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Виходить з 1939 року

Шановні пайовики 
сіл Ягільниця, Нагірянка і Шульганівка

Сердечно вітаю вас з нагоди світлих і ра-
дісних свят Різдва Христового та Нового року! 
Нехай рік новий принесе стабільність та доста-
ток, нові можливості та успіхи у кожній справі! 
Бажаю вам та вашим рідним здоров’я, щастя, 
добра, благополуччя.

Хай день прийдешній звеселить 
І подарує добру мить, 
Життя хай голосніш бринить 
В казковую, Різдвяну мить. 
На благо рідної родини 
На славу вічную Вкраїни! 

З повагою – директор ПСП 
“Ягільниця-В” Василь ВиСлоцький

Шановні жителі Чортківщини!
Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Нехай ці свята увійдуть до вашої оселі добрими й 
радісними, принесуть злагоду й достаток, натхнення 
на нові вагомі здобутки та віру в краще майбутнє. 

Віншуємо вас, добрі люди, при вашій родині,
Нехай добро буде з вами віднині!
Нехай смуток ваш і горе спливуть за водою,
Щоб ніколи не стрічались зі слізьми й бідою!
Щоб в доброму здоров’ї хоч сто літ прожити, 
Собі й дітям красну долю в Бога заслужити!

олександр хотюк,
голова Ро ПП “УдаР”

Віталія кличка

Шановні читачі!
У зв’язку з новорічно-різдвяними святами і перенесенням згідно з урядовою постановою і розпорядження-

ми голів обласної і районної держадміністрацій робочих днів з 2, 3 і 6 січня з наступним їх відпрацюванням на 
11, 25 січня і 8 лютого 2014 р. черговий номер «Голосу народу» вийде 10 січня 2014 р. 

Шановні краяни!
Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Для кожного з нас Новий рік є своєрідним моментом істини, 

коли ми задумуємося про те, чого вдалося досягти, й прагне-
мо, щоб рік прийдешній став для нас, наших рідних щасливим 
й успішним. Ми прожили надзвичайно непростий, але завдяки 
консолідованій праці усіх гілок влади, небайдужих громадян 
вдалий рік. Спільними зусиллями досягнуто немало позитивних 
результатів – з підвального приміщення міської ради цьогоріч 
переведено в будівлю школи-інтернату дітей з обмеженими фі-
зичними можливостями Чортківського районного комунального 
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в життя»; 
у с. Горішня Вигнанка відкрито навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа-дитячий садок»; перекрито дах дитячо-
юнацької спортивної школи; здійснено ремонтні роботи на ра-
йонному стадіоні «Харчовик»; збільшено та покращено водо-
постачання мешканців Чорткова. Планів та задумів ще дуже 

багато і тому хочеться вірити, що разом ми зможемо зреалізува-
ти їх на благо мешканців району.

 Отож нехай рік наступний буде щасливим для кожного з нас 
і для всієї країни. Нехай новорічні та різдвяні світлі свята спо-
внять наші серця радістю й новою надією, принесуть у кожну 
родину мир і злагоду, добробут і затишок. Бажаємо, щоб у но-
вому 2014 році здійснилися усі найзаповітніші мрії та реалізу-
валися найамбітніші проекти! Віримо, що Україна і українці за-
слуговують на кращу долю і Господь обов’язково почує молитви 
людей про гідне майбуття. Щедрого святкового столу усім нам 
та багатої куті! Божого благословення, міцного здоров’я, щастя, 
оптимізму, успіхів, здійснення мрій і сподівань.

Голова 
районної ради                    

В.ЗалІЩУк

Голова районної 
держадміністрації   
С.коБІС

У п`ятницю, 27 грудня, о 15-й год. 30 хв. у Чорткові 
на центральній площі відбудеться Віче народоправ-
ства. Прийди! Доведи, що влада належить народу!

Співголова районного штабу Національного 
спротиву П.СВЯткоВСький

1 січня 2014 р. в м. Чортків відбудеться панахида-
реквієм з нагоди 105-ї річниці з Дня народження Героя 
України, провідника ОУН Степана Бандери (біля його 
погруддя). Початок о 14-й год.

оргкомітет

дорогі наші читачі! 
Дякуємо вам, що ви передплатили наш часопис на 2014-й 

рік. Попри всі економічні негаразди, наших передплатників з 
нового року тільки додалося. А отже, ви вірите в нас і ми на-
взаєм стараємося творити для вас цікаву газету. 

За минулий рік, на побажання читачів, ми збільшили кіль-
кість полос з восьми до дванадцяти; відродили колись при-
забуті рубрики й запровадили нові; з перших днів Євромай-
дану розпочинаємо кожен номер з публікацій про ці воістину 
епохальні події, що сколихнули увесь світ, і чи не єдині в об-
ласті підготували спецвипуск, присвячений їм; двічі наші ко-
респонденти побували на Народному віче в столиці, світли-
ни з яких ми помістили на «голосонародівській» євроялинці 
(на знімку), встановленій у вестибюлі редакції, яка вийшла, 
на наш погляд, справді оригінальною. Так, як і ви, ми щиро 
віримо, що 2014-й рік стане роком, коли Україна постане в 
одному ряду з усією дружною родиною європейських країн. 
Іншого шляху – переконані - нам не дано!

Тож з Новим роком і Різдвом Христовим, 
дорогі краяни!

Нехай ви й ваші рідні будуть здоровими і щасливими. 
Нехай рік, що ступив на наш поріг, виправдає всі ваші 
надії й прагнення, принесе достаток і добробут вашим 
сім’ям, стане щедрим на цікаві здобутки та успіхи. Любові 
й злагоди вам і вашим родинам!

Веселого Різдва та смачної куті!

Щасливого Різдва, щасливого Нового року!
Хай буде доля повсякчас 

прихильною нівроку!

2014-й – рік 
європейського вибору

Від імені колективу – редактор л.ГаБРУСький
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На часі2

1 січня. Тривалість дня – 8.06. Схід – 7.59. Захід – 16.05. Новий рік. Іменини святкують Мечислава, Боніфатія
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Вітання Сесія районної ради 
дорогі жителі тернопільської області!

Історичний  2013-й подарував нам нову Україну – Україну 
більш демократичну, справді незалежну, країну, яка впевне-
но прямує до європейських стандартів життя та здобуває все 
більший авторитет у світі.

Український народ через Майдан продемонстрував Єв-
ропі та світу найвищі орієнтири духовних і національних 
цінностей, згуртованість і непереборність.

У свою чергу влада проявила абсолютну неспроможність, 
недалекоглядність і нездатність до спілкування з україн-
ським суспільством. Вона законсервувалася у власному без-
силлі та боротьбі проти основних прав і свобод громадян,  а 
через «Беркут» у масках – відкрила своє справжнє антиукра-
їнське обличчя.  

Новий 2014-ий рік обіцяє бути для кожного з нас роком бо-
ротьби за зміни у державі, які обов’язково відбудуться уже не-
вдовзі. Це буде рік, коли ми відзначатимемо 200-ліття Вели-
кого українця Тараса Шевченка, рік євроінтеграції України.

Всі ми сьогодні впевнені у щасливому європейському за-
втрашньому дні нашої держави, бо уже недалеко той час, 
коли біля її керма буде достойна команда патріотів України.

Шановні краяни! 
Прийміть найщиріші вітання з Новим Роком і наступаючим 

Різдвом Христовим! 
Хай 2014-й принесе нам усім нову радість та добро, буде 

багатим і щедрим на здобутки та плідну працю на благо укра-
їнського народу.

Будьте здоровими та щасливими.  Добробуту, миру вам і 
вашим родинам!

Зустріньмо новонародженого Божого Сина оновленими, з 
чистими помислами та серцями, справжньою та правдивою 
вірою, а радість Величного Різдва з його глибоким духовним 
змістом нехай перебуває з нами повсякчас! 

Веселих вам  Різдвяних і Новорічних свят!
З повагою – народний депутат України Іван Стойко

Про перенесення робочих днів у 2014 році
1. Керуючись статтею 67 Кодексу законів про працю Укра-

їни, з метою створення сприятливих умов для святкування 
Різдва Христового, а також раціонального використання ро-
бочого часу перенести робочі дні:

з середи 8 січня – на суботу 11 січня;
з четверга 9 січня – на суботу 25 січня.
2. Рекомендувати керівникам закладів комунальної влас-

ності Чортківського району розглянути можливість перене-
сення робочих днів у 2014 році у відповідності до пункту 1 
цього розпорядження.

20 грудня 2013 р.
Заступник голови 
районної ради                                                  л.хРУСтаВка

Передусім голова районної ради В.Заліщук надав слово чле-
ну районного штабу національного спротиву Б.Батринчуку, що 
відповідає за фінанси, для звітності про використання коштів, 
зібраних мешканцями району для потреб Євромайдану. З його 
слів, станом на день проведення сесії чортківчани добровільно 
здали 192,9 тис. грн., із них освоєно 135,9 тис. грн., на залишку 
трохи більше 57 тис. грн. Активнішими у цьому відношенні ви-
явилися сільчани, що зібрали 125 тис. грн. Однак не всі фінанси 
проходили через штаб. Приміром, мешканці Звиняча та Скомо-
рошого зібрали на потреби майдану суму в розмірі 7,5 тис. грн. 
і відвезли самостійно. Кошти, зазначив виступаючий, витра-
чалися в основному на транспорт для поїздок у Київ. Зібрано 
також чимало теплого одягу та продуктів, які також передають 
у Київ автобусами. Загалом за усі дні функціонування Євромай-
дану на головній площі столиці побувало 740 наших краян.

Далі головуючий повідомив про вихід з депутатської групи 
Партії регіонів депутатів В.Бойчука і Б.Бейка, внаслідок чого 
вона припинила своє існування.

Заслухавши повідомлення голови районної виборчої комі-
сії С.Орел про результати проміжних виборів депутата Чорт-
ківської районної ради по Капустинському одномандатному 
мажоритарному виборчому округу № 13, що відбулися 15 
грудня 2013 р., районної рада визнала повноваження новоо-
браного депутата Чайчук Оксани Тимофіївни, з чим її особис-
то привітав голова райради В.Заліщук, вручивши посвідчен-
ня і депутатський значок (на знімку), а також новообраного 
Пастушівського сільського  голову Салямона Володимира 
Миколайовича.

Будучи вже повністю укомплектованою (щоправда, з 90 об-
раних депутатів на сесії були присутні 75), рада приступила 
до розгляду питань порядку денного. Однак ще перед його 
затвердженням депутат О.Степаненко вніс пропозицію при-
йняти звернення депутатів районної ради щодо суспільно-
політичної ситуації в Україні та стану дотримання прав і 
свобод громадян, оскільки, з його слів, немає ніякої реакції 
на останні політичні події з боку найвищого керівництва дер-
жави, винні у розгонах Євромайдану особи не покарані, не-
зрозумілий і підтекст угод, укладених у Москві президентами 
Росії та України тощо. Депутати погодилися пристати на неї, 
повернувшись до її розгляду наприкінці роботи сесії. Також 
на прохання начальника райфінуправління Г.Ізвєкової пере-
містили на початок роботи сесії питання про внесення змін до 
районного бюджету на 2013 рік, оскільки того ж дня пізніше 
мала відбутися сесія міської ради з цього ж питання.

Головний фінансист району, коментуючи даний проект рі-
шення, зазначила, що в район надійшла додаткова дотація 
з державного бюджету на вирівнювання фінансової забез-
печеності місцевих бюджетів у розмірі 1,312 млн. грн.  Крім 
цього, вносяться зміни й самими головними розпорядниками 
коштів, зокрема зменшуються видатки, з метою забезпечен-
ня виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Тому 
загальний обсяг видатків районного бюджету пропонується 
збільшити на загальну 1,921 млн. грн., що й було підтримано 
депутатами.

Наступним питанням значилася інформація прокурора ра-
йону щодо ходу перевірок рішень сесії рад, прийнятих на по-
зачергових сесіях в листопаді-грудні 2013 року. Але оскільки 
доповідач того дня брав участь в засіданні колегії прокурату-
ри області, депутати вирішили повернутися до цього питання 
на черговій сесії.

Далі йшов блок майнових питань (всього їх було 13), внаслі-
док чого у залі розгорілися чималі пристрасті. Як уже зазнача-
лося вище, оскільки постановою Верховної Ради України місто 
Чортків віднесено до категорії міст обласного значення і воно 
з 1 січня 2014 р. фінансуватиметься тепер напряму з держбю-
джету, відповідно до чинного законодавства майно, що знахо-
диться на території міста, має бути передано міській громаді. 

Заступник голови районної ради Л.Хруставка роз’яснив 
суть справи. А саме: районна рада пропонує передати ви-
значене майно (в основному йдеться про будівлі та споруди), 
про яке нижче піде мова, в оренду терміном на два роки з 
наступним продовженням за символічну ціну – одна гривня в 
рік. Депутат М.Горбаль внесла пропозицію доповнити проект 
рішення з кожного із заслуховуваних майнових питань «без 
змін цільового призначення». У свою чергу міський голова 
М.Вербіцький, мотивуючи тим, що до нього звертаються ке-

рівники комунальних закладів та установ, висловився за те, 
щоби повністю передати майно, у противному разі міська рада 
його приймати не буде. Депутата В.Дмитрів непокоїло, хто ж 
тепер фінансуватиме видатки, коли орендоване майно у його 
власника – районної ради використовуватимуть міські закла-
ди. Був згідний з нею і депутат М.Каськів, директор гімназії 
ім. М.Шашкевича, вважаючи такий підхід до справи не зовсім 
правильним. У цьому відношенні В.Заліщук зазначив, що у 
цьому випадку законодавство жодним чином не порушується, 
і навів приклад із приміщеннями фельдшерсько-акушерських 
пунктів, які сільські ради не передали районній раді, що не 
заважає фінансувати їх утримання. Депутат В.Шепета також 
сумнівається, що будь-яка з гілок влади після нового року по-
ділиться своїми грошима, а щодо власності висловився на-
родною мудрістю: «Дві господині – хата неметена». 

Депутат Л.Хруставка ще раз попросився до слова, мовляв, 
він цього не хотів говорити, але довелося: суть справи якраз 
не у власності, а у землі. З його слів, уже частину території 
школи-інтернату майбутні власники запланували віддати 
приватному підприємцю на облаштування…моргу чи то кре-
маторію (?!). Тож якщо збережеться пропонований районною 
радою баланс, до цього не дійде.

Після довгих дебатів вирішили припинити обговорення і 
за кожне питання голосувалося окремо, з доповненням де-
путата М.Горбаль. Отож, майже одноголосно районна рада 
прийняла рішення передати в оренду територіальній грома-
ді міста майно: загальноосвітніх шкіл №№ 2, 5, 6, 7, гімназії 
ім. М.Шашкевича, школи-інтернату, палацу дітей та юнацтва, 
центру науково-технічної творчості та дозвілля учнівської мо-
лоді, міжшкільного навчально-виробничого комбінату, район-
ної музичної школи, районного краєзнавчого музею, бібліотек 
та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в 
життя». Тепер – слово за міською радою.

Згідно з планом роботи ради на останній у році сесії слуха-
ється звіт голови райради про пророблену роботу та голови 
райдержадміністрації про виконання делегованих  районною 
радою повноважень. Не будемо вдаватися до подробиць, 
оскільки як до В.Заліщука, так і до С.Кобіса після їхніх висту-
пів було чимало запитань з боку депутатів, однак якщо звіт 
керівника самоврядної гілки району депутати взяли до відома 
більшістю голосів, то у другому випадку довелося вдатися до 
поіменного голосування (лічильна комісія після кількох підра-
хунків ніяк не могла встановити кількість підтриманих голосів 
для позитивного рішення – 45 чи 47). Зрештою лише одного 
голосу забракло депутатам, тож рішення щодо звіту голови 
РДА сесія не підтримала. 

Решту питань порядку денного, окрім про стан доріг на те-
риторії району та заходи філії «Чортківський райавтодор» із 
підготовки дорожнього господарства до роботи в зимовий пе-
ріод, з якого доповідав начальник філії В.Мельник, депутати 
розглянули без обговорення. 

Отож, двадцять шоста сесія районної ради вирішила: при-
йняти на баланс архівному відділу райдержадміністрації бу-
дівлю по вул. Кн. В.Великого, де ця установа знаходиться, та 
у власність єпархіального управління Бучацької єпархії УГКЦ  
частину будівлі (колишнього військового тренажера, де свого 
часу планувалося розмістити центр «Дорога в життя») по вул. 
Монастирській, 2 б; надала дозвіл на оренду частини примі-
щення Центру поштового зв’язку № 6 у Центрі надання адмі-
ністративних послуг по вул. Шевченка, 23; передати зі спіль-
ної власності територіальних громад району територіальній 
громаді с. Тарнавка будівлю місцевої ЗОШ І ст.; затвердила 
технічну документацію з нормативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок, що надаються в оренду Заболотному В.Є. 
для ведення фермерського господарства за рахунок земель 
запасу та резервного фонду на території Капустинської, Со-
сулівської, Улашківської сільських рад Чортківського району, 
а також ПП «Вега ЛТД» для обслуговування нежитлової бу-
дівлі, майстерні тракторної бригади по вул. Сагайдачного,78 
за межами населеного пункту на території Сосулівської сіль-
ської ради та Градовому В.С. для ведення фермерського гос-
подарства на території Звиняцької сільської ради; підтримала 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про міліцію» (щодо ліквідації спеціальних підрозділів мілі-
ції особливого призначення); взяла до відома інформацію 
Чортківського міжрайонного управління Держсанепідслужби 
щодо виконання рішення районної ради за № 359 від 29 жов-
тня 2013 р. про депутатський запит депутата районної ради 
М.Кота; підтримала заяву депутатів Чортківської районної 
ради щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та стану 
дотримання прав і свобод громадян, адресовану Президенту 
України та Голові Верховної Ради для розгляду та вирішення 
порушених питань (з повним її текстом можна ознайомитися 
на 3-й стор.). У «Різному» депутат І.Віват звернувся до при-
сутніх на сесії разом відзначити 105-ту річницю з дня наро-
дження С.Бандери. Урочистості відбудуться у Чорткові біля 
погруддя Провідника ОУН по вулиці, що носить його ім`я, 1 
січня 2014 р., початок о 14-й год. І вже традиційно остання у 
році сесія закінчилася привітаннями-побажаннями з нагоди 
новорічно-різдвяних свят депутата-священнослужителя о. 
Б.Верхомія і голови районної ради В.Заліщука.

любомир ГаБРУСький
Фото ореста лиЖЕЧки

Ні в районі, ні в місті
Напередодні католицького Різдва, 24 грудня, відбулася двадцять шоста сесія районної ради, 

скликана передусім необхідністю внесення змін до райбюджету в зв’язку з надходженням додаткової дотації 
з держбюджету та передачею майна територіальних громад району, що знаходиться на території Чорткова, 
міській територіальній громаді, відповідно до постанови Верховної Ради України про віднесення нашого міста 

до категорії міст обласного значення. однак у порядку денному сесійного засідання значилася 
й низка інших питань, які назріли для їх розгляду.

Розпорядження голови райради

Шановні краяни
Координаційна рада національно-демократичних партій 

та громадських організацій району вітає вас з Новим 2014 
роком і Різдвом Христовим. Хай Новий рік стане роком здій-
снення ваших мрій та сподівань, а світле свято Різдва Хрис-
тового наповнить любов`ю і радістю ваші серця, зміцнить 
віру в краще майбутнє.

Прийміть наші найкращі вітання та побажання, Божого 
благословення, щастя, міцного здоров`я і добробуту.

У ці святкові дні звертаємося з молитвою до Сина Божого 
дати нашому народові мудрості та сили для розбудови рідної 
України. Христос Рождається! Славімо Його!

Співголови Координаційної ради 
олександр СтЕПаНЕНко, Іван ВІВат, Богдан БатРиНЧУк

Наказами Чортківського районного управління юстиції від 
23.12.2013 р.зареєстровані наступні розпорядження голови 
Чортківської райдержадміністрації: за № 26/8 – від 3.12.2013 
р. № 444-од» Про підготовку та проведення приписки грома-
дян 1997 року народження до призовної дільниці Чортківсько-
го району Тернопільської області», про що зроблено запис в 
Державному реєстрі нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади за № 10/132; за № 27/8 
– від 10.12.2013 р. № 462-од «Про організацію громадських 
робіт у Чортківському районі на 2014 рік», про що зроблено 
запис в Державному реєстрі нормативно-правових актів мі-
ністерств та інших органів виконавчої влади за № 11/133.  
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Суспільство

Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської 
області, висловлюючи волю наших виборців та підтримуючи 
їхнє конституційне право здійснювати народовладдя безпо-
середньо і через органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, не можемо стояти осторонь важливих 
суспільно-політичних подій, що відбуваються в Україні впро-
довж останніх місяців. 

Ми вкотре змушені висловити занепокоєння волюнтарист-
ським призупиненням євроінтеграційного поступу України, 
формально «узаконеним» розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України про призупинення процесу підготовки до 
укладання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 
за № 905-р від 21 листопада 2013 року. За нашою оцінкою, 
Уряд ухвалою згаданого розпорядження перевищив влас-
ні повноваження, адже засади зовнішніх відносин України 
визначаються виключно законами. Відповідно до частини 
1 статті 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 
Уряд видає постанови і  розпорядження на основі та на 
виконання Конституції і законів України, актів Президента 
України. Забезпечення інтеграції України  в  європейський  
політичний, економічний,  правовий простір,  із  метою  на-
буття  членства  в ЄС, законодавчо визначено в числі осно-
вних засад зовнішньої політики України. Визначення  засад  
зовнішньої політики,  законодавче  регулювання відносин,  
спрямоване на впровадження  засад зовнішньої  політики, 
як і здійснення парламентського контролю у цій сфері  є ви-
ключною компетенцією Верховної Ради України. 

Чортківська районна рада у черговий раз заявляє про під-
тримку мирних громадянських акцій протесту, спрямованих 
на відновлення євроінтеграційного курсу України, які відбу-
ваються у цілій країні та її столиці. Ми звертаємося до вищо-
го державного керівництва України з вимогою забезпечити 
неухильне дотримання права громадян на мирні зібрання, 
гарантоване Конституцією, законами України та міжнародни-
ми угодами.

Чортківська районна рада глибоко занепокоєна числен-
ними випадками безпрецедентно жорстокого насильства та 
необґрунтованих затримань мирних протестувальників спе-
ціальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ Укра-

їни, зокрема тими подіями, що мали місце у Києві 30 листопа-
да, 1 та 11 грудня 2013 року. 

З огляду на це Чортківська районна рада звертається до 
Президента, як глави держави та гаранта дотримання прав 
та свобод громадян, з вимогою:

1. Згідно з конституційними повноваженнями скасувати 
розпорядження Кабінету Міністрів України про призупинення 
процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС за 
№ 905-р від 21 листопада 2013 року; 

2. Негайно звернутися зі зверненням до українського на-
роду щодо європейської інтеграції України.

3. Підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Со-
юзом.

4. Дати відповідні доручення керівникам правоохоронних 
органів: вжити дієвих заходів для встановлення винних у по-
битті учасників мирних зібрань, покарати як посадовців, котрі 
надавали злочинні накази про застосування сили, так і без-
посередніх виконавців цих наказів;

5. Ініціювати переговорний процес із представниками опо-
зиції щодо пошуку шляхів виходу з політичної кризи.

Чортківська районна рада звертається до Верховної Ради 
України з пропозиціями:

1. Створити тимчасові слідчі комісії Верховної Ради Украї-
ни з розслідування обставин зриву підготовки до підписання 
Угоди про асоціацію України і ЄС та з розслідування фактів 
жорстокого побиття і необґрунтованого затримання учасни-
ків мирних зібрань у м. Києві 30 листопада, 1 та 11 грудня 
2013 року.

2. Призначити всеукраїнський референдум із питання про 
майбутнє членство України у ЄС.

3. Призначити, у відповідності до норм статті 103 Консти-
туції України, чергові вибори Президента України на 30 бе-
резня 2014 року.

 
 

Заява прийнята на двадцять  шостій сесії 
Чортківської районної ради 

шостого скликання 24 грудня 2013 року

Заява 
депутатів Чортківської районної ради щодо суспільно-політичної ситуації в Україні 

та стану дотримання прав і свобод громадян

Світочі нації

Степан Бандера в загальноукраїнському рейтингу «Вели-
ких українців» посів почесне третє місце, але цей факт ще не 
означає, що його життя й суспільно-політичні погляди відомі 
широкому загалові українців. Для багатьох із них Бандера досі 
залишається більшою мірою містичним символом національно-
визвольного руху аніж реальною людиною.

Прізвище Бандера походить не від «бандит», рівно як і не 
має жодного стосунку до молдавського міста Бендери. У бага-
тьох мовах це слово вживається у значенні «прапор», «хоруг-
ва». А ім’я Степан у перекладі з грецької означає «вінок».

Родина Бандери – це повітова еліта, в якій часто бували ві-
домі постаті українського визвольного руху, власне, від них він 
раз по раз чув різні історії про Українську революцію й україн-
ську державність.

У сім’ї Андрія та Мирослави Бандер було восьмеро дітей, з 
яких семеро прожили насичене страдницьке життя. Четверо 
братів Степана загинули насильницькою смертю, а троє сес-
тер відбули довгі роки ув’язнень (наймолодша дитина померла 
ще немовлям).

Всі діти отримали належну освіту – гімназійну та універси-
тетську. В тогочасному суспільстві освіті чоловіків приділялася 
значна увага. Тож Олександр і Василь, молодші брати Степа-
на, після закінчення Стрийської гімназії навчалися на агроно-
мічному факультеті Львівської політехніки. Таку ж освіту здо-
був і Провідник ОУН, але далі його життєва дорога звивалася 
через в’язниці та польські й німецькі концтабори. Олександр 
та Василь продовжили навчання після політехніки: Василь 
вступив на філософський факультет Львівського університету, 
Олександр виїхав до Італії, де навчався у Римській вищій школі 
економічно-політичних наук.

Із дитинства Степан мав проблеми зі здоров’ям – через рев-
матизм суглобів йому відмовляли ноги так, що він часто на-
віть не міг ходити. Те, що згодом Бандера зможе долати різні 
незгоди в житті, – є заслугою великої сили волі, яку цілеспря-
мовано виховував у собі майбутній провідник ОУН. Прикладом 
застосування такої акумульованої волі є історія його вступу до 
української скаутської організації «Пласт», що тоді була однією 
з небагатьох легальних спортивно-патріотичних організацій 
для молоді. Ставши учнем Стрийської гімназії, Бандера вод-
ночас захотів вступити до «Пласту», проте через проблеми зі 
здоров’ям його не взяли до організації. Бандера таки домігся 
свого аж із третьої спроби. 

14 червня польська поліція заарештувала Бандеру разом із 
його товаришем – інженером Богданом Підгайним. Слідство 
тягнулося довго, і, можливо, підозрюваних не вдалося б під-
вести до суду, але до рук поліції потрапило багато документів 
ОУН, так званий «архів Сеника», який зберігався в Чехословач-
чині. Документи цього архіву дали можливість польській поліції 
встановити величезну кількість членів та керівників ОУН. 

Після двох років допитів, фізичних і моральних тортур Бан-
деру перевели в одиночну камеру та закували в кайдани. Але 
і в цих умовах він шукає способів зв’язатися з товаришами та 
підтримати їх. Під час прийому їжі йому розковували руки, і він 

встигав за цей час на дні миски робити послання до друзів.
Про причини успіхів слідчої поліції Бандері стало відомо пе-

ред самим судовим процесом від адвоката.
Аналізуючи можливі шляхи, якими архів потрапив до поля-

ків, Бандера дійшов висновку, що єдиним польським шпигуном 
міг бути Ярослав Барановський, референт зв’язку з Краєм та 
діючий секретар ПУНу. Висновок про зраду Барановського був 
однією з причин майбутнього розколу в ОУН.

Від 18 листопада 1935 року до 13 січня 1936-го у Варшаві 
відбувався суд над дванадцятьма членами ОУН, звинуваче-
ними в співучасті у вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі 
Броніслава Пєрацького. На лаві підсудних із Бандерою було 
ще одинадцять людей. Акт звинувачення зайняв 102 сторінки 
машинопису. Звинувачені відмовлялися говорити по-польськи, 
віталися окликом «Слава Україні!», перетворивши залу проце-
су в трибуну пропаганди ідей ОУН.

13 січня 1936 року в переддень Нового року оголосили ви-
рок, за яким Бандеру, Лебедя, Карпинця було засуджено до 
страти, інших – від 7 до 15 років криміналу.

Процес мав всесвітній розголос, польський уряд не на-
важився виконати вирок над трьома смертниками і розпочав 
переговори з легальними українськими політичними партіями 
про «нормалізацію» українсько-польських взаємин, і згодом 
проголосив амністію. Бандері та його двом товаришам було 
замінено кару смерті на довічне ув’язнення. Це дало можли-
вість провести над Бандерою та кількома членами ОУН ще 
один процес у Львові в справі декількох терористичних актів. 
У Львівському процесі на лаві підсудних був уже 21 звинуваче-
ний. На цьому процесі Бандера відкрито виступав як крайовий 
провідник ОУН.

На Варшавському і Львівському процесах Степан Бандера 
отримав загалом аж сім довічних ув’язнень. Кілька спроб під-
готувати втечу Степана з тюрми були невдалими. У в’язниці 
Бандера просидів аж до 1939 року – до захоплення Польщі 
німцями.

Уже в ті роки НКВС цікавиться діями ОУН, зокрема, Бан-
дери. 24 червня 1936 року, коли Бандера давав свідчення на 
Львівському процесі, в залі до його слів уважно прислухався 
московський дипломат Свєтняла. Бандера, пояснюючи мету 
і методи боротьби українських націоналістів проти російсько-
го більшовизму, говорив: «ОУН виступає проти більшовизму 
тому, що більшовизм – це система, якою Москва поневолила 
українську націю, знищивши українську державність... Більшо-
визм засобами фізичного винищування бореться на східно-
українських землях із українським народом, а саме – масовими 
розстрілами в підземеллях ГПУ, виголоджуванням мільйонів 
людей і постійними засланнями на Сибір і Соловки... Більшови-
ки приміняють фізичні методи, тому й ми вживаємо в боротьбі 
з ними фізичний метод...”. 

Василь ПаНаСюк,
викладач Чортківського державного 

медичного коледжу 

Народжений під знаком – Прапор,
 або Маловідомі сторінки з життя Степана Бандери

досліджуючи життя та боротьбу Степана Бандери, дошукуймося правди та намагаймося розібратись 
у засадничих деталях історичних подій. Степан Бандера має стати прикладам для сучасної молоді, 
взірцем незламності та відданості національній ідеї заради якої він жив. Нація житиме вічно, якщо 
народжуватимуться такі герої-борці, готові задля Української держави віддавати всі свої сили, 

а при потребі – життя. Маємо бути гідними їхньої жертви!

Історія – це насправді не те, що було, а те, що написано; а 
також надруковано, сфотографовано, мікрофільмовано, зазнято 
на кіноплівку тощо.

І скільки б не сперечались прибічники різних шкіл, найбільша 
роль у розгойдуванні колеса історії (яка різниця в який бік!) на-
лежить Особистості.

24 грудня виповнилося би 76 років із дня народження журналіс-
та, політика-демократа, Героя України В’ячеслава Чорновола.

Перебираємо старі газети, листівки, теку з фотографіями Чор-
новола. Це не просто пам’ять, матеріалізована в клаптиках фо-
топаперу, це – історія нашої країни, «Моєї України» – сказав би 
В’ячеслав Максимович. А вона дуже непроста... Та на кожному 
етапі українського державотворення були люди непоступливої 
твердості, які ревно прагнули незалежності України і вірили, що 
постане могутня, єдина, європейська держава, ймення якій – 
Україна!

Однією із таких величних постатей в історії України є В’ячеслав 
Чорновіл – вічний романтик, талановитий політик, великий син 
України, чия газета називається «Час», а партія «Рух». Бо він 
сам, як ніхто інший, умів цінувати Час і творити Рух…

Страдницький шлях пройшов В’ячеслав Чорновіл… 1965 року 
прокотилася хвиля політичних арештів. Чорновола звільнили з 
роботи за публікацію творів у «Молодій гвардії» поезій Івана Дра-
ча й В.Стуса. Саме тоді він розпочав роботу над працями «Лихо з 
розуму», «Правосуддя чи рецидиви терору», «Хроніка таборових 
буднів». За них 1967-го він отримав три роки ув’язнення. Повер-
нувшись із в’язниці, з січня 70-го почав видавати позацензурний 
журнал «Український вісник», де висвітлювалося багато про-
блем, про які не можна було писати в офіційній пресі; повідомляв 
про арешти, переслідування людей. Почалися масові арешти 
української інтелігенції. Заарештували і його, цього разу він діс-
тав 6 років в’язниці в Мордовії і 3 – заслання в Якутії. 

Паруйр Айрікян, лідер Національної об’єднаної партії, радник 
президента Вірменії (весна 2000 р.) згадує: «Зі Славком я позна-
йомився в Мордовії, в зоні особливого режиму. Він був неначе на-
чинений енергією, навіть в зоні займався спортом; багато читав, 
писав, встановлену робочу норму (ми шили рукавиці) він викону-
вав не за 8, а за 3 години – решту часу займався самоосвітою». 

У 1980 році Чорновіл ще отримав третій термін за членство у 
правозахисній Українській Гельсінській спілці й відбував його в 
Якутії. Аж у 1985 році йому було дозволено повернутися в Укра-
їну.

Найвірогіднішим наслідком будь-якого протесту проти тодіш-
ньої системи були тюрми, концтабори, заслання або й смерть. 
Відношення персоналу тюрем до в’язнів було жахливим. Арсенал 
переслідувань дисидентів був надзвичайно винахідливим. Попри 
всі нюанси кожної зі судових справ справедливою залишається 
теза В’ячеслава Чорновола, висловлена ним в останньому слові 
на процесі 1967 р.: «Суд наді мною – це прямий наступ на право 
людини мати свою думку, свої переконання». Як додаткові засо-
би активного «виховання» в таборах використовували ПКТ (при-
міщення камерного типу), ШІЗО (штрафний ізолятор, те ж саме, 
і карцер у тюрмі, де годували раз на два дні), камери-одиночки. 
До знущань додавались приниження: в’язня не повідомляли про 
зустріч із рідними, а несподівано забирали, роздягали догола, 
заглядали у рот, вуха і, вибачайте, в задній прохід, повертали 
лише нижню білизну, а для побачення видавали іншу; подібну 
процедуру вчиняли й з тими, хто приїжджав на побачення.

Фактично єдиною зброєю в’язнів проти «щедрот» «виховате-
лів» було оголошення голодування. Та адміністрація таборів на 
це реагувала карцерами й ін. Голодуючий був позбавлений пра-
ва вмерти. Близько критичної межі його годували штучно, роз-
дираючи спеціальними пристроями рот і подавали їжу через за-
пханий у шлунок зонд. П’ять тривалих голодовок В.Чорновола в 
умовах ув’язнення переривались насильницькими годуваннями, 
що спричинило важку хворобу горла. До боротьби з інакодумця-
ми активно залучалися психіатричні лікарні. До «талановитого» 
винаходу новочасних інквізиторів не додумались ні Гітлер, ні 
Сталін. Вишукане єзуїтство полягало в тому, що ув’язненого в 
психіатричку могли «лікувати» до смерті. 

У 1985 р. В’ячеслав Чорновіл повернувся в Україну, та життя 
його спокійнішим не стало. Це нова сторінка біографії Чорново-
ла, незабаром і для України настали нові часи. З ініціативи ге-
нерального секретаря ЦК КПРС М.Горбачова почалася так зва-
на перебудова. Політика гласності відкрила білі плями в історії 
України.  

У 1990 р. було ліквідовано статтю 6 Конституції СРСР, що спри-
яло розвитку багатопартійності в Україні. Вчорашній «зеківський 
генерал» В’ячеслав Чорновіл – голова Львівської обласної ради 
та обласного виконавчого комітету, а також – депутат Верховної 
Ради України. У 1991 р. – був кандидатом у Президенти Украї-
ни (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %), пізніше на Великій 
козацькій раді Чорновола обрано гетьманом українського коза-
цтва. 1992 р. – голова Народного Руху України.

1999-й рік. Наближалися президентські вибори. Це був остан-
ній рубіж між минулим і майбутнім, між демократичним і тота-
літарним шляхом. Треба було згуртувати Рух, з цією метою 
В’ячеслав їздив по всій Україні. 23 березня він приїхав на день 
народження до сестри і сказав: «Рух докупи я вже зібрав»... А 
25-го вночі В.Чорновола не стало... Дуже хотів встигнути на пле-
нарне засідання в п’ятницю. Через те, провівши у четвер низку 
напружених і плодотворних зустрічей у Кіровограді, надвечір по-
мчав до Києва. Саме помчав, оскільки рух стрімкий, безперерв-
ний – був суттю Чорноволового життя. І тут... Версії, припущення, 
чутки ширяться й тепер довкола. Як же так? Невже ж усе-таки 
вбито В’ячеслава Чорновола?!

25 березня 1999-го, о 23-й годині 30 хвилин автомобіль, у якому 
В’ячеслав Чорновіл повертався з Кіровограда, на великій швидко-
сті врізався у вантажівку, котра в ту мить чомусь розверталася. 
У тій дорожньо-транспортній (за офіційною версією) пригоді на 
п’ятому кілометрі Бориспільської траси за 20 км до Києва загинув 
лідер Народного руху України. Його вбили у русі – в дорозі, на шля-
ху до тієї, іншої України, за яку він платив здоров’ям і життям… 

У цьому місці хочеться зробити паузу... Щоби помовчати, за-
палити власну свічу пам’яті за Великим українцем.

алла Бала, 
викладач Чортківського державного медичного коледжу

Збудуймо Українську державу, 
про яку він мріяв

(До дня народження В’ячеслава Чорновола)
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Відзначати свято урожаю – то є обов`язковою 
справою для «Довіри». От і цьогоріч не від-
ступили від заведеного звичаю. Щоправда, 
урочисті підсумки у роботі затягнулися в часі 
– відзначали не як завше, в кінці серпня чи у 
День працівників сільського господарства, а 
під кінець грудня, у минулу суботу. За бага-
то накритими хлібом (тим, що виростили) та 
сіллю столами зустрілися працівники усіх від-
ділків ПАП, сільські голови та громадські діячі 
сіл, у яких орендує землі «Довіра», керівни-
цтво району – голови районних адміністрації 
та ради Степан Кобіс і Володимир Заліщук, 
а також друзі підприємства заступник голови 

райради Любомир Хрустав-
ка, головний лікар ЧЦКРЛ 
Роман Чортківський, началь-
ник управління держказна-
чейства Ярослав Загайко, 
начальник управління агро-
промислового розвитку РДА 
Іван Заболотний та колишній 
його керівник Іван Обліжок й 
інші шановані гості.  

Щонайперше благословив 
дійство своїм напутнім сло-
вом та спільною молитвою 
духовний наставник о. Ми-
кола Малий. Директор при-
ватного агропромислового 
підприємства «Довіра» Іван 
Войцишин подякував усім 
присутнім за сумлінну працю 
з обробітку землі, вирощу-
вання хліба усім хліборобам; 
за щиру допомогу, підтримку 

– друзям, колегам, за співпрацю – районній 
владі. Привітали хліборобів із обжинками та 
побажали усіх гараздів, ще кращих урожаїв у 
наступному році керівники краю.

Треба сказати, що цьому аграрному підпри-
ємству довірили обробляти свої паї жителі 
п’ятнадцяти сіл нашого та сусіднього Залі-
щицького районів. Лише у нашому районі пра-
цюють землероби на 4692 га поля. На такій 
обширній території діють сім відділків – Ста-
роягільницький, Білобожницький, Милівець-
кий, Босирівський, Криволуцький, Шульганів-
ський та Лисівецький.

Основне багатство підприємства – люди, які 
тут працюють (а у «Довірі» небагато-немало 
близько 150 осіб). Тому це давно стало своє-
рідним гаслом у роботі ПАП «Довіра». Того дня 
на урочистостях гідно пошанували за достой-
ну працю, особистий вклад у агропромисловий 
розвиток району Почесними грамотами від 
райдержадміністрації та райради пенсіонера, 
сімдесятиоднорічного жителя Надзбручан-
ського краю, шофера Івана Шкляра, комбай-
нера Івана Захарківа з найвіддаленішого у те-
риторіальному вимірі відділку «Босирівський», 
оператора сушки із відділку «Білобожницький» 

Григорія Павлиніва, механізатора з «Шульга-
нівського» Ігоря Сеніва, тракториста зі «Старо-
ягільницького» відділку Антона Ричаківського. 
Їх поздоровив і вручив відзнаки голова райра-
ди Володимир Заліщук, а голова РДА Степан 
Кобіс подякував і нагородив грамотою очільни-
ка ПАП «Довіра» Івана Войцишина. 

Жіночий вокальний ансамбль «Перевесло» 
(кер. – Г.Прондюк) та вокаліст М.Пуляк дару-
вали трударям землі вдало підібрані саме для 
цього свята пісенні вітання. 

оксана СВиСтУН, 
фото автора

Обжинки

А ми жито ізжали, 
щоб за рік знову діждали...

так співається в обрядовій обжинковій пісні. У цих простих словах – істинний 
смисл хліборобської долі: усе його життя якимись невидимими, проте нерозривними 

путами  пов’язане із земелькою, володаркою усіх його дум, помислів та надій. 
Закінчення жнив, а коли ще й з непоганим урожаєм, – чи не найрадісніша подія для 
землероба. Підтримують віддавна започатковані традиції нашого народу, як-от 

обжинки, і сучасні агропідприємства. 

Пошанування

«Золотий дубль»! І цим все сказано
Уперше за часи незалежної України чортківська футбольна команда – ФСк «Чортків» здобула кубок області й стала чемпіоном 

тернопілля в сезоні 2013 року. Урочистості з нагоди вшанування нашої команди за участю її шанувальників відбулися 
на католицьке Різдво, 25 грудня, в районному будинку культури ім. к.Рубчакової.

– Не один десяток років чекала футбольна 
Чортківщина на цей успіх, – зазначив у своєму 
вітальному слові голова районної федерації з 
футболу Іван Стечишин. – Ще далекого 1991-го 
чортківський «Кристал» виборював кубок облас-
ті, цей успіх повторив марилівський «Марспирт» 
два роки тому. У сезонах 2002-2003 років двічі по-
спіль чемпіоном Тернопілля ставав «Авіаносець» 
з берегів Серету. А ось «золотий дубль» – такого 
в історії чортківського футболу ще не було.

Керівник футбольної господарки краю передав 
вітання від голови обласної федерації футболу, 
віце-президента ФФУ Володимира Мариновсько-
го та запросив винуватців свята на нагородження. 
Ось вони – наша спортивна гордість, під відомий 
на увесь світ футбольний марш Блантера вихо-
дять на сцену: Андрій Ярош, В`ячеслав Савіцький, 
Микола Кушнір, Микола Левчук, Володимир Гуме-
нюк, Павло Ткачук, Юрій Побуринний, Максим Ри-
жак, Віктор Ковальчук, Віктор Слободян, Богдан 
Чинчик, Віталій Іваськів, Михайло Клим, Роман 
Бардокін, Василь Рибак, Михайло Оліяр, Андрій 
Хоптовий, Ігор Садковський, Павло Гаврилишин, 
головний тренер команди Віктор Данилишин, 
тренер Іван Брикайло, президент клубу Валерій 
Соколенко, адміністратор команди Орест Багрій, 
лікар Роман Гула. (До речі, Віктор Ковальчук і Ві-
ктор Данилишин визнані як кращі гравець і тренер 
чемпіонату, з чим ми їх і вітаємо!). А тим часом на 
великому екрані демонструються миті футболь-
них баталій, які упродовж сезону “ловив” фотока-
мерою наш фотокор Орест Лижечка. 

(Закінчення на 10-й стор.)

Довідка щодо урожаю-2013 у ПАП «Довіра»
(за інформацією, наданою головним агрономом управління агропромислового 

розвитку РДА Петром Березовським)
Озимих зернових і зернобобових культур: пшениці зібрано 3267 т із 830 га при урожайнос-

ті 40 ц/га, ячменю – 186 т зі 86 га, урожайність – 21,6 ц/га (один з кращих показників в районі), 
ріпаку – 626 т зі 433 га, урожайність – 14,5 ц/га.

Ярих: пшениці намолочено 438 т зі 126 га при урожайності 34,8 ц/га, ячменю зібрано на 
площі 152 га у вазі після доробки 324 т при урожайності 21,3 ц/га.

Кукурудзи на зерно посіяно було на 1771 га (найбільша посівна площа серед місцевих 
аграріїв) і намолочено 9215 т, урожайність – 52 ц/га.

Горох визрівав на площі у 35 га і зібрано 83 т, урожайність – 23,7 ц/га.
Цукрові буряки у кількості 1600 т було зібрано з площі у 67 га, урожайність – 239 ц/га.
На зерно і зелений корм під урожай-2014 господарством посіяно озимих культур 1373 га. 

Підготовлено грунт під посів ярих культур на площі 3319 га.
На сьогодні ПАП «Довіра» проводить реконструкцію тваринницького комплексу під брой-

лерну фабрику потужністю 600 тис. голів птиці річного утримання.
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Лідери

Звісно, не повірили, 
мовляв, молодий, надто 
молодий, не має досвіду. 
Що може зробити така 
молода людина? Село ж 
дуже велике! А всім білів-
чанам хотілося мати ві-
йта відповідального, по-
рядного, працьовитого. 
Минуло три роки. І саме 
таким проявив себе Во-
лодимир Петрович.

Наша вулиця Кадуб 
метрів за 200 від вулиці 
Кн. В.Великого у Чорт-
кові. Тому ми й більше 
пов`язані з Чортковом: 
ЗОШ № 5, лікарня, ап-
теки, відділення банків, 
пошта – все це поруч, а 
до сільської ради – хіба 
за якоюсь довідкою. 

Та молодий голова с. 
Біла сам іде до людей: 
зустрічається зі своїми 
виборцями під час сіль-
ського сходу – просто 
на вулиці, щоб дізнати-
ся, що кого турбує. Крім 

цього, організував освітлення вулиці 
шляхом реконструкції світломережі су-
часними енергоекономними лампами. 
Подбав і про централізований вивіз 
сміття. Щоп`ятниці приїжджає машина, 
тому стало чисто й на вулиці, і навколо 
неї. Він же посприяв підключенню до 
мережі Інтернет. Подбав про ремонт 
дороги. Може, й не ідеальний, як заува-
жить хтось, але роботу зроблено. Дуже 
багато корисного, потрібного для лю-
дей робиться в самому селі. Ми, жителі 
віддаленої вулиці, дізнаємось про це із 
«Білівського часопису», тож вдячні всім, 
хто причетний до випуску вісника, де, 
крім головного змісту про події в селі та 
сільраді, є й коротенькі повідомлення 
«Вітаємо», «Кого приніс лелека», «Жи-
вемо спортивно», «Кольоровий світ 
дитини», «Співчуття» та ін. Засновник 
і видавець газети – Білівська сільська 
рада, за чиї кошти й друкується. 

Справді, що не робив би Володи-
мир Шматько як сільський голова – все 
робить на совість, обдумано, прагне 
чинити добро, прагнучи змін на краще 
для своїх виборців. Хочеться, щоб і в 
новому році таких потрібних справ по-
більшало! 

Ганна кУРЧак – 
за дорученням жителів 

вул. Кадуб с. Біла

Відповідь гранично зрозуміла і ясна – в єдності, узгодже-
ності дій школи і громадськості. Отож, ця тема розкривалась 
всіма виступаючими протягом всього семінару. Але про все 
за порядком. Ошатна, по-сучасному оздоблена каменем 
одноповерхова школа із пророчою вивіскою «Учітеся, бра-
ти мої, думайте, читайте» привітно зустріла нас в центрі 
села, обіч шляху, що веде до Теребовлі, в особі директора 
Г.З.Підперигори, яка люб’язно провела нас в просторий ак-
товий зал, де урочисто прозвучав гімн школи у виконанні ді-
тей. Після цього з допомогою мультимедійної системи були 
представлені на наш огляд славні сторінки історії школи та 
імена людей, що її творили. Архівні матеріали засвідчують, 
що школа бере свій відлік із 1889 року. І першими вчителями 
в ній були Володимир і Наталія Касіяни. Йшли роки, школа 
розбудовувалась, змінювались її вчителі й керівники. У 1946 
році школу очолює А.І.Годжик, в 1958-му – О.М.Давидюк, 
1986-му – Б.О.Сухий, а в 1995 р. – Н.А.Габруська. Із 1997 р. – 
колишня її випускниця Г.З.Підперигора.

Школа дала світові чимало славних імен. Наприклад, відо-
му письменницю Теодозію Зарівну. 

Приємно схвилювала і розчулила присутніх концертна 
програма: спів японською мовою, виступ місцевого лемків-
ського хору, учасницею якого була й директор. Школа, батьки 
і влада – це прозвучало основним лейтмотивом виступу за-
вуча ЗОШ Г.Я.Грицик, яка з радістю поділилась здобутками 
школи, опираючись на яскраві слайди. Далі звучав виступ 
Я.М.Огаля, сільського голови, який визнав, що школа – це 
справді соціокультурний центр села. «Запорука успіху – в 
тісній співпраці школи, батьків і громади» – перекликалась 
із попередніми тема виступу голови студентського комітету 
Г.І.Кілівник. Більш ніж переконливим був виступ завклубом 
О.П.Деренюк. «Спільна робота сільського будинку культури 
і школи – запорука формування естетичних та моральних 
якостей молодого покоління». Та найбільш яскравим, прони-
кливим, щирим став виступ В.С.Градового, директора ПАП 
«Дзвін», котрий чи не найбільше приклався до надання школі 
сучасного вигляду та дизайну і до матеріального її оснащен-
ня. «І взагалі: буде якісна освіта, то буде багата держава і 
достойне життя!» – зазначив пан Василь. Цій меті підпоряд-
кована традиція школи нагороджувати обдарованих дітей 
матеріально в урочистій обстановці, коли присутні представ-
ники церкви, влади, громадськості села. Це надає значущос-
ті нагородам, що їх вручають талановитим школярам, а обда-
ровані діти – це основна наша і опора, й надія, і гордість села. 
Про це та про інші методичні проблеми, що сьогодні назріли, 
та способи їх розв`язання в умовах сьогоднішньої школи в 
контексті створення іміджу говорила завідуюча методкабі-
нетом О.Я.Данильчак. Детальний аналіз напрацювань шко-
ли та основні зауваження за слідами методичної перевірки 
шкіл району дала методист РМК Л.М.Кастранець. Заключним 
і завершальним етапом семінару був виступ начальника райво  
Т.В.Яремко, яка згадала, у яких суперечках і труднощах при-
ймалися рішення щодо оновлення старої запущеної будівлі 
школи, встановлення вікон, перекриття і як наслідок – чіт-
кої взаємодії влади, громади, керівництва освітнім відділом 
школі було надано якісно нового зовнішнього і внутрішнього 
вигляду. І справді, школа вийшла на якісно новий рівень в 
усіх статках, що є повчальним для інших шкіл району.

І на завершення семінару відбувся виступ шкільної агіт-
бригади на екологічну тематику, що звучав особливо акту-
ально як заклик: «Люди, збережіть матінку-природу, інакше з 
нею і люд пропаде!».

Світлі і просторі класи, привітні вчителі, розкуті, впевне-
ні в собі діти – отакою побачили школу ми і, не дивлячись 
на негоду та відсутність світла, – це була яскрава сторінка 
культурно-освітянського життя району, яку мені як директо-
ру малої школи особливо приємно перегорнути сьогодні, під 
завісу року, що минає, і знайти у ній раціональне зерно для 
себе як керівника.

Василь ПалаМаР, 
директор Чорнокінецьковолянської ЗОШ І – ІІ ст. 

Розпочала урочистий захід директор 
Суботньої школи польської мови Марія 
Пустельник. Було влаштовано деклама-
торський конкурс, в якому брали участь 
власне учні нашої школи. У відборі най-
кращих членам журі довелося нелегко. 
Також хор під керівництвом Уляни На-
влоки подарував гостям різдвяні пісні у 
своєму виконанні. 

Не можна не відмітити й те, що деле-
гація з Польщі зробила величезний пре-
зент нашій школі – подарувала шістде-
сят сучасних підручників для вивчення 
й удосконалення польської мови, за що 
ми безмежно вдячні.

Така акція проходить в Чорткові уже 
вчетверте. Раніше майже в такому 

складі делегація приїжджала до на-
шого міста влітку. Тоді вона проводила 
акцію впорядкування польських могил 
на кладовищі.

Галина ПЕтРЕНко, 
учениця Суботньої школи 

польської мови
Фото Віталія ЗатильНоГо

І чи не найбільше чекала на свято 
Миколая наша сільська дітвора. Село 
у нас невеличке, та люди живуть добрі, 
привітні. Недільного дня діти разом з 
батьками, родичами прийшли до сіль-
ського клубу. Свято розпочала ведуча 
Олеся Вовчук. Вона розповіла історію 
походження святого. А далі наші най-

менші артисти читали вірші, співали 
пісні. Це зокрема Денис Федорків, Юля 
Засійбіда, Максим Струк, Наталя Бед-
нарська, Мар`янка Головата. Вони ви-
словили у своїх віршах любов, повагу 
до Чудотворця Миколая. А також у про-
грамі свята були сценки, в яких брали 
участь Саша Струк, Христинка і Назар 

Підковичі, Мар`янка Засійбіда, Діана та 
Максим Головаті, Руслан Федорків та 
Сніжана Решітко. І прийшли на свято 
до нашого клубу найменшенькі діточки, 
які тремтячим голосочком розказували 
Миколаю віршика, щоб одержати від 
нього даруночок. Це Назарчик Пла-
вуцький, Максимко Данчишин, Володя 
Монзолевський, Іринка Кавалок, Карі-
ночка Засійбіда та Вікуся Фаріон.

Коли Миколай завітав на наше свято, 
радості не було меж – як у малечі, так і 
в дорослих. Він побажав усім присутнім 
здоров`я міцного, щастя земного і всіх 
благ. А на завершення роздав діткам 
подарунки та пригостив усіх присутніх 
в залі солодощами. Спасибі нашому 
спонсору – директору ПАП «Дзвін» 
В.С.Градовому: здоров`я йому, успіхів 
у його нелегкій праці бажають також 
батьки наших дітей. Нехай Бог вина-
городить його старання сторицею. А 
після закінчення свята на дітей чекав 
солодкий стіл.

Зоряна даНЧиШиН, 
завідувачка сільського клубу 

с. Білий Потік

Походеньки Миколая
Поминуло одне із найшанованіших свят не лише дітвори, а й дорослих. 

кожен з нас просив у святого якогось дарунку: чи то матеріального, чи навпаки – цінностей високодуховних, 
як то мир, спокій, добро, милосердя або найціннішого скарбу – здоров̀ я.

Дружба – пшиязнь
до Чорткова завітали гості з Польщі, зокрема керівник групи і 

комендант загону харцерів з ополя Міхал Венгляж, його помічник адам 
дера, керівник жіночої дружини харцерів Малгожата Ухнаст і власне самі 
харцери:  каспер Сівак, Міхал Пжисєнжнюк, Гжегож Пукас та юзеф Пукас. 

акція проходила під назвою «Польський Миколай – дітям з України».

Людям на добро
Ще будучи кандидатом на посаду Білівського сільського голови, 

Володимир Шматько закликав: 
«Чекати на зміни нічого не змінюючи – марно».

Гарний приклад для кожного 
– позитивний досвід колег

Під завісу року, що минає, хочеться згадати 
щось світле і знакове для нас усіх в такий 

тривожний, неспокійний час, з тим, щоб, можливо, 
відшукати певне моральне підґрунтя для подальших 

кроків і діянь. Згадка, що дає надію, спогад, що 
аж проситься в народ, – це семінар директорів 

загальноосвітніх шкіл, що відбувся в листопаді на базі 
Ридодубівської ЗоШ І – ІІ ст. з темою промовистою 

і актуальною: «творча співпраця педагогів, учнів 
та громадськості щодо створення позитивного 

іміджу навчального закладу» або ж по-іншому – як 
врятувати школу на селі в умовах стагнації економіки 

та ще й зробити так, щоб вона стала окрасою села 
та осередком моральності і культури. 

Ридодуби! Ридодуби!
Краю світлий, краю любий!
Село славне й милі люди.
Школу видно звідусюди, 
Тож майбутнє у нас буде!
Нехай щастя з ним прибуде!

Дарунки заслужили й заробили
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Покуття Бамбетель

Уперше озветься різдвяний дзвін побіля 
храму Миколая Чудотворця у с. Капустинці – 
адже вивершено його упродовж 2013 року й 
освячено власне у день літнього (травнево-
го) св. Миколая. Збудовано на збірки греко-
католицької громади, котра досі відправляла 
релігійні треби у прилаштованому для таких 
цілей приміщенні колишньої панської садиби. 

У Мухавці на церковному подвір`ї завдяки 
пожертві спонсорів та стараннями духовного 
наставника о. Дмитра Ненчина та всіх пара-
фіян збудовано цілий комплекс: встановле-
но фігуру Ісуса Христа і викладено мозаїкою 
фонтан.

На свято Успіння Матері Божої у с. Милів-
ці посвячено джерело та фігуру Пречистої 
Діви Марії: на це дійство зійшлося майже все 
село та гості з сусідніх сіл: Капустинці, Забо-
лотівка, Улашківці, Лисівці, Сосулівка. Місце 
для композиції вибрано під горою, навпроти 
пам`ятника «Борцям за волю України».

Неділя Всіх святих, 30 червня, стала днем 
освячення у с. Шульганівка нового храму, 
Свято-Воскресенського чоловічого монасти-
ря.

Вивершується спорудження каплички Бого-
родиці й на подвір`ї церкви УПЦ КП у с. Біла. 
2013-го року якраз поминуло вісім десятиліть 
капличці Пресвятої Богородиці у Малих Чор-
нокінцях, що є візитівкою села. Її любовно по-
новлено й відремонтовано та освячено якраз 
на Романа, у день іменин жертводавця – ди-
ректора ПАП «Добробут» Романа Кузя.

Фігура Матері Божої осіває Своїм ликом і 
пам`ятник-меморіал односельчанам, заги-

блим у Другій світовій війні, та воякам УПА, 
котрий постав у с. Горішня Вигнанка теж 2013 
року замість колишнього. 

За ініціативою Коцюбинчицького сільсько-
го голови Ольги Війтик та сприяння коштами 
директора ПАП «Довіра» Івана Войцишина в 
самісінькому серці села встановлено фігуру 
Пречистої Діви Марії й освячено на саме свя-
то Різдва Матері Божої.

Велична християнська подія сталася і в 
Ридодубах: у тамтешньому храмі святих без-
срібників Кузьми і Дем`яна УПЦ КП замінено 
його найголовнішу святиню – престіл. 

На проборстві побіля білівського храму 
Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ у день 
святого рівноапостольного князя Володимира 
освячено духовно-катехитичний центр, який 
носить ім`я о. Степана Чеховського, котрий 
упродовж 27 літ служив Богові у с. Біла, був 
репресований комунобільшовицьким режи-
мом і депортований до Мордовії.

Установлено й покрито дашком каплицю 
Різдва Пресвятої Богородиці у Звинячі, яка 
знаходиться в приміщенні парафіяльної ре-
зиденції, збудованої ще наприкінці ХІХ ст. 
найвизначнішим парохом села, священиком 
УГКЦ о. Миколою Галущинським.

2013 рік став роком 20-ліття парафії церкви 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії у 
Чорткові: 1 вересня Преосвященним влади-
кою Бучацької єпархії УГКЦ кир Димитрієм 
Григораком побіля храму освячено фігуру 
Ісуса Христа «Друге пришестя» та Співоче 
поле.

«Голосонародівці» зазнайомилися з ним у 
соціальних мережах через нашого позаштат-
ного фотокора Володимира Тиховича. У такий 
же спосіб, через інтернет-спілкування, й ді-
зналися віхи його життєпису.

 – Народився у с. Палашівка, закінчив Чорт-
ківське педагогічне училище в 1985 р. Пізніше 
працював учителем в Улашківській восьми-
річній та середній школах, – розповів п. Воло-
димир. – Одружився з прекрасною дружиною 
Галиною, з якою йдемо спільною життєвою 
дорогою вже три десятки років. Вона зі с. За-
болотівка, зараз працює вчителькою у загаль-
ноосвітній школі (хорватська мова викладан-
ня). Тут, у Хорватії, відродила техніку квіллінгу 
(малюнка паперовими стрічками), мала вже 4 
самостійні виставки, а найважливішу – для 
представників дипломатичного корпусу в Рес-
публіці Хорватії (торік у грудні). Про квіллінг 
видала книжку на хорватській мові. 

 Після вступу до семінарії в Івано-
Франківську мене було порекомендовано на 
навчання до Хорватії. Там отримав дві вищі 
освіти. Працюю як греко-католицький свяще-
ник, викладач на Філософському факультеті в 
Загребі, а з 2007 року як директор Навчально-
виховного центру в м. Карловац. Член Наці-
ональної спілки письменників України з 2006 
року. Того ж року керівництво міста Карловац 
удостоїло мене нагороди почесного грома-
дянина. За перо взявся не так уже й давно. 
У 2011 році вперше була виконана урочиста 
пісня про м. Карловац. З особливим натхнен-

ням пишу українською мовою. В мережі мож-
на послухати мою авторську пісню “Вставай, 
о земленько моя!” у виконанні Христини Яцук; 
“Повернись” (музика Тані Піскарьової), що вже 
декілька тижнів перебуває на вершині націо-
нального хіт-параду “На всі 100”. Щодо подій 
на Майдані, знову ж таки ми з Танею Піскарьо-
вою написали чудову “Пісню єднання”, котру 
також можна почути на інтернет-сторінках. 
Нещодавно у передсвятковому концерті у м. 
Карловац відбулася прем`єра різдвяної пісні 
на хорватській мові “Хай вам буде щасливе 
Різдво!”, а ось нашим землякам пропоную 
нову колядку українською мовою. Усім близь-
ким моєму серцю землякам, родині, знайомим, 
журналістам та усім людям щирої української 
душі зичу щастя, здоров`я, витримки і Божого 
проводу! З Новим роком! Христос народився! 
Славімо його!  

Дзвонів різдвяних 
діждалась земля

У двадцять третій рік своєї історії вступає незалежна Українська держава. 
Позначений наш життєпис злетами і прикрими падіннями, вдоволенням та 

розчаруванням. та лиш одне не піддається сумніву: розкрилля віри. Густо-рясно 
упродовж літ незалежності проростає наша земля Божими домівками, котрі стають 
осердям християнського духу, – церквами й каплицями, фігурами святих та цілими 

духовними комплексами.

А хіба не такі зерна засіють в трепетні, роз-
чахнуті навстріч лише добрим почуванням душі 
малих милівчан обриси рідних святинь, та ще й 
зібрані-виготовлені власноруч? Ось макет сіль-
ської церкви – скопійований до точності: власне 
храм, капличка, дзвіниця. Ось різдвяна шопка, 
виготовлена із природних матеріалів, де й «ан-
гели чудяться, ...а віл стоїть трясеться, осел 
смутно пасеться, пастирії клячуть», а в яслах на 
сіні – новонароджене Дитятко Боже, маленький 
Ісусик. Сама шопка дбайливо і любовно стилізо-
вана під чисто українську оселю зі свіжого зрубу, 
під солом`яною стріхою, а обіруч віз та криниця з 
«журавлем», нагорі – різдвяна звізда. 

Такі атрибути, що є визначальними у баченні 
світу, представлені в кабінеті образотворчого 
мистецтва Милівецької ЗОШ І – ІІ ст., який визна-
но за один з кращих в районі. Ось так творити 
вчить своїх учнів вчитель Володимир Ткачик, у 
котрого за плечима 22 роки педагогічного стажу. 
«Це людина неабияких творчих здібностей, без 
якої важко уявити шкільне й позашкільне життя 
загалом, – зізнається педагог-організатор школи 
Наталія Гут. І додає «в тему»: – Ось ці роботи на-
правду приємно вражають гостей нашої школи. 
Бо вони насичені особливою енергетикою».

Ось ще й витинанки різного типу, маски, де-
рева й чудернацькі будиночки, замки. Малюн-
ки, де фрегат Військово-Морських сил України 
«Гетьман Сагайдачний», сонях із гронами кали-
ни в обрамленні жовто-блакитної барви. Вияв-
ляється, учні школи, творчість котрих настійно й 
бережливо розвиває та провадить учитель об-
разотворчого мистецтва, неодноразово става-
ли призерами конкурсів різдвяних композицій – 
приміром, торік. І не тільки цього, а й конкурсів 
малюнків «Світ очима дітей», «Майбутнє лісу в 

твоїх руках», «Захист прав дитини». А школяр 
Максим Цап`як дістав призерство навіть облас-
ного тематичного конкурсу малюнків. 

Прихилили колінця ангелятка. Зачудовано 
зорять на Дитя Богородиця Діва та святий Йо-
сиф. Здається, увесь навколишній світ притих 
затаєно, вслухаючись-вдивляючись у незбаг-
ненне диво Різдва Христа...   

І вифлеємська зіронька, 
щоб всяк колядував

Сьогодні у нас на «Бамбетлі»  – людина  поважна й високодуховна, наш земляк, 
а нині мешканець хорватії Володимир кубінський.

Ніч вифлеємська тихо спустилась 
На українські луги і поля... 
І ясна зірка ніжно схилилась: 
Дзвонів різдвяних діждалась земля! 

Приспів: 
Ангели світові звістку несуть, 
Пастирі дружно на поклін ідуть, 
Прихід вітають царя небесного: 
«Христос народився! Славімо його!». 

Діва Марія пестить Дитятко, 
В яслах повите на сіні твердім, 
Просить-благає Боже Янголятко 
Принести радість і щастя в кожен дім. 

Хай Україна славно святкує 
Божої ласки святеє Різдво! 
Кожна родина щедро віншує: 
«Христос народився! Славімо його!».

Скриня

Бо від Різдва Христа усі ми 
починаємось як з чистого листа

Від народження Спасителя беруть початок наші душі, сповнюючись правдою 
й добром, вірою та милосердям. й ті витоки живлять нас, 

мов чисте життєдайне джерело, упродовж всіх наступних літ.
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Віконце

У “Світлиці” ґаздували і всіх припрошували 
анна БлаЖЕНко, орест лиЖЕЧка

Їх творіння, іменоване житнім хлібом на дні, 
на черені, на дровах (які б означення не піді-
брати, сутність не змінюється), знане й поці-
новане на цілий куток: не лише в Улашківцях, 
а й у ближніх селах та Чорткові. Чи на весілля, 
де до всіх наїдків так смакує скибка духмяно-
го житнього хліба, чи на парастаси за душами 
спочилих у Бозі рідних – всюди потребують 
прикладання сил їх невтомні й умілі руки. 
Секретар тамтешньої сільської ради Ірина 
Попик, котра нині й за війта, на запитання, чи 
таку вправність господині перебрали від своїх 
мам, бабусь, прабабусь, лиш усміхається: «Та 
в нас всеньке жіноцтво, з хати в хату, залюбки 
пече!». І пояснює: просто часи вже інші, адже 
за вікном ХХІ століття, тож і кухня модерні-
зована та автоматизована. Тому й відійшов 
у минувшину п`єц, а з`явилися газові духовки, 
електричні хлібопічки, мультиварки...

І лиш одиниці поміж улашківського жіноцтва 
зберігають вірність одвічним українським тра-
диціям хлібопекарства. Моя співрозмовниця 
видобуває зі сховку пам`яті колишні часи й 
називає імена ще двох донедавна завзятих 
щодо випічки хліба із власним «автографом» 
господинь: Теодозії Басюк та Ольги Винник. А 
ще колись, значно раніше, короваї й буханці 

Йосифи Мельник славились. І в самої п. Іри-
ни, каже, й бабка пекла хліб постійно, і мама 
– та вже час від часу.

Вміють в Улашківцях і пекти, й варити, 
он, виявляється, весільна господиня Марія 
Моржинська надовкіл славиться: і у ближніх 
селах, і на Заліщанщині. Прошу мою співроз-
мовницю поділитися якимись суто улашків-
ськими рецептами приготування святвечірніх 
чи загалом різдвяних страв. Вона усміхається: 
у кожної ж господині їх – цілий куферок! Сама 
п. Ірина має в записнику й час від часу готує 
аж 30 (!) різновидів салатів – звісно, чергуючи 
їх. Та все ж ми зійшлися в думці, аби оприлюд-
нити для читачок районки коротенький опис 
того, як можна приготувати пісні голубці на 
свят-вечір за аналогією з минувшиною.

Отож, крижівка має бути неодмінно з ква-
шеної капусти, листки великі. Начинка – кру-
па гречана, спасерована на олії цибулька, 
вим`ята варена картопля (небагато). Сфор-
мовані голубці складаються в алюмінієвий 
баняк, який на стику з кришкою щільно облі-
плюється тістом. І він садовиться в піч. Такі 
запечені голубці – справжня смакота, спро-
буйте!

 

Започаткувався рік 2013-й на наших тере-
нах вшануванням славнозвісної росохацької 
патріотичної групи, котра об`єднала відчай-
духів, які 40 літ назад, проти ночі 22 січня 1973 
року, здійняли над Чортковом жовто-блакитні 
прапори. Під стать тій даті стало й 95-ліття 
крутянської трагедії. У тім же міжчассі група 
наших краян мала за велику Божу благодать 
побувати на «Подячній просфорі» у Києві й 
розділити різдвяну радість із Патріархом, 
Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом та 
прийняти патріарше благословення. Відтак 
свій перший прийом громадян у ранзі народ-
ного депутата України від нашого виборчого 
округу здійснив Іван Стойко і дав районці 
перше інтерв`ю. Далі низка християнсько-
патріотичних подій збагатилася вже другим 
візитом до Чорткова колишнього Глави УГКЦ 
Блаженнішого Любомира Гузара. Ось такий 
надихаючий старт мав рік 2013-й.

Тоді ж, на старті року, розпорядженням Пре-
зидента України головою Чортківської район-
ної адміністрації призначено Степана Кобіса.

А весна – вона розквітла сонцесяйною 
усмішкою після довжелезної обридлої зими, 
котра сипонула височенними снігами ще й 
у квітні. Розквітла – й одразу ж проминула, 
давши місце гарячому літу вже у травні. Й та 
усмішка потому таки відгукнулася осінньою 
печаллю, бо хлібороби не дочекалися очіку-
ваної врожайності із багатьох (якщо не біль-
шості) культур. Запізніла посівна, посуха, від-

так раптові й несамовиті зливні дощі – всьому 
тому «букетові» сюрпризів природи не зара-
дила й погідна осінь. Хоча ми, звісно ж, не за-
лишилися без хліба. І хоч загалом до прикрос-
ті банально не вродила картопля, та на всю 
потужність завдяки новітньому оснащенню, 
внаслідок інвестування агрохолдингу «Мрія», 
запрацював Товстеньківський крохмальний 
завод – новинка економічного потенціалу 
краю. Запустив черговий сезон, діставшись 
нових господарів та нове наймення – Чортків-
ське виробництво ТзОВ «Радехівський цукор», 
і флагман місцевої промисловості, колишній 
Чортківський цукровий завод.

Упродовж 2013-го Чортківщина повищала 
в статусі, уклавши угоду про партнерську 
співпрацю між Чортківською районною радою 
та Тарнобжегським повітом Підкарпатського 
воєводства республіки Польща. А сам Чорт-
ків із другої спроби таки дістався статусу міс-
та обласного значення.

Започаткувалося районне представництво 
Всеукраїнського об`єднання малого та серед-
нього бізнесу «Фортеця», народженого по-
датковим майданом 2010 року. Бізнесова но-
вація майже водночас мовби перегукнулася 
з новацією культуральною – започаткованим 
на теренах Чортківщини конкурсом «Людина 
року в галузі культури», що виокремив кілька 
десятків постатей переможців у різних номі-
націях. Приємних подій на ниві культури що 
далі, то більшатиме: у с. Шманьківці, на вітців-

щині «батька» стрілецького славня Степана 
Чарнецького, відбудеться черговий обласний 
фестиваль мистецтв української національ-
ної пісні «Червона калина»; до Чорткова уже 
вчетверте за його історію завітають кіно-
шники, вдавшись до зйомок фільму «Урсус»; 
40-річчя початку своєї творчої долі, що про-
стелилася із редакційних стін Чортківської ра-
йонки, щиро поділятиме з місцевою громадою 
заслужений діяч мистецтв України, відомий 
поет-пісняр Степан Галябарда. До всесвітньої 
«павутини» – мережі Інтернет додасться ще аж 
п`ять бібліотек-філіалів району: с. Улашківці, 
Шульганівка, Звиняч, Джурин, а також Чортків-
ська районна дитяча; збереться V літературно-
мистецький фестиваль «СлОвія-2013».

Не бракувало в році, що минув, ювілеїв та 
новосіль. Піднесено й повчально пошановано 
1025-ліття Хрещення України-Руси, в рамках 
святкування якого ощасливлені перстом Бо-
жим мешканці Чортківщини взяли участь в 
освяченні Патріаршого собору УГКЦ в Києві. 
Збіглися в часі ще два ювілеї: 20-ліття відмі-
тили Польсько-українське культурно-освітнє 
товариство ім. Адама Міцкевича і Суботня 
школа польської мови, а також благодійна 
служба милосердя «Карітас», що функціонує 
під опікою парафіяльної спільноти церкви 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії у 
Чорткові. Огорнуті Покровом Пресвятої Діви 
Марії власне у Її день справили новосілля 
діти-інваліди, злучені у Чортківський район-
ний комунальний центр соціальної реабілі-
тації «Дорога в життя», перебравшись із під-
вального приміщення міської ради до одного 
з корпусів ЗОШ-інтернату. Нового статусу із 
початком нового навчального року набула 
й одна зі шкіл району – Горішньовигнанська 
ЗОШ І – ІІІ ст., прийнявши у своє лоно ще й 
майбутніх школяриків, а нині вихованців сіль-
ського дитсадка. 

З метою значного наближення до людей 

ціла низка реформ торкнулася чи не найбільш 
оголеного нерва – медичної галузі району, в 
структурі якої чільне місце посів новоство-
рений центр первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги. Розчахнувся взору 
краян крізь призму побаченого журналістами 
районки обладнаний за найсучаснішими єв-
ропейськими стандартами свинокомплекс у 
ПАП «Фортуна» (с. Свидова). 

Тернопільщина нарешті дістала голову об-
ласної ради – ним став свободівець Василь 
Хомінець; у плині напрацювань депутатів об-
лради уможливилось перетворення Чортків-
ського обласного педагогічного училища ім. 
О.Барвінського в Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж ім. О.Барвінського – 
функціонування вишу в такому амплуа запо-
чатковано з настанням грудня 2013-го.

Тривогою і холодком в серцях відгукнулась 
звістка про прикру «знахідку» – бомбу часів 
Другої світової війни на горі Юрчинських у 
Чорткові (попередню було зафіксовано на-
весні 2011 року під Вигнанською горою). Та 
справжньою «бомбою» у наших почуваннях 
й, безперечно, подією року став Євромайдан. 
Здавалося, охололі після змаг Помаранчевої 
революції душі вже ніщо не сколихне у ско-
рім часі. Однак сталося! Студенти й політики, 
громадські діячі різного штибу та просто не-
байдужі, котрим достеменно знайоме поняття 
громадянина України, – кого ще переслухав-
перебачив за місяць з гаком не лише столич-
ний, а й чортківський майдан?

Рік 2014-й, за східним гороскопом – Рік Си-
нього Коня, несе в собі динамізм і напорис-
тість, поєднання ощадливості й вогненної 
пристрасті. Його стихія – вогонь, якій прита-
манна така характеристика, як рухливість, 
жвавість, внутрішня енергія, наснага, праг-
нення до влади, жадоба перетворень, твор-
че горіння, раптовість, яскравість. Зрештою, 
поживемо-побачимо?

Весни моєї усмішка 
і осені печаль...

одвічна Господня таїна – Новоріччя. Старенький рік, втомившись від численних 
трудів, вирушає у зворотну путь, даючи простір щойно народженому, сповненому 
невідомості й бентеги чекання своєму наступникові. Яким він був для всіх нас, рік 

минаючий? Чим запам`ятався, чим вразив, а чим образив? озирнімось.

Обрус

Вже хліб печуть – і дух життя багатий 
поволі завойовує права

ось так буває часто, коли улашківські господині Марія осадца, Надія Гаврилюк 
розпалюють печі й садовлять туди диво з див, святеє 

й непорушне для українського менталітету.

А морозець не бавиться 
і ген вертеп іде…

Люстерко
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31 грудня, вівторок 1 січня, середа 2 січня, 30 грудня, понеділок
УТ-1

09.05 Х/ф “Мама” (1) 
10.30 Новий рiк на 
Першому 
12.30 Гранд-шоу 
М.Поплавського у Кремлi 
14.10 Фестиваль гумору 
“Умора” 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
23.05 Х/ф “Зайчик” 

1+1
08.05 Х/ф “Снiгуроньку 
викликали?” 
09.30 Х/ф “Iронiя долi-2: 
Продовження” 
11.35 Мюзикл “Три 
мушкетери” 
13.35 Мюзикл “За двома 
зайцями” 
15.40 “Новорiчний 
Вечiрнiй квартал” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.00 “Мюзикл “1+1 
удома”” 
22.15 Х/ф “Кавказька 
полонянка” 
00.00, 00.55 Т/с 
“Величний Джо” 
01.45 Х/ф “Олiвер Твiст” 

ІНТЕР
09.15 М/ф “Кунг-Фу Панда-2” 
10.50 Х/ф “Дiвчата” 
12.30, 02.35 Т/с 
“Новорiчний переполох” 
16.10 Концерт 
“Новорiчний парад зiрок” 
18.10 “Михайло 
Задорнов. Новорiчний 
“задорний” день” 
20.00, 02.10 “Подробицi” 
20.25 “Кращi пiснi 2013” 
22.10 Концерт “Анi Лорак 
– 20 рокiв на сценi” 
00.30 Х/ф “Гувернантка” 

ТТБ
07.00 Вiстi ТТБ 
07.30 “ПрофStyle” 
07.45 “Студмiстечко” 
08.00 Ранок з ТТБ 
10.00 “Новорiчне диво 
для дiтей” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 Фiльм-дiтям. 
“Таємниця Снiгової 
королеви” 
14.00 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
14.30 “Новорiчне 
рандеву” 
20.30 “Музейнi скарби” 
20.45 Вечiрня казка 
21.00 Концерт 
К. Бужинської 
23.00 “Свiтлиця” 
23.30 Кiнопростiр
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
07.35 М/ф “Карлик Нiс” 
09.00 Х/ф “Чарлi i 
шоколадна фабрика” 
11.00 М/ф “Альоша 
Попович i Тугарин Змiй” 
12.25 М/ф “Добриня 
Микитович i Змiй 
Горинович” 
13.35 М/ф “Iлля 
Муромець i Соловей-
розбiйник” 
14.55 Х/ф “Матриця” 
17.15 Х/ф “Матриця. 
Перезавантаження” 
19.40 Х/ф “Матриця. 
Революцiя” 
22.00 Т/с “Адмiрал” 
23.55 Х/ф “Шалене 
Рiздво Гарольда i 
Кумара” (2) 
01.25, 04.45 Велика 
рiзниця по-українськи 
03.00 Х/ф “Робiн i 
Мерiан” 

СТБ
05.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.30, 18.00 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Зiркове життя. 
Випробування 
алкоголем” 

10.55 Х/ф “Iронiя 
долi, або З легкою 
парою!” (1) 
14.25, 23.10 Х/ф “Кольє 
для Снiгової 
Баби” (1) 
20.00, 22.20 “Х-Фактор-4” 
22.00 “Вiкна-Новини” 
00.55 Х/ф “Вiдкрийте, Дiд 
Мороз”(1) 
02.30 Х/ф “Танцiвник 
диско”(1) 
04.50 Нiчний 
ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф “Самотнiй 
Санта бажає 
познайомитися з мiсiс 
Клаус” 
07.20 Х/ф “Фред Клаус, 
брат Санти” 
09.30 Х/ф “Рiччi-багатiй” 
11.30 Т/с “Воронiни” 
19.00 Х/ф “Чорна 
блискавка” 
21.00 Х/ф “П’ятий 
елемент” (2) 
23.45 Х/ф “Машина часу 
в джакузi” (2) 
01.45 Т/с “Пан Ам” 
02.25 Служба розшуку 
дiтей 
02.30 Х/ф “Стовпи землi” 
(2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.30 М/ф “Вiннi-Пух” 
06.40 М/ф “Вiннi-Пух йде 
в гостi” 
06.50 М/ф “Вiннi-Пух i 
день турбот” 
07.10 М/ф “Троє з 
Простоквашино” 
07.30 М/ф “Зима в 
Простоквашино” 
07.50 “Як двi краплi”. 
Новорiчний Концерт 
10.30 Т/с “Вийти замiж за 
генерала” 
13.50 Блакитний вогник 
на Шаболовцi-2014 
17.00 Х/ф “Пряники з 
картоплi” 
19.00 Концерт. Новий рiк 
з Україною 
23.00 Х/ф “Снiгурка для 
дорослого сина” 
00.35 Х/ф “Глухар. Знову 
Новий” (2) 
02.10 Т/с “Випробування 
вiрнiстю” (2) 
05.10 Срiбний 
апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.00 “Схiднi 
єдиноборства. 
Бушидо” 
09.00, 23.00 “Маски-шоу” 
10.30, 00.30 “33 
квадратних метри” 
12.00 “Обережно, 
модерн!” 
13.30, 23.30 “Нове 
Шалене вiдео” 
16.30, 00.00 “Облом UA. 
Новий сезон” 
18.00 Т/с “Серця 
трьох” (1) 
01.00 Х/ф 
“Блокбастер” (2) 
02.35 Х/ф “Москаль-
чарiвник” (1) 

ТЕТ
06.00 Телепузики 
06.25 Малята-твiйнята 
07.15 М/с “Школа 
монстрiв” (1) 
07.40 Мультик з Лунтiком 
08.40 М/с 
“Русалонька” (1) 
09.35 М/с “Черепашки – 
мутанти нiндзя” (1) 
10.00 М/ф “Пригоди 
Санта Клауса” (1) 
11.40 Х/ф “Дванадцять 
мiсяцiв” (1) 
14.20 Вiталька 
21.00 6 кадрiв 
22.25 Супердискотека 
90-х 
02.05 Х/ф “Про Червону 
Шапочку” (1) 
04.20 З ночi 
до ранку 

УТ-1
07.30, 00.30 Новий рiк з 
доставкою додому 
09.00, 21.00, 01.20 
Пiдсумки дня 
09.20 “Мелодiя двох 
сердець”. 
С. та В. Бiлоножки 
11.20 Х/ф “Калина 
червона” (1) 
13.05 Новий рiк на 
Першому 
16.10 Новорiчна 
програма “Ось вам 
гарбуз, або сватання на 
Першому” 
18.50 “Надвечiр’я” 
з Т. Щербатюк. 
Новорiчний випуск 
21.25 Концертна 
програма “Приречений 
на любов” 
01.35 Концертна 
програма “Джозеф 
Каллея. Вечiр на Мальтi” 
 

1+1
07.35 Х/ф “Еннi Клаус 
приїжджає в мiсто” 
09.20 Х/ф “Силач Санта-
Клаус” 
11.10 Х/ф “Кавказька 
полонянка” 
12.50, 05.00 Мюзикл 
“Попелюшка” 
15.15, 16.15 “Розсмiши 
комiка” 
17.10 Мюзикл “1+1 удома” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.00 Мюзикл “Три 
богатирi” 
22.00 Х/ф “Iван 
Васильович змiнює 
професiю” 
23.55, 00.55, 03.20, 04.10 
Т/с “Величний Джо” 
01.40 Х/ф “Iрландець” 

ІНТЕР
06.25 М/ф “Кунг-Фу 
Панда-2” 
07.50 Х/ф “Дiвчата” 
09.25 М/ф “Мадагаскар” 
11.00 Х/ф “Принцеса 
цирку” 
13.35 “Новорiчний 
вогник-2014. Нiч великих 
очiкувань” 
18.15 Х/ф “Про що ще 
говорять чоловiки” (2) 
20.00 “Подробицi” 
20.25 “Ювiлейний 
концерт М. Галкiна” 
23.10 Концерт “Свiтлана 
Лобода “Початок” 
00.20 Х/ф “Нiч закритих 
дверей” (2) 

ТТБ
07.00 “Свiтлиця” 
07.30 Кiнопростiр 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 Д/ф “Вражаючий 
свiт тварин” 
12.45 “Свiт професiй” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вiстi ТТБ 
13.45 “Музейнi скарби” 
14.20 Д/ф “Бойки” 
15.00 “Спадщина” 
15.30 “Фабрика iдей” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Веселе коло” 
17.00 Новини України
17.30 “Легенди 
Запорiжжя” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.30 “Вiд класики до 
джазу” 
18.45 Пiсня в дарунок 
19.30, 22.30 “Тема дня” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 Вечiрня казка
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
23.00 “Тадей Едер” 
23.40 Д/ф “Чотири щастя 
Оксани Савчук” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

УТ-1
09.00 Пiдсумки тижня 
10.15 Полiттеатр 
10.35 Без цензури 
11.10 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
11.30 Не вiр худому кухарю 
12.00 Новини 
12.30 Як це? 
13.10 Д/ф “Амосов. 
Сторiччя” 
14.05 Хто в домi хазяїн? 
14.40 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Х/ф “Фронт в тилу 
ворога” (1) 
18.05 Агро-News 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.00 Фестиваль гумору 
“Умора” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.30 Знак питання 
21.40 “Десятий бал”. 
О.Малiнiн 
23.05 Х/ф “Снiгуроньку 
викликали?” 

1+1
09.25 Х/ф “Кохання - 
зiтхання” 
11.30 Х/ф “Кохання - 
зiтхання-2” 
13.30 Х/ф “Кохання 
зiтхання-3” 
15.30 Х/ф “Iронiя долi, 
або З легкою парою!” 
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Ялинки” 
21.55 Х/ф “Ялинки-2” 
00.00 Х/ф “Римськi 
пригоди” 

ІНТЕР
07.00 “Ранок з IНТЕРом. 
Новорiчний випуск” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.35 “Концерт М.Задорнова 
“З першим смiхом” 
10.30 Т/с “Поговори зi 
мною про кохання” 
14.05 “Алла Пугачова – 
Рiздвянi зустрiчi” 
16.55 “Жди меня” 
18.55 Ток-шоу 
“Стосується кожного”. 
Новорiчний спецвипуск 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Особливостi 
нацiональної маршрутки” 

ТТБ
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вiстi ТТБ 
13.30 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.30 “Зелений БУМ” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Класна робота” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 Новини України
17.15 “100 шедеврiв” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Захiдний експрес” 
18.45 Пiсня в дарунок
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.43 Реклама 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Земляки” 
22.45 “Садами квiтне 
Тернопiлля” 
23.00 “Вражаючий свiт 
тварин”.

ICTV
07.35 Факти 
тижня 
08.45 Факти. 
Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.15, 13.00 Т/с “Морпiхи” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Пiдсумки 
року 
20.15 Х/ф “Три горiшки 
для Попелюшки” 
22.00 М/ф “Три богатирi 
на далеких берегах” 
23.30 М/ф “Ку! 
Кiн-дза-дза” 

СТБ
09.10 Х/ф “Новий 
старий дiм”(1) 
11.00, 23.55 Х/ф 
“Службовий роман”(1) 
14.00 “Битва 
екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
18.00, 22.00 “Вiкна. 
Новини” 
20.00, 22.25 “Х-Фактор-4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 
Пiдйом 
09.00 Х/ф “Володар 
перснiв. Братерство 
кiльця” 
12.45 Файна 
Юкрайна 
13.30, 20.00 Т/с “Трохи не 
при собi” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
22.10 Педан-Притула Шоу 

 ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
08.15, 22.30 Т/с “Слiд” 
10.00 Х/ф “Зимове 
танго” 
13.50 Т/с “Анютине 
щастя” 
18.00, 19.20 Х/ф “Вийти 
замiж за генерала” 
22.00, 03.10 Подiї дня 
23.20 Х/ф “Брiджет 
Джонс. 
Межi розумного” (2) 

2+2
09.00 Х/ф “Людина 
з бульвару 
Капуцинiв” (1) 
11.00 Т/с “Гончi” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (2) 
20.00 “Нове Шалене 
вiдео” 
20.30 “Облом UA. 
Новий сезон” 
21.00 Новини 2+2 
21.25 “ДжеДАI” 
21.55 Х/ф “Скелелаз” (2) 
23.55 Х/ф “Чужi на 
районi” (3) 

ТЕТ
10.00 М/ф “Пiнгвiн 
Джаспер: 
подорож на край землi” (1) 
11.45 Єралаш 
12.25 Т/с “Ксена – 
принцеса-воїн” (1) 
14.15 БАгиня 
шопiнгу. 
Без цензури 
15.55 У ТЕТа тато! 
16.55 Королева балу 
18.05 Моду народу 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
21.00 Супердискотека 
90-х 
00.50 Вечiрнiй 
гон 

УТ-1
07.30 Дiд Мороз з 
доставкою додому 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.05 Т/с “Монте 
Крiсто” (1) 
10.55 Шеф-кухар країни 
12.00 Рояль в кущах 
12.25 Х/ф “А життя 
триває...” (1) 
14.00 Х/ф “Сiмейний 
каламбур, або хто є хто” 
(1) 
15.50 “Мелодiя двох 
сердець”. Новорiчна. 
С. та В. Бiлоножки 
21.15 Пiдсумки року 
22.30 Музичнi привiтання 
23.00, 00.05 Фiльм-
концерт “Новорiчна 
СМС-ка” 
23.50 Новорiчне 
Привiтання 
Президента України 
01.20 Фольк-music 

1+1
08.00 Х/ф “Попелюшка” 
09.40 Х/ф “Iронiя долi, 
або З легкою парою!” 
13.35 Х/ф “Iронiя долi-2: 
Продовження” 
15.45 Х/ф “Ялинки” 
17.30 Х/ф “Ялинки-2” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.30, 00.00 “Новорiчний 
Вечiрнiй квартал” 
23.55 “Новорiчне 
привiтання Президента 
України В.Януковича” 
00.20 “Дискотека 80-х” 
 

ІНТЕР
07.10 Х/ф “Снiжний янгол” 
09.05 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
09.55 М/ф “Кунг-Фу Панда” 
11.30 Х/ф “Карнавальна 
нiч” 
12.50 Х/ф “Дiамантова 
рука” 
14.30 Т/с “Право на 
кохання” 
18.00 “Михайло 
Задорнов. Новорiчний 
“задорний” день” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Концерт 
“Новорiчний парад зiрок” 
23.00, 00.00 “Новорiчний 
вогник-2014. Нiч великих 
очiкувань” 
23.55 Новорiчне 
привiтання 
Президента України 
03.10 Мюзикл “Червона 
шапочка” 

ТТБ
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.30 “Випробуй на собi” 
13.00 Вiстi ТТБ
14.00 “Вiд класики до 
джазу” 
14.30 “Земляки” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Хатинка 
Василинки” 
17.15 “Просто неба” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.45 Пiсня в дарунок 
19.30 “Актуально” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Рiк за роком-з 
Новим роком!” 
23.45 “З Новим роком!” 
00.00 “Новорiчне 
рандеву” 

ICTV
09.55 М/ф “Карлик Нiс” 
11.40 Х/ф “Особливостi 
нацiонального пiдльодного 
лову, або Вiдрив на повну” 
13.05 Х/ф “Особливостi 
нацiонального полювання” 
15.00 Х/ф “Особливостi 
нацiональної риболовлi” 
16.55 М/ф “Альоша 
Попович i Тугарин Змiй” 
18.25 М/ф “Добриня 
Микитович i Змiй 
Горинович” 
19.40 М/ф “Iлля Муромець 
i Соловей-розбiйник” 
21.00 М/ф “Три богатирi 
на далеких берегах” 
22.15 Х/ф “Три горiшки 
для Попелюшки” 
23.57 Новорiчне привітання 
Президента України 
В.Януковича 
 

СТБ
10.50 Х/ф “Самогонщики” (1) 
11.10 Х/ф “Пес Барбос та 
незвичайний крос” (1) 
11.20 Х/ф “Iронiя долi, 
або З легкою парою!” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.25 “Х-Фактор-4” 
23.55 “Новорiчне 
привiтання Президента 
України В.Януковича” 
00.00 “З Новим Роком!” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 Х/ф “Сестри на 
нещастя-2” 
11.05 Х/ф “Володар перснiв. 
Повернення короля” 
15.15 Х/ф “Хоббiт: 
несподiвана подорож” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Т/с “Воронiни” 
21.40 Х/ф “Чорна 
блискавка” 
23.50 Звернення 
Президента 
00.00 Х/ф “П’ятий 
елемент” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Х/ф “Снiгурка для 
дорослого сина” 
11.00, 04.00 Мюзикл 
“Дуже Новий рiк” 
14.15 Т/с “Iнтерни” 
19.00 Як двi краплi. 
Новорiчний Концерт 
22.00, 00.00 Блакитний 
вогник на Шаболовцi-2014 
23.55 Новорiчне 
звернення Президента 
України В.Ф.Януковича 
02.00 Блакитний вогник на 
Шаболовцi-2013. Краще 

2+2
10.30 “33 квадратних метри” 
12.00 “Обережно, модерн!” 
13.30 “Нове Шалене вiдео” 
14.40 “Облом UA. Новий 
сезон” 
15.10 Х/ф “Книга джунглiв” (1) 
17.10 Х/ф “Порушники на 
колесах” (1) 
18.50 Х/ф “Замерзлий свiт” (1) 
20.25 Х/ф “Блокбастер” (2) 
22.20 Х/ф “Той, що знову 
виганяє” (2) 
23.55 “Новорiчне 
привiтання Президента 
України” 

ТЕТ
10.00 М/ф “Анастасiя” (1) 
14.15 Х/ф “Дванадцять 
мiсяцiв” (1) 
17.00 Вiталька 
18.00 Країна У 
23.35, 00.05 Вiталька. 
Новий рiк 

Головне управління юстиції у Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  
провідного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Чорт-
ківського районного управління юстиції на період відсутності основного працівника

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорій не менше 1 року 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про прове-
дення конкурсу за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, відділ кадрової роботи та державної 
служби, каб. 324, тел. 52-32-52.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці нада-
ються кадровою службою Головного управління юстиції у Тернопільській області.
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ICTV
09.25 Х/ф “Стюарт Лiттл” 
10.50 М/ф “Стюарт 
Лiттл-3. Поклик природи” 
12.05 Х/ф “Джуманджи” 
13.50 Х/ф “Кучерявка 
Сью” 
15.40 Х/ф “Назад у 
майбутнє” 
17.40, 19.00 Х/ф “Назад у 
майбутнє-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.50 Х/ф “Назад у 
майбутнє-3” 
22.00 Т/с “Адмiрал” 
23.55 Х/ф “Викидайли” (2) 

СТБ
08.15, 18.15 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.10 “Зiркове життя. 
Нещаснi в коханнi” 
11.10, 23.35 Х/ф “Зимовий 
сон”(1) 
13.10 Х/ф “Чародiї”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.20 “Х-Фактор-4” 
01.35 Х/ф “Ах, водевiль, 
водевiль”(1) 
 

НОВИЙ КАНАЛ
09.15 Х/ф “Нещасливi” 
11.15 М/ф “Замбезiя” 
13.00 Х/ф “Дiти шпигунiв” 
14.50 Х/ф “Дiти 
шпигунiв-3” 
16.30 Т/с “Воронiни” 
23.00 Х/ф “Король 
вечiрок-2” (2) 
00.35 Т/с “Панам” 

ТРК “УКРАїНА”
09.30 Х/ф “Пряники з 
картоплi” 
11.30 Концерт. Новий рiк 
з Україною 
16.00 Т/с “Слiд” 
18.10, 19.20, 03.40 Т/с 
“Дорога на острiв Пасхи” 
19.00, 03.20 Подiї 
21.45 Пiсня року-2013. 
День перший 
00.00 Х/ф “День Додо” 

2+2
09.00, 23.00 “Маски-шоу” 
10.30, 00.30 “33 
квадратних метри” 
12.00 “Обережно, 
модерн!” 
13.30, 23.30 “Нове 
Шалене вiдео” 
14.00 Т/с “Серця трьох” (1) 
19.00 Т/с “Турецький 
гамбiт” (1) 
00.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
01.00 Х/ф “Вторгнення 
привида” (3) 
02.10 Х/ф “Iван та 
кобила” (1) 
03.15 Х/ф “Iз життя 
Остапа Вишнi” (1) 

ТЕТ
06.00 Телепузики 
06.25 Малята-твiйнята 
07.15 М/с “Школа 
монстрiв” (1) 
07.40 Мультик з Лунтiком 
08.40 М/с “Русалонька” 
(1) 
09.35 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
10.00 М/ф “Нiко. Шлях до 
зiрок” (1) 
11.45, 00.25 Т/с “Гостя з 
майбутнього” (1) 
17.55 Країна У 
19.30 Вiталька 
21.00 6 кадрiв 
22.25 Мюзикл “Снiгова 
Королева” (1) 
02.35 З ночi до ранку 

4 січня, субота 5 січня, неділя3 січня, п`ятниця
УТ-1

07.30, 00.30 Новий рiк з 
доставкою додому 
09.00, 21.00, 01.20 
Пiдсумки дня 
09.15 Х/ф “Мама” (1) 
10.40 “Я тебя по-прежнему 
люблю”. С.Ротару 
12.00 “З вами Я...”. М.Грицкан 
13.00 Концерт Вiтаса 
“Мама i син” 
14.50 Х/ф “Кiн-дза-дза” (1) 
17.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (чоловiки) 
18.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (жiнки) 
21.20 Ювiлейний концерт 
ансамблю “Сябри” 
22.10 К.Новикова, 
В.Данилець та 
В.Моїсеєнко запрошують 
01.35 Х/ф “Калина 
червона” (1) 

1+1
09.00 Х/ф “K-9 рiздвянi 
пригоди” 
10.45 Х/ф “Iван Васильович 
змiнює професiю” 
12.40 Мюзикл “Шалений 
день, або Одруження 
Фiгаро” 
15.30, 16.30 “Розсмiши 
комiка” 
17.30 Мюзикл “Три 
богатирi” 
19.30 ТСН 
20.00 “Вечiрнiй Київ - 
2013” 
22.00 Х/ф “Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї” 

ІНТЕР
09.00 М/ф “Мадагаскар-2” 
10.25 Д/ф “Новорiчний 
вогник. Коли всi вiрять у 
диво” 
11.20 Мюзикл “За двома 
зайцями” 
13.20 Х/ф “Службовий 
роман” 
16.05 Т/с “Янгол у серцi” 
20.00 “Подробицi” 
20.25 “Церемонiя 
нагородження “Золотий 
грамофон-2013” 
23.35 Х/ф “Про що ще 
говорять чоловiки” (2) 
 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Вiстi ТТБ 
08.00 Ранок з ТТБ 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Обери життя” 
12.15 Д/ф “Чотири щастя 
Оксани Савчук” 
12.30 “Час реформ” 
13.30 “Загубленi у часi” 
13.45, 17.00 Новини 
України 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Пiд склепiнням 
Кирилiвської церкви” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “До чистих джерел” 
18.00 “Аспекти життя” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
20.00 “7 природних чудес 
України” 
20.45 Вечiрня казка
21.00 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
23.00 “Загадки життя 
i творчостi Якова 
Яциневича” 
23.30 “Свiтлотiнi” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.00 Х/ф “Стюарт 
Лiттл” 
09.30 М/ф “Стюарт 
Лiттл-3. Поклик 
природи” 
10.45 Х/ф “Джуманджи” 
12.35 Х/ф “Повернення 
Супермена” 
15.05 Х/ф “Одинадцять 
друзiв Оушена” 
17.05, 19.00 Х/ф 
“Дванадцять друзiв 
Оушена” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.45 Х/ф “Тринадцять 
друзiв Оушена” 
22.00 Т/с “Адмiрал” 
23.50 Х/ф “Подвiйна гра” (2) 

СТБ
09.00, 18.15 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.40 Х/ф “Чародiї”(1) 
13.20 Х/ф “Д’Артаньян та 
три мушкетери”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.55, 22.20 “Х-Фактор-4” 
23.45 Х/ф “Дiвчина без 
адреси”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30 Х/ф “Дивовижна 
подорож Нiльса з дикими 
гусаками” 
11.10 Х/ф “Маленькi 
негiдники” 
12.50 Х/ф “Деннiс-
мучитель” 
14.45 Х/ф “Деннiс-
мучитель завдає удару у 
вiдповiдь” 
16.30 Т/с “Воронiни” 
22.50 Х/ф “Король 
вечiрок-3” (2) 
00.50 Т/с “Панам” 
 

ТРК “УКРАїНА”
08.40 Х/ф “Божевiльний 
професор-2” 
10.20 Т/с “Iнтерни” 
12.45 Блакитний вогник 
на Шаболовцi-2012. 
Краще 
15.00 Т/с “Слiд” 
18.10, 19.20 Т/с 
“Дорога на острiв 
Пасхи” 
19.00, 03.10 Подiї 
21.45 Пiсня року-2013. 
День другий 

2+2
09.00 “Маски-шоу” 
10.30 “33 квадратних 
метри” 
12.00 “Обережно, 
модерн!” 
13.30 “Нове Шалене 
вiдео” 
15.00 Т/с “Турецький 
гамбiт” (1) 
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Iмперiя задає удару у 
вiдповiдь “ (1) 
21.30 Т/с “Терра Нова” (1) 
00.00 Х/ф “К-2” (2) 
 

ТЕТ
08.40 М/с “Русалонька” (1) 
09.35 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
10.00 М/ф “Пiнгвiнятко 
Пайпер” (1) 
11.50, 00.20 Т/с “Пригоди 
Електронiка” (1) 
16.10 Моду 
народу 
19.00 Iкона стилю 
20.15 Вiталька 
21.00 6 кадрiв 
22.25 Камедi 
Клаб 
04.05 З ночi до ранку 

УТ-1
08.05 Смiх з доставкою 
додому 
08.30 Панянка та кулiнар 
09.10 Православний 
вiсник 
09.35 Моменти життя 
10.35 Х/ф “Пеппi Довга 
панчоха” (1) 
12.55 Театральнi сезони 
13.40 В гостях у Д.Гордона 
14.30 Музичнi привiтання 
15.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 
(чоловiки) 
15.50 Гранд-шоу 
М.Поплавського у Кремлi 
17.25 Золотий гусак 
17.55 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування (жiнки) 
18.50 Концертна програма 
А.Демиденка (ч. 1) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.20 Українська пiсня 
22.05 Смiх до “коликiв” у 
рiк кролика 
01.35 Хiт-парад 
“Нацiональна двадцятка” 
(iз сурдоперекладом) 
 

1+1
09.25 М/ф “Енгрi Бердс” 
09.30, 19.30 ТСН
10.05 “Свiтське життя” 
11.10 “Чотири весiлля-1” 
12.30 Х/ф “Мерi Поппiнс, 
до побачення!” 
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь” 
16.25 “Вечiрнiй Київ-2013” 
18.30 “Розсмiши комiка-4” 
20.00 “Новорiчний парад 
зiрок-2014” 
22.45 Х/ф “Мiй хлопець 
– янгол” 

ІНТЕР
09.35 М/ф “Мадагаскар-3” 
11.05 Х/ф “Iронiя долi, 
або “З легкою парою” 
14.35 “Михайло 
Задорнов. Новорiчний 
“задорний” день” 
18.15, 20.25 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки” 
20.00 “Подробицi” 
22.10 “Уральськi 
пельменi – 
20 рокiв у тiстi!” 
00.00 Х/ф “Вiддам 
кошенят у добрi руки” (2) 

ТТБ
08.00 Ранок з ТТБ 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Дитячi забави” 
12.30 Музичний 
калейдоскоп
13.00 “7 природних чудес 
України” 
14.00 “Свiтлотiнi” 
14.30 “Аспекти життя” 
14.50 Театральнi 
зустрiчi. 
“Назар Стодоля” 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Живi сторiнки” 
17.00 Фiльм-дiтям
18.30 “Музейнi скарби” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 Панорама подiй 
19.30 “Смак життя” 
20.45 Вечiрня казка
21.00 “Поклик таланту” 
22.00 “Чернiгiв. Болдiна 
гора” 
22.30 “Загадки життя i 
творчостi Якова Яциневича” 
23.00 “Найкращi пiснi 
минулого столiття” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
09.05 Зiрка YouTube 
10.05 Дача 
10.40 Так$i 
11.05 Х/ф “Пригоди 
Плуто Неша” 
12.45 Х/ф “Назад у 
майбутнє” 
14.50 Х/ф “Назад у 
майбутнє-2” 
16.40 Х/ф “Назад у 
майбутнє-3” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть” 
21.00 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть-2. 
Прекрасна i небезпечна” 
23.05 Т/с “Адмiрал” 

СТБ
04.35, 00.45 Х/ф “З 
Новим роком, тато!”(1) 
06.05 “Караоке на 
Майданi” 
06.45 “Їмо вдома” 
07.45, 09.50 “Х-Фактор-4” 
09.00 “Все буде смачно!” 
19.00 “Х-Фактор-4. Гала-
концерт. Оголошення 
переможця” 
02.25 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
09.05 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
11.10 Уральськi пельменi 
18.00 М/ф “Роби ноги-2” 
20.00 Х/ф “Васабi” 
21.50 Х/ф “Спокусник” 
00.15 Х/ф “Чорне золото” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Х/ф “Проблемна 
дитина” 
08.25 Х/ф “Проблемна 
дитина-2” 
10.00 Т/с “Iнтерни” 
12.15 Блакитний вогник на 
Шаболовцi-2013. Краще 
15.00 Т/с “Слiд” 
18.10, 19.20 Т/с “Дорога 
на острiв Пасхи” 
19.00 Подiї 
21.50 Х/ф “Перша 
спроба” 

2+2
09.00 Х/ф “Кiнець 
iмператора тайги” (1) 
11.00 Т/с “Гончi-2” (1) 
15.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Iмперiя задає удару у 
вiдповiдь “ (1) 
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Повернення Джедая” (1) 
21.30 Т/с “Терра Нова” (1) 
23.10 Х/ф “Вiйна оркiв” (3) 

ТЕТ
08.40 М/с “Русалонька” (1) 
09.35 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
10.00 М/ф “Оленцеро i 
чарiвнi дрова” (1) 
11.40, 00.20 Х/ф 
“Новорiчнi пригоди Машi 
та Вiтi” (1) 
12.55 Мюзикл “Снiгова 
Королева” (1) 
14.55 М/ф 
“Простоквашино” (1) 
16.00 М/ф “Ну, постривай” (1) 
18.00 Смiшнiше 
нiж кролики 
18.55 Країна У 
19.55 Вiталька 
21.10 6 кадрiв 
22.25 Камедi Клаб 
01.35 Х/ф “Диво на 
Тридцять Четвертiй 
вулицi” (1) 
03.25 З ночi до ранку 

УТ-1
09.50 Крок до зiрок 
10.30 Маю честь запросити 
11.15 В гостях у Д.Гордона 
12.05 Подорожуй свiтом з 
Ю.Акунiною 
12.30 “Життя моє, моя 
любов”. С.Ротару 
13.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (чоловiки) 
14.30 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
Суперлiга 
16.00 Музичнi привiтання 
16.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. Мас-старт (жiнки) 
17.30 Золотий гусак 
17.55 Караоке для 
дорослих 
18.55 Концертна програма 
А.Демиденка (ч. 2) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Майстри гумору. 
В.Моїсеєнко та В.Данилець 
00.30 Смiх з доставкою 
додому 

1+1
08.25, 19.30 ТСН
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.15 Х/ф “Пригоди Флiка” 
12.15 Х/ф “Снiгова 
королева” 
13.55 М/ф “Льодовиковий 
перiод” 
15.35 М/ф “Льодовиковий 
перiод-2: Глобальне 
потеплiння” 
17.30 М/ф “Льодовиковий 
перiод-3: 
Ера динозаврiв” 
20.00 “Битва хорiв” 
22.00 “Свiтське життя” 
23.05 Х/ф “Операцiя 
“Тушонка” 

ІНТЕР
06.35 Х/ф “Iронiя долi, 
або “З легкою парою” 
10.00 “Невiдкладна 
допомога з доктором 
Комаровським” 
10.35 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
11.25 “Зимова кухня” 
12.20 Х/ф “Джентльмени 
удачi” 
14.00 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки” 
17.15 Х/ф “Москва 
сльозам не вiрить” 
20.00 “Подробицi” 
20.25 Концерт “Честь 
маю запросити –
20 рокiв потому” 
00.05 “Уральськi 
пельменi – 20 рокiв у 
тiстi!” 

ТТБ
08.00 Ранок з ТТБ 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.30 “Шляхами Тараса” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 Дитячi забави. 
(“Мандрiвка iз чарiвною 
снiжкою”) 
13.30 “Смак життя” 
14.50 “Силуети вогняного 
ремесла” 
15.00 “Поклик таланту” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 Театральнi зустрiчi. 
“Назар Стодоля” 
18.00 “Iконостас любовi” 
18.30 “Азбука смаку” 
18.45 Пiсня в дарунок 
19.00 “На долинi туман” 
20.45 Вечiрня казка 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Cвiтлиця” 
23.00 Д/ф “Хранитель” 
23.30 “Вiд класики до 
джазу” 

ICTV
09.00 Дивитись усiм! 
09.55 Зiрка YouTube 
11.00 Козирне життя 
12.15 Х/ф “Одинадцять 
друзiв Оушена” 
14.20 Х/ф “Дванадцять 
друзiв Оушена” 
16.35 Х/ф “Тринадцять 
друзiв Оушена” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 ПуТЬОва країна 
19.55 Х/ф “Лиса нянька. 
Спецзавдання” 
21.40 Х/ф “Брюс 
Всемогутнiй” 
23.30 Т/с “Адмiрал” 

СТБ
08.00 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “Караоке на 
Майданi” 
10.55 “Х-Фактор-4” 
14.10 “Х-Фактор-4. Гала-
концерт. Оголошення 
переможця” 
20.00 Х/ф “Чоловiк у моїй 
головi” (1) 
22.10 Х/ф “Суджений-
ряджений” (1) 
 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Х/ф “Дiти шпигунiв” 
09.40 Уральськi пельменi 
16.30 Педан-Притула Шоу 
18.00 Х/ф “Васабi” 
20.00 Х/ф “Ласкаво 
просимо, або Сусiдам 
вхiд заборонений” 
21.50 Х/ф “Ельф” 
23.50 Знайти крайнього 
01.00 Х/ф “Охоронцi 
скарбiв” (2) 

ТРК “УКРАїНА”

07.20, 23.50 Х/ф “Назад у 
майбутнє” 
09.20, 01.45 Х/ф “Назад у 
майбутнє-2” 
11.15, 03.50 Х/ф “Назад у 
майбутнє-3” 
13.20 Т/с “Iнтерни” 
14.50 Т/с “Слiд” 
18.10, 19.20 Т/с “Дорога 
на острiв Пасхи” 
19.00, 03.30 Подiї 
21.50 Концерт. Всi Хiти 
Гумору 

2+2
09.00, 10.40 Т/с “Мисливцi 
за старовиною” (1) 
12.30, 21.30 Т/с “Терра 
Нова” (1) 
16.30 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Повернення Джедая” (1) 
19.00, 23.10 Х/ф 
“Секретнi матерiали” (1) 

ТЕТ
09.35 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
10.00 М/ф “Оленцеро i 
Чаргодинник” (1) 
11.45, 00.20 Х/ф 
“Королiвство кривих 
дзеркал” (1) 
13.25 Х/ф “Бiляночка та 
Розочка” (1) 
14.35 М/ф “Бременськi 
музиканти” (1) 
15.30 М/ф “Ну, 
постривай” (1) 
18.00 Смiшнiше 
нiж кролики 
19.00 Країна У 
20.00 Вiталька 
21.00 6 кадрiв 
22.25 Камедi Клуб 
01.45 М/ф “Жах перед 
Рiздвом” (1) 
02.55 БарДак 
03.45 З ночi до ранку 

ОВЕн (21.03-20.04). 
До вас можуть висувати 

завищені вимоги, яким ви 
будете змушені відповіда-
ти, щоби не підірвати свій 
авторитет. Не поспішайте з 
висновками. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Не будьте з колегами 

надто відверті, щоб це не 
обернулося проти вас. За-
плануйте найближче май-

бутнє і намагайтеся втілю-
вати це у життя.

БЛИЗнЮКИ (22.05-21.06). 
Вас приємно здивують 

результати робочого комп-
ромісу, на який вас змусять 
піти. Робота відверне увагу 
від безуспішного з’ясування 
відносин. 

РАК (22.06-23.07). 
Не варто опиратися дій-

сності, проявіть мудрість, і 

ваша слабкість обернеться 
в силу. Можливі конфлікти 
на роботі, тому намагайтеся 
стримувати емоції. 

ЛЕВ (24.07-23.08). 
Не відкладайте справи 

в довгий ящик, тому що ви  
чудово можете з ними впо-
ратися. Сприятливим буде 
спілкування з впливовими 
людьми, можливо, – з керів-
ництвом. 

ДІВА (24.08-23.09). 
Особливого значення на-

буде зібраність. Всякі ваші 
дії повинні бути підлеглими 
меті – створення міцного 
фундаменту для вигідних 
угод і успішної роботи. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Можуть надійти ділові про-

позиції, які дозволять стати 
на черговий щабель кар’єрних 
сходів. Зараз вдалий період 

для початку ремонту й іншого 
благоустрою. 

СКОРПІОн (24.10-22.11).
Ви будете відкриті для 

пропозицій; вони почнуть 
надходити до вас у нарос-
таючому темпі. Постарайте-
ся зосередитися. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Вам знадобляться уваж-

ність і мудрість. Не знева-
жайте дрібницями, рішення 

навіть незначних питань 
може дати дуже приємний 
результат. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01).
Роботи виявиться багато, 

і хоча частину справ удасть-
ся перекласти на надійні 
плечі партнерів, основну 
роботу прийдеться робити 
все-таки самому.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). 
Активізуйте рішучість і ді-

ловитість, тоді ви не за-
лишитеся непоміченими. 
Надавайте підтримку тільки 
тим, хто для вас дійсно важ-
ливий і цікавий.

РИБИ (20.02-20.03). 
Ви довідаєтеся багато 

нового про свою роботу.  По-
старайтеся не міняти нічого 
навколо. Можлива натягну-
тість у відносинах із колега-
ми, керівництвом.
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Козацькі забави

Звитяги

1. Міцність льоду перевіряється не ударами 
ніг, а тільки пішнею. Якщо після удару лід про-
ломлюється і на його поверхню виступає вода 
– вихід на лід забороняється. 

2. Безпечним вважається лід прозорий із си-
нюватим або зеленкуватим відтінками; небез-
печним – матового відтінку та припорошений. 

3. Безпечним є лід, товщина якого – 5-7 см 
для пішохода, групи людей – 15 см, а при ма-
совому катанні – 25 см. 

4. Не дозволяється виходити на лід вночі.
5. Груповий перехід повинен здійснюватися 

на відстані 5-6 м між тими, хто переходить. 
6. Щоби пересуватися на лижах по льоду, 

необхідно відстебнути кріплення лиж, зняти з 
рук петлі лижних палок, наплічник тримати на 
одному плечі.

7. Прокладання доріг, переправ на льоду, 
вибір місця для ковзанок потрібно узгоджува-
ти з місцевою рятувальною службою. 

8. Суворо забороняється дітям перебувати 
на льоду без нагляду дорослих.

9. Рибалки повинні пробивати ополонки на 
відстані 5-6 м одна від одної.

Якщо людина потрапила під лід, не можна 
добиратися до неї йдучи у повний ріст. До по-
терпілого слід наближатися тільки лежачи, 
розкинувши руки і ноги. Для надання допомо-
ги можна скористатися підручними предмета-
ми (дошкою, жердиною, драбиною).

Людина, котра надає допомогу, повинна 
повільно наближатися до потерпілого на від-
стань, що дозволяє подати йому мотузку, 
ремінь чи багор. Потім, відповзаючи назад, 
поступово, без паніки витягувати на лід по-
терпілого.

У випадку, коли для надання допомоги не-
має підручних засобів, – якщо рятувальників 
кілька, то вони лягають ланцюгом тримаючи 
один одного за ноги; перший із них подає по-
терпілому ремінь чи навіть одяг. 

Врятовану людину потрібно відправити до ме-
дичного закладу для запобігання наслідків пере-
охолодження та усунення стресового стану. 

олександр каЗьМІН,
начальник Чортківської рятувально-

водолазної станції 

Засторога

Будьте обережні на кризі!
Вже грудень відраховує останні свої дні з туманами та дрібним дощем впереміш 

зі скупим снігом і ще з недуже дошкульним холодом, який невдовзі вдарить морозом, 
скує річки та ставки льодом, деякі з них вже вкриті кригою. І навіть за таких 

погодних умов грудня в нашій області сталося вже дві трагедії на ставках с. Плотича 
та м. тернополя. Саме тому, щоби запобігти трагедіям у подальшому, нагадуємо 

правила поведінки на льоду та надання першої допомоги людині, 
яка провалилася під лід. 

Нещодавно, 13 грудня, в спортивній залі 
Чортківського гуманітарно-педагогічного ко-
леджу імені Олександра Барвінського відбу-
лося свято «Козацькі забави».

У змаганнях взяли участь 40 юнаків – 4 ку-
рені.

Козаки гідно представили свої курені, вправ-
но виконували всі завдання; а студенти коле-
джу активно вболівали за своїх друзів, разом 
переживали кожну перемогу та невдачу.

Юнаки показали свою силу під час пере-
тягування линви, вправність – у конкурсі «Бій 

мішками на колоді», а високу фі-
зичну підготовку продемонстру-
вали парубки під час підтягуван-
ня. Ох і сильні ж наші хлопці!

«Наші козаки найкращі!» – лу-
нало з глядацьких лав. Родзинкою 
свята було виконання художніх 
номерів. Юнаки чудово співали, 
танцювали, грали на музичних ін-
струментах, пригощались справ-
жніми козацькими стравами.

У забавах парубків підтримав 
танцювальний колектив коледжу 
під керівництвом О.Затурської.

Святкову атмосферу та музич-
ний супровід  подарували всім 
присутнім ведуча О.Стадник (сту-
дентка 3-го курсу) та звукорежи-
сер О.Лопушинський.

Довго та завзято боролися па-
рубки за перемогу. Наймужнішими на святі 
стали козаки 4-го куреня. Слід зазначити, всі 
учасники були гідні перемоги.

Справедливо судила конкурси свята Козаць-
ка Рада в складі: П.Михайляк, А.Побуринний, 
П.Турчак, О.Степанюк, О.Федоришин, 
Б.Федоришин, Р.Ісаюк. 

олена СтадНик,
 фізорг групи ПО 37

Наші – найкращі!

Пошанування

«Золотий дубль»! І цим все сказано

(Закінчення. Поч. на 4 стор.)
На свято чортківського футболу прибули й 

перші особи району – голова райдержадміні-
страції Степан Кобіс і голова районної ради Во-
лодимир Заліщук. Вони пригадали, як усе важко 
починалося, коли наші футбольні місцеві зірки 
на початку сезону відмовилися захищати честь 
Чорткова, спокусившись на вигідніші пропозиції 
інших команд. Тож на поле довелося виходити 
нерідко 17-18 річним гравцям. Однак, не маючи 
великого досвіду, зате переповнені бажаннями, 
юні хлопці здобували одну перемогу за другою. 
А як відомо, «апетит приходить під час їди». Спо-
чатку розправившись зі своїми суперниками на 
шляху до фіналу, у драматичному вирішально-
му двобої з надпринциповим суперником – за-

ліщицьким «Дністорм» на річницю Незалежності 
України вони здобувають золоту кубкову чашу, 
а за підсумками першості – й золоті медалі пер-
шості, потіснивши на другу сходинку турнірної 
таблиці тих же заліщан.

Керівники району запевнили футболістів і тре-
нерів команди, що й надалі будуть підтримувати 
розвиток футболу. Адже і цьогорічний успіх був 
би неможливий без підтримки влади – на фут-
больну команду з райбюджету було виділено 
135 тис. грн.

Звернувся до футболістів і гарячий уболі-
вальник ФСК «Чортків» – протосинкел Бучацької 
єпархії УГКЦ о. Володимир Заболотний, прига-
давши слова святішого отця Франциска І, адре-
совані ним гравцям збірних Аргентини та Італії, 
мовляв, відтепер ви – чемпіони, а отже – публічні 

люди, упізнавані, на вас будуть 
рівнятися діти. І цей відповід-
ний статус потрібно буде гідно 
нести. А футбол – явище уні-
кальне. Абсолютно аполітичне, 
яке об’єднує народ, як це було 
під час нещодавніх відбіркових 
ігор на чемпіонат світу.

Шановані гості вручили фут-
болістам, тренерам команди 
кубок чемпіонів і золоті меда-
лі першості, а також комплект 
новенької футбольної форми 
та м’ячів. 

Принагідно хотілося б від-
значити презентацію на святі 

нового перехідного кубка району, який спеціаль-
но виготовив уродженець району, власник май-
стерні художнього ковальства в Тернополі Іван 
Блаженко – відомий футбольний уболівальник 
та меценат спорту. Красень-кубок буде вручено 
його майбутньому володарю в сезоні 2014 року.

Під гарячі аплодисменти залу ювіляри поки-
нули сцену і далі на їхню адресу аматорами сце-
ни було влаштовано чудовий концерт, що приніс 
кожному приємні хвилини радості.

Тож нових перемог вам, хлопці! З нетерпін-
ням чекатимемо футбольної весни і чергових 
трофеїв!

любомир ГаБРУСький
Фото ореста лиЖЕЧки

Власне, навіть не про всі досягнення дитячо-
юнацької спортивної школи оповімо у цій під-
сумковій публікації, а про перемоги в окремих 
напрямках її діяльності. 

Цього року особлива увага приділяється 
баскетболу, оскільки у 2014-му в Україні прохо-
дитиме чемпіонат Європи з цього виду спорту. 
У минулу суботу журналісти районки побували 
на заключному етапі ІІІ туру змагань обласної 
дитячо-юнацької баскетбольної ліги серед юна-
ків 1999-2000 р. н. Змагалися команди Гусятин-
ської, Монастириської, Чортківської ДЮСШ – тоб-
то, представники південно-східної зони області. 
Треба сказати, що усі три тури проходили на базі 
нашої спортшколи, у верхньому залі біля ЗОШ 
№ 5. Усі змагання обслуговували судді І.Панчук, 
В.Панчук, Б.Провальний, за що їм від дирек-
ції ДЮСШ подяка. Кожна із команд зіграла по 6 
ігор. Найбільше перемог здобула наша команда 
(тренер – В.Градовий) – їх у підсумку назбирало-
ся на п’ятірку. Гусятинська команда здобула три 
перемоги і баскетболісти з Монастириська задо-
вольнилися одним виграшем. Отже, у наступних 
турах, які відбудуться вже після Нового року, від-
стоювати честь команди надається чортківчани-
нам.

Радіють успіхам своїх вихованців тренери, на-
ставники. Задля підбадьорювання юнаків, щоби 
вселити у їхні уми позитивний настрій до пере-
мог, директором школи п. Градовим було виго-
товлено і вручено на урочистостях, що відбулися 
21 грудня у перерві між іграми, усім баскетболіс-
там брелоки із емблемою ЧРКДЮСШ і фото бас-
кетбольної команди юнаків 1999-2000 р. н. 

Вболівати за наших славних юнаків того дня 
у спортивну залу завітали батьки дітей, на-
чальник відділу у справах молоді та спорту РДА 
О.Галущак, голова ради голів профспілкових ко-
мітетів освіти району В.Торончук. Останній від 
себе особисто вручив пам’ятні подарунки кращим 
гравцеві туру І.Шевчуку (ЗОШ № 5) та снайперо-
ві Т.Шевченкові (гімназія ім. М.Шашкевича). А за 
підсумками трьох турів кращим гравцем було ви-
знано Т.Скуржанського (Звиняцька ЗОШ), за що 
баскетболіст отримав від чортківського спортко-
мітету в нагороду статуетку богині перемоги. По-

вчальне слово та Боже благословення прозву-
чало з уст духовного наставника, протосинкела 
Бучацької єпархії УГКЦ о. В.Заболотного.

Поет В.Погорецький, редактор літературно-
мистецького журналу «Золота Пектораль» пе-
редав у подарунок усім трьом командам свіжі 
номери видання.

***
Ось ще декілька досягнень вихованців 

ЧРКДЮСШ у 2013 р. на обласних першостях і 
чемпіонатах:

II місце в чемпіонаті області з футзалу серед 
юнаків 1998-99 р. н.

III місце в чемпіонаті області з волейболу се-
ред юнаків 1997-98 р. н.

III місце в чемпіонаті обласної баскетбольної 
ліги серед юнаків 1999-2000 р. н.

II місце в чемпіонаті обласної волейбольної 
ліги серед юнаків 1995-1997 р. н.

III місце в чемпіонаті області з баскетболу се-
ред юнаків 2000-2001 р. н. 

III місце в чемпіонаті області з легкої атлетики 
у віковій групі 1996-1997 р. н.

III місце в чемпіонаті області з волейболу се-
ред дівчат 1998 р. н. і молодших.

І місце в чемпіонаті області з волейболу серед 
дівчат 2000 р. н. і молодших.

Вихованці відділення волейболу (тренери – 
В.Шевчук та А.Прокопів) взяли участь у 18 турні-
рах, 13 із яких на рахунку збірних команд дівчат, 
де здобуто 15 призових місць. Найбільшим успі-
хом школи є участь збірної команди дівчат 2000 
р. н. у відкритій першості МОН України з волейбо-
лу, де здобуто 7 місце.

* * *
Вихованці відділення легкої атлетики (тренер 

– В.Большаков) взяли участь у 12 різних тур-
нірах, де здобули понад 30 призових місць. На 
якісно вищий рівень вивів нашу школу спорту її 
учень В.Сенчук. Це отой підліток, якому за вагомі 
досягнення у спорті депутати райради призначи-
ли стипендію. Хлопець повністю виправдав по-
кладені на нього надії. Цьогоріч він взяв участь у 
чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів, 
що проходив у Донецьку. Зараз Віктор готується 
до Олімпійських юнацьких ігор, які відбудуться 
восени наступного року в Китаї. Вкінці року в 
юного спортсмена було два контрольних стар-
ти: Всеукраїнські змагання з легкої атлетики в м. 
Києві, де він по стрибках у довжину посів ІІІ м., і 
Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Фес-
тиваль бігу» у м. Львові, де він продемонстрував 
прекрасну серію результатів: переміг в бігу на 60 
м і 100 м. Останній – з особистим рекордом 10,8 
сек., що дорівнює нормативу кандидата в май-
стри спорту. З нового року він офіційно зарахо-
ваний в кандидати у національну збірну команду 
України з легкої атлетики серед юнаків.

оксана СВиСтУН
Фото Василя ГРадоВоГо

«Жнивуємо» у спорті, або Річні 
підсумки підводить ЧРКДЮСШ
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ПРОДАЮТЬСЯ

інше

Служба у справах дітей інформує

Вважати недійсними

ОдПІ інформує

квартири
будинки3-кімнатна квартира на 3-му поверсі 

5-поверхового новозбудованого сучасного 
будинку у м. Чортків по вул. Шухевича, 2 а. 
Загальна площа – 95,3 кв. м. Є два балко-
ни, лоджія, підвал, пластикові вікна. Ціна 
договірна. тел. 095-779-60-70.

1-кімнатна квартира, в самому центрі 
міста, навпроти кінотеатру; на 3-му поверсі 
5-поверхового цегляного будинку. Загаль-
на площа – 30,8 кв. м, житлова – 16,6 кв. 
м. Є індивідуальне опалення, пластикові 
вікна, вхідні металеві двері. Ціна за домов-
леністю. тел. 066-808-08-59. 

2-кімнатна квартира у смт Завод-
ське, на 4-му поверсі, площею 50 кв. м, у 
хорошому стані. Можна з меблями.

тел.: 2-46-20, 096-386-87-96.

незавершене будівництво, котедж, 
у новозбудованому цегляному будинку, 
який знаходиться в районі Синякового за 
адресою: м. Чортків, вул. Івасюка.

тел.: 067-354-58-90, 
067-424-52-50.

будинок по вул. Граничній-Бічній. За-
гальна площа – 200 кв. м, житлова – 130 
кв. м. Сутерини по всій площі, гараж з під-
вальним приміщенням. Земельна ділянка 
– 10 сотих. Терміново.

тел.: 3-25-44, 097-855-91-87,
097-855-91-88.

будинок у центрі с. Колиндяни, обли-
цьований. Є 3 кімнати і кухня. Проведено 
світло, газ (конвектори), металопластико-
ві вікна, криниця, господарські будівлі, го-
род – 0,08 га. Будинок у житловому стані. 
Ціна договірна.

тел.: 097-340-23-13, 093-453-58-63.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії В-П за  № 456040, ви-
дане 25 січня 1993 р. Тернопільською ОДА на ім`я: 
ВЕРБОВЕЦЬКИЙ Михайло Володимирович.

Подяка
БСМ “Карітас” щиро вдячна ПП “Органіка” 

с. Нагірянка, “Унікредит банку”, кредитній 
спілці “Самопоміч”, аптеці “Мішель”, мага-
зину продуктів (зав. В.Пельвецька), медич-
ному коледжу, гуманітарно-педагогічному 
коледжу за проведення свята Миколая для 
дітей-сиріт, дітей парафії Непорочного За-
чаття, інвалідів дитинства.

Подяка
Педагогічний та учнівський колетиви 

Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів ви-
словлює щиру вдячність керівникам ПАП 
“Дзвін” В.Градовому та ТОВ “Кернел-Трейд” 
В.Торчинському за тісну співпрацю та вза-
єморозуміння у здійсненні освітянських пла-
нів навчального закладу. Щиро вам дякуємо 
і вітаємо з наступаючими Різдвом Христо-
вим і Новим роком.

Інформація
про перенесення для працівників Чортків-

ського РС УДМС України в Тернопільській об-
ласті,  яким встановлено п’ятиденний робочий 
тиждень з двома вихідними днями – неділя та 
понеділок; робочі дні з:

четверга 2 січня – на понеділок 13 січня, 

п’ятниці 3 січня – на понеділок 27 січня, суботи 
4 січня – на понеділок 10 лютого.

Ілір̀ ян СВаРиЧЕВСький,
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС України 
в Тернопільській області

Чортківська об’єднана державна податко-
ва інспекція Головного управління доходів і 
зборів у Тернопільській області звертає увагу, 
що згідно з пп. 16.1.6. п. 16.1 статті 16 Подат-
кового кодексу України від 2 грудня 2010 р. за 
№ 2755-VI платник податків зобов’язаний по-
давати контролюючим органам інформацію, 
відомості про суми коштів, не сплачених до 
бюджету в зв’язку з отриманням податкових 
пільг (суми отриманих пільг) і напрями їх ви-
користання (щодо умовних податкових пільг 
– пільг, що надаються за умови використання 
коштів, вивільнених у суб’єкта господарюван-
ня внаслідок надання пільги, у визначеному 
державою порядку).

Відповідно до п. З постанови КМУ від 27 
грудня 2010 р. за № 1233 “Про затвердження 
Порядку обліку сум податків та зборів, не спла-
чених суб’єктом господарювання до бюджету 
в зв’язку з отриманням податкових пільг” Звіт 
подається суб’єктом господарювання за три, 
шість, дев’ять і дванадцять календарних мі-
сяців за місцем його реєстрації протягом 40 
календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового періоду. В 
разі, коли суб’єкт господарювання пільгами 
не користується, звіт не подається.

Чортківська одПІ

Неблагополучні сім’ї, які є основними «по-
стачальниками» проблем дитинства, ха-
рактеризуються стійкими, тривалими у часі 
ознаками морального, матеріального, психо-
логічного характеру, які негативно впливають 
на дітей, котрі мешкають у таких сім’ях.

Виявлення та облік неблагополучних сімей, а 
також подальша робота з ними є одним із головних 
предметів діяльності служби у справах дітей.

Основними формами профілактичної робо-
ти служби з неблагополучними сім’ями є про-
ведення обстежень умов життя неповнолітніх, 
профілактичні бесіди з батьками, надання їм 
консультацій, матеріальної та соціальної до-
помоги, а у разі умисного невиконання батька-
ми своїх обов’язків – притягнення їх до відпо-
відальності, і, як крайні міри – відібрання дітей 
або позбавлення батьківських прав.

На даний час на обліку служби перебуває 14 
неблагополучних сімей, в яких утримується 39 
дітей. Протягом 12 місяців 2013 року проведено 
14 обстежень умов проживання неповнолітніх, 
які перебувають у неблагополучних сім’ях; сис-
тематично здійснюється контроль за виконан-
ням батьками обов’язків щодо утримання та 
виховання неповнолітніх.

Із метою запобігання безпритульності, про-
філактики скоєння правопорушень, недо-
пущення перебування неповнолітніх у роз-
важальних закладах району в навчальний та 
вечірній час служба у справах дітей спільно з 

працівниками відділу дитячої кримінальної мі-
ліції, соціальними фахівцями постійно прово-
дить профілактичні рейди, такі як: «Діти вули-
ці», «Підліток. Зима. Канікули», «Урок» та інші. 
У разі виявлення порушень, з дітьми та їх бать-
ками проводяться профілактичні бесіди щодо 
недопущення таких порушень у майбутньому.

Дитині для повного і гармонійного розвитку 
її особи необхідно зростати в сімейному ото-
ченні, в атмосфері щастя, любові та розумін-
ня, тому діти мають право на особливе піклу-
вання і допомогу.

В Декларації прав дитини зазначається: 
«Дитина внаслідок її фізичної та розумової не-
зрілості потребує спеціальної охорони і піклу-
вання, включаючи належний правовий захист, 
як до, так і після народження».

Батьки або у відповідних випадках законні 
опікуни несуть основну відповідальність за 
виховання і розвиток дитини. Інтереси дитини 
є предметом їх основного піклування.

Наближаються Новорічні та Різдвяні свята, 
яких із нетерпінням чекають діти. Бажаємо, 
щоб у кожну оселю завітав до них Дід Мороз і 
виконав найзаповітніші їх бажання, щоби кож-
на дитина, особливо діти-сироти та діти, по-
збавлені батьківського піклування, які потре-
бують сторонньої допомоги, у найяскравіші 
свята відчули турботу і любов дорослих.

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Першоджерелом усіх негараздів, 
які трапляються з дитиною, 

є неблагополуччя сімей
дитинство – найбільш яскравий і водночас складний період у житті кожної людини. 

Саме в дитинстві закладаються підвалини людської особистості, беруть свій 
початок характерні риси, притаманні її характеру. тут слід шукати і коріння проблем, 

які потім переслідують людину протягом всього її життя.

удмС інформує

Основною проблемою сучасного ринку пра-
ці залишається нестача якісних робочих місць 
з гідними умовами та оплатою праці, особли-
во для молоді.

Протягом січня-листопада 2013 р. від 395 
роботодавців району отримано інформацію 
про наявність 2406 вільних робочих місць та 
вакантних посад, із них – вакансії із заробіт-
ною платою вище мінімальної склали 76 від-
сотків. Станом на 1 грудня минулого року на 
одне вільне робоче місце в районі претенду-
вало 9 безробітних. 

Із початку року послугами служби зайнятос-
ті  в районі скористались 3543 особи, із них  
– 2683 мали статус безробітного, що на 732 
більше ніж в аналогічному періоді 2012 року.  

Станом на 1 грудня 2013 р. на обліку в служ-
бі зайнятості району перебувало 559 безро-
бітних. Серед зареєстрованих безробітних: 
43,8 відсотка – жителі сільської місцевості; 
55,5 – жінки; 59 – молодь у віці до 35 років; 37,2 
– особи, які потребують додаткових гарантій 
на ринку праці; 49,7 відсотка – громадяни з ви-
щою освітою.

З метою підвищення конкурентоздатності 
на ринку праці за направленням центру за-
йнятості проходили професійне навчання або 
підвищували свою кваліфікацію 278 безробіт-
них, що на 15 більше ніж у січні-листопаді 2012 
року.

В оплачуваних громадських та інших робо-
тах тимчасового характеру взяли участь 284 
особи.

За сприянням районної служби зайнятості 
з початку цього року працевлаштовано 2070 
осіб, із них: мали статус безробітного – 1351, 
в тому числі – 407 осіб, які мають додатко-
ві гарантії у сприянні працевлаштуванню, 21 
безробітний одноразово отримав допомогу 
по безробіттю для організації підприємниць-
кої діяльності. На нові робочі місця з ком-
пенсацією роботодавцям єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування було працевлаштовано 11 без-
робітних, четверо з них – безробітні,  котрі по-
требують соціального захисту.

Станом на 1 грудня минулого року допомогу 
по безробіттю отримували 468 осіб зі стату-
сом безробітного (83,8 відсотка від їх загаль-
ної чисельності). Середній розмір цієї допомо-
ги за листопад 2013 р. становив 799,29 грн., 
всього протягом січня-листопада цього ж року 
на Чортківщині на виплати допомоги по безро-
біттю було спрямовано 6 млн. 800 тис. грн. 

Така допомога нараховується особі до дня 
останнього відвідування центру зайнятості 
включно та виплачується через банківські 
установи. Її нарахування здійснюється по-
декадно, тобто 10, 20, 30 (31) числа кожного 
місяця.

Щоденно проводиться моніторинг із питань 
матеріальних виплат безробітним. Ці питання 
перебувають під постійним контролем керів-
ництва районної служби зайнятості.

З травня 2013 р. розпочато видачу ваучерів 
для підтримання на ринку праці конкуренто-
здатності осіб старших за 45 років. Протягом 
травня-листопада минулого року ваучер на 
навчання та підвищення кваліфікації видано 
38 громадянам.   

Основними завданнями у частині зайнятості 
населення є сприяння ефективній зайнятості 
населення шляхом стимулювання роботодав-
ців до створення нових робочих місць, роз-
витку підприємницької ініціативи населення, 
посилення конкурентоздатності громадян на 
ринку праці, недопущення зростання безро-
біття. Вирішенню цих завдань сприяє новий 
Закон України «Про зайнятість населення», 
який вступив в дію з 1 січня 2013 р. і спрямова-
ний на комплексне вирішення проблем у сфе-
рі зайнятості населення шляхом проведення 
активної політики зайнятості.

люся СоВІНСька, 
заступник директора 

районного центру зайнятості

Соцзахист інформує
Служба зайнятості на ринку 

соціальних послуг
Ситуація на ринку нашого району характеризується постійним попитом на 

робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин (25 відсотків), 

кваліфікованих робітників з інструментом (20 відсотків), 
професіоналів (16 відсотків), на працівників сфери торгівлі, послуг (11 відсотків). 

Чортківська районна громадська ор-
ганізація “Лемківщина” глибоко сумує 
з приводу раптової смерті члена прав-
ління ГОЛИКА Євгена Романовича і 
поділяє біль непоправної втрати з ро-

диною покійного.

Чортківські районна рада і районна 
державна адміністрація глибоко суму-
ють з приводу раптової смерті колиш-
нього багаторічного керівника спо-
живчої кооперації району, депутата 

районної та міської рад багатьох скликань, 
члена громадської ради при райдержадмі-
ністрації ГОЛИКА Євгена Романовича та 
поділяють біль непоправної втрати з рідни-
ми і близькими покійного

гараж під новозбудованим будинком по 
вул. Незалежності (навпроти хлібозаводу) 
площею 23 кв. м. тел. 096-452-73-00.
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З народженням 
Тебе, малятко!

Родовід

Щиро вітаємо дорогого похресника 
арсенчика ГЕРаВСа 

з 5-річчям, яке він святкував 31 грудня.
Десь у лісі серед 
                          снігу 
зайчик квіточок нарвав,
Цілу ніч ішов він 
                      пішки, 
аж втомились 
                 його ніжки.
Двері лапкою 
                     шкребе: 
“З Днем народження 
                           Тебе!”.
Несуть білочки 

гостинці у вишиваній торбинці.
Подарунків так багато – 
В Арсенчика сьогодні свято!
Хай промінчик сонця, 
                           мов Ангелик Божий,
Прилетить до Тебе, 
                        сяде на плече,
Принесе здоров`я, 

      щастя й добру долю.
Пам`ятай,
     ми дуже любимо Тебе.

З любов̀ ю – хресна мама 
Галина з сім`єю.

Австралійсько-шведська 
наукова асоціація медієвістів і 

археографів вітає директора крайового 
музею Чорткова, 

що на Тернопільщині (Україна), 
пана Яромира ЧоРПІтУ 

із 70-річним ювілеєм і присвоює 
йому поважний науковий титул 
доктора історії та філософії.

Хай Ісус новонароджений,
Що приходить спасти світ,
Дасть Вам рік благословений
І прожити многа літ.
Хай рік Новий, Різдво Христове 
Вам подарують дні казкові,
Мов чистий сніг, що землю гріє,
Хай зігріває Вас надія.

З Днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб усі бажання збулись
І добро Вас не минало.

Сердечно вітаємо з 70-річним ювілеєм 
директора 

районного краєзнавчого музею 
Яромира Івановича ЧоРПІтУ. 

Бажаємо Вам 
доброго здоров’я на 
багато років, блажен-
ства, миру та добра. 
Нехай Господь Бог 
Вам постійно допо-
магає і береже, щастя 
й наснагу завжди 
посилає.

3 глибокою 
повагою 

– районна 
спілка дітей політв’язнів 

і репресованих.

Колектив Свидівської ЗОШ І – ІІ ст. 
висловлює подяку 

директору ПАП “Фортуна” 
ользі Ігорівні ФРиЧ 

за надану  допомогу. Вітає ї ї та 
очолюваний нею колектив з Новим роком 

і Різдвом Христовим.
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, терпіння,
У справах – вічного 
                            горіння,
В коханні – вірності, весни,
В сім`ї – добра і теплоти.

7 січня у День Христового  Різдва 
святкує свій День народження чудова 

вчителька, добра і чуйна людина
Світлана йосипівна 
лаВРиНоВСька.

Щиро вітаємо Вас 
  із святом і бажаємо 
        щастя та квітів    
 на життєвому шляху.
Ну хто ж як Ви 
       іще нас зрозуміє,
Навчить, пробачить 
         і пораду дасть?..
Хто так терпіти 
 і любити вміє, як Ви? 
 Ну як же нам без Вас?..

Даруєм Вам усі найкращі квіти,
Хай Бог благословляє 
                                    мить оту
Й увесь наш клас, усі – 
                            дорослі й діти
Шанують Вашу душу золоту.

Щиро вдячні – учні та батьки 4-го 
класу Чортківської гімназії 

ім. Маркіяна Шашкевича.

Щиро вітаємо з ювілеєм 
Володимира Петровича ГЕРаСиМІВа.

Летять роки, 
       мов бистрі води,
Спинити 
      їх не в змозі час.
На Вашій сонячній 
                     дорозі
З`явились 
                мудрих 70!
Хоч як прожитих 
              років шкода,
Та не вернути 
                  їх назад...

Бажаєм довго Вам прожити,
Здоров`я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигли одружити,
Благословити правнуків у світ.
Хай Вас оберігає молитва свята,
А Господь дарує многая та благая літа.

З повагою і любов̀ ю – дружина 
Марія, сини Петро і Микола, 

донька Наталя, зять Сергій, 
невістки Наталія та Ірина, 
онуки лілія, Іван, оля, юля, 

Наталія та Софійка.

Вітаємо з Днем народження 
дорогого синочка, внучка
олександра СиРотюка.

Із першим рочком, 
          наше янголятко,
Тебе вітають 
              мама й татко,
Бабуся й дідусь 
                теж вітають,
Тобі здоров`ячка 
                     бажають.
Нехай сонечко 
до Тебе весело сміється,
Хай в усьому й усюди 
     все Тобі вдається.

З любов̀ ю – мама 
таня, тато юрій, бабуся 

ольга, дідусь Володимир, 
тітка Ірина.

8 грудня о 23 год. 55 хв. – дівчинка (4 кг 
30 г, 54 см) у Світлани кІНдЗЕРСької зі с. 
Колиндяни; 

9 грудня о 3 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 300 г, 
51 см) у Роксолани ЧаЧалюк зі с. Тарнавка;

10 грудня о 14 год. 30 хв. – дівчинка (2 кг 
865 г, 50 см) в Іванни МЕльНик зі с. Милівці;

12 грудня о 2 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 520 г, 
54 см) у Марії кРУШЕВСької зі с. Улашківці; 

13 грудня о 1 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 530 г, 
52 см) у Зоряни БаБІй зі с. Залісся;

14 грудня о 17 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 190 г, 
52 см) у Галини СаПІЩУк зі с. Сосулівка;

15 грудня о 3 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 340 г, 
53 см) в юлії БЕРЕНди з м. Чортків;

16 грудня о 7 год. 27 хв. – дівчинка (2 кг 860 г, 
50 см) в Ірини каШУБи зі с. Нагірянка,

о 13 год. 8 хв. – дівчинка (3 кг 450 г, 53 см) у 
Світлани ПаВШок зі с. Сосулівка;

18 грудня о 16 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 
940 г, 53 см) у тетяни БЕГМаН зі с. Біла;

19 грудня о 5 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 700 г, 
55 см) в оксани юЩак із м. Чортків,

о 6 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 200 г, 53 см) в 
Уляни НакоНЕЧНої зі с. Біла;

21 грудня о 4 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 455 г, 
53 см) у Галини ГЕлЕй із м. Чортків;

22 грудня об 00 год. 11 хв. – дівчинка (3 кг 400 г, 
52 см) в Іванни ГаВРилкІВ із м. Чортків;

о 3 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 860 г, 56 см) в 
Іванни МатВІєШиН зі с. Швайківці,

о 8 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 560 г, 52 см) у 
Наталії ЖУРаВЕль із м. Чортків, 

о 18 год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 925 г, 49 см) 
у Наталії СоРоЧУк зі с. Палашівка,

о 20 год. 20 хв.– дівчинка (3 кг 575 г, 53 см) у 
катерини коМаРЧУк зі с. Джурин;

24 грудня о 4 год. 50 хв. – дівчинка (2 кг, 
45 см) в оксани МалиШ зі смт Заводське,

о 5 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг, 53 см) в оль-
ги доВГаНь зі с. Ст. Нижбірок Гусятинського 
району.

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 8 по 24 грудня ц. р. 

народилося 
12 дівчаток, 8 хлопчиків.

У цю чудову зимову днину 
щиросердечно вітаю дорогу хресну маму 

Галину Федорівну Бицюк
зі с. Свидова, яка 17 грудня 

святкувала свій 50-річний ювілей.
Проходить час, 
           роки минають,
Їх не спинити, 
              не здогнати, 
Душа, здається, 
                 ще співає,
А за плечима – 50.
50 – не мало 
              й не багато,
50 – це золота пора,
Це прекрасне 

                                          ювілейне свято,
Це минулого й майбутнього вага.
Хай Вам здоров`я тільки додається,
А віднімаються невдачі та біда.
Хай множиться добро 
                                і водограєм ллється,

І щастя ділиться на многії 
                             та благії літа.

З  любов̀ ю і повагою – 
похресниця Мар̀ яна зі сім`єю 

з Івано-Франківська 
та вся велика родина.

Життя – це як натягнута струна,
Роки свої відлічують акорди,
Мелодія весела і сумна,
Неначе композитор долі мудрий.
Над нами є Маестро дирегент,
Чарівна паличка здригнеться
Ледь помітно і полонить 
                нас музики момент...
А серце то зів`яне, то розквітне.
Сьогодні Ваше серце радіє 
                                       й квітне.

 Шановний 
Петре Миколайовичу ПаВлІВ,
вітаємо Вас із світлим ювілеєм!

У Бога просимо для 
Вас здоров`я від чистих 
джерел, родинного 
тепла, світлих обріїв, 
привітної та милосерд-
ної долі, сили від рідної 
Землі, всіх 
благ Вам 
земних і 
небесних.

Із повагою – 
колектив санепідслужби.

5 січня святкуватиме 
свій 1-й рочок дорога внучка

Вікуся кУШНІР
із м. Чортків (с. Білобожниця).

Ніжне, миле, дороге 
       сонечко-малятко,
З першим рочком –
         наше янголятко.
Нині свято 
            в нашій родині,
Радість велика, 
                 сміх лунає,
Наша люба Вікуся 
          вже підростає.
Цей день щасливий 

                                       для мами і тата,
Дідусів і бабусів.
Із цим прийшли привітати 
І Вікусі побажати: 
Сонечка ясненького, 
Здоров`ячка міцненького,
Хай росте всім на втіху.
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають.

З любов̀ ю – бабуся 
анжела і родина 

з калинівщини.

4 січня святкуватиме свій ювілей
Надія Степанівна оСадЧУк

зі с. Звиняч.
Чого ж Тобі, 
 рідненька, побажати,
І що в дарунок 
                    принести?
Слів гарних 
    можна сніп нажати,
І кожне слово буде 
        колоском цвісти.
Найперше зичимо 
                    здоров`я,
Щоб Бог щоденно 
                   дарував,

Щоб у Своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили та завзяття,
Хай серце повниться добром.
Нехай Тебе охороняє Мати Божа 
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров`я й допоможе
Прожити в щасті многая і благая літ.

З найкращими 
побажаннями 

та любов̀ ю – чоловік 
Василь, донечка Вікторія, 

сестра олеся з сім`єю, 
сестра христина з сім`єю.

Працівники та учні гуртожитку ДНЗ 
“Чортківське ВПУ” засилає найщиріші 

вітання директорові 
олегу Валерійовичу ІВаНІлоВУ

та всьому колективу училища 
з наступаючим Новим роком 

та Різдвом Христовим.
Нехай ваші серця будуть зігріті 

любов’ю і теплом, домівки повняться 
добром, радістю та Божим благосло-
венням, а очі світяться щастям. Нехай 
з останніми хвилинами старого року вас 
покинуть турботи та негаразди, а Новий  
2014 рік буде щедрим на цікаві плани, 
нові досягнення та трудові перемоги. Ба-

жаємо, щоби різдвяна зоря запа-
лила у ваших серцях вогонь віри 
та любові, надії та оптимізму, на-
снаги та невичерпної енергії!

Вітаємо з 45-річчям дорогого сина, 
брата, чоловіка, батька, зятя, 

кума і хорошу людину
олега Степановича 

ГРЕЧкІВСькоГо.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та радості прожить.
Хай доля буде, як волошка в житі,
Душа хай буде завжди молода,
Від сонця – золота, 
                        а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай Матір Божа 
                   Тебе охороняє,

В душі панують 
                  мир і доброта,
Ісус Христос 
              здоров`я посилає
На многії та благії літа.

З повагою – вся твоя 
родина.


