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Виходить з 1939 року

Подія

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Хронометр

Наш єдиний кандидат 
по 167 виборчому округу – 

Іван СТОЙКО
Юлія Тимошенко

Арсеній Яценюк

Олег Тягнибок

Чому Бедриківський справжній 
опозиційний кандидат

n Працював в уряді Юлії Тимошенко. Під керівництвом 
та спільно з Юрієм Луценком боровся з кримінально-
олігархічними кланами.
n За його ініціативи у Міністерстві внутрішніх справ 

створено антикорупційне бюро. Саме тому у 2008-2010 
роках притягнуто до кримінальної відповідальності висо-
копосадовців незалежно від політичної приналежності.
n У 2010 році після зміни керівництва держави саме за 

принципову правозахисну та політичну позицію його було 
звільнено з Міністерства внутрішніх справ. З того часу не 
займав жодної державної посади.
n Юрій Луценко вважає Володимира Бедриківського не-

зручним для влади, про що заявив у зверненні до народу.

Бо іменем Бандери 
українці хрещені здавен!..

На тернистому шляху боротьби за державність України маємо три постаті, іменами яких хрестили 
найсвітліші, найбуйніші голови, котрі одчайдушно й без вагань складали на жертовник волі й національної 

та державної незалежності найцінніший дар від Всевишнього – своє життя. Ті постаті – Іван Мазепа, 
Симон Петлюра, Степан Бандера. Згадаймо, кого в усі часи нашої многотрудної історії нещадно 

таврували найлютіші вороги українського народу – мазепівців, петлюрівців, бандерівців...
(Читайте на 7-й стор.)

Лягаючи спати у ніч 
перед парламентськими 
виборами, не забудьте 
перевести стрілки своїх 
годинників на одну годи-
ну назад: 28 жовтня о 4-й 
год. ночі Україна перехо-
дить на зимовий час.

На вибори 
– за новим 

часом

28 жовтня – День автомобіліста 
і дорожника

Шановні друзі! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого 

професійного свята!
Відтоді, як автомобіль став щоденним поміч-

ником людини, разом з ним у наше життя прий-
шла і турбота про вдосконалення цього винахо-
ду, а також про безпечне його співіснування з 
людиною – та благородна справа, якій ви сьо-
годні віддаєте свої уміння.

Це свято об’єднує між собою професіоналів та 
автолюбителів. Від вашої майстерності та якос-
ті роботи дорожників, які забезпечують будів-
ництво та ремонт доріг, залежать своєчасність 
здійснення перевезень та безпека пасажирів.

Саме тому щиро бажаємо всім працівникам 
автомобільного транспорту та дорожнього гос-
подарства щастя, добробуту, нових трудових 
здобутків, невичерпної енергії, міцного здоров’я, 
подальшої успішної та безаварійної роботи!
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Святково

Вісті з торговиці

Із засідання колегії РДА

У райдержадміністрації

Державна міграційна служба інформує

Перший заступник голови обл-
держадміністрації Микола Головач у 
виступі перед присутніми  привітав 
матерів-героїнь Чортківщини й у знак 
вдячності за їхній життєвий подвиг 
зачитав їм вірша, який присвятив 
своїй неньці:

«Рідна мати, я не знаю, 
                         як віддячити тобі
За усе, що нині маю, 
                  що ти є в моїй судьбі.
За безсонні ночі, муки, 
                       за печалі, за плачі
Я цілую твої руки 
                        і вклоняюся тобі». 
Згодом М.Головачем і головою 

райдержадміністрації Я.Стецем від-
булося вручення державних нагород 
разом з солодкими дарунками та кві-
тами особам, удостоєним почесного 
звання. Після невеличкого концерт-
ного дійства присутніх запросили за 
святковий стіл, підготовлений спеці-
ально до вручення.

Одночасно з іншими почесним 
званням за надважливу й таку від-
повідальну професію – мами – було 
пошановано вісімдесятивосьмирічну 
Емілію Монастирську (на фото спра-
ва). Жінка виховала п`ятьох дітей. 
Четверо синів та донечку. Усі хлоп-
ці отримали військову освіту, стали 
офіцерами. От і того дня збіглися до 
будинку культури на урочистості, щоб 
підтримати й порадіти за найулюбле-
нішу в житті людину – рідну неньку.

На фото поруч з Емілією Михайлів-
ною – чортківчанка Марія Піднебес-
на. Вона прийшла отримати нагороду 
замість матері Анастасії Мальованої. 

Анастасія Миколаївна зараз трохи 
нездужає, тому й не змогла сама 
взяти участь у святковому заході. 
Багатодітній матері зі с. Звиняч ось 
уже зозуля накувала, слава Богу, 
дев’яносто і один рік. Вона теж ви-
ховала п`ятеро дітей (двоє із сімох 
народжених померли ще в малоліт-
стві). Зараз вона бабуся тринадцяти 
внукам, має вісімнадцять правнуків 
та уже шість праправнуків. Згадуючи 
прожиті роки, зітхає тужно: колись, 
у дитинстві, її сім`я так бідно жила, 
що доводилося хустину позичати, 
йдучи до церкви, а тепер, каже, хус-
ток багато, але вже часу немає в них 
ходити. На даний час п. Мальована, 
допоки хворіє, гостює в наймолодшої 
доньки Марусі в Чорткові, а взагалі-
то проживає у Звинячі, зі сином та 
невісткою на обійсті, яке з чоловіком 
збудували. Хоч і добре у місті, та тяг-
не стареньку до рідної домівки, до 
землі, де народилася. 

Воістину кажуть, що материнська 
любов свята і заслуговує поваги та 
людина, котра сповідує заповідь 
Божу, яка гласить: “Шануй батьків 
своїх, щоб добре тобі було та щоб 
довголітнім був ти на землі”.

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛижЕчКи

19 жовтня, напередодні Дня пра-
цівників харчової промисловості, з 
ініціативи голови райдержадміні-
страції Я.Стеця управлінням еконо-

міки РДА на чолі із його керівником 
Г.Мостовик було організовано та 
проведено осінній сільськогоспо-
дарський ярмарок за участю місце-

вих аграріїв та переробників.  
Чортківчани та гості міста мали 

змогу придбати продукцію за ціна-
ми виробника, тому думки у кожно-
го покупця були саме такими, як у 
заголовку. Різноманітні крупи, мука, 
м`ясо й м`ясні та хлібобулочні ви-
роби, олія, бакалія, концентрати, 
молочні продукти, а також промис-
лові товари – усе для задоволення 
потреб споживача. Організатори 
торговиці висловлюють щиру вдяч-
ність неодноразовим учасникам 
різноманітних ярмарків як район-
ного, так і обласного рівнів, а саме 
керівникам ПП В.М.Вислоцькому, 
В.Я.Вишенському, «Паляниця плюс», 
«Чортківсир», ПАП «Паросток», ТОВ 
«Техпродпостач», ДП «Чортківський 
КХП», ЗАТ «Агропродукт», райСТ. 
Ці підприємства, як зауважує на-
чальник управління економіки РДА 
Г.Мостовик, завжди йдуть назустріч 
споживачеві, розуміють його потре-
би, вчасно реагують на вимоги часу.

Фото Оксани СВиСТУН

Вклонімось низько матерям,
або Матерів-героїнь побільшало
Минулої п`ятниці, 19 жовтня, у районному будинку культури 

ім. К.Рубчакової  відбулося пошанування 110 багатодітних матерів 
району з нагоди присвоєння їм почесного звання 

«Мати-героїня» згідно з указом Президента України 
«за материнську самовідданість, народження і зразкове 

виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку» – 
як написано в документі. 

Щоб такі ціни та на щодень!

Минулого понеділка, 22 жовтня ц. р., у малому залі 
засідань районної ради відбулася розширена апаратна 
нарада за участю заступників голови, керівників відділів 
та управлінь райдержадміністрації, заступника голови 
районної ради, міського голови, керівників інших струк-
турних підрозділів та служб району під головуванням 
голови райдержадміністрації Я.Стеця.

Першочергово уже традиційно доповів про хід осінньо-
польових робіт заступник начальника управління агро-
промислового розвитку РДА Я.Бабій, котрий зазначив, 
що до збирання залишилося менше 5 відсотків площ 
цукрових буряків, зібрано кукурудзу на силос, проте ще 
трохи менше половини качанистої на зерно сьогодні в 
полі, завершують господарства району збирати сою.

Про роботу промислового комплексу району за попе-
редній і поточний місяць доповіла начальник управління 
економіки РДА Г.Мостовик, акцентувавши увагу присут-
ніх на тому, що на окремих підприємствах наявні залиш-
ки готової продукції на загальну суму 10 млн. грн.

Крім цього, у порядку денному роботи наради були 
питання виконання дохідної частини місцевих бюджетів 
(інформувала начальник райфінуправління Г.Ізвєкова). 
У той же час міський голова М.Вербіцький та заступ-
ник голови районної ради Л.Хруставка били тривогу з 
приводу того, що з боку Державного казначейства без-
підставно блокуються платежі місцевих бюджетів, тож 
складається парадоксальна ситуація, коли гроші на ра-
хунку є, а сплатити, приміром, міській раді за ремонт 
доріг, енергоносії немає змоги.

На нараді також керівники комунальних служб району 
та освітньої, медичної і культурних галузей прозвітували 
про готовність підзвітних структур до зимового періоду, 
зупинились на проблемних питаннях та можливих шля-
хах їх вирішення.

З метою забезпечення участі громадян України у ви-
борчому процесі та на виконання наказу ДМС України від 
19 жовтня 2012 року за № 235 «Про організацію роботи 
територіальних органів та підрозділів ДМС України» у 
зв’язку з проведенням 28 жовтня ц. р. виборів народ-
них депутатів України Чортківський РС УДМС України в 
Тернопільській області інформує про те, що у день вибо-
рів, 28 жовтня ц. р., з 8-ї до 20-ї год. буде проводитися 
прийом громадян щодо оформлення та видачі паспортів 
громадянина України, тимчасових посвідчень громадя-
нина України та вклеювання фотокарток у зв’язку з до-
сягненням 25- та 45-річного віку.

Телефон для довідок: 2-32-28.
Ілір`ян СВАРичЕВСЬКиЙ, 

завідувач Чортківського районного сектора 
УДМС України в Тернопільській області

У середу, 24 жовтня, під головуванням керівника рай-
держадміністрації Я.Стеця відбулося чергове засідання 
колегії райдержадміністрації, на якому було розгляну-
то не просто актуальні, а життєво важливі питання, та 
підтримано членами колегії відповідні розпорядження 
голови РДА. Перше на порядку денному звучало – «Про 
стан виконання районної програми «Питна вода Чорт-
ківщини», опісля заслухали «Про підсумки виконання 
програми соціально-економічного розвитку, бюджету 
району за 9 місяців ц. р.», після нього – «Про роботу 
управління Пенсійного фонду України в Чортківському 
районі щодо наповнення бюджету фонду, погашення 
заборгованості перед ПФУ та фінансування виплати 
пенсій та допомог в районі за 9 місяців поточного року». 
А також «Про стан розвитку тваринницької галузі райо-
ну та підготовки кормової бази для зимово-стійлового 
періоду 2012-2013 років» і «Про стан виконання Наці-
онального плану дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ медичної галузі у Чорт-
ківському районі».

Детальніше читайте у наступному номері «Голосу на-
роду».
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27  жовтня. Тривалість дня – 10.01.  Схід – 7.41. Захід – 17.42. День рятівника. Іменини святкують Назарій, Параскева

Передвиборна агітація Політична реклама

Передвиборна агітація

Велелюдність зібрань не здивувала нікого, адже 
це та політична сила, яка сьогодні заради перемоги 
українських інтересів вирішила не взаємопоборю-
вати на всіх мажоритарних виборчих округах інші 
демократичні сили. Тому підписала угоду та вису-
нула єдиних кандидатів у депутати Верховної Ради 
України разом із ВО «Батьківщина», в яку, як відомо, 
ввійшли сім політичних партій.

У своїх виступах в Заліщицькому і Борщівсько-
му будинках культури, а також перед громадою 
Мельниці-Подільської лідер «Свободи» висло-
вив значне занепокоєння тим, як кримінально-
олігархічна влада разом із комуністами продає 
«направо та наліво Україну й наші національні ін-
тереси».

– Стратегічні підприємства продають, землю про-
дають, мову нашу хочуть спаплюжити, з підручників 
історії видирають сторінки, бо, виявляється, Голо-
домору не було, Крутів не було, ніякої колективіза-
ції та розкуркулення не було, бо так хоче Табачник, 
– сказав Олег Тягнибок.

Він також зазначив, що нині принижується націо-
нальна гідність українця, порушується соціальна 
справедливість у суспільстві, «тріщить по всіх швах 
економіка через розкрадання та виведення в оф-
шори  державних коштів». 

– Україну перетворюють у бананово-бурякову 
республіку, а українців хочуть зробити рабами й 
кріпаками, – зазначив Тягнибок.

Лідер «Свободи» впевнений, що саме 28 жовтня 
на парламентських виборах українці мають шанс 
змінити історію, усунути від влади існуючий  режим, 
який нищить Україну, проголосувавши за списки 
патріотичних демократичних сил ВО «Свобода» або 
ВО «Батьківщина», які спільно в одній українській 
більшості працюватимуть у новому парламенті для 
того, аби захистити Україну та людей.

– Бо чому зайди мають бути при владі, а ми, 
українці, не повинні бути господарями на цій, Бо-
гом даній нам землі? – сказав Тягнибок.

Головний свободівець також звернувся до всіх 
виборців із закликом не боятися, не продаватися й 
захистити результати виборів, не дозволивши вла-
ді сфальсифікувати хоча б один протокол, та разом 
«сконцентрувати свої зусилля для перемоги україн-
ських ідеалів, майбутнього наших дітей».

Олег Тягнибок особливо акцентував увагу на 
тому, як важливо сьогодні об’єднаним силам опо-
зиції виграти кожен мажоритарний округ та пред-
ставив виборцям Заліщицького і Борщівського 
районів єдиного кандидата по 167-му виборчому 
округу від ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода» Івана 
Михайловича Стойка.

Зокрема лідер «Свободи» наголосив: «Іван Стой-
ко – наш єдиний узгоджений кандидат по 167-му 
виборчому округу, якого я вам представляю та про-
поную підтримати».

Катерина ВиДАЙКО

Закінчуються передвиборні перегони  –  час  концертів, 
феєрій, зустрічей, благочинних діянь та великих обіцянок.

Роблячи свій вибір, зверніть увагу, як усі невідомо ким 
фінансово підтримувані кандидати в один момент стали 
опозиціонерами і згадаймо попередні вибори. Які депутати 
пройшли у парламент, прикрившись партійними рейтинга-
ми, і до чого вони привели нас з вами. І яке велике бажання 
пройти у Верховну Раду, коли вже навіть на церковних ка-
лендарях, де мають бути зображення релігійних святинь та 
лики святих, появились обличчя кандидатів.

– Замість обіцяних робочих місць маємо проект про ад-
мінреформу, що неминуче потягне за собою скорочення та 
закриття шкіл, дитсадків, ФАПів;

– замість розвитку села маємо закон про продаж землі 
для комерційних цілей;

– для пенсіонерів наші законотворці не придумали нічого 
кращого, як підняття пенсійного віку;

– постраждалим від аварії на ЧАЕС виділили на оздоров-
лення по 5 грн. 20 коп.

І ви хочете за таких кандидатів голосувати?
Я, Холоднюк Павло Васильович, народився, виріс і про-

живаю на Чортківщині – це мій дім, моя громада і її добро-
бут стосується мене особисто. В разі обрання мене депу-
татом Верховної Ради я обіцяю, що у кожному райцентрі 
нашого округу (№ 167) будуть працювати постійнодіючі 
громадські приймальні, де ми зможемо вирішувати наші 
місцеві проблеми і не давати роздерибанити наш край. 
Я всіма силами протистоятиму та не буду підтримувати за-

конів, які ідуть всупереч інтересам нашої громади.
Бажаю всім зробити мудрий, зважений і відповідальний 

вибір. І нехай добрим порадником у виборі всім нам будуть 
Божі заповіді та совість.

Слава Україні!
З повагою – кандидат у народні депутати 

по виборчому округу № 167 (Борщівський, 
Заліщицький та Чортківський райони) 

ХОЛОДНЮК Павло Васильович

Олег ТягНиБОк: 
«Іван Стойко – наш 
єдиний узгоджений 
кандидат по 167-му 
виборчому округу, 

якого я вам 
представляю 

та якого пропоную 
підтримати»

Лідер Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» Олег Тягнибок минулого тижня 

зустрівся з виборцями Заліщицького 
та Борщівського районів 

Тернопільщини.

Зроби свій вибір

На центральній площі міста зі-
бралися тисячі людяй, щоб послу-
хати звернення до громади Арсе-
нія Яценюка, Івана Стойка.

– На 22-му році нашої незалеж-
ності Янукович робить усе, щоб 
сконцентрувати владу в одних 
руках, – сказав у своїй запальній 
промові до виборців Іван Стойко. 
– Ми  – депутати від демократич-
них сил – робили 
все, що могли, щоб 
протистояти цьо-
му. У наступному 
парламенті ниніш-
ня влада спробує 
довершити свою 
україноненавис-
ницьку справу. 
Тому кожен голос 
на цих виборах – 
дуже важливий для 
України, для демо-
кратії! Не підда-
вайтесь на спокусу 
отримати 100 чи 
навіть 500 гривень 
за «правильне» го-
лосування! Ви про-
дасте не голос, а 
свою совість, май-
бутнє своїх дітей! 
Прийдіть на вибо-
ри, проголосуйте 
за Об’єднану опо-
зицію ВО «Батьків-

щина» та ВО «Свобода»! Проголо-
суйте за Україну, яку виборювали 
наші батьки!

До виборців звернувся Арсеній 
Яценюк.

– Ми маємо конкретний план 
дій у парламенті. Їх ми погодили з 
ВО «Свобода». Нам потрібна під-
тримка виборців для того, щоб у 
Верховну Раду України зайшли 

представники демократичних сил, 
– сказав Арсеній Яценюк. – Те, що 
робить влада з опозиціонерами, 
– неприпустимо. Через прокура-
туру й суди вона розправляється 
з такими опозиціонерами, як Юлія 
Тимошенко. Він її боїться! Ми його 
– не боїмося. Ми переможемо!

Арсеній Яценюк звернувся до 
виборців з проханням не вірити 
солодким словам тих кандидатів 
у народні депутати, які не пред-
ставляють опозицію.

– Вони багато розповідають, 
але чи зроблять? – сказав Арсе-
ній Яценюк. – Ми говоримо з вами 
серцем! Ви це відчуєте! У парла-
менті ми щодня будемо працю-
вати на благо країни, ухвалювати 
закони, які покращуватимуть жит-
тя кожному з вас. Ми працювати-
мемо над тим, щоб країна була 
взірцем на теренах Європи. Щоб 
кожен відчув, що ми – велика на-
ція, яка будує Україну майбутньо-
го. Щоб цього досягнути, патрі-
отичним, демократичним силам 
потрібно працювати разом. Я про-
шу вас на парламентських вибо-
рах підтримати нашого кандидата 
– Івана Стойка!

Катерина ВиДАЙКО
Фото Ореста ЛижЕчКи

Арсеній яЦЕНЮк: «я прошу вас на 
парламентських виборах підтримати нашого 

кандидата – Івана Стойка!»
У вівторок, 23 жовтня, жителі чорткова зустрічали 

лідера Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка, 
котрий представив виборцям 167-го округу, 

куди входять чортківський, Заліщицький та Борщівський 
райони, єдиного узгодженого кандидата в народні 
депутати від Об’єднаної опозиції – Івана Стойка.
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Окружна виборча комісія інформує

Передвиборна агітація

Шановні краяни!
Політична ситуація перед вибо-

рами складна. Якою буде Верхов-
на Рада України наступного скли-
кання? Сьогодні за соціологією до 
парламенту гарантовано прохо-
дять чотири партії: Партія регіонів, 
«Батьківщина», УДАР та КПУ. П’ятим 
учасником може стати тільки ВО 
«Свобода», яка за різними даними 
набирає 5-6 відсотків голосів ви-
борців. Якщо ВО «Свобода» про-
йде до парламенту, то демокра-
тичні партії сформують більшість, 
отримавши сукупно 52 відсотки. 
У такому випадку ПР і КПУ важко 
буде маніпулювати парламентом. 
Основним завданням влади є не 
допустити ВО «Свобода» в парла-
мент і сформувати свою більшість. 
Тому основні фальшування спря-
мовуватимуться на пониження го-
лосів прихильників ВО «Свобода».

Аби гарантувати проходження до 
парламенту, ВО «Свобода» повинна 

набрати не менше 6 відсотків. Враховуючи, що «Батьківщина» і УДАР забезпе-
чили собі проходження до парламенту, опозиція повинна сконцентрувати усі 
зусилля задля підтримки партії ВО «Свобода». Без ВО «Свобода» парламент 
буде неповноцінним і залежним від Януковича.

Тому я голосую за ВО «Свободу» і закликаю усіх підтримати цю партію на 
парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.

Юрій чижМАРЬ, 
кандидат до ВРУ 

у 167-му виборчому окрузі

Юрій ЧиЖМАРЬ:
– Я щасливий і вдячний Богу, що безпосередньо долучився до встанов-

лення двох пам’ятників Степану Бандері – в Тернополі і нині тут, у Чортко-
ві, та привезення його посмертної маски. Також за моєї участі встановлені 
пам’ятники жертвам Голодомору на річці Збруч, реконструйовано музей 
політв’язнів та репресованих в обласному центрі, відновлено історичний 
комплекс штабу УПА-Південь в Антонівцях і створено там музей під від-
критим небом. 

Моя громадянська позиція залишається незмінною – ми, українці, по-
винні пам’ятати свою історію і цю пам’ять відтворювати і передавати не 
тільки у спогадах, а й у монументах. Адже якщо стоятимуть пам’ятники 
Бандері та Голодомору – жодний табачник не перепише нашу історію. 

Це те, чим я жив і живу… 

Перш за все, на відміну від мину-
лих виборів до парламенту, чергові 
будуть проходити за змішаною сис-
темою. Тобто 225 народних обранців 
ми обиратимемо за пропорційною 
системою – голосуватимемо за ви-
борчий список кандидатів у народні 
депутати України, представлених від 
політичних партій (всього участь у най-
ближчих парламентських перегонах 
бере 22 політичні партії), а інші 225 
– за мажоритарною. Внаслідок цього 
рішенням ЦВК утворено 225 одноман-
датних виборчих округів (відповідно до 
кількості депутатських мандатів). Бор-
щівський, Заліщицький і Чортківський 
райони входять до 167-го одноман-
датного виборчого округу з центром у 
Чорткові, по якому балотуватимуться 
13 кандидатів-мажоритарників. На-
гадаю їхні прізвища згідно з алфавіт-
ним порядком: БЕДРиКІВСьКий В.В. 
(самовисування); БІЛАШ М.Ф. (суб’єкт 
висування – Комуністична партія Укра-
їни); ВАВРиК О.В.(«УДАР (Український 
демократичний альянс за реформи»); 
ВЕЛиЧКО В.О. (самовисування); ВІ-
ВАТ І.О. (Конгрес Українських Націона-
лістів); КОЗАК Т.М. (самовисування); 
ПЕТРЕНКО С.П. (Партія регіонів); ПО-
ЛЯНЧиЧ М.М. (самовисування); СТОй-
КО І.М. (Всеукраїнське об`єднання 
«Батьківщина»); СКАКУН Л.П. (самови-
сування); ХОЛОДНЮК П.В. (Українська 
партія «Зелена планета»); ЧиЖМАРь 
Ю.В. (самовисування); ЧУБАК В.В. (са-
мовисування).

Отож, на виборчій дільниці, де ваше 
прізвище значитиметься у виборчому 
списку, вам видадуть два виборчих 
бюлетені, в одному з яких потрібно 

буде проголосувати за виборчий спи-
сок якоїсь однієї політичної сили, а в ін-
шому – за кандидата-мажоритарника.

Тепер щодо самого голосування.
Виборчі дільниці відриються рівно о 

8-й год. ранку (зверніть увагу: у ніч 
на 28 жовтня ц. р. Україна перехо-
дить на зимовий час шляхом пере-
ведення стрілок годинника на одну 
годину назад, тож коли ви прийдете 
на дільницю за старим (літнім) часом 
на восьму годину ранку – дільниця ще 
буде закритою!) і працюватимуть без 
перерви до 20-ї год. вечора.

Для отримання виборчих бюлетенів 
з виборів народних депутатів Укра-
їни вам потрібно буде надати члену 
дільничної виборчої комісії один з до-
кументів, який підтверджує особу та 
громадянство України. Це – паспорт 
громадянина України; тимчасове по-
свідчення громадянина України (для 
осіб, недавно прийнятих до грома-
дянства України); для військовослуж-
бовців строкової служби – військовий 
квиток. За умови пред`явлення вами 
одного з вищезазначених  документів, 
наявності вашого прізвища у списку 
виборців та після того, як ви постави-
те свій підпис за отримання виборчого 
бюлетеня у списку виборців та у ви-
значеному місці на контрольному та-
лоні цього бюлетеня, член дільничної 
виборчої комісії видасть вам виборчий 
бюлетень.

Пам`ятайте! Забороняється отри-
мання виборчого бюлетеня від інших 
осіб (крім уповноваженого члена ви-
борчої комісії, який видає виборчий 
бюлетень), заохочення або змушуван-
ня виборців до передачі виборчого 

бюлетеня іншим особам шляхом під-
купу, погроз або іншим способом. Ви 
не маєте права передавати виборчий 
бюлетень іншим особам. За ці, а також 
ряд інших порушень виборчого зако-
нодавства передбачена як адміністра-
тивна, так і кримінальна відповідаль-
ність аж до позбавлення волі. До речі, 
ще одне нововведення найближчих 
парламентських виборів: на кожній ви-
борчій дільниці у день виборів працю-
ватимуть камери спостереження, тож 
будь-яке порушення фіксуватиметься 
на відео.

Далі. Виборчий бюлетень заповню-
ється вами особисто в кабіні для та-
ємного голосування. Під час його за-
повнення забороняється присутність 
у кабіні для голосування інших осіб. 
Виборець, який внаслідок фізичних 
вад не може самостійно заповнити ви-
борчий бюлетень, має право з відома 
голови, заступника голови або секре-
таря дільничної виборчої комісії ско-
ристатися допомогою іншого виборця, 
крім члена виборчої комісії, кандидата 
у депутати, його довіреної особи, упо-
вноваженої особи партії, офіційного 
спостерігача.

У виборчих бюлетенях для голосу-
вання ви маєте зробити позначку «+» 

або іншу, що 
засвідчує ваше 
волевиявлення, 
у квадраті про-
ти назви партії 
і прізвища кан-
дидата, за яких 
ви голосуєте. 
Зауважте, що 
ви можете го-
лосувати лише 
за кандидатів у 
депутати тільки 
від однієї партії 
і тільки за одно-
го кандидата у 
депутати. І ще. 
Якщо на вибор-
чому бюлетені 
зроблено більш 
як одну познач-

ку або не поставлено жодної позначки 
– він вважається недійсним.

Заповнений виборчий бюлетень осо-
бисто опустіть до виборчої скриньки.

У разі, якщо ви, заповнюючи вибор-
чий бюлетень, припустилися помилки, 
ви маєте право невідкладно зверну-
тися з письмовою заявою до члена 
дільничної виборчої комісії, в якого 
отримали цей бюлетень, з проханням 
видати інший. Зверніть увагу! Інший 
виборчий бюлетень видається тільки 
в обмін на невірно заповнений і лише 
один раз. 

За 5 хвилин до 20-ї год. голова діль-
ничної виборчої комісії оголосить про 
закінчення голосування та зачинення 
виборчої дільниці рівно о 20-й год. для 
підрахунку голосів. Проте виборці, які 
на 20-ту год. прийшли до дільниці для 
голосування, ще мають право прого-
лосувати.

Бажаю вам зробити свій власний ви-
бір і не вдаватись до порушення зако-
ну.

Світлана МІРКУШиНА, 
голова окружної виборчої комісії 

ОВО № 167

Вибори-2012. як голосувати на виборчій дільниці
Шановні виборці!

Уже післязавтра, у неділю, 28 жовтня, відбудуться 
вибори народних депутатів України чергового скликання. 

І хоча чи не кожного року нам доводиться обирати депутатів 
різних рівнів, а раз у п’ять років – і Президента України, 

усе ж кожні з них мають свої особливості 
щодо порядку голосування, кількості виборчих бюлетенів і т. п. 

Тож не зайве буде нагадати про них.



N 45 (8381), 26 жовтня 2012 року

Вибори-2012 5

29 жовтня. Тривалість дня – 9.54.  Схід – 6.44. Захід – 16.39. Іменини святкує Лонгин

Політична реклама На сторожі закону

Ці вибори – унікальна можливість 
для України створити демократич-
ну проукраїнську більшість у пар-
ламенті. У Верховній Раді 450 де-
путатів. Половину з них ми з вами 
обиратимемо, голосуючи за партії. 

Пройти в парламент зможуть тільки 
ті партії, які наберуть більше 5 від-
сотків. Зараз шанс пройти мають 
три опозиційні партії – ВО «Батьків-
щина», ВО «Свобода», УДАР Кличка, 
тому голосувати варто за ту з них, 
якій ви більше довіряєте.

Друга половина парламенту оби-
рається у мажоритарних округах 
– кожен округ обирає свого пред-
ставника. По нашому 167-му округу 
(Чортківський, Борщівський і За-
ліщицький райони) балотується 13 
кандидатів. Але на відміну від пар-
тій, з кандидатів пройде тільки один. 
Тому, обираючи кандидата, не варто 
голосувати за того, який має низь-
кий рейтинг – ці голоси пропадуть 
дарма, бо переможець буде тільки 
один і значення матимуть лише ті 
голоси, які будуть віддані за нього.

На виборчій дільниці кожен з нас 
отримає два бюлетені. В одному з 
них ми голосуватимемо за партію, 
у іншому – за конкретну людину – 
кандидата по нашому округу.

Для того, щоб створити в парла-

менті демократичну проукраїнську 
більшість, недостатньо виграшу 
лише опозиційних партій – адже це 
тільки половина парламенту. Необ-
хідно, щоб і в округах перемогли 
опозиційні кандидати. Наша з вами 
відповідальність – це наш 167-й 
округ. Ми не маємо права дати жод-
ного шансу теперішній владі – ми 
зобов’язані перемогти провладного 
кандидата.

Оскільки з кандидатів пройде 
тільки один, мусимо голосувати за 
більш прохідного опозиційного кан-
дидата. А за останніми рейтинга-
ми, навіть тими, які публікує влада, 
найбільше шансів перемогти серед 
всіх опозиційних кандидатів має Во-
лодимир Бедриківський. Звичайно, 
крім нього, є й інші опозиційні кан-
дидати, які можуть подобатися ко-

мусь з нас, але вони мають нижчий 
рейтинг, тобто непрохідні. Тому, го-
лосуючи за них, ми розпорошуємо 
опозиційні голоси, тим самим піді-
граємо владі.

Отже, висновок один – єдиний 
спосіб перемогти провладного кан-
дидата – проголосувати за Воло-
димира Бедриківського. А наше з 
вами завдання – згуртуватися і від-
дати свій голос за нього, аби потім 
не шкодувати за результати. Тільки 
об’єднавшись ми матимемо шанс на 
перемогу демократії!

Отож, голосуємо за кандидата Во-
лодимира Бедриківського і за одну 
з опозиційних партій – ВО «Батьків-
щина», ВО «Свобода», УДАР Кличка!

Олександр СТАДНиК, 
депутат обласної ради

1. Земляк
Народився, виріс, здобув освіту і працював у Заліщицькому та Борщівському районах. Любить рідний край.
2. Допомагає людям і краю
Активно допомагає землякам у лікуванні, ремонті храмів, шкіл, дитячих садків тощо.
3. В опозиції до нинішньої влади
Справжній патріот. Проти знищення всього українського. Проти мовної політики влади, її відношення до пенсіо-

нерів, пільговиків та інших верств населення.
4. Фаховий юрист
Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук. Забезпечить фахову та якісну підготовку законів.
5. Досвідчений керівник державного рівня
Працюючи першим заступником міністра, набув великий досвід в управлінській діяльності. Знає, як забезпечити 

виконання вимог законів.
6. Змусить владу працювати на людей
Досконало знає законодавство і його застосування. Зможе змусити владу виконувати обіцяне.
7. Не стане тушкою
Нетерпимий до порушень закону. Національно свідомий. Не має бізнесу та темних плям у минулому, на які може 

тиснути влада.
8. Буде новою людиною в парламенті
Ніколи не був партійним. Вперше балотується в парламент.
9. Порядний. Завжди тримає слово
Несприйняття порушень закону та людських цінностей. Не кидає пусті гасла. А все, що пообіцяв – виконує.
10. Реально виграє вибори
За останніми соціологічними дослідженнями – за нього готова проголосувати більшість виборців.

У неділю, 21 жовтня, в м. Чорткові 
урочисто відкрили пам’ятник Степану 
Бандері – символу незламності духу 
та вірності світлим ідеалам, прикладу 
для наслідування усіх поколінь бага-
тостраждальної України. В урочис-
тостях взяв участь генерал-полковник 
Володимир Бедриківський, який при-
клався до встановлення монумен-
ту на площі, що примикає до вулиці 
Степана Бандери, поклав вінок шани, 
поклонився світлій пам’яті, схилив у 
скорботі голову перед Провідником 
національно-визвольної боротьби 
українців. У своєму виступі Володимир 
Володимирович зазначив, що Степан 
Бандера – це людина, яка своїм жит-
тям, своєю боротьбою і навіть своєю 
смертю надихає нові покоління борців 
за державність нації, показує той єди-
но правильний шлях, яким треба йти 
і сьогодні. «Степан Бандера ніколи не 
буде «минулим». Він – це сучасність, 
він – це майбутнє. Україна XXI століт-
тя потребує боротьби, націоналізму, 
Бандери, оскільки за сучасної влади 
існує гостра загроза існування укра-
їнської державності, мови, культури... 

Провідник вказує нам шлях, яким тре-
ба йти, він унапрямлює нас до мети – 
здобуття справжньої Української Са-
мостійної Соборної Держави. Хай же 
пам’ять про Степана Бандеру додає 
нам сили духу та допомагає не збочу-
вати зі шляху національно-визвольної 
ідеї, бо боротьба за бандерівську 

правду триває… Знищимо режим 
внутрішньої окупації української на-
ції, врятуємо Українську державу від 
нинішньої злочинної влади для май-
бутніх поколінь українців!», – закликав 
патріот, земляк Володимир Бедриків-
ський.

Олена СІРА

Лише Бедриківський зможе 
перемогти провладного кандидата

Люди часто кажуть: “Мені подобається Бедриківський, 
але я хочу голосувати за “Батьківщину”. Або “Бедриківський 

потрібен у парламенті, однак я завжди голосую за “Свободу”. 
Але тепер закон дозволяє голосувати і за політичну силу – 

«Батьківщину», «Свободу», УДАР тощо – 
і одночасно за Володимира Бедриківського.

10 причин голосувати 
за Володимира БЕДРикІВСЬкОгО

Пам`ять про борцiв за волю України – невмируща
 «Передумовою для відновлення державного життя є знищення на українських землях совєтської 

влади, її органів і силових інструментів, знищення комуністичної партії і системи, усунення з України 
усіх сил, які захищають російський імперіалізм і протиставляються самостійницьким змаганням».

          Степан Бандера

У зв’язку із закінченням конституційного строку повно-
важень Верховної Ради України 28 жовтня поточного року 
відбудуться чергові вибори народних депутатів України.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (далі – Закон) з 30 
липня ц. р. розпочато виборчий процес, зокрема вису-
вання кандидатів у народні депутати України.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» передбачено, що виборчий 
процес здійснюється на засадах законності та заборони 
незаконного втручання будь-кого у цей процес. Відпо-
відно до ст. ст. 30-32 Закону контроль за законністю у 
вказаній сфері віднесено до компетенції Центральної, 
окружних та дільничних виборчих комісій. Повноважень 
щодо здійснення органами прокуратури нагляду за до-
держанням виборчого законодавства не передбачено.

Контроль за додержанням та однаковим застосуван-
ням законодавства про вибори народних депутатів Укра-
їни (далі – депутати), надходженням, обліком і викорис-
танням коштів виборчих фондів здійснює Центральна 
виборча комісія. До її повноважень, зокрема, належить 
розгляд заяв і скарг на рішення, дії або бездіяльність 
окружних виборчих комісій (ч. 2 ст. 30, ч. 6 ст. 108 За-
кону).

Підготовку та проведення виборів депутатів в одноман-
датному окрузі та у загальнодержавному окрузі в межах 
одномандатного округу забезпечує відповідна окружна 
виборча комісія. 

Участь органів прокуратури у розгляді скарг про пору-
шення виборчого законодавства регламентовано части-
ною 8 статті 111 Закону, згідно з якою, якщо виборча ко-
місія при розгляді скарги визнає необхідним проведення 
перевірки зазначених у скарзі обставин правоохорон-
ними органами, вони перевіряють ці обставини та вжи-
вають відповідних заходів щодо припинення порушення 
законодавства у триденний строк з дня отримання звер-
нення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано 
ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день 
голосування чи в наступний за ним день, – невідкладно. 
Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи 
невідкладно повідомляють виборчу комісію, яка до них 
звернулася.

Скарга підлягає направленню виборчою комісією до 
органів прокуратури на підставі її рішення. Це стосуєть-
ся також скарг членів відповідної виборчої комісії на дії 
або бездіяльність керівництва та інших членів виборчої 
комісії, а також щодо перешкоджання діяльності вибор-
чої комісії, втручання у її роботу. Надіслані комісією або 
її членами до органів прокуратури всупереч вимогам за-
конодавства скарги негайно скеровуються до виборчих 
комісій для розгляду у визначеному законом порядку.

Разом з цим, у випадку надходження до органів про-
куратури заяв та повідомлень, які містять об’єктивні ві-
домості про наявність ознак злочинів, передбачених ст. 
ст. 157-159-1 КК України, їх перевірка має здійснюватися 
відповідно до ст. 97 КПК України.

Хочеться зазначити, що за вказаними статтями Кримі-
нального Кодексу передбачено відповідальність у вигля-
ді штрафу від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (1700 грн.) аж до позбавлення волі строком до 
10 років.

Звернення, у яких наведено доводи щодо вчинення 
адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 
212-7 – 212-20 КУпАП, підлягають розгляду в органах 
внутрішніх справ, Національною радою України з питань 
телебачення і радіомовлення, її представниками в Авто-
номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі, виборчою комісією, кандидатами, уповноважени-
ми особами та офіційними спостерігачами відповідно до 
компетенції, визначеної ст. 255 цього Кодексу.

Також слід мати на увазі, що згідно з вимогами розді-
лу XIII Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» та Порядку розгляду скарг виборчими комісіями 
з виборів народних депутатів України, затвердженого по-
становою ЦВК від 31 липня 2012 р. за № 133, виключно 
до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються: 
рішення, дії чи бездіяльність ЦВК, члена ЦВК; рішення 
чи дії окружної виборчої комісії; рішення, дії чи безді-
яльність члена окружної виборчої комісії; рішення, дії чи 
бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ, закладів та орга-
нізацій, їх посадових і службових осіб; рішення, дії чи 
бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, 
посадових і службових осіб, творчих працівників; дії чи 
бездіяльність уповноважених осіб партій, довірених осіб 
кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від пар-
тій, кандидатів у депутати та громадських організацій, 
крім порушень, що мали місце під час голосування.

Оскільки прокурор не є суб’єктом виборчого процесу, 
підстав для застосування прокурором представницьких 
повноважень у вказаних справах немає (ст. 12 Закону, ст. 
172 КАС України).

Шановні краяни, надіюся, ви звернете особливу увагу 
на все вище сказане, оскільки ми не досягнемо порядку 
та справедливості у виборчій кампанії, якщо у людей не 
буде бажання сумлінно та беззастережно виконувати ви-
моги законів.

Ігор КАШЛЮК, 
прокурор прокуратури Чортківського району

Правозахисна діяльність 
органів прокуратури із 

забезпечення конституційних 
прав громадян на вільне 

волевиявлення під час виборів 
народних депутатів України



N 45 (8381), 26 жовтня 2012 року

Вибори-20126

30 жовтня. Тривалість дня – 9.51. Схід – 6.46. Захід – 16.37. Іменини святкує Андрій

Політична реклама

– Пане Олеже, що буде із громадською мережею 
після виборів? Це – завершення роботи?

– Я із самого початку наголошував, що «Спільна дія» 
– не передвиборний, а суспільно-політичний проект. 
Ми успішно працювали під час виборчої кампанії, отри-
мавши масив важливої інформації стосовно ставлення 
громади до перебігу виборів-2012. Але вже зараз ми за-
кладаємо фундамент нашої роботи після виборів, щоб 
зосередитися на більш хвилюючій темі – місцевих проб-
лемах та шляхах їх вирішення.

У ці дні на окрузі проходить велике опитування гро-
мадських експертів, яке має на меті зібрати інформацію 
по цій темі. Формуючи анкету, ми виділили низку найдо-
шкульніших проблем, серед яких – екологія, соціальні 
питання, проблема зайнятості населення, недоліки в ді-
яльності місцевого самоврядування та інші.

Ці «мінуси» є повсюди. Конкретизувати їх для кожного 
населеного пункту та визначити серед них пріоритети 
– це і є нашим першочерговим завданням на даному 
етапі.

– Якби анкету запропонували заповнити Вам осо-
бисто, якими були б Ваші відповіді?

– Насамперед я наголосив би на проблемі забруднен-
ня довкілля та дотримання екологічних нормативів. Дех-
то може здивуватися такому моєму вибору, проте тут 
слід дивитися в майбутнє – той, хто не дбає про чисте 
довкілля, а отже – і про здоров’я власних нащадків, не 
має шансу на добру перспективу.

Екологічних проблем у краї вистачає: побудова нових 
та ремонт наявних очисних споруд; зношеність мереж 
водопостачання та водовідведення; відсутність систем-
ного підходу до вирішення проблеми утилізації твердих 
побутових відходів та багато інших.

Я вважаю, що слід дотримуватися принципу – пріори-
тет охорони довкілля та припинення неконтрольованої 
експлуатації природних ресурсів краю. Це, на моє пере-
конання, відповідає істинним інтересам наших земляків. 
Тому одним із моїх завдань у Верховній Раді буде лобію-
вання виділення цільового фінансування із держбюдже-
ту на природоохоронні потреби нашого краю.

На друге місце я поставив би проблему зайнятості на-
селення та створення розумної альтернативи вимушеній 
трудовій міграції наших людей за кордон.

У нас – роботящі люди, і потрібно це використовувати 
на благо самих трударів, їхніх родин та суспільства в ці-
лому. Працевлаштовуючи наших краян, збудуємо міцну 
інфраструктуру, а отже – своїми руками піднесемо доб-
робут на наших теренах. Дуже важливо, аби люди мали 

гідну роботу там, де проживають, а не докладали праці 
у ріст чужих статків за кордоном.

Далі я б акцентував на проблемах благоустрою на-
селених пунктів – і в маленьких селах, і в районних 
центрах люди мають жити комфортно. Хороші дороги, 
прибрані вулиці, впорядковані зелені зони, парки, дитячі 
майданчики, вечірнє освітлення – має стати нормою на-
шого життя.

Місцева влада в міру можливостей робить певні зу-
силля у цьому напрямку, проте для серйозних зрушень 
потрібні немалі кошти, яких просто немає в місцевих 
бюджетах. Я чудово розумію складність цих питань, але 
вирішувати їх необхідно.

– Звичайно, Ви, як депутат чортківської міської 
ради, добре знаєте цю проблематику. Які проблеми 
місцевого самоврядування назвете основними?

– Починати говорити про ці проблеми – як тягти нит-
ку із великого клубка: за однією 
проблемою в’яжеться інша, її не-
можливо вирішити, не довівши 
до пуття третю, і так далі. Управ-
ління на місцевому рівні – склад-
на, багатошарова структура, де 
на сьогодні накопичилося стіль-
ки всього!

Проте чи не найважливіше пи-
тання – це  формування місцевих 
бюджетів: для вирішення біль-
шості проблем потрібні кошти, і 
здебільшого – немалі. А звідки 
їх узяти на місцевому рівні, коли 
більшість податків іде до Києва? 
Вважаю за необхідне вирішити у 
Верховній Раді питання щодо пе-
рерозподілу сплачених податків.

У своїй передвиборній про-
грамі я пропоную 100 відсотків 
податку на доходи фізичних 
осіб, на землю та на нерухомість 
залишати на місцях. Розподіл 
інших податків буде забезпечу-
вати фінансування всіх потреб 
громади. Вважаю за потрібне 
звільнити від податків новоство-
рені підприємства на 3-5 років. 
Враховуючи інші цільові дотації із 
держбюджету, буде змога фор-
мувати гідний місцевий бюджет, 
який забезпечить потреби міст і 

районів. Це буде стимулом і для інвесторів, яких зараз 
нелегко впевнити у перспективності місцевих проектів.

Продовжуючи тему місцевого самоврядування, вка-
жу ще на таку проблему, як непрозорість дій місцевої 
влади, внаслідок чого мають місце і корупція як масове 
явище і, часто-густо, некомпетентність чиновників. Хто з 
нас не стикався із бюрократичними абсурдами, чинов-
никами «не на своєму місці», неможливістю вирішити 
елементарну проблему?!

Хочу також назвати і таку проблему, як пасивність са-
мої громади: що далі, то більш байдужими стають люди 
до свого ж життя та майбутнього! У нинішніх суспільно-
політичних обставинах байдуже спостерігати, мовчати і 
бездіяти – дуже недалекоглядна позиція. Тому потрібні 
активні громадські організації на місцях, щоб завдяки 
їхній роботі люди бачили, що зміни на краще можливі.

– Спасибі за розлогу відповідь! На завершення на-
шої розмови хочу знову повернутися до теми вибо-
рів. На нашому окрузі представлено широкий спектр 
політичних партій та кандидатів-мажоритарників. 
Які слова Ви хотіли б адресувати виборцям різних 
політичних поглядів?

– У ході виборчої кампанії і партії, і кандидати активно 
конкурували, намагалися привернути до себе якомога 
більше уваги, мірялися «рейтингами», сперечалися, хто 
із них більше заслуговує на народну довіру. І це – нор-
мальна практика для демократичних виборів.

Проте наступає час, коли необхідно зважити всі ре-
альні обставини. Чисельні опитування, які проводилися 
в Тернопільській області, засвідчують впевнену спільну 
перевагу опозиційних партій – ВО «Свобода», ВО «Бать-
ківщина» та партії УДАР Віталія Кличка. І в цілому по 
Україні ми також будемо мати більшість.

Проте перемога по багатомандатному виборчому 
округу (тобто за партійними списками) може і не стати 
нашою перемогою в цілому, якщо «регіонали» масово 
проведуть до Верховної Ради депутатів-мажоритарників, 
замаскованих зараз під кандидатів-самовисуванців. 
Тому закликаю, по-перше, всіх прийти 28 жовтня на ви-
борчі дільниці і проголосувати. По-друге, зважаючи на 
вищевказані обставини, звертаюся до всіх виборців під-
тримати з числа кандидатів-мажоритарників тільки тих, 
котрі висунуті опозиційними партіями – або ВО «Сво-
бода», або ВО «Батьківщина, або партією УДАР Віталія 
Кличка.

ТІЛЬКИ ТАКИМ ЧИНОМ 
ВИ ГАРАНТУЄТЕ, ЩО РЕГІОНАЛИ 

ВКУПІ З КОМУНІСТАМИ 
НЕ ЗМОЖУТЬ ВКРАСТИ 

У НАС ПЕРЕМОГУ!

Розмову вела Галина КЛЕНОВА

Олег ВАВРик:
«ВиБОРи ЗАВЕРШАТЬСя, СПІЛЬНА ДІя - НІ!»

У виборчій кампанії-2012 залишилося зробити вирішальний ривок до фінішу. До важливого етапу підійшла 
і робота громадської експертної мережі «Спільна дія», ініційованої на півдні Тернопільщини кандидатом 

у народні депутати України від партії УДАР, місцевим підприємцем та меценатом Олегом Вавриком. 
За цей час громадськими експертами зроблена велика робота. Завдяки «Спільній дії» населення краю регулярно 

отримувало об’єктивне висвітлення таких важливих тем, як чесніть та прозорість виборів на нашому, 167-му виборчому округу, 
готовність населення протистояти різним методам фальшування виборів та підкупу виборців тощо. 

Але ж вибори – уже «на носі», тому я вирішила з’ясувати подальшу долю «Спільної дії» після 28 жовтня 2012 року,  
адресувавши Олегові ВАВРиКУ низку запитань.
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І ось образ цієї людини-символа здій-
нятий на високому постаменті на найвид-
нішій видноті, на найшляхетнішій вулиці 
Чорткова його ж імені, що гордовито й не-
вимушено стрімкує увись, розчахнувшись 
пам`ятними знаками життєпису українства 
до сприймання очима й душами подорож-
ніх. Нарешті й Чортків, поміж куценького 
поки що переліку міст та містечок України, 
має пам`ятник полум`яному Провідникові 
нації, Героєві України Степану Бандері.

Якби вони, сотні повстанців-бандерівців, 
чиї квітучі життя обривалися з його іменем 
та жагуче виспіваним останньої миті «Ще 

не вмерла Україна», могли дійти, осягнути 
здійняті до високості почування душі у та-
кий доленосний момент! Якби вони могли 
поділити з нами, нині сущими чортківча-
нами, загалом краянами, котрим болить 
доля українства, ту довгожданну, високу й 
жагучу мить патріотизму! Адже, як палко і 
правдиво мовив, відкриваючи цей мітинг-
реквієм, пошанування-одкровення ініціа-
тор встановлення пам`ятника-погруддя і 
його найактивніший сподвижник, голова 
районної організації Конгресу Українських 
Націоналістів, кандидат в народні депута-
ти України по одномандатному виборчо-
му округу № 167 Іван Віват, це – символ 

відновлення нашої національної пам`яті та 
справедливості, визнання пошанівку до 
всіх борців за волю й незалежність. А сам 
Бандера – символ боротьби й нескоренос-
ті, вічний дух правди. Упіймав символіку в 
тому, що на цім місці в часи тоталітарного 
режиму стояли пам`ятники найбільшим ти-
ранам України. Запевнив, що Україна буде 
вічно, бо має таких героїв. 

Честь відкрити пам`ятник разом з про-
відником районної спільноти Українських 
Націоналістів було надано зв`язковій Укра-
їнської Повстанської Армії Марії Штепі та 
воякові УПА Петрові Кулику. Повільно й 
величаво спадає біле полотно і застиглий 
у бронзі Син України направду орлиним 
взором споглядає її і наш нинішній день 
та майбутність. «Зродились ми вели-
кої години» – палко лине з вуст хористів 
національно-патріотичної пісні ім. курінно-
го УПА Бистрого.

Запломеніли-заплакали біля підніжжя 
постаменту поминальні свічі. Панахиду 
відслужили четверо священиків УГКЦ та 
УПЦ КП. «Слово «Бандера» стало синоні-
мом слова «воля», – мовив о. Андрій Мель-
ник. – Саме під його проводом наш народ 
як народ мучеників став народом великих 
звитяг». «Воля держави, тієї рідної землі, 
де ти живеш, – єдина ціль, – наголошував 
о. Михаїл Левкович. – Ось такі сини нашо-
го народу зовуть нас до єдності, любові, 
жертовності задля України». Виструнчи-
лись біля підніжжя пам`ятника вінки, ляг-
ли жагучими пелюстками пломінкі квіти. 
І злинули з вуст Івана Вівата палкі слова 
Клятви Українських Націоналістів Велико-

му Провідникові. 
Як горить поминальна свіча,
Розвидняється суть нам одна:
У Господнім Саду із одного куща
Виростають усі імена,
– розносилось виспіване надовкіл.
Моторошні історії нещадної розправи з 

повстанцями комунобільшовицької репре-
сивної машини винесла на суд громади їх 
безпосередня очевидиця – багатолітній 
політв`язень сталінських таборів, зв`язкова-
бандерівка Євстахія Бабій.

– На жаль, не вся Україна має таку дум-
ку, як ми з вами: на 22-му році Незалеж-
ності пам`ятників Сталіну і Леніну більше, 

ніж Степану Бандері та Роману Шухеви-
чу, – мовив у слові до громади Юрій Чиж-
марь, кандидат у народні депутати України 
по одномандатному виборчому округу № 
167, помітний значною фінансовою під-
тримкою у виготовлення та встановлення 
пам`ятника. Пригадав, як за його безпо-
середньої участі упродовж 2008-2009 рр. 
встановлено перший в області пам`ятник 
Степанові Бандері у Тернополі, відновлено 
музей політв`язнів та репресованих, при-
везено у наш край посмертну маску про-
відника Українських Націоналістів, віднов-
лено штаб УПА «Південь» у Кременецьких 
горах на Шумщині. І закликав: «Нехай цей 
пам`ятник Провідникові української націо-
нальної ідеї долучиться до нашої спадщи-
ни, до нашого вкладу до правдивої україн-
ської історії».

– У наших серцях Бандера завжди є Ге-
роєм України, незважаючи на те, що діюча 

влада не хоче визнавати його заслуг перед 
Україною, – зробив акцент кандидат у на-
родні депутати України по одномандатному 
виборчому округу № 167 Володимир Бед-
риківський, котрий теж фінансово підтри-
мав встановлення пам`ятника. – І сьогодні 
нищиться мова, культура, все українське. 
Я впевнений, що ми повинні об`єднатися, 
аби протистояти цьому. Слава справжнім 
героям, слава справжній Україні!».

Символом єднання патріотично на-
лаштованих сил краю стала ціла низка 
виступів-одкровень наших сусідів – пред-
ставників Борщівщини. Жіночий вокальний 
дует зі с. Іванків – бандерівської «столиці», 
де, за словами жінок, бували і Євген Коно-
валець, і Степан Бандера, і понад 250 там-
тешніх юнаків та дівчат загинули в лавах 
УПА, представив зворушливу пісню, у кот-
рої – щемна історія, як квітку на безіменну 
могилу. Її авторка – дівчина, коханий якої 
загинув у криївці на високому березі Збру-
ча, підірвавшись зі своїми численними 
побратимами-повстанцями гранатою. Не 
менш зворушливе, та водночас і оптиміс-
тичне «Повстанське танго» виконав знаний 
на Борщівщині просвітянин, журналіст Пет-
ро Довгошия. А його дружина, редактор 
тамтешньої районної газети «Галицький ві-
сник» Марія Довгошия прочитала полум`яні 
рядки власної поеми з присвятою Світоче-
ві Нації, зауваживши, що не Бандера нині 
прийшов до нас, а ми прийшли до нього: 
«Він нам потрібен, як ніколи, особливо за-
раз, коли перед загрозою наша держава, 
коли відбирають нашу мову, коли нищаться 
наша історія і культура». 

Мали слово й інші гості – депутат Тер-
нопільської обласної ради Степан Барна 
(«Невизнанням Героями України Степана 
Бандери і Романа Шухевича заперечують-
ся права українців на власну землю, власну 
церкву і на власну історію»), депутат Вер-
ховної Ради України декількох скликань, 
голова обласної організації Української На-
родної Партії Ярослав Джоджик («На цьо-
му місці потрібно найбільш щиро і відверто 
говорити про загрози для України»). 

Палкі й жагучі поетичні рядки патріотич-
ного звучання, як одкровення «нащадків 
Богдана і Тараса», здіймались піднесено й 
линули, кинуті вітром десь у майбутність. 

А юна поросль у рідних вишиванках й ро-
нила слова пісенної молитви за Україну, і 
ділилась радісно: «Краща мова єднання 
– це українська, нам Україну народила», і 
віддано переконувала: «Кароока Україна у 
душі моїй одна!».

Побратим по духу головного націоналіста 
району Івана Вівата й водночас Заболотів-
ський сільський голова Михайло Фойдюк, 
котрий провадив мітинг, виголосив довгий 
перелік імен, чия заслуга у тому, аби по-
став пам`ятник Степану Бандері у Чорткові. 
То, окрім згаданих меценатів, і українські 

канадці, і жертводавці міста й району. Осіб-
но голошено дяку архітекторові Михайлу 
Стухляку, скульпторові, автору пам`ятника 
Роману Вільгушинському, художникові по 
металу Михайлу Самарину. 

І у площині близьких в часі парламент-
ських виборів, і у планах майбутності нашої 
спільної домівки Іван Віват на завершення 
такої доленосної події прорік переконливо-
застережливо: «Ми не маємо права на по-
милку! Ми приречені перемогти!». На що 
громада відповіла схвально-ствердно мно-
гоголосим виконанням Славня України.

Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛижЕчКи

Подія

Бо іменем Бандери українці хрещені здавен!..
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Передвиборна агітація

Кому ж ми повинні довірити владу? 
Звичайно, послідовним борцям за волю 
України, щирим патріотам-націоналістам. 
Починаючи з кінця 80-их, серед тих, котрі 
творили нашу новітню історію, був і ниніш-
ній голова Чортківської районної органі-
зації Конгресу Українських Націоналістів, 
кандидат у народні депутати України Іван 
Віват. 

Усе по-
чиналося з 
повернення 
із забуття 
нашої прав-
дивої іс-
торії – від-
н о в л е н н я 
стрілецьких 
могил, про-
паганди на-
ц іональної 
ідеї у Схід-
ній Україні, 
розповсюд-
ження де-
мократич-
ної преси. 
Іван Віват 
був одним 
з перших, 
хто у нашо-

му краї пропагував стрілецькі і повстан-
ські пісні. Як журналіст за фахом, зібрав 
і опублікував цікаві дані про повстанських 
ватажків Петра Хамчука та Петра Колісни-
ка, вояків УПА, замучених в Чортківській 
та Уманській тюрмах, загиблих в сибір-
ській мерзлоті. Був ініціатором створення 
кімнати-музею повстанської слави у рід-
ному селі. Івана Вівата двічі обирали сіль-
ським головою Малих Чорнокінців, пра-
цював заступником голови Чортківської 
районної ради. Без його участі не обхо-
диться жоден національно-патріотичний 
захід у Чорткові, як член Центрального 
Проводу КУН виступає на різних зібраннях 
в Тернополі і Києві. Разом зі своїми одно-
партійцями справою честі і своїм святим 
обов’язком вважав належне пошанування 

керівників націоналістично-визвольного 
руху. Відтак у Чорткові постав пам’ятник 
курінному «Сірих вовків» Бистрому, у За-
болотівці – командиру УПА, генерал-
хорунжому Тарасові Чупринці (Роману 
Шухевичу), і провідникові ОУН Степанові 
Бандері. До цього Івана Вівата спонукала 
і пам’ять про власного батька, вояка УПА 
Осипа Вівата (Рака), котрий був засудже-
ний на 25 років тюрми, 15 з яких відбував 
у Норильських таборах. 

На зустрічах з виборцями він каже: «Я 
йду у Верховну Раду, аби відстояти Украї-
ну, її правдиву історію і мову, не дозволи-
ти розграбувати її національні багатства і 
далі знущатися над народом». За Іваном 
Віватом не стоять олігархи, яким потріб-
но буде відробляти витрачені на вибори 
гроші, він не буде перебігати у провлад-
ну фракцію, бо не має власного бізнесу, 
який необхідно захищати. У нього є най-
важливіше – віра в українську, справед-
ливу і демократичну Україну, заради якої 
готовий боротися до останнього подиху. 
І це не гучні слова, це послідовне понад 
двадцятирічне змагання за утвердження 
національних цінностей, безкорислива і 
самовіддана праця задля торжества наці-

ональної ідеї в усіх сферах нашого життя. 
І за весь цей час він не зрадив, не осту-
пився, не пішов на будь-які компроміси, 
що суперечили його принципам як укра-
їнського націоналіста. Люди його гарту до 
глибини душі ненавидять підлабузництво, 
продажність, підступність, якими просяк-
нуте наше суспільство. Лише націоналісти 
можуть це викорінити, а не ті, котрі обма-
нюють, обкрадають і зневажають народ, 
паразитуючи на його праці і терплячості. 
Довірте владу справжнім патріотам, зо-
крема кандидату у народні депутати Укра-
їни від КУНу Іванові Вівату. Лише від вас, 
шановні краяни, залежить, чи буде Укра-
їна і чи поліпшиться ваше життя. Будьмо 
мудрими і виваженими, аби потім гірко не 
пошкодувати за втраченими шансами. Не 
біймося, не продаваймося, згуртуймося 
навколо націоналістичної опозиції задля 
кращої долі свого народу, задля збере-
ження вільної Української держави. І нехай 
у цих намаганнях нам допоможе Бог!

Івана Вівата підтримують політичні 
партії: «Наша Україна» і Українська 

Народна Партія як єдиного кандидата 
від націоналістичних сил.

ЧОМУ ТРЕБА ГОЛОСУВАТИ 
ЗА ІВАНА ВІВАТА

Володимир Колінець, депутат Верхов-
ної Ради України першого скликання, ви-
кладач ТНЕУ: «Іван Віват з патріотичної 
родини, вихований в релігійному й націо-
нальному дусі, безкорисливий. Він керу-
ється тільки проблемами держави, краю, 
бореться, щоб Україна була Україною за 
духом і суттю. У нього на першому плані 
– інтереси держави. У парламенті він не 
дозволив би собі працювати з антиукра-
їнськими силами. Він ніколи своїх прин-
ципів не зраджував. Не набув маєтків, 
хоч обіймав високі посади. Він залишив-
ся вірним своєму обов̀ язку – безкорис-
ному служінню Україні». 

Євген Рій, депутат облради, викла-
дач Чортківського педучилища, голо-
ва Бучацької райпрофспілки працівни-
ків освіти і науки: «Іван Віват – патріот, 
справжній син своєї землі. Знаю його з 
1993 року як свідомого, безкомпроміс-
ного КУНівця. Він брав активну участь у 
розбудові нашої держави, відновленні іс-
торичної справедливості. Був ініціатором 
створення на Чортківщині пам`ятників 
визначним діячам ОУН-УПА. Він не змі-
нює своїх політичних поглядів. Думаю, 
що гідно буде представляти наш край 
в українському парламенті. Я закликаю 
патріотів Чортківського виборчого окру-
гу підтримати на виборах до Верховної 
Ради мого доброго побратима Івана Ві-
вата». 

Марія Штепа, багатолітній політ-
в`язень: «Іван Віват з кінця вісімдесятих 
вів боротьбу проти тих, котрі зазіхали на 
нашу національну ідею. Лише він зі сво-
їми однодумцями зможе врятувати нашу 
рідну мову, національні надбання, не 
зрадить, не відступить, не продасть. Такі 
люди є совістю нації і вони повинні бути 
при державотворчих процесах, зуміють 
дати відсіч тим, хто нищить Україну».

І ось минулої п’ятниці, 19 жовтня, у друж-
ньому тісному сімейному колі колектив МНВК 
відсвяткував іще доволі молодий та водночас 
ваговитий ювілей. 35 – це вік, як для людсько-
го життя, так і для часу існування будь-якого 
закладу, повного усвідомлення прожитого і 
осмисленого кроку в майбутнє. І якщо кро-

пітка праця набирає позитиву у навчанні та 
вихованні підростаючого покоління, то без 
вагань високо здіймаєш голову і з натхнен-
ням працюєш далі. А колективу нашого МНВК 
дійсно є чим пишатися. Адже це один із кра-
щих закладів такої діяльності в нашій облас-
ті, єдиний у своєму роді, де надають базову 
підготовку кваліфікованих робітників із п’яти 
робітничих професій.

Коротким екскурсом заглянемо в історію 
комбінату.

Міжшкільний навчально-виробничий ком-
бінат був заснований згідно з рішенням 
Чортківської ради народних депутатів 1977 
року. І першим очільником створеного зак-
ладу став Леонід Білявський, заступником 
директора – Ю.Білоусов.

 З архівних даних відомо, що до 1939 р. 

приміщення належало вчительській жіночій 
семінарії, з 1939 по 1941 рр. у ньому були 
радянські склади, а по 1944-й – німецькі. У 
післявоєнні, точніше – з 1944 по 1977 рр., ді-
яла восьмирічна школа № 4. Доречно відзна-
чити, Борис Злепко, котрий був наступником 
Л.Білявського з 1996 р., та його заступник 
О.Миронюк – вихідці саме з цієї школи.

Основним завданням роботи МНВК було 
трудове навчання та професійна орієнтація 
старшокласників на робітничі професії. Тому 

з року заснування комбінат готував спеціа-
лістів таких професій, як: швея-мотористка, 
секретар-друкарка, токар, водій категорій 
«В», «С», продавець непродовольчих товарів, 
автослюсар. Згодом на базі Чортківського 
цукрового заводу розпочався процес під-
готовки слюсарів КВП і А, а на базі ПМК-258 
– мулярів-штукатурів, а ще згодом – на базі 
Чортківської районної лікарні було відкрито 
профіль – молодша медична сестра по догля-
ду за хворими.

На сьогоденні педагогічним колективом 
МНВК проводиться навчання, як уже зазна-
чалося, з п’яти робітничих професій: швачка, 

секретар-друкарка, оператор комп’ютерного 
набору, водій категорій «В», «С» та продавець 
непродовольчих товарів. А очолює заклад 
віднедавна молода енергійна особистість – 
Валентина Ніколайчук.  

За такий чималий вік плідної праці МНВК 
налічує 9330 випускників. І як відзначила  у 
своєму виступі на урочистому зібранні пані 
Валентина, для когось із них здобута робіт-
нича професія стала справою життя, а для 
когось – стартом для поглиблення знань у 

тій чи іншій сфері діяльності, налаштуванням 
для набуття нової професії. Відрадно, що за-
лишаючи позаду, так би мовити, поріг ком-
бінату, випускники за певний відрізок часу 
приходять сюди вже у ролі батьків, щоби і їхні 
діти, ставши учнями, здобували навики пев-
них професій.

І як би не змінювалося життя, в які 
економічно-фінансові перипетії буднів не 
потрапляв би даний заклад, все ж має хо-
рошу матеріальну базу: свій швейний цех із 
добре налагодженими діючими машинками, 
два комп’ютерні класи; за останню п’ятирічку 
придбано п’ять нових автомобілів для ефек-
тивнішого навчання. 

На сьогодні колектив МНВК налічує 38 осіб, 
463 учнів 9-11 класів шкіл міста, та й затишні 
світлі аудиторії завше радо зустрічають нових 
учнів, котрим із педагогічною майстерністю 
діляться власним досвідом аси своєї справи 
– викладачі закладу.        

Безліч щирих сердечних вітань і зичень 
звучало на святкуванні. Виринали і спогади 
з уст колишніх директорів – Л.Білявського 
та Б.Злепка. Пригадувалися приємні події, 
моменти та й кумедні, казусні, бо як же без 
них… І не було якогось, навіть прихованого, 
розгалуження – ветеран праці чи молодий 
спеціаліст, адже усі вони – міцна сім’я, у якої 
спільна мета – навчити підростаюче поколін-
ня утверджувати себе в будь-якій сфері ді-
яльності. 

Та все ж особлива шана й подяка ветеранам 
комбінату, котрі більшу частку свого життя 
присвятили відданій праці задля розвитку на-
вчального закладу. Їхні роки роботи загалом, 
як знову ж таки акцентувала нинішній дирек-
тор МНВК трудового навчання та професійної 
орієнтації учнів м. Чорткова В.Ніколайчук, – це 
скарб для сьогодення закладу, а кожен рік їх-
ньої трудової діяльності – це досвід, мудрість, 
що черпаються новими спеціалістами.

А ми, журналісти районки, також у свою 
чергу приєднуємося до вітань і бажаємо, 
щоби оте натхнення творити, наповнювати 
юні обдарування майстерністю було неви-
черпним, щоби щороку примножувався ваш 
учнівський колектив, бо все ж, і це безумовно, 
саме ви – Чортківський МНВК – даєте своїм, 
так би мовити, підмайстерникам шанс на вла-
штування забезпеченого їхнього життя. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Оксани СВиСТУН

Іван Віват – єдиний кандидат від націоналістичних сил

Іван ВІВАТ: «Нас кличе звитяга Бандери»
(З виступу на відкритті пам`ятника Степанові Бандері у Чорткові 21 жовтня ц.р.):
– Від сьогодні у нашому місті стоятиме пам`ятник провіднику ОУН, Герою України 

Степану Бандері. Він має бути для нас і нині символом боротьби та нескореності, як 
вічний дух стихії і правди. Символічно, що пам’ятник Степанові Бандері ми встанови-
ли на тому місці, де в часи тоталітарних режимів були пам’ятники найбільшим тира-
нам України – Адольфу Гітлеру і йосипу Сталіну. Цей пам’ятник – як засторога усім 
зайдам, манкуртам і зрадникам, як запорука того, що Україна є і буде вічно, оскільки 
має таких відчайдушних героїв. І ми з вами будьмо гідними їх звитяги і пориву! Перед 
світлою пам’яттю Степана Бандери, на крові убитих і замучених, перед нині сущими 
і майбутнім нації клянемося: ми відстоїмо незалежність України, повернемо народу 
його правдиву історію, мову, достойне життя. Ми не боїмося, не зрадимо, не відсту-
пимо від наших цінностей та ідеалів. Українські націоналісти не допустять реваншу 
Москви на нашій землі, ми зупинимо ганебні харківські угоди, не дамо чужинцям ви-
тіснити з нашого життя рідну мову, що є душею нації, не дамо їм розграбувати нашу 
землю, ще те єдине, що залишилося у нашого народу. Хіба дозволимо регіоналам, 
комуністам і далі проводити над нами пагубні експерименти? Бандера взиває до 
нашого сумління: не будьте байдужими, не продавайтеся. 28 жовтня – це не просто 
вибори, це – остання безкровна битва за Україну. І ми не маємо права її програти.

Святкування

Чортківському МНВк – 35!
Золотавої пори року, коли природа набирає якоїсь особливої чарівності 

та незбагненного замилування, відзначив своє 35-річчя чортківський 
міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання

 і професійної орієнтації учнів.



Волейбол Футбол
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Хочеться нагадати про головне, 
суть розвитку та успіху суспільства 
– молоде здорове покоління, за 
яким стоїть майбутнє держави.

Коли всі ми нині заклопотані про-

блемами вибору, статусу, дешевих 
нещирих, нібито доброзичливих 
справ напередодні виборів, юні та-
ланти Чортківської РК ДЮСШ, роз-
почавши у жовтні сезон обласних 
та міжобласних першостей, уже 
принесли у скарбничку школи та й 
району в цілому перші дорогоцінні 
успіхи. Серед таких можна відміти-
ти наступні результати: вихід у фі-
нальну частину учнівської спартакі-
ади Тернопільщини збірної команди 
юнаків ЗОШ І – ІІІ ступенів району; 
чотири призових місця з вільної бо-

ротьби на обласній першості серед 
ДЮСШ (3 жовтня); перемога в об-
ласному турнірі з баскетболу серед 
юнаків 1999 р. н. і молодших (12 
жовтня). І найголовніше, де хоті-

лось би зупинитись, – це два дру-
гих місця в обласних першостях з 
волейболу серед юнаків та дівчат 
1999 р. н. і молодших, які проходи-
ли відповідно 12-13 і 19-20 жовтня у 
Тернополі.

Варто відзначити плідну роботу 
тренерів Чортківської РК ДЮСШ 
А.С.Прокопіва (тренер юнаків), ко-
трий дебютував зі своїми хлопця-
ми саме на цій першості, а також 
В.Є.Шевчука (тренера дівчат), за 
плечима якого з даною групою чи-
мало трофеїв і всі здобуті цього 

року. Це – перемога в міжобласно-
му турнірі в м. Хоростків; І місце на 
міжобласному турнірі пам`яті Рома-
нюка А.й., що проходив у нашому 
місті; бронза, здобута на відкритій 
першості у Кам`янці-Подільському; 
ІІ місця на обласній першості у 
квітні ц. р. та відкритій першості у 

Чернівцях і останній срібний успіх у 
Тернополі. На даний час тренер ці-
леспрямовано працює з дівчатами, 
посилено готуючись до всеукраїн-
ських змагань.

Слід додати, що обидва молодих 
тренери протягом літніх канікул го-
тували юних спортсменів на оздо-
ровчій базі «Лісовій» у Скоморохах 
та рідній ДЮСШ, що й стало скла-
довою останніх досягнень.

Василь ГРАДОВиЙ,
директор Чортківської РК ДЮСШ

Отож, позаминулого четверга, 
здається, сама природа своїм на-
прочуд незвичним для осінньої 
пори теплом ніжних сонячних про-
менів підтримувала піднесений 
настрій юнаків і юнок Чортківщини, 
котрі дружною молодіжною згурто-
ваністю сипонули на площу нашого 
міста. Агітбригади учнів дванадця-
ти шкіл району – кращі із кращих 
– розбурхали буденність міста піс-
нями, танцями, гучними бравими 
закликами та тематичними різно-
барвними малюнками на асфальті.  

Співзвучним каноном, під вмілим 

організаторським керівництвом за-
ступника директора з виховної ро-
боти палацу дітей та юнацтва Окса-
ни Козак, запальним вибуховим 
ритмом розлунювалися довкіллям 
заклики юні «Батарейки «Duracell», 
«Samsung», «Sony» шкодять нашому 
здоров’ю!», «Без батарейок життя 
неможливе. Зробимо його безпеч-
ним й красивим!»… Присутні бурх-
ливими оплесками вітали виступ 
вокально-інстументального гурту 
«Еклер» (керівник Ярослав Скрип-
ник), а ще завзятіше й енергійніше 
долучалися до виконання загаль-

них танцювальних сучасних ком-
позицій, які створювала керівник 
ансамблю естрадно-спортивного 
танцю «Наталі» Наталія Гребенюк.

До слова, флеш-моб (англ. flash 
mob) – «спалахуючий натовп» – це 
заздалегідь спланована масова 
акція, в якій велика кількість людей 
оперативно збирається у громад-
ському місці, виконує заздалегідь 
узгоджені дії; це і порушення по-
всякденного ходу життя, відчуття 
причетності до спільної справи, 
самоствердження.

Ось таким яскравим спалахом, 
демонструючи свою згуртованість 
в небайдужості до забруднення 
навколишніх територій, молодь на-
шого краю підвела чіткий рубікон 
проекту «Юнь Чортківщини – за 
чисте довкілля».

 
Тетяна ЛЯКУШ

Фото автора 
і Миколи ЛАНОВЕГи

Минулої неділі матчами 22-го туру у другій групі заверши-
лася чергова відкрита першість Чортківщини з футболу серед 
аматорських команд. Залишилося зіграти лише один пере-
несений матч останнього туру у зоні «Б» між її переможцем 
– командою Давидківців та Великих Чорнокінців, який, проте, 
уже не може вплинути на розстановку сил у турнірній табли-
ці.

Відкрита першість Чортківщини-2012 дійсно стала такою не 
тільки за формальною назвою, а й за своєю суттю, бо у ній 
уперше брали участь команди із двох сусідніх районів – За-
ліщицького (с. Поділля, котру вже по праву можна вважати 
«старожилом» нашого елітного дивізіону) і Гусятинського (с. 
Гадинківці – дебютант змагань, котрий з першої спроби зумів 
посісти срібну сходинку п’єдесталу пошани у зоні «Б» другої 
групи).

Як і попередні, чергова першість тривала у трьох підгру-
пах за двоколовою системою. Якщо взяти до уваги елітний 
дивізіон, то у ньому переможець виявився той самий, що і 
минулого року – ягільницька «Січ». Проте гідну конкуренцію 
йому склала команда «Кристал» із селища цукроварів. Уза-
галі тут, на жаль, не обійшлося без скандалу. Матч першого 
кола між цими командами не відбувся у встановлений термін 
через недосягнення згоди між командами щодо місця його 
проведення. За календарем він мав би відбутися на полі с. 
Ягільниця, але оскільки на ту неділю припадав День молоді, 
начебто було досягнено усної домовленості про перенесен-
ня його як центрального матчу туру на головну арену району 
– міський стадіон. Однак виникли певні непорозуміння. Ко-
манда Ягільниці до Чорткова не поїхала і очікувала на гостей 
на своєму полі. Коли все ж було призначено дату зустрічі, 
в гості до Ягільниці уже не прибула команда цукроварів. За 
неявку на гру останнім було зараховано технічну поразку, що 
вони досі не визнають. І якщо уважно поглянути на турнірну 
таблицю, за протилежного результату чемпіоном уже б ста-
ли заводчани… Зрештою, у двобої за суперкубок району між 
цими командами, який відбудеться на центральному міському 
стадіоні 4 листопада ц. р. (початок зустрічі о 14-й год.), вони 
можуть довести один одному і усім іншим скептикам, яка 
команда по праву є найсильнішою на теренах Чортківщини. 
Бронзові нагороди у першій групі також уже вдруге поспіль 
виборюють звиняччани.

У другій групі чемпіоном зони «А» знову стала команда з 
Базара. Друге-третє місце відповідно посіли Джуринська 
Слобідка і минулорічний учасник елітного дивізіону Бичківці. 
Приємно, що знову на футбольній карті району після кілька-
річної перер-ви з`явилися молоді амбітні команди з Ридодубів 
та Свидови, котрі зуміли дати бій визнаним фаворитам.

І тільки у зоні «Б» чемпіон змінився. Залишивши тут шліфу-
вати свою майстерність молодіжний склад, команда селища 
Заводське, як уже зазначалося вище, з успіхом пройшла до-
вгу турнірну дистанцію у вищій групі. А переможцем зони став 
цьогорічний фіналіст розіграшу кубка району – Давидківці, 
котрий не зазнав жодної поразки в першості. Срібний призер 
вам уже відомий, а бронзу вибороли товстеньківчани.

Любомир ГАБРУСЬКиЙ

Друга група. 22-й тур
Зона «А». Полівці – Ромашівка – +:–; Скородинці – Милівці 

– 1:0; Дж. Слобідка – Бичківці – 1:1; Капустинці – Палашівка – 
+:–; Свидова – Базар – +:–; Ридодуби – вихідний.

Зона «Б». Товстеньке – Кривеньке – 3:1; Залісся – Гадин-
ківці – 2:1; Заводське 2 – Угринь – 2:3; Шманьківчики – Ко-
линдяни – +:–; В.Чорнокінці – Давидківці – перен.; Пробіжна 
– вихідний.

Срібний дубль

Флеш-моб

«Юнь Чортківщини – за чисте довкілля»
Під таким гаслом 18 жовтня ц. р.  на центральному 

майдані чорткова проходив заключний етап – флеш-моб 
молодіжного проекту, метою якого є формування екологічної 

культури учнів, становлення активної громадської позиції 
молоді та набуття досвіду практичної участі у вирішенні 
суспільних проблем. Доречно пригадати: протягом року 

в кожній школі нашого району учні разом зі своїми наставниками 
активно включалися в роботу даного проекту, а саме: 

зібрання необхідної інформації щодо шкідливості 
забруднення довкілля ртуттю, свинцем і кадмієм внаслідок 

так званих «пальчикових батарейок» 
та обговорення шляхів утилізації.

Чемпіонат району. 
Підсумки

Команда І В Н П М О

Ягільниця 
Заводське 1 
Звиняч
Біла 
Улашківці
Горішня Вигнанка
Поділля
Росохач
Шманьківці
Косів

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
13
13
12
8
4
3
2
2
1

1
2
1
3
3
3
5
6
4
5

2
3
4
3
7
11
10
10
12
11

46-11
58-20
61-23
40-19
40-35
26-43
27-41
27-67
17-46
18-54

46
41
40
39
27
15
14
12
10
8

Команда І В Н П М О

Базар
Дж. Слобідка
Бичківці
Скородинці
Милівці
Ридодуби
Ромашівка
Палашівка
Полівці
Свидова
Капустинці
Білобожниця

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
14
12
10
9
8
7
7
7
4
2
2

2
2
6
4
6
3
4
4
3
3
5
2

2
5
3
7
6
10
10
10
11
14
15
17

44-13
56-24
32-17
31-18
27-25
25-34
34-38
37-43
24-33
29-34
15-57
13-26

53
44
42
34
33
27
25
25
24
15
11
8

Команда І В Н П М О

Давидківці
Гадинківці 
Товстеньке
Шманьківчики 
Пробіжна
Великі Чорнокінці 
Заводське 2
Кривеньке
Угринь
Залісся
Колиндяни

19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20

16
14
14
12
11
8
6
6
6
3
1

3
4
3
2
2
2
2
1
1
2
2

0
2
3
6
7
9
12
13
13
15
17

83-13
46-22
59-31
50-29
45-35
29-31
19-37
28-55
32-56
25-83
14-34

51
46
45
38
35
26
20
19
19
11
5

Друга група. Зона “Б”

Друга група. Зона “А”

Перша група

Підсумкові турнірні таблиці відкритої 
першості району з футболу
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Соціум10
Служба зайнятості інформуєСоцзахист роз`яснює

Засторога

Звітуючи за 9 місяців, Чортківський 
районний центр зайнятості повідом-
ляє, що впродовж всього звітного 
періоду постійно на роботу служби 
зайнятості негативно впливав дис-
баланс між попитом і пропозицією 
робочої сили. Це суттєво впливало і 
на економічну ситуацію району, ство-
рюючи напругу на ринку праці.

Насамперед змінились підходи ро-
ботодавців у підборі кадрів. Сьогодні 
роботодавцями затребувані спеціа-
лісти, які мають високий ступінь ак-
тивності і мотивацію до праці. Високі 
вимоги і до особистих якостей спеці-
алістів, насамперед таких, як: напо-
легливість, цілеспрямованість, енер-
гійність, рішучість.

Станом на 1 жовтня ц. р. у базі да-
них служби зайнятості було заявлено 
55 вакансій, навантаження на 1 робо-
че місце становить 11 осіб. Впродовж 
звітного періоду спостерігався пос-
тійний попит кваліфікованих праців-
ників: агрономів, трактористів, слю-
сарів, токарів, електрогазозварників, 
електромонтерів, продавців, кухарів. 
У дефіциті були досвідчені лікарі, ін-
женери. 

Всього на обліку в службі зайня-
тості перебувало 2530 громадян, але 
хочемо наголосити, що це лише ті 
безробітні, які пройшли реєстрацію 
в центрі зайнятості. Із загальної кіль-
кості тих, що перебувають на обліку  
– 60 відсотків (1512 осіб) – це була 
молодь у віці до 35 років, 35 відсотків 
(897 осіб) – службовці, 15 відсотків 
(388 громадян) – це особи без про-
фесії, 22 відсотки (571 безробітний) 
– особи, які потребують соціальних 
гарантій.

Допомогу по безробіттю отримали 
1718 безробітних громадян на за-
гальну суму 4 138 268 грн.

Станом на 1 жовтня поточного року 
для застрахованих осіб мінімальна 
допомога по безробіттю зросла май-
же на 15 відсотків до відповідного 
періоду минулого року і склала 860 
грн. (748 грн. – у 2011 р.), а для неза-
страхованих осіб – 544 грн. (534 грн. 
– 2011 р.). 

З початку року за направленням 
служби зайнятості працевлаштовано 
1428 осіб, що складає 56,4 відсотка 
до всіх громадян, що перебувають на 
обліку. Здебільшого це працевлаш-
тування відбулося у сфері торгівлі, 
сільському господарстві. Працевлаш-
товано і 26 громадян з числа осіб з 
обмеженими фізичними можливостя-
ми, що складає 55 відсотків до кіль-
кості перебуваючих на обліку даної 
категорії громадян.

Служба зайнятості тісно співпра-
цює з роботодавцями нашого району. 
Завдяки їм ми маємо сьогодні непо-
гані результати з працевлаштування. 
Проте слід наголосити і на проблем-
них питаннях – це зниження на 20 від-
сотків рівня зареєстрованих трудових 
договорів між найманими працівни-
ками і фізичними особами (417 дого-
ворів – 2012 р. проти 518 – 2011 р.), 
це і 27 відсотків із заявлених вакансій 
– вакансії із мінімальною заробітною 
платою, а 10 відсотків – вакансії на 
неповний робочий час в тиждень.

Завдяки наданню дотацій робо-
тодавцям працевлаштувалось 28 
безробітних громадян. Отримавши 
одноразово всю суму допомоги по 
безробіттю, 15 осіб започаткували 
власну справу.

Служба зайнятості постійно спів-
працює з роботодавцями, здій-
снюючи під їх потреби професійне 
навчання працівників. З метою за-
безпечення укомплектування вільних 
робочих місць організація професій-
ного навчання проводилась як під за-
мовлення роботодавців, так і шляхом 
стажування. Навчання проводилось 
за 26 видами професій. Стипендію 
при цьому виплачено у сумі 127 269 
гривень.

Важливим заходом для пом’якшен-
ня напруженості на ринку праці є ор-
ганізація оплачуваних громадських 
робіт, які є істотним чинником ма-
теріальної підтримки безробітних. 
Укладено 95 договорів з ПОУ району 
на організацію і проведення цих ро-
біт, де взяло участь 353 безробітних 
громадян. Використано 224 600 грн. 

коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
на випадок безробіття та 95 735 грн. 
коштів ПОУ. Основними видами робіт 
були: благоустрій населених пунктів, 
догляд за одинокими перестарілими. 
Такий вид робіт дав змогу безробіт-
ним громадянам отримати легальний 
заробіток у період пошуку роботи, 
відновити трудові навички, зареко-
мендувати себе в якості кваліфікова-
них працівників та отримати постійне 
місце роботи. Так, 67 осіб після участі 
у цих роботах знайшли для себе по-
стійне місце роботи.

На сьогоднішній день у нашому 
центрі зайнятості створено всі умови 
і для самостійного підбору варіантів 
прискорення процесу працевлаш-
тування. На високому рівні постав-
лена профорієнтаційна робота, зо-
крема впродовж звітного періоду 
надано 15226 профорієнтаційних 
послуг. Впроваджено нові технології, 
які створили всі необхідні умови для 
ефективного і оперативного задово-
лення потреб шукачів роботи і робо-
тодавців. Щоденно проводиться ряд 
семінарів з безробітними і робото-
давцями району. Важливо зауважити, 
що тематика семінарів читається за 
44 напрямками.

Чортківський районний центр зай-
нятості постійно шукає нові форми 
і методи роботи з клієнтами. Спе-
ціалісти центру зайнятості постійно 
усвідомлюють ступінь своєї відпові-
дальності у вирішенні шляхів працев-
лаштування та прискорення зусиль 
для вирішення даного питання. Адже 
для безробітного громадянина мати 
роботу – це можливість підвищити 
соціальний статус і рівень добробуту, 
а для району – зниження соціальної 
напруги. Проте ми чітко розуміємо, 
що лише завдяки спільним зусиллям 
клієнтів, фахівців центру зайнятості, 
соціальних партнерів, органів влади 
можливе вирішення багатьох соці-
альних проблем.

Надія ШКАБАР, 
директор районного 

центру зайнятості 

Почесне звання України «Мати-героїня» у нашій державі було 
встановлено з метою посилення уваги до проблем народжува-
ності і зміцнення інституту сім’ї, відзначення кращих матерів, 
які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей, 
зміцнення їх здоров’я і духовного розвитку. Це звання присво-
юється жінкам-громадянкам незалежної України і є найвищою 
державною нагородою для багатодітних матерів.

Відзнака «Мать-героиня» колишнього Союзу РСР та почесне 
звання України «Мати-героїня» не є за своєю суттю рівнознач-
ними нагородами. «Мать-героиня» колишнього СРСР свого 
часу було встановлено як вищий ступінь відзнаки за народжен-
ня і виховання десяти та більше дітей і не входило до переліку 
почесних звань СРСР. Почесне звання України «Мати-героїня» 
входить до переліку почесних звань держави, а матері користу-
ються пільгами, встановленими для них законами нашої країни. 
Нині багатодітні матері, які мають відзнаку «Мать-героиня», та-
кож користуються пільгами, передбаченими Законом «Про осо-
бливі заслуги перед Україною».

З метою посилення державної підтримки багатодітних ма-
терів, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», 
відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 р. 
за № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присво-
єно почесне звання України «Мати-героїня», сума винагороди 
обчислюється жінкам, яким почесне звання присвоєно:

– починаючи з 2012 року, – виходячи з розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, 
в якому жінці було присвоєно почесне звання (сума до виплати 
– 10730 грн.); 

– починаючи з 2011 року, – виходячи з розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, 
в якому жінці було присвоєно почесне звання (сума до виплати 
– 9410 грн.); 

– у 2010 році – виходячи з розміру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року (сума 
до виплати – 8690 грн.);

– у 2008-2009 роках – виходячи з розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року (сума 
до виплати – 6690 грн).;

– у 2004-2007 роках – відповідно до п. 2 Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25 червня 2008 року за № 567 «Про 
затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті для виплати одноразової 
винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України 
«Мати-героїня» (сума до виплати – 6330 грн.).

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне 
звання, подає до управління праці та соціального захисту на-
селення райдержадміністрації за місцем реєстрації такі доку-
менти:

– заяву про виплату винагороди із зазначенням способу ви-
плати;

– копію сторінок паспорта з даними прізвища, ім’я та по 
батькові, місця реєстрації.

Управління формує особову справу, до якої додає ксероко-
пію Указу Президента України про присвоєння жінці почесного 
звання «Мати-героїня».

У цьому році одноразову винагороду у нашому районі отри-
мали 94 жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня». Найближчим часом дану винагороду буде виплачено 
ще 15 жінкам.

Всього за період дії Указу Президента від 25 грудня 2007 
р. за № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким при-
своєно почесне звання України «Мати-героїня» винагороду у 
нашому районі виплачено 209 жінкам.

Ольга КОВАЛЬчУК, 
начальник відділу соціальних допомог та субсидій УПСЗН РДА 

Одноразова винагорода жінкам, 
яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня»
Згідно з Положенням про почесні звання 
України почесне звання «Мати-героїня» 

присвоюється жінкам, які народили та виховали 
до восьмирічного віку п’ять і більше дітей. 
При цьому враховуються і діти, усиновлені 
в установленому законодавством порядку. 

Неодмінною умовою для присвоєння почесного 
звання України «Мати-героїня» є вагомий 

особистий внесок матері у виховання дітей в 
сім’ї, створення умов для здобуття ними освіти, 

розвитку їх творчих здібностей, формування 
високих духовних і моральних якостей.

Тільки спільними зусиллями можна 
вирішити більшість соціальних проблем

Звіт чортківського районного центру зайнятості
за 9 місяців цього року

Чортківське УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» попереджає, що у 
зв’язку зі зміною погодніх умов, а саме підвищенням во-
логості повіт-ря, зниженням атмосферного тиску, зросла 
небезпека отруєння чадним газом. Звертаємо увагу спо-
живачів природного газу, що вони повинні бути особливо 
обережними та пильними під час користування газовими 
приладами з відводом продуктів згоряння в димохід, в 
жодному разі не нехтувати вимогами правил безпечного 
користування газом у побуті.

Для того, щоб застерегти себе від нещасних випадків, 
необхідно:

– періодично перевіряти тягу в димоході перед вмикан-
ням і під час роботи газових 
приладів та не користува-
тися ними у разі відсутності 
тяги;

– не закривати решітки 
вентиляційних каналів та не 
встановлювати в них елек-
тричні вентилятори;

– відкривати кватирку 
(фрамугу) на час роботи га-
зових приладів;

– у разі спрацювання 
автоматики безпеки ви-
кликати працівників газо-
вої служби для з’ясування 
причин і ні в якому випадку 
самовільно не вмикати га-
зовий прилад;

– у разі несправності га-
зового приладу або наяв-
ності запаху газу перекрити 
контрольний кран і викли-
кати працівників аварійної 
служби Чортківського УЕГГ 
за тел. 104.

Чортківське УЕГГ ПАТ 
«Тернопільгаз» наголошує, 
що для забезпечення нор-
мальної роботи газових 
приладів приміщення, де 

вони встановлені, повинні ОБОВ’ЯЗКОВО бути забезпе-
чені природним трикратним повітрообміном. Для цього 
передбачається наявність в приміщенні, де знаходяться 
газові прилади, вікна з кватиркою у верхній частині або 
конструкції жалюзійного типу, витяжний вентиляційний 
канал. Також для припливу повітря у нижній частині две-
рей обов’язково влаштовується решітка, отвори або щіли-
на між дверима та підлогою площею 0,02 м2. Окрім того, 
приміщення повинно мати природне освітлення.

Чортківське УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» рекомендує, вста-
новлюючи металопластикові вікна без традиційних квати-
рок, облаштовувати їх так званими віконними провітрюва-
чами для забезпечення притоку свіжого повітря. 

Запорукою вашої безпеки є проведення своєчасної пе-
ріодичної перевірки і прочищення димоходів та вентиля-
ційних каналів у будинку.

КАТЕГОРиЧНО ЗАБОРОНЕНО:
– користуватися газовими приладами при щільно за-

критих вікнах, дверях та несправному вентиляційному 
каналі;

– залишати працюючі газові прилади без нагляду;
– залишати без нагляду малолітніх дітей та осіб літньо-

го віку при працюючих газових приладах;
– тривалий час знаходитися в приміщенні ванної кімна-

ти, де працює газова колонка;
– самовільно встановлювати й переносити газові при-

лади, втручатися у газову мережу;
– підключати газові прилади за допомогою несертифі-

кованих гнучких шлангів;
– користуватися несправними газовими приладами або 

самостійно їх ремонтувати;
– користуватися газовими приладами дітям, а також 

особам, що не пройшли спеціального інструктажу;
– встановлювати на комфорки газової плити посуд з 

широким дном без спеціальної підставки.

Пам’ятайте! Дотримання цих простих правил 
вбереже вас та ваші родини від біди.

У разі наявності в приміщенні запаху газу негайно 
телефонуйте за номером 104.

чортківське УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз»

як застерегти себе від отруєння чадним газом?



07.15 Моя земля - моя 
власність
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Корисні поради
08.40  Д/ф ““Три різьбле-
них ікони”
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.25 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Як це?
11.00 Маю честь запросити
12.00 Караоке для до-
рослих
12.55, 15.00 Т/с “Хлопці з 
нашого міста”
14.00 Футзал. Чемпіонат 
світу. Таїланд - Україна
16.05 Золотий гусак
16.30 Шеф-кухар країни
17.25 Діловий світ
18.00 Концерт до Дня ви-
зволення Києва
19.35 Зірки гумору
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський виклик

06.05 Х/ф «Клаудія: Попе-
люшка з супермаркету»
07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 “Лото-Забава”
10.10 М/с “Чіп і Дейл”
11.00 Кулінарна академія
11.25 Чотири весілля
14.10 Розсмішити коміка
15.10 Х/ф “Мабуть, боги 
з`їхали з глузду”
17.40 Х/ф “Джентельмени 
удачі”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос. Діти
22.25 Світське життя
23.35 ТСН-Тиждень

07.10 М/с “Вінкс”
08.00 М/с “Маша і Ведмідь”
08.35 Глянець
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Неділя з Кварталом
11.05 Свати біля плити
11.35 Х/ф “Любов і голуби”
14.05 Т/с “Людина-амфібія”
18.05, 20.55 Х/ф “Як вийти 
заміж за мільйонера”
20.00 Подробиці тижня
22.55 Що? Де? Коли?

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський виклик
08.00 Спецпроект. Ви-
бори 2012. Підсумки
10.45 Школа юного 
суперагента
11.00 Шустер-Live
15.05 After Live
15.35 В гостях у .Гордона
16.30 Золотий гусак
16.55 Футбол. “Шахтар” - 
“Металург”
18.50 Світ атома
19.15 Концертна програма 
О.Пекун “Життя непо-
вторний сюжет”
20.55 Зворотній зв`язок
21.00 Підсумки дня
21.20 Кабмін: подія тижня
21.30 Українська пісня
22.00 Зірки гумору
23.00 Твій голос
23.35 Ера здоров`я
23.55 Особливий погляд
00.15 VІІ Церемонія на-
родження Всеукраїнської 
премії “Жінка ІІІ тисячо-
ліття”

06.35 М/ф «Смурфи»
07.20 Справжні лікарі 2
08.20 Кулінарна академія
09.00 Хто там?
10.10 М/с “Чіп і Дейл”
11.00 Світ навиворіт 2: 
Індія
12.45 На ножах
13.45 Світське життя
14.45 М/ф “Історія іграшок 2”
16.45 Вечірній квартал
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.15 Операція краса 2
22.00 Мій зможе
23.50 Х/ф “Сестри”

08.00 Позаочі
09.05 Орел і Решка
10.05 Україно, вставай!
10.55 Сімейний пес
11.55 Найрозумніший
13.55 Велика різниця по-
українськи
15.55 Х/ф “Дуенья”
18.00 Х/ф “Любові цілюща 
сила” 
20.00 Подробиці
20.25 Церемонія 
нагородження премією 
“Золотий грамофон”
00.05 Х/ф “Вітер 
північний”

07.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.20 Офіційна хроніка
09.35 Д/ф “Генний 
конструктор. Парад 
кентаврів”
10.10 Театральні сезони
11.05 Віра. Надія. Любов
11.55 Офіційна хроніка
12.00 Новини
12.25 Надвечір`я
13.00 Околиця
13.35 Х/ф “Доки фронт в 
обороні”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.20 Діловий світ
15.35 Х/ф “Юнга Північно-
го флоту”
17.00 Шляхами України
17.25 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
18.55 Бенефіс 
Ю.Гальцева та Г.Вєтрова
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.15 Шустер-Live
22.45 Трійка, Кено, Секун-
да удачі
22.50 Шустер-Live
00.30 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 М/ф
10.35 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
12.45 Зніміть це негайно
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
20.15 Київ Вечірній
21.40 Х/ф “Сутичка”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Сплачене 
любов`ю” 
12.00 Новини 
12.15 Т/с “Сплачене 
любов`ю”
17.00 Т/с Кровиночка”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Подробиці. 
Неформат
21.00 Велика різниця по-
українському
23.00 Велика політика 

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.40 Книга.ua
10.00 Легко бути жінкою
10.50 Здоров`я
11.30 Аудієнція
12.00 Футзал. Чемпіонат 
світу. Україна - Парагвай
13.10 Контрольна 
робота
13.35 Х/ф “Визволення”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Х/ф “Визволення”
16.50 Х/ф “Товариш 
генерал”
18.20 Новини
19.00 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
21.00 Підсумки дня
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Х/ф “Чоловіча 
робота”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1            
10.00 М/ф
10.35 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
12.45 Зніміть це негайно
13.45 Повне 
перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
19.30 ТСН
20.15 Чотири весілля 
21.45 “Давай, до поба-
чення!”
23.00 ТСН
23.15 Х/ф “Поліція Гаваїв”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Знак якості
09.50 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.45 Т/с “Одного разу в 
міліції”
12.00 Новини 
12.15 До суду
13.15 Судові справи
14.10 Слідство вели
16.00 “Вулиці розбитих 
ліхтарів 9”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
22.55 Х/ф “Зовнішнє 
спостереження”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.35 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.0 Легко бути жінкою
11.05 В гостях у 
Д.Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Кордон 
держави
12.40 Х/ф “Визволення”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.20 Діловий світ
15.35 Х/ф “Визволення”
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
21.00 Підсумки дня
21.35 Жарт
23.00 Підсумки
23.25 Від першої 
особи
23.50 Х/ф “Чоловіча 
робота”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 М/ф
10.35 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
12.45 Зніміть це негайно
13.45 Повне 
перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
19.30 ТСН
20.15 «На ножах»
22.25 Гроші
23.45ТСН

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Знак якості
09.50 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.45 Т/с “Одного разу в 
міліції”
12.00 Новини 
12.15 До суду
13.15 Судові справи
14.10 Слідство вели
16.00 “Вулиці розбитих 
ліхтарів 9”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
22.55 Х/ф “Зовнішнє спо-
стереження”

07.00 Новини
07.40 Тема дня
08.00 Новини
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Спецпроект “Ніч 
виборів”
14.30 Фінансова 
правда
14.40 Хай щастить
15.00 Новини
15.10 Діловий світ
15.15 Д/ф “Матінка Аліпія. 
Шлях мудрості”
16.10 Х/ф “Визволення”
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.30 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Х/ф “Чоловіча 
робота”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
10.00 М/ф
10.35 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
12.45 Зніміть це негайно
13.45 Повне 
перевтілення
14.45 Не бреши 
мені
15.45 Сімейні драми
16.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
19.30 ТСН
20.15 Міняю жінку 6
21.50 Мамо, я одружу-
юсь?
23.05 ТСН
23.20 Т/с “Поліція Гаваїв”

07.00, 08.00, 09.00
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Знак якості
09.50 Т/с “Повернення 
Мухтара”
11.45 Т/с “Одного разу в 
міліції”
12.00 Новини 
12.15 До суду
13.15 Судові справи
14.10 Слідство вели
16.00 “Вулиці розбитих 
ліхтарів 9”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Земський лікар. 
Продовження”
22.55 Х/ф “Зовнішнє спо-
стереження”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.20 Поміж рядками
08.40 Корисні поради
09.00 Діловий світ. Тиж-
день
09.30, 10.10, 12.20, 14.10 
Включення з ЦВК
10.00, 12.00, 14.00 Новини
11.50 Фінансова
правда
12.10 Діловий світ
13.30 Право на захист
13.50 Армія 
14.50 Вікно до Америки
15.10 Діловий сіт
15.20 Х/ф “Визволення”
18.20 Новини
18.30 Агро-News
18.45 Діловий світ
19.10 Спецпроект. 
Вибори 2012. Підсумки
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Спецпроект. 
Вибори 2012. Підсумки
23.00 Підсумки
23.25 Від першої 
особи
23.45 Х/ф “Чоловіча 
робота”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1
10.00 М/ф
10.50 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
12.50 Зніміть це негайно
13.50 Повне 
перевтілення
14.50 Сімейні драми
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана”
20.15 Х/ф “Відчиніть, це я”
00.15 Х/ф “Ніколи не 
здавайся”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Знак якості
09.50 Т/с “Доярка з Хаца-
петівки”
12.00 Новини
13.00 Т/с “Доярка з Хаца-
петівки”
13.55 Детективи
14.15 До суду
15.15 Право на зустріч
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с  Т/с “Земський 
лікар. Продовження”
22.55 Т/с “Зовнішнє 
спостереження”
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ПОНЕДІЛОК
30 жовтня
ВІВТОРОК

31 жовтня
СЕРЕДА

1 листопада
ЧЕТВЕР

2 листопада
П`ЯТНИЦЯ

3 листопада
СУБОТА

4 листопада
НЕДІЛЯ

29 жовтня

Вважати недійсними

Потрібен на роботу оцінювач в ломбард 
З/п – 2000 грн., вік до 35 років 

Володіння комп`ютером
Тел.: 067-612-39-29; 067-619-01-39

Подяка

посвідчення багатодітної сім`ї серії ВО за № 
006524, видане відділом у справах сім`ї, молоді 
та спорту РДА 15 грудня 2010 р. на ім`я: ГЛАДУН 
Любов Іванівна.

посвідчення учасника війни серії Д за № 654667, 
видане Чортківським УПСЗН РДА 8 жовтня 2002 року 
на ім`я: СУЛЯТИЦЬКА Марія Миколаївна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 140192, видане Тер-
нопільською ОДА у 1993 році на ім`я: ПРИЙМА Аліна 
Антипівна.

свідоцтво про право приватної власності на житло-
вий будинок, видане виконкомом Білівської сільської 
ради 22 серпня 1997 року на ім`я: ТХОРОВСЬКИЙ 
Михайло Андрійович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 816963, видане Терно-
пільською ОДА 30 листопада 2010 р. на ім`я: БІЛИК 
Михайло Євгенович.

пенсійне посвідчення серії ААБ за № 120637, видане 
управлінням Пенсійного фонду України в Чортківсько-
му районі 14 травня 2010 р. на ім`я: ШУМЛЯНСЬКА 
Олена Степанівна.

Приватне агропромислове підприємство «ДОВІРА» має намір одержати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами господарського двору (проммайданчик № 1), розташовано-
го у с. Стара Ягільниця Чортківського району Тернопільської області.

Підприємство спеціалізується з ведення змішаного сільського господарства: вирощування сіль-
ськогосподарських культур (збирання врожаю, підготовка продукції до збуту).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу становлять – 0,376 т/рік.
Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності 

немає.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації за адре-

сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація.

“ЕкОНОМ”
ярмарок-розпродаж товарів

осінньо-зимового асортименту
з м. Одеса (ринок “7-й кілометр”)

З 27жовтня по 4 листопада ц. р.

за адресою: смт Заводське, 
будинок культури

з 9-ї до 20-ї год. (без обідньої перерви)

Приходьте – не пошкодуєте!

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
висловлює щирі співчуття вчителю фізики 
та математики Надії Станіславівні Концо-
граді з приводу важкої втрати – смерті її 
батька.

Білівська сільська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів.
Назва об’єкта та місцезнаходження: водоскидна споруда по вул. Квадри, 27 А у с. Біла.
Мета проведення незалежної оцінки: для визначення розміру орендної плати.
Документи для участі приймаються до 8 листопада 2012 року включно. 
Із переліком необхідних документів, що подаються на розгляд комісії, можна ознайоми-

тися за адресою: с. Біла, вул. Штокалівка,158 (кожного робочого дня тижня) або за тел. 
(03552) 55-2-42. Конкурс відбудеться 12 листопада 2012 р. о 9-й год. за адресою: с. Біла, 
вул. Штокалівка,158.

У нашу родину прийшло незбагненне горе – рапто-
во, у 45 літ, до того ж, на далекій чужині, помер наш 
чоловік і батько ЛУЧКІВ Володимир.

Нашу непоправну втрату розділили, долучившись 
до організації похорону, дуже багато людей, які при-
йняли цю біду немов свою власну.

Це отці – Михаїл Левкович, Андрій Левкович, Во-
лодимир Шумада, Богдан Шумада. Це – військовос-
лужбовці колишньої авіаційної бригади, родичі, друзі 
з Лондона, співробітники, воїни-“афганці”, просто наші 
друзі, сусіди, колектив інфекційного відділу.

Велике і щире спасибі їм всім, а також тим, хто з ро-
зумінням поставився до нашого горя, за підтримку в 
таку важку хвилину.

Родина покійного.
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Вітання, оголошення12

-3 ... +5

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
27 жовтня

-3 ... +2

неділя
28 жовтня

0 ... +6

понеділок
29 жовтня

+2 ... +6

вівторок
30 жовтня

-2 ... +10

Середа
31 жовтня

+6 ... +7

четвер
1 листопада

+3 ... +15

п`ятниця
2 листопада

Подяка

продаютЬСя
квартирибудинки

різне
гараж у кооперативі “Автомобіліст”. Ціна 2900 

у. о., можливий торг.
Тел. 096-653-36-16.

автомобіль “Таврія-Нова”  2006 р. в., пробіг 
– 20 тис. км. Колір вишневий, стан нового авто-
мобіля. Ціна 3000 у. о., можливий торг.

Тел. 096-653-36-16.

екструдер – устаткування для виготовлення 
екологічно чистого продукту для свиней; поросна 
травоїдна свиноматка, травоїдні поросята 
породи “Кармали”.          Тел. 097-892-15-25.

дійна корова у с. Давидківці.
Тел.: 5-67-18; 098-511-75-32 (питати Богдана 

Йосиповича Ходоровського).

бус Wolksvagen LT-35, довга база, 2005 р. в., у 
хорошому стані. Ціна 12 800 у. о.

Тел. 097-550-43-93.

1-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 61, 
2-й поверх, площа – 35 кв. м, індивідуальне опа-
лення, металопластикові вікна, частковий ремонт, із 
меблями. Ціна 22 тис. у. о., можливий торг.

Тел. 096-653-36-16.

1-кімнатна квартира в будинку особнякового 
типу по вул. Зеленій, 15. Квартира в хорошому стані, 
загальною площею 52 кв. м. Зроблений ремонт, вода 
цілодобово. Є індивідуальне опалення, телефон, 
кабельне ТБ, інтернет, присадибна ділянка, підвал.

Тел.: 2-35-41; 099-242-36-99.

2-кімнатна квартира у Чорткові. Загальна пло-
ща – 50,2 кв. м, по вул. Незалежності, металоплас-
тикові вікна і двері, утеплений балкон, індивідуальне 
опалення, вода постійно. 

Тел. 097-577-46-67.

3-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. Князя 
В.Великого, 8. Площа - 90 кв. м, 2 санвузли, 2 ло-
джії, 2-поверхова. Ціна договірна.

Тел. 067-675-24-23.

будинок у центрі м. Чортків. Є земельна 
ділянка, газ, вода.

Тел. 096-618-50-51.

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. Терміново. Недорого!

Тел.: 050-352-32-39; 050-180-67-83.

будинок в районі автостанції. 2 поверхи, підвал, 
горище, господарські приміщення. У відмінному 
стані. Є всі комунікації. Ціна договірна.

Тел. 098-443-42-94.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Шкільній, 
9. Загальна площа – 120 кв. м. Є 6 кімнат, літня 
кухня, гараж, проведено газ, воду, світло, теплове 
опалення, присадибна ділянка – 40 сотих. 
Терміново.

Тел. 097-740-18-08.

будинок по вул. К.Рубчакової, 22 Б (біля ДНЗ 
“Золота рибка”). Є великий сад.

Тел.: 066-331-41-55; 098-849-60-79.

частина будинку під забудову площею 83,2 
кв. м із земельною ділянкою по вул. Степана 
Бандери, 65, кв. 2. Ціна договірна. Терміново.

Тел. 2-63-49.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. 
Є земельна ділянка 49 сотих, великий сад, вся 
земля приватизована. Є гараж, хлів. Будинок 
газифікований. Ціна договірна.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

Працівники Скородинської ЗОШ І – ІІ сту-
пенів висловлюють щиру подяку кандидату 
в депутати Верховної Ради України Василеві 
Чубаку за організовану ним для нас поїздку в 
торговельно-розважальний центр «Подоляни», 
а також за цінний подарунок для нашої школи.

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням наступним від душі радіти.
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають.

Кохану дружину, дорогу маму і бабусю 
Любов Богданівну КОВАЛЬЧУК 

щиро вітаємо з ювілеєм.
За вікном стрункі смереки
З вітром гомонять.
Наклечали вже лелеки
Мамі шістдесят.
Наклечали світлу долю,
Свято принесли
І бажають, щоб ще довго
З нами Ви жили.
Ви завжди за нас в тривозі –
В горі, гаразді.

Гартувалась Ваша доля
В чесному труді.
Ваші руки пахнуть хлібом,
Свіжим молоком
І трояндами, що квітнуть
Пишно під вікном.
Дорога матусю наша,
Добре серце в Вас:
Вам тяжка дісталась чаша –
Виховати нас.
І тепер турбот чимало
Внуки задають,
Бо в онуках – Ваша радість
І життєва путь.
Хай подальша Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Благодаті і здоров’я
В Бога просим Вам,
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям.

З любов`ю – чоловік, доньки Ольга 
і Богдана, зяті Іван та Олег, внуки 

Наталія, Андрійко, Ярослав, Софійка. 

Найщедротнішої пори розкішними 
килимами золотавого падолисту 

й ваговитими гронами стиглої калини 
простелилася 50-а осінь для шанованого  

Дмитра Богдановича ПШЕНИЧНОГО.
Щиро сипонемо до його стіп пригорщу най-

тепліших зичень:
Удачі, любові, здоров`я міцного,
Прихильності долі та щастя такого,
Щоб світ неозорий в обіймах стиснути
І зір вечорових рукою сягнути.
Родинного затишку, який нічим не замінити, 
Людської поваги, 
                    яку не кожен може заслужити. 
Нехай від сьогодні збуваються 
                всі Ваші прагнення і сподівання, 
А мрії втілюються в життя та приносять 
бажану радість і задоволення.

З повагою – колектив 
відділку «Шульганівський».

30 жовтня святкуватиме свій ювілей 
завідуюча магазином “Маркет-Теко” 

с. Давидківці
Надія Євгенівна ГЕРЧАК.

З нагоди ювілею зичимо Вам міцного 
здоров`я, добра, благополуччя, довгих і щас-
ливих років життя.

Бажаєм Вам добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В здоров`ї й радості прожить.
Хай кожен день приносить тільки щастя,
Робота – насолоду і наснагу,
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І Сам Господь по милості наділить
Багато літ, що сонцем виграють!

З повагою – колектив 
ПСК “Маркет-Теко” 

Чортківського райСТ.

23 жовтня відсвяткувала свій 
80-літній ювілей наша колега, мудра 

і щира порадниця, вірна подруга і просто 
чуйна, прекрасна, життєрадісна жінка

Алла Мелетіївна ГОЛОВАТЮК.
Осипаються дні 
                       пелюстками,
Непомітно спливають роки.
Не сумуйте, 
               гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Хоч на зиму 
                    звернули літа,
Срібним інеєм 
                    скроні покриті,

Ми бажаєм Вам жити до 100-а
В Божій ласці на білому світі.

З повагою – колеги 
по роботі.

З народженням Тебе, малятко!
У чортківському пологовому будинку 

за період з 19 вересня 
по 22 жовтня ц. р. народилося 

28 дівчаток і 38 хлопчиків: 
19 вересня о 13 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 

80 г, 50 см) в Ірини СОКОЛЕНКО зі с. Кали-
нівщина,

о 17 год. 25 хв. – дівчинка (2 кг 700 г, 50 см) 
у Марії КОНЦОГРАДи зі с. Ромашівка;

20 вересня в 00 год. 35 хв. – хлопчик (3 
кг 340 г, 52 см) у Світлани ВАСиЛиШиН зі 
с. Мухавка,

о 13 год. 45 хв. – дівчинка (2 кг 780 г, 50 см) у 
Світлани МАЗУРІВ зі с. Трибухівці Бучацького 
району,

о 14 год. 50 хв. – хлопчик (4 кг 100 г, 55 см) 
в Іванни БОДНАР із м. Чортків,

о 15 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 990 г, 57 см) в 
Уляни СТЕЦЬ із м. Чортків,

о 22 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 680 г, 55 см) 
у Лілії БОЙчУК зі с. Базар;

21 вересня о 4 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 
285 г, 52 см) у Наталії ТиМОФІЙ зі с. Біла,

о 7-й год. – дівчинка (3 кг 305 г, 53 см) в 
Ірини ГАЙОВСЬКОЇ з м. Чортків;

22 вересня о 4 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 
730 г, 56 см) у Надії МАЛЬОВАНОЇ з м. Чорт-
ків;

24 вересня о 17 год. 35 хв. – хлопчик (2 кг 
830 г, 52 см) у Галини СТЕБЕЛЬСЬКОЇ зі смт 
Заводське;

25 вересня о 5 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 
380 г, 53 см) в Ірини РЕНДОВич із м. Чортків;

26 вересня – хлопчик (3 кг 500 г, 54 см) в 
Іванни МАШТАЛЬ зі с. Заболотівка,

о 19-й год. – хлопчик (3 кг 800 г, 54 см) в 
Інни РАДУ зі с. Стара Ягільниця,

о 23 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 280 г, 50 см) 
в Олени ПАВЛич із смт Заводське;

27 вересня в 00 год. 02 хв. – дівчинка (2 кг 
745 г, 50 см) у Ганни ПОчиНОК зі с. Косів,

о 5-й год. – хлопчик (2 кг 945 г, 53 см) у Кві-
тослави ГРАБЕЦЬ з м. Чортків,

о 15 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 710 г, 53 см) у 
Галини ГАШНЕРи зі с. Нагірянка;

28 вересня о 2 год. 45 хв. – хлопчик (2 кг 
900 г, 50 см) в Антоніни чЕРВАК зі с. Олексин-
ці Борщівського району,

о 7 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 415 г, 53 см) у 
Надії КОТУЗи зі с. Біла;

29 вересня о 23 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 
440 г, 53 см) у Романії КУХТи зі с. Солоне За-
ліщицького району;

30 вересня о 16 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 
735 г, 54 см) у Христини РЕУС зі с. Пробіжна;

2 жовтня о 6 год. 35 хв. – хлопчик (2 кг 635 г, 
49 см) у Христини ДЕМКОВич з м. Чортків;

4 жовтня о 2 год. 55 хв. – дівчинка (2 кг 830 
г, 52 см) у Галини СЕНиТОВич зі с. Великі 
Чорнокінці,

о 5 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 300 г, 53 см) 
у Марії ЦАНЬКО зі с. Трибухівці Бучацького 
району,

о 8 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг, 51 см) в Окса-
ни ПАХОЛЬчАК з м. Чортків;

5 жовтня о 8 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 220 г, 
53 см) в Андріани ТРиЛІНСЬКОЇ зі с. Джурин,

о 23 год. 23 хв. – хлопчик (4 кг 645 г, 62 см) 
у Людмили ГНиК зі с. Росохач;

6 жовтня в 00 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 705 
г, 56 см) у Людмили КАШЛЮК з м. Чортків,

в 00 год. 25 хв. – хлопчик (2 кг 990 г, 50 см) 
у Марії ЛиСОВЕЦЬ з м. Чортків;

о 1 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 220 г, 50 см) у 
Тетяни ГРиЦІВ із м. Чортків,

о 7 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг 195 г, 51 см) в 
Оксани ПШиК зі с. Косів;

7 жовтня о 18 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 600 
г, 56 см) у Любові ПАНЬКІВ зі смт Заводське;

8 жовтня о 1 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 300 
г) у Любові АНТОШКІНОЇ з м. Чортків,

хлопчик (3 кг 430 г, 51 см) у Наталії КУРЦЕ-

Би з м. Чортків,
хлопчик (4 кг 15 г, 55 см) в Олександри КА-

ШУБи з м. Чортків;
9 жовтня – дівчинка (2 кг 800 г, 48 см) у 

Світлани ПОЛОВчУК зі с. Пастуше,
о 5 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг, 50 см) у Марії 

ЗЕНЮК зі с. Пробіжна,
о 20-й год. – хлопчик (3 кг 400 г, 54 см) у 

Марії БАБІЙ зі с. Косів;
10 жовтня о 8 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 515 

г, 55 см) у Марії ЛОЗиНСЬКОЇ з м. Чортків,
о 16 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 320 г, 51 см) 

в Оксани АВЕРКІНОЇ з м. Чортків;
11 жовтня о 13 год. 52 хв. – дівчинка (3 кг 50 

г, 52 см) у Вікторії БІЛЕЦЬКОЇ з м. Чортків,
о 22 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 550 г, 53 см) 

у Галини МиКУЛЯК з м. Чортків;
12 жовтня о 9 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 400 

г, 52 см) в Ірини БОБЕР зі с. Нагірянка,
о 18 год. 35 хв. – хлопчик (4 кг 155 г, 54 см) у 

Людмили БАБЕЦЬКОЇ зі смт Заводське;
о 23 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 90 г, 51 см) у 

Тетяни ГАЛАЙДи зі смт Заводське;
13 жовтня о 1 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 610 

г, 53 см) в Ірини КУЗАН з м. Чортків,
о 15 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 450 г, 53 см) 

в Інги СТРІЛЕЦЬКОЇ з м. Чортків,
о 15 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 215 г, 52 см) 

в Іванни МОТКАЛЮК зі с. Озеряни Борщів-
ського району,

о 21-й год. – хлопчик (3 кг 420 г, 55 см) у На-
талії ЛОБОВОЇ зі с. Сосулівка,

о 21 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 270 г, 51 см) у 
Марії ТУРКО зі с. Нагірянка;

14 жовтня в 00 год. 25 хв. – дівчинка (2 кг 
755 г, 50 см) в Оксани СПРиНСЬКОЇ зі с. Джу-
рин,

о 8 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 600 г, 54 см) у 
Наталії ШУЛЕР зі с. Вікно Гусятинського ра-
йону;

15 жовтня о 14 год. 10 хв. – дівчинка (4 кг 
250 г, 57 см) у Тетяни МАЗУР з м. Чортків,

о 16 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 700 г, 56 см) 
у Тетяни ДОЩКО з м. Чортків;

16 жовтня о 2 год. – дівчинка (3 кг 270 г, 52 
см) у Тетяни БАГЛАЙ з м. Чортків,

о 15 год. 45 хв. – хлопчик (4 кг, 57 см) у На-
талії МЕЛЬНиК з м. Чортків,

о 20 год. 50 хв. – хлопчик (2 кг 880 г, 52 см) 
в Юлії КРиЦЬКОЇ зі с. Нагірянка;

17 жовтня о 6 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 
50 г, 52 см) у Людмили ПОРХУН зі смт За-
водське;

18 жовтня о 1 год. 50 хв. – дівчинка (2 кг 840 
г, 52 см) у Регіни ФІЛІПчУК з м. Чортків,

о 17 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 430 г, 53 см) 
у Надії БУчАН зі с. Пробіжна;

19 жовтня о 18 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 
500 г, 57 см) у Богдани БІЛЯВСЬКОЇ зі с. Джу-
рин;

20 жовтня о 2 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 310 
г, 56 см) в Ольги НОГи зі с. Сосулівка,

о 3 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 370 г, 53 см) у 
Лесі ПиНЯК з м. Чортків;

21 жовтня о 19 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 
170 г, 53 см) у Вікторії БІК з м. Чортків,

о 23 год. 25 хв. – хлопчик (2 кг 750 г, 51 см) у 
Марії КУШНІР зі с. Сосулівка;

22 жовтня о 8 год. 25 хв. – дівчинка (2 кг 910 
г, 48 см) у Віри ВОРОХ зі с. Кривеньке.

Родовід


