
Щоб доля дарувала 
                      тільки щастя,
Ні грама бід, 

                               ні крапельки страждань. 
Жіноча доля – то рушник взірчастий,
І чорне в ньому, і яскраве вишиття…
Проходять роки – та воно не блякне,
Бо в ньому сила й тяга до життя.
У низку побажань ми вплітаємо квіти,
Букет любові й щирих привітань.
Рушник життя хай забуяє новим цвітом
Та стелиться нехай на многії літа.

З любов`ю та повагою – 
чоловік, доньки, зяті 

і внуки Олександр 
та Анастасія.

Щиро вітаю дорогу дружину
Дарію Василівну ТУПИЧКУ

з м. Чортків, яка сьогодні святкує 
своє 50-річчя.

Минули, наче мить, 
                         десятки літ,
Вони – як дощик 
            по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний 
                  яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни 
                в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік 

                                                     не облітає,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай Божа благодать панує в серці.
Хай доля не скупиться на літа,
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров`я, щастя і любов.

З повагою – чоловік Василь.

Найсвітліші вітання, найщиріші 
побажання методисту математики РМК

Лілії Михайлівні КАСТРАНЕЦЬ
з нагоди ювілею.

Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
В ньому все – робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей.
Нехай здоров`я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилося все –
За добре серце Вас шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе.

З повагою – 
вчителі математики 

Колиндянського освітнього 
округу.

Із сонячним променем та осінніми 
квітами щиро вітаємо

Володимира Петровича КАРДИНАЛА
зі с. Свидова, який 14 вересня 

святкуватиме свій 80-річний ювілей.
Сьогодні день, 
    який буває раз в житті, –
Це день, коли Вам 
                         80 настало.
Для Вас це, може, 
                          і багато літ,
Але насправді – 
              дуже й дуже мало.
Спасибі, татусю, 
                   за Ваше тепло,

За людяність Вашу, за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі –
Спасибі, рідненький, уклін до землі.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа.

З любов`ю і повагою – 
донька Леся, зять, внуки, 

правнуки.

14 вересня святкуватиме 
свій 80-й рік народження люблячий, 

дорогий тато, дідусь
Володимир Петрович КАРДИНАЛ

зі с. Свидова.
Любий татусю, 
                    дідусю милий,
Спасибі велике, 
         що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, 
                    усім помагали,
Молились за нас, 
           добра нам бажали,
За руки робочі, 
                  за хліб на столі,

Спасибі Вам, рідний, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.

З любов`ю і повагою – 
донька Галя з зятем 

Михайлом, внуки, правнуки 
і сваха зі с. Капустинці.

Вітаємо з 50-річчям дорогу сваху
Дарію Василівну ТУПИЧКУ

з м. Чортків.
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно 
                      все ведеться
І серце хай не знає болю
На довгий вік 
                      і світлу долю.
А ще любові щиро зичим,
Здоров`я, квітів і краси,

І літ щасливих до сторіччя,
Усіх гараздів з роси й води.

З повагою і любов`ю – 
свати Євдокія та Василь.

Щиро вітаємо з 60-річчям директора 
ПАП “Довіра”

Івана Адольфовича ВОЙЦИШИНА.
Спинити час ніхто не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад...
На Вашім сонячнім порозі
З`явилось мудрих 60.
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання найщиріші,
До ста літ ми зичимо прожить.

З повагою та вдячністю 
за постійну допомогу – 
педагогічний колектив 

Староягільницької 
ЗОШ І – ІІ ступенів.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання з нагоди славного ювілею 

шлемо методисту Чортківського 
районного методичного кабінету 

Лілії Михайлівні КАСТРАНЕЦЬ.
У цей святковий день зичимо Вам міцного 

здоров’я, щастя, достатку та родинного тепла.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай щире серце сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою – педагогічний 
колектив Ягільницької 

ЗОШ І – ІІІ ступенів.

16 вересня святкуватиме своє 50-річчя 
найдорожча нам людина – 

дружина, мама й тітка, 
яка нам стала мамою, і бабуся

Ольга Василівна ПИНЯК
зі с. Нагірянка.

У день, коли Вам 50,
Ми Вас, рідненька, 
                     раді привітати
У ці погожі гарні дні,
Бо Ви для нас дружина 
                 і бабуся, й мати,
І кращої немає на землі!
Ви усю Свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч нелегко Вам 

                                                    часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас всміхалась увесь час,
Щоб довго здоров`я міцне 
                                      іще мали
Ми молимо Бога за Вас.

З повагою і любов`ю – 
чоловік, діти і онуки.

Сердечно вітаємо з 65-річним ювілеєм 
люблячого чоловіка, тата, дідуся

Василя Федоровича ЯБЛОНЯ.
Як червоніють кетяги 
                              калини,
І щедро плодоносить 
                          зелен-сад,
Тебе вітає щиро 
                        вся родина, 
Бо Ти найкращий чоловік, 
                      дідусь і брат.
Нехай Господь ще на 
                        багато років

Благословить в любові і добрі,
Достатку, радості і при міцнім здоров`ї
Служити Україні та сім`ї.
Щоби добро, дароване роками,
Несло у серце радість і тепло.
Хай буде щедрим на любов і шану,
На довгий вік життєве джерело!

З любов`ю – дружина 
Марійка, доньки Віра 

і Таня з сім`ями.

Телефони: 
067-999-26-57; 
099-053-24-04

ПП Підгірняк О.Я.
с. Горішня Вигнанка 
(колишня тракторна 

бригада)

Виготовляємо бетонні огорожі, декоративну цеглу, 
дашки, парапети, бруківку

На світі безліч тягнеться доріг.
Одні – як мудрість, інші – в терен-цвіті.
А поміж них крізь промені проліг
До школи шлях, 
                       що найкоротший в світі.

Ідуть роки. Час змінює землю, суспіль-
ство, людей. І тільки школа залишається 
незмінною частиною життя кожної люди-
ни. Адже зустріч з дитинством, зі шкіль-
ними роками – це приємні спогади про 
вчителів, однокласників, це для кожного 
– довгождане свято. Таке свято завітало і 
у Джуринськослобідківську ЗОШ І – ІІ ст. 
Поряд із цьогорічними першокласниками 
на святковій лінійці стояли і першоклас-
ники, які залишили стіни нашої школи 50 
років тому. Білими птахами злітали на 
святі задушевні, щирі слова поважних вже 
людей. Здавалось, що струшують спокій, 
маревне мерехтіння спогадів, що бен-
тежать думку, чарують душу, навівають 
згадку про прожиті роки. Першокласник 
1962 року М.М.Каліка поділився думками 

про найщасливіші роки, коли світ перели-
вався кольорами веселки, пробуджуючи 
в кожному серці веселкові надії, та при-
вітав цьогорічних першокласників, учнів 
школи, педагогічний колектив, який очо-
лює М.М.Чорняк, з початком навчального 
року. Також випускники вручили сувеніри 
першокласникам. Марія Михайлівна за-
пропонувала почувати себе дівчатками та 
хлоп’ятками, коли вони бігали по школі. 
Пізніше золотою симфонією прозвучала 
мелодія шкільного дзвоника: для випуск-
ників – як відгомін далекого дитинства, у 
яке неможливо повернутися, а для пер-
шокласників – як потяг у незвідані далі.

Далі в програмі було довгождане спіл-
кування з теперішніми вчителями. Шкіль-
ними коридорами, як колись, проходили 
випускники, довго гомоніли по класах, 
сидячи за шкільними партами. У школі 
гуло, як у вулику…

Вчителі та учні 
Джуринськослобідківської 

ЗОШ І – ІІ ст.

Джуринськослобідківській ЗоШ – 50!


