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Виходить з 1939 року

З перших уст Технології

– Володимире Васильовичу, скажіть відвер-
то, чому Ви вирішили балотуватися на посаду 
голови районної ради?

– Цьому передувало засідання фракції «Нашої 
України» у районній раді, яка й висунула мене на 
дану вакантну посаду. Перед прийняттям рішення 
довго обдумував, але по життю звик прислухатися 
до людської думки, довіряти людям. Врешті-решт 
дав свою згоду.

– Ще свіжі в пам`яті ці непрості вибори: пер-
ший тур, за ним другий. Мабуть, між цими дво-
ма турами було найважче. Які Вас думки спо-
вняли? Чи не було розчарування, мовляв, може 
краще було не випробовувати долю Фортуни?

(Закінчення на 2-й стор.)

Володимир ЗАЛІЩУК: 
«Прагнутиму стати 
головою районної 

ради для всіх 
депутатів та мешканців 

Чортківщини»
Нещодавня дванадцята сесія районної 

ради, безперечно, обіцяє увійти в історію 
краю з причини того, що уперше, мабуть, 
за всю історію місцевого самоврядування 
Чортківщини не вдалося з першого разу 
обрати голову райради. Протягом десяти 
днів між двома пленарними засіданнями 

пильна увага усієї області і не тільки 
була прикута до Чорткова. Проте все уже 
позаду. Обрано голову районної ради – 

В.В.ЗАЛІЩУКА (на знімку). 
І сьогодні він – гість нашої газети. 

У середу, 7 березня,  з нагоди 
198-ї річниці з дня народження 
та 151-ї річниці з дня смерті 

Тараса Шевченка, за сприяння 
Чортківської районної ради, 

Чортківської районної державної 
адміністрації, Чортківського 

педагогічного училища 
ім. О.Барвінського у районному 

будинку культури ім. К.Рубчакової 
відбудеться урочистий захід

«Вічно живе Шевченкове слово!»
Поч. о 16-й год.

У неділю, 4 березня, в с. Заболотівка відбудеться 
панахида-реквієм з нагоди 62-ї річниці загибелі Головно-

го Командира Української Повстанської Армії генерал-
хорунжого Романа Шухевича (Тараса Чупринки).

Поч. о 12-й год. 30 хв.
Оргкомітет

Цифрове TV уже є у Чорткові!
Останнім часом 

із засобів масової 
інформації, 
особливо 

аудіовізуальних, 
чимало можна 

почути про 
перехід України 

у близькому 
майбутньому 
на цифрове 

телебачення. 
Заміну звичного 

для нас 
аналогового, яке 

існує від тих часів, 
коли телевізор 
почав тільки-но 
входити у побут 

кожної радянської 
сім`ї, на 

«цифру» фахівці 
порівнюють 

із революцією 
у світі ТV. 

Оскільки у кожній 
домівці сьогодні 
є телеприймач 

(а то й не один!), 
то дана проблема 

торкнеться усіх 
без винятку наших 

співвітчизників. 
Коли ж ми 

поцікавилися, 
як стоять справи 

з переходом 
на цифрове 
телебачення 
у Чорткові, 

зателефонувавши 
на місцевий 

радіотелевізійний 
ретранслятор, 

то неабияк 
здивувалися, коли 

почули: 
а воно у нас ще 
з минулого року, 
від серпня місяця 

працює…

(Закінчення 
на 10-й стор.)
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У райдержадміністрації

Володимир ЗАЛІЩУК: «Прагнутиму 
стати головою районної ради для всіх 
депутатів та мешканців Чортківщини»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

– Як відомо, коней на переправі не 
міняють. Рішення було прийнято твер-
де і обдумане. Зважаючи на думку 
більшості фракцій, депутатів... Я не 
міг підвести людей. Тому іншого шляху 
вже не могло бути. 

Важко в якому плані? Немало пішло 
здоров`я, нервів. Хоч-не-хоч, а люд-
ський фактор бере своє. Але ми бо-
ролися. А як відомо, хто бореться, той 
перемагає. Сталося так, що більшість 
депутатського корпусу підтримала 
мою програму і проголосувала за мене 
в другому турі.

– Для Вас були несподіваними 
результати першого туру? Ви були 
впевнені у своїй перемозі з першо-
го разу?

– Може, та самовпевненість і зашко-
дила. 

Зізнаюся чесно, я не рвався на цю 
посаду. А ті позиції, що виклав у своїй 
програмі: соціально-економічний роз-
виток, співпраця з сільськими голова-
ми, розвиток інфраструктури району... 
Був переконаний, що депутати мене 
підтримають. І вважаю, що повинен би 
й далі мати їхню підтримку. 

– У своєму так би мовити заключ-
ному слові на сесії Ви запевнили 
колег, що будете головою для всіх 
депутатів, а не тільки для тих, що за 
Вас голосували…

– Однозначно. Я це заявив і свої 
слова забирати назад не збираюся:  
прагнутиму стати головою для усіх 90 
депутатів, які представлені у райраді. 

Вибори минули, ми повинні дивити-
ся вперед. 

– Ви щойно очолили найвищий 
представницький орган влади Чорт-
ківщини, роботи на початку, як то 
кажуть, непочатий край. А як буде з 
господарством – ПАП «Нічлава», де 
досі директорували, одним з кра-
щих в районі?

– Уже призначений новий директор, 
спеціаліст, який до того працював го-
ловним інженером, він далі вестиме 
господарку. Всі інші керівники струк-
турних підрозділів залишаються на 
своїх місцях, аби підприємство працю-
вало і приносило прибуток.

– Новий керівник, як правило, 
починає з виконавчої дисципліни. 
Ваші опоненти десь також говори-
ли про нові методи роботи район-
ної ради у разі їхнього приходу до 
влади. Чи будете Ви вносити якісь 
суттєві зміни у цьому напрямку, ро-
битимете перестановки у виконав-
чому апараті?

– Існує закон про місцеве само-
врядування, є районна рада, яка ке-
рується цим законом, як і працівники 
її виконавчого апарату. Я однозначно 
прислуховуюся до їхньої думки. Вони 
пропрацювали багато років. Це висо-
кокваліфіковані спеціалісти, з кожним 
із них провів співбесіду. Вважаю, що 
всі вони заслуговують на роботу в ра-
йонній раді. Тому нині не бачу сенсу 
проводити якісь зміни. А в процесі ро-
боти час покаже.

– Минуло десять днів (на день на-
шої розмови – Авт.) Вашого голову-
вання. Що можете сказати про свій 
перший тиждень роботи в раді? На 
що він був спрямований?

– Як господарник, у перший же день 
зіткнувся з деякими господарськими 
питаннями. Саме був період різкого 
похолодання. Були звернення з місь-
ких шкіл про пониження температур-
ного режиму, з такою ж проблемою 
зіткнулися й у адмінбудинку районної 
ради. Тож тиждень був спрямований 
на вирішення цих проблем. Крім цьо-
го, складено графік, буду відвідувати ті 
заклади, які знаходяться у комунальній 
власності райради, вивчатиму їхні про-
блемні питання, допомагатиму по мірі 
можливості. Коли потепліє, розпочну 

робочі поїздки у села району. 
– Хотілося б дізнатися, на які про-

блемні питання Ви будете націлю-
вати і депутатський корпус, і полі-
тичні сили району, представлені у 
ньому?

– На прийняття рішень, спрямованих 
на користь і добробут жителів району.

Ми не прийшли у райраду займатися 
політикою, а виключно господарською 
діяльністю. Тому розраховую на друж-
ну підтримку усіх депутатів і фракцій.

– А як взагалі розцінюєте депутат-
ський корпус? Ви ж уже депутат, так 
би мовити, «зі стажем» – четверте 
скликання. 

– Як дуже і дуже потужний. Ні у якому 
іншому районі області не представлені 
настільки демократичні сили у район-
ній раді, як у Чортківській. Ми підпи-
сали угоду і тому переконаний, що 
тут немає бути розмежувань, а тільки 
співпраця, щоб депутатський корпус 
і надалі був стабільний, виважений, 
плідно працював.

– На запитання депутата В.Шепети 
в ході останнього пленарного засі-
дання Ви наголосили на беззапере-
чній підтримці демократичних сил 
району. Чи готові це підтвердити 
широкій читацькій аудиторії?

– Так. Я відповів, що з 2002 року ні-
коли не змінював своєї політичної по-
зиції, перебував тільки у єдиній фракції 
– «Наша Україна». Підтримував і під-
тримуватиму усі демократичні сили ра-
йону, які готові зі мною співпрацювати 
– і УНП, і Рух, і «Фронт Змін», і «Свобо-
ду», і, звичайно, «Нашу Україну»...

– ...і дотримуватиметеся укладе-
ної угоди про спільні дії Об`єднаної 
опозиції у районній раді?

– Звичайно.
– ...як і домовленостей 2010-го 

року?
– Так. І хотів би, щоб депутати інших 

фракцій їх дотримувалися. 
– Не секрет, що між попере-

днім головою районної ради 
Р.В.Чортківським і головою райдер-
жадміністрації Я.П.Стецем склали-
ся дуже теплі, навіть дружні стосун-
ки. Як Ви плануєте будувати свою 
співпрацю з очільником РДА, котрий 
представляє Партію регіонів?

– Я рахую, що тут політичні амбіції 
потрібно залишити на другому плані, і 
район ми не повинні ділити між дво-
ма гілками влади. Я.П.Стець, як голо-
ва райдержадміністрації, я, як голова 
районної ради, повинні спільно пра-
цювати на добробут жителів Чортків-
щини. Ми мешкаємо тут, нас повинні 
об’єднувати ті проблемні питання, які 
сьогодні є у місті, кожній сільській раді: 
чи то культура, чи медицина, чи спорт. 
Їх треба вирішувати, і вирішувати ра-
зом, а не ділити владу. На рівні району 
нам немає чого займатися політикою. 

– Мешканці Колиндян і тих сіл, де 
Ви орендували паї, вважають Вас 
за щедрого мецената. Допомагає-
те церквам, школам, у нашій газеті 
люди неодноразово висловлюють 
слова вдячності Володимиру Залі-
щуку.  Це у Вас, так би мовити, «в 
крові»? І надалі чинитимете благо-
дійність на посаді голови районної 
ради?

– Обов`язково. Раніше я мав тільки 
три села, тепер – увесь район. (Смі-
ється – Авт.). Побуваю у кожному 
селі, дізнаюся про проблеми, які там 
є. Буду націлювати свою роботу так, 
щоб не тільки надавати допомогу од-
ному населеному пункту чи, скажімо, 
декільком, а в загальному допомагати 
кожному. 

– Ви стали головою райради у 
непростий час: рік парламентських 
виборів. Чого очікуєте від них?

– Сподіваюся, що до Верховної Ради 
прийдуть виважені люди, які підтриму-
ватимуть наш район, допомагатимуть 
йому. Чортківщина – край з велики-

ми традиціями, потужний район, хай і 
дещо втратив свої позиції. Ці традиції 
потрібно примножувати. Щиро хоті-
лося, аби ті народні обранці, кого ми 
оберемо, не забували про наш район, 
а підтримували його протягом усієї 
своєї каденції.

– Може, розкажіть трохи більше 
про себе, адже Ви більше відомі у 
своєму колі аграрників, аніж біль-
шості читацької аудиторії.

– Народився у с. Колиндяни 7 лис-
топада 1965 року. Закінчив місцеву 
десятирічку. Вступив у Кам`янець-
Подільський сільськогосподарський 
інститут. Два роки служив у Збройних 
силах – саме тоді вийшов указ брати 
до війська студентів-стаціонарників з 
вищих навчальних закладів. Після ар-
мії повернувся в інститут, по закінченні 
якого прийшов на роботу за направ-
ленням у рідне село в колгосп «Іскра». 
Розпочав із середньої ланки: брига-
диром рільничої бригади, агрономом 
з насінництва, головним агрономом. 
Після реорганізації  2000 р. утворилося 
приватне агропромислове підприєм-
ство «Нічлава», керівництво яким мені 
довірили пайовики, і яке очолював по 
даний час.

– Гадаю, читачам буде цікаво, 
яким є Володимир Заліщук у поза-
робочий час (якщо він у Вас є)?

– Я – палкий прихильник спорту, 
люблю футбол, волейбол. Свого часу 
грав у футбол за село і район. І нині 
підтримую сільську команду. Займаю-
ся вдома особистим господарством, 
коли випадає вільна хвилька. Але вона 
буває дуже рідко, це ж сільське госпо-
дарство: від ранньої весни до пізньої 
осені в полі...

– Ваша сім`я – дружина, діти?
– Дружина Наталія працює бухгалте-

ром по оплаті праці в ПАП «Нічлава». 
Дві доньки – студентки. Старша донь-
ка Таня навчається у Тернопільському 
національному економічному універ-
ситеті, на п`ятому курсі магістратури, 
факультет «Фінанси і оподаткування». 
Молодша, Вікторія, у тому ж вузі студі-
ює право на юридичному факультеті.

– І насамкінець, Ваші особис-
ті побажання мешканцям району, 
колегам-депутатам.

– Землякам-чортківчанам зичу миру, 
добра, злагоди, достатку. Бажаю зна-
йти своє покликання, знайти себе, від-
чути свою необхідність іншим. Головне 
для нас усіх – плекати в собі трепетне 
бажання до життя, до місця, де працю-
єш, до людей, які поряд. 

Мої побажання до депутатів район-
ної ради, як я говорив у своєму висту-
пі на сесії, аби свої особисті амбіціії 
ставили на другий план, а передусім 
переймалися проблемами жителів ра-
йону. Щоб ми усі разом – і депутати-
мажоритарники, і ті, що пройшли за 
партійними списками, жили проблема-
ми, які є в районі. І якщо ми будемо 
єдині, якщо робитимемо ту загальну 
спільну справу, яку обіцяли виборцям, 
а не кидатимемося політичними гасла-
ми, мовляв, ті «такі», а ті «нетакі», буде 
поступ вперед. 

Моя ціль – об`єднати, а не робити 
розмежування між депутатами, фракці-
ями, які є у райраді. 

Я ні на кого зла не тримаю, ще раз 
підкреслюю, що  прагнутиму стати го-
ловою районної ради для всіх депутатів 
і жителів району. Ті проблемні питання, 
які виникатимуть у них, будемо вирішу-
вати спільно: в комісіях, на засіданнях 
президії, сесіях, щоб мешканці Чорт-
ківщини відчули зміни на краще.

Як казав мій попередник, нас в об-
ласті кладуть усім у приклад, бо у 
Чортківській районній раді зібралися 
дійсно порядні солідні люди, які мо-
жуть і готові працювати.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

З перших уст

В останній день лютого у малому залі засідань район-
ної ради під головуванням заступника голови райради 
Л.Хруставки відбулося засідання постійних комісій з пи-
тань соціально-економічного розвитку, підприємництва, 
власності, інвестицій та торгівлі, а також з питань духо-
вності, освіти, свободи слова та інформації за участю ке-
рівництва відділу освіти, директорів шкіл та підприємств, 
що здійснюють харчування учнів шкіл району. Приводом 
для цього зібрання послужило рішення сесії районної 
ради від 2 грудня 2011 р., де йшлося про врегулювання 
організаційних та майнових відносин між орендодавця-
ми та орендарями щодо господарського використання 
шкільних їдалень відповідно до чинного законодавства 
України. Річ у тім, що до цього часу орендна плата за 
користування суб’єктами підприємницької діяльності 
шкільними їдальнями, у нашому випадку – харчоблока-
ми, не бралася, а закон про оренду державного та ко-
мунального майна зобов’язує до цього. З боку суб’єктів 
підприємницької діяльності не було ніяких особливих за-
перечень щодо орендної плати, більше того, вона ними 
вже закладена у націнку і це не відобразиться на вар-
тості шкільних обідів. Щоправда, у них виникло питання 
про оплату послуг за оцінку майна, яку необхідно про-
вести для визначення розміру орендної плати, а її згідно 
з положенням районної ради має здійснити орендар. 
З метою можливого здешевлення оцінки на спільному 
засіданні комісії вирішено провести конкурс з відбору 
експертів-суб’єктів оціночної діяльності на право про-
ведення незалежної оцінки (з умовами конкурсу можна 
ознайомитися на 7-й стор.).

У районній раді

Чортківська райдержадміністрація посіла перше місце 
за оцінками діяльності районних державних адміністрацій 
області за 2011 рік! Таку приємну новину повідав учасни-
кам апаратної наради, яка відбулася минулого вівторка, 
голова райдержадміністрації Я.Стець, висловивши слова 
вдячності усій дружній команді РДА, при цьому наголо-
сивши, що потенціал для нарощування потужностей є 
значний. Це – і збільшення  поголів’я ВРХ та свиней, і 
валового збору зернових, і ріст будівництва, і створення 
нових робочих місць тощо. На нараді також йшлося про 
готовність району до весняно-польових робіт, запрова-
дження енергозберігаючих технологій з метою економії 
бюджетних коштів, інвентаризацію земель району та ін.

Того ж дня голова райдержадміністрації Я.Стець і голо-
ва районної ради В.Заліщук взяли участь у нараді дирек-
торів загальноосвітніх шкіл району, яка відбулася на базі 
Чортківського педагогічного училища ім. О.Барвінського. 
Освітяни мали змогу ознайомитися з матеріально-
технічною базою закладу, домовитися про тісну співпра-
цю з одним із кращих педагогічних училищ України.

В ході наради йшлося про формування класів майбут-
нього, зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ райо-
ну, впровадження енергозберігаючих технологій, зокре-
ма заміну вікон, дверей, утеплення фасадів, автономне 
опалення, ремонт дахів. Не обминули увагою і виконан-
ня програми «Шкільний автобус», оскільки організація 
регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 
навчання і додому є складовою частиною забезпечен-
ня реалізації прав юних громадян на здобуття загальної 
середньої освіти.

28 лютого голова районної ради В.Заліщук і перший 
заступник голови райдержадміністрації Р.Філяк побували 
на сході громадян у с. Великі Чорнокінці. Представники 
районної влади донесли до громадськості інформацію 
про впровадження реформ, ініційованих Президентом 
України, поцікавилися діяльністю соціальних закладів 
села, заслухали звіт сільського голови. Найбільш акту-
альними питаннями, що цікавили людей, виявилися пи-
тання земельних відносин та розвитку інфраструктури 
населеного пункту. Керівники району відвідали сільське 
відділення зв`язку та фельдшерсько-акушерський пункт, 
вислухали проблеми, що турбують сьогодні сільчан.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)
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Де слухняність, там і порядок
Із засідання колегії РДА

Топ-тема

Розпочалося засідання колегії з 
приємного налаштування, адже про-
ходило зібрання 23 лютого – у День 
захисника Вітчизни. І нехай хтось 
скептично оцінює, що це свято із ра-
дянського календаря, та все ж у залі 
присутня більшість тих мужчин, які на 
собі відчули службу в радянській ар-
мії. 

Відтак, привітавши зі святом, голо-
ва РДА Я.Стець запросив до висвіт-
лення  першого питання порядку ден-
ного – про дотримання громадського 
порядку та стан боротьби зі злочин-
ністю і проявами корупції в районі у 
2011 році – заступника начальника РВ 
УМВС України в Тернопільській об-
ласті В.Юрчака. Поміж багатьох пе-
релічених ним засобів і зусиль, спря-
мованих на виконання завдань щодо 
захисту конституційних прав і свобод 
громадян, забезпечення охорони гро-
мадського порядку та ін. особливою 
тривогою прозвучало наступне: за 12 
місяців минулого року зареєстровано 
305 злочинів проти 284 у 2010 р. Рі-
вень злочинності на 10 тис. населення 
склав 37,7 відсотка. Майже 39 відсо-
тків злочинів належить до категорії 
тяжких і особливо тяжких (119), темпи 
приросту яких зросли на 20,2 відсотка 
(2010 р. – 99). Найбільшу питому вагу 
становлять злочини проти власності, 
у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин проти життя 
та здоров’я людини, громадського 
порядку, безпеки руху, хуліганства, а 
також розкрадання державного або 
колективного майна. Та відрадно, що 
за звітній період 2011 р. розкрито 14 
злочинів минулих років, але залиша-
ється значною кількість скоєних хулі-
ганств (9 проти 4). Тому працівниками 
правоохоронних органів проведено 
аналіз місць у Чорткові, де найбільше 
скоюється правопорушення, і направ-

лено відношення в міську раду про ви-
ділення коштів на встановлення в цих 
місцях відеоспостереження. Закцен-
тував доповідач увагу і на тому, що 
загострення соціально-економічних 
проблем породжує такі суспільно-
небезпезпечні явища, як крадіжки, 
нанесення тілесних ушкоджень. 

«Підхопив» стривоженість щодо 
зростання правопорушень і співдо-
повідач – прокурор району Б.Іжук, 
зауваживши, що найважливіше у по-
передженні усіх корупційних злочинів 
– це профілактична робота. Поміж 
найбільш актуальних проблем зали-
шається якість вирішення звернень 
громадян, захист економічних відно-
син від кримінального впливу, про-
тидія наркозлочинності, незаконній 
міграції, подолання явищ дитячої без-
притульності та бездоглядності. 

Підсумовуючи сказане, голова РДА 
Я.Стець дав доручення працівникам 
відповідних органів зібрати достовір-
ну інформацію про роботу усіх моло-
діжних закладів району, оскільки існує 
ймовірність того, що злочинність, бо-
дай зрідка, та все ж знаходить своє 
підґрунтя у нічних розважальних за-
кладах.

Друге питання засідання було не 
менш доречним для розголосу на за-
гал – про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в установах, підприєм-
ствах і організаціях району за 2011 
рік – доповідав начальник Чортків-
ської міжрайонної державної фінан-
сової інспекції Я.Дзиндра. Зазначив: 
робота контрольно-ревізійного від-
ділу в районі впродовж 2011 р. була 
зосереджена на здійсненні контролю 
за законністю й ефективністю вико-
ристання коштів бюджетів усіх рівнів, 
державних цільових фондів. Прове-
деними ревізіями на 8-ми підприєм-
ствах, установах і організаціях району 

фінансові порушення встановлені у 
кожній з перевірених установ. Загаль-
на сума незаконних витрат ресурсів, 
недостач грошових коштів і матері-
альних цінностей становить 813,4 тис. 
грн., що на 35 відсотків перевищує 
суму 2010 року (чи не вражаюче?!).  У 
тому числі в бюджетних установах ра-
йону таких порушень встановлено на 
622,6 тис. грн.,  що на 315,1 тис. грн. 
більше у порівнянні з 2010 р. За до-
пущені фінансові порушення до 8-ми 
установ застосовано фінансові санкції 
у вигляді зупинення операцій з бю-
джетними коштами та призупинення 
бюджетних асигнувань.

 Про стан виконавської дисци-
пліни щодо виконання розпорядчих 
актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, голів обласної та 
районної державної адміністрацій 
за 2011 рік інформувала завідувачка 
сектором контролю апарату райдер-
жадміністрації Л.Мельник, наголосив-
ши насамперед: зусилля, спрямовані 
на виконання вимог актів та доручень 
щодо посилення виконавської дисци-
пліни, сприяли підвищенню ефектив-
ності контролю, рівня організованості 
та порядку, про що було відмічено в 
річному звіті начальника управління 
економіки райдержадміністрації в січ-
ні 2012 року.

У ході засідання неодноразово ви-
никали спірні питання, які вимагали 
негайного розгляду. Так, до при-
кладу, викликало обурення сільських 
голів щодо малопоінформованості 
із земельних і екологічних докумен-
тальних нововведень. Отож, запро-
поновано запросити представників-
спеціалістів обласних відомчих служб 
для роз’яснення та вирішення назрі-
лих і наболілих проблем. 

З усіх розглянутих на порядку ден-
ному засідання колегії питань і про-
позицій прийнято відповідні розпоря-
дження голови РДА.

Тетяна ЛЯКУШ

Усі питання порядку денного та проблеми, розглядувані 
в часі останнього засідання колегії райдержадміністрації, 

були настільки важливі та завше актуальні, 
що загалом зводились у єдине ціле – дотримання дисципліни.

На звернення депутатів Чортківської районної ради, 
прийняте на дванадцятій сесії шостого скликання 31 січня 
2012 року, Головне управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області надає наступну інформацію. 

Законом України від 14 червня 2011 р. за № 3491-VI «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2011 рік», який набрав чинності 19 червня 2011 
р., встановлено, що у 2011 році норми і положення статей 
39, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», застосовуються в порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з на-
явного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду 
України на 2011 рік.

На виконання вищезазначеного Закону Кабінетом Мі-
ністрів України була прийнята Постанова за № 745 від 6 
липня 2011 р. «Про встановлення деяких розмірів виплат, 
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету», 
яка набрала чинності з 23 липня 2011 року.

За прийнятим 26 грудня 2011 р. рішенням Конституцій-
ного Суду України за № 20-рп/2011 (опубліковано в «Офі-
ційному віснику України» за № 3 від 20 січня ц. р.) у справі 
за конституційним поданням щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикін-
цеві положення» Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2011 рік» вищезазначені норми визнані такими, 
що відповідають Конституції України (є конституційними).

На підставі прийнятого 26 грудня 2011 р. рішення Кон-
ституційного Суду України за № 20-рп/2011 виникає юри-
дичне обґрунтоване твердження, що при вирішенні справ 
за адміністративними позовами чорнобильців суди повинні 
були застосувати постанови Кабінету Міністрів України, які 
на час виникнення спірних правовідносин встановлювали 
розміри пенсійних виплат зазначеним категоріям грома-
дян. 

З 1 серпня 2011 року управлінням Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі Тернопільської області 
приведено у відповідність до діючого законодавства ви-
плати доплат до пенсій, додаткових пенсій за шкоду, запо-
діяну здоров’ю, за рішеннями судів, якими управління було 
зобов`язано здійснювати доплати до пенсій до виникнення 
обставин, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або 
припинення спірних правовідносин.

Відповідно до роз’яснення, наданого Чортківським ра-
йонним судом: «Рішення суду, в якому вказано кінцевий 
термін нарахувань та виплату зазначених доплат, слід ро-
зуміти так: припинення права особою на отримання даних 
виплат в певних розмірах, в тому числі і внаслідок вне-
сення відповідних змін в нормативні акти, які регулюють 
порядок і розмір певних доплат».

Оскільки пенсійні справи з 1 серпня 2011 року були при-
ведені у відповідність до вимог чинного законодавства, 
тому для здійснення виплат за рішеннями суддів в загаль-
ну заявку на виділення коштів для виплат пенсій і грошової 
допомоги пенсіонерам області включались суми, які під-
лягали виплаті.

Начальник Головного управління
ПФУ у Тернопільській області 

Лариса ХОМА

Під такою назвою весь попередній місяць лютий та 
до 4 березня включно у нашому районі проводиться 
державно-громадська операція й інші попереджувально-
профілактичні заходи службою у справах дітей РДА 
спільно із РЦСССДМ та РВ УМВС України у Тернопіль-
ській області. Дана акція покликана забезпечити запо-
біганням правопорушень і злочинів у дитячому серед-
овищі, виявлення і вилучення з громадських місць та 
об`єктів транспорту дітей, які бродяжать, жебракують, не 
навчаються або не працюють, скоїли правопорушення, 
злочини, затримані за вживання наркотичних речовин, 
алкогольних напоїв, проживають в сім`ях, в яких батьки 
ухиляються від виконання батьківських обов`язків, за-
знали насильства в сім`ї.

Служба у справах дітей РДА

Зізнаюся, і нехай вибачає пан 
В.Чепига (представник ініціативної гру-
пи пенсіонерів-«чорнобильців»), що за-
позичила, так би мовити у нього, дану 
назву, яку вгледіла на обкладинці папки 
із різного роду документами (офіційни-
ми заявами, відповідями, постановами, 
приписами) щодо запитів про невипла-
ту належних доплат до пенсій.  

А зустрілися ми з ініціативною гру-
пою у кабінеті начальника відділу з гу-
манітарних питань виконавчого апара-
ту районної ради Т.Яблонь, до котрої 
саме й прийшли висловити знову ж 
таки невдоволення, прохати підтримки 
й помочі сивочолі «чорнобильці». Їхній 
прихід спровокувала відповідь з управ-
ління ПФУ в Чортківському районі (над-
рукована у № 9 «Голосу народу» від 24 
лютого ц. р.) на опубліковане (читайте 
у № 7 нашої газети) звернення депу-
татів райради, прийняті на дванадця-
тій сесії шостого скликання 31 січня ц. 
р., з приводу стурбованості ситуаці-
єю стосовно виплат доплат до пенсій 
пенсіонерам-«чорнобильцям». Якщо 
конкретизувати, то саме останніх два 
речення даної відповіді («… Виплата за 
рішенням суду, що не містила кінцевого 
терміну, проводилася до 1 листопада 
2011 р. До заявки на виділення коштів 
для виплати пенсій та грошової допо-
моги району включаються суми, які під-
лягають виплаті.») призвели до нерозу-
міння та обурення з боку пенсіонерів. 
До речі, слідом за уже надрукованою у 
нинішньому номері газети надається і 

відповідь щодо даного звернення де-
путатів райради начальника головного 
управління ПФУ в Тернопільській об-
ласті Л.Хоми.

 Опісля короткої бесіди делегація іні-
ціативної групи продовжила відкритий 
діалог запитань і відповідей уже в кабі-
неті голови районної ради В.Заліщука. 
До обговорення визрілих проблем 
долучилися і заступник голови РДА 
з гуманітарних питань І.Стечишин, за-
ступник голови райради Л.Хруставка, 
начальник управління ПФУ в Чортків-
ському районі Б.Ситник і його заступ-
ник Л.Філяк.

Виникала ціла низка запитань до пана 
Ситника. До прикладу, в східних облас-
тях України, як повідомляє пан Чепига, 
котрий, за його словами, підтримує 
зв’язок із багатьма ініціативними гру-
пами пенсіонерів-«чорнобильців», ви-
плату доплати припинено з 1-го листо-
пада 2011 р., а у нашому районі чомусь 
– із 1-го серпня. Чи є на даний факт 
(цікавило) письмова вказівка? Чи дій-
сно мають місце та скільки виплатили 
доплат за «липовими» посвідченнями, 
які підтверджують статус потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС? Чому у рі-
шеннях суду різні приписи: в одних – 
виплатити з урахуванням виплачених 
сум до виникнення обставин, з якими 
закон пов’язує виникнення, зміну або 
припинення спірних правовідносин; у 
інших – виплачувати довічно, тобто не 
вказано кінцевого терміну виплати? Що 
це за розмежування між людьми? Без-

ліч питань мусувалося, точилася гостра 
полеміка, в ході якої Б.Ситник відповів 
наступне: особам, яким у рішенні суду 
є припис із вказівкою «до виникнення 
обставин…», доплати виплачено до 
1-го серпня 2011 р., а особам, у яких 
немає даного припису, виплатили по 
1-ше листопада (у нашому районі таких 
осіб 27, котрі мають статус потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії); на 
виплату заборгованості з 1-го верес-
ня 2011 р. коштів не надійшло. На що 
один з представників ініціативної групи 
О.Омельчук заперечив тим, що і статус 
потерпілого І категорії має, і справу в 
Львівському апеляційному суді виграв, 
але визначених виплат не отримав. По-
при все Б.Ситник твердо запевнив, що 
нарахування даних виплат буде прове-
дено усім, але ось коли виплатять – не-
відомо, адже 34 млн. грн. треба про-
платити, а їх немає.

І все-таки опісля довготривалої роз-
мови, під час якої так і не вияснилося 
жодного запитання, можна виділити 
і позитив. Управління ПФУ в Чортків-
ському районі подасть у райраду ін-
формацію про розмір заборгованості 
даних виплат за серпень, вересень, 
жовтень 2011 р. і доплат до пенсій за 
рішенням суду в розрізі по кожній ка-
тегорії потерпілих унаслідок аварії на 
ЧАЕС. Депутатський корпус району 
знову ж таки звертатиметься до КМУ 
щодо вирішення спірних питань у даній 
ситуації. А також домовилися із паном 
Ситником про те, що він дасть доступні 
роз’яснення на усі запитання, які турбу-
ють пенсіонерів-«чорнобильців».

Позитив і у тому, що, мабуть, пред-
ставники ініціативної групи сповнилися 
надією від діалогу з представниками 
влади. Та чи віриться, що крига скрес-
не і хоч трохи наповняться ясла?..     

Тетяна ЛЯКУШ

Хіба ревуть воли, як ясла повні?..
Усім відома алегорична назва монументальної селянської 

епопеї – роману Панаса Мирного та Івана Білика, написаного 
у 1875 році. Лише подумати – ще у ХІХ столітті автори сміливо 
утверджують важливу в усі віки ідею – народ жив би спокійно, 
якби не виникали усякого роду несправедливості. Надворі – 

ХХІ століття, а даний вислів досить доречний, дивлячись 
на досі не вирішені спірні питання щодо пенсійних виплат 

певним категоріям громадян.

Акція

«Діти вулиці. Вокзал»

Про це говорять

Так диктує закон
Як і було обіцяно в попередньому номері 

«Голосу народу», публікуємо відповідь 
з Головного управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільській області, надану 
на звернення депутатів районної ради, 
прийняті на дванадцятій сесії шостого 

скликання 31 січня 2012 року, до Президента 
України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 
Міністерства фінансів, обласної державної 
адміністрації та обласної ради, Правління 
Пенсійного фонду України, управлінь ПФУ 

в області та районі, міжрайонної фінансової 
інспекції з приводу стурбованості ситуацією, 

що склалася в районі у зв`язку зі значним 
недофінансуванням та потребою коштів 

у районному бюджеті на 2012 рік, та 
ситуацією стосовно виплат доплат до пенсій 
непрацюючим пенсіонерам, які проживають 

в зоні радіоекологічного контролю.
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Актуально про наболіле

Звітувала культура

Розпочалося засідання зі сумної 
мінорної ноти – присутні хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять Івана 

Тарасовича Романовича – колиш-
нього директора районної комуналь-
ної школи мистецтв смт Заводське, 
який раптово пішов із життя.

Про підсумки роботи закладів 
культури району за 2011 рік інфор-
мувала начальник відділу культури 
та туризму Чортківської РДА Галина 

Чайківська, зазначивши, що увесь 
позитив і чималі досягнення тво-
ряться на майже оголеному енту-

зіазмі (доповідь супроводжувалася 
відеорепортажем). Та попри чималі 
негаразди знаходять місце ново-
введені форми роботи; зміцнюється 
матеріально-технічна база (попо-
внюються бібліотечні фонди, про-
ходить комп’ютеризація публічних 
бібліотек); залучається талановита 

молодь до проведення культурних 
масових заходів. Акцентувалася 
увага і на тому, що наш район увій-
шов у трійку найкращих в області за 
підсумками роботи 2011 року.

Чималий наплив позитивних емо-
цій навіяла на присутніх доповідь 
заслуженого працівника культури 
України Степана Бубернака про ро-
боту народного громадського му-
зею історії с. Ягільниця. Та не менш 
емоційним був виступ Білівсько-
го сільського голови Володимира 
Шматька, котрий озвучив власне 
бачення співпраці закладів культу-
ри зі сільськими радами. Поділився 
досвідом роботи і директор Горіш-
ньовигнанського будинку культури 
Володимир Колодюк.

Підсумувавши усе почуте і подя-
кувавши працівникам даної галузі за 
клопітку роботу, керманич району 
Я.Стець зважив і на проблеми, які 
слід вирішувати згуртованіше, бо, 
на жаль, досі присутній де в чому 
формалізм. Зокрема акцентував 
увагу на виконанні програми «Те-
плий заклад культури».

На мажорній ноті – вітанні праців-
ників культурної галузі району, котрі 
відзначили свої знаменні ювілеї у 
2011 році, та врученні символічних 
подарунків – завершилося звітуван-
ня культури. 

Слід зазначити, до уваги усіх при-
сутніх у вестибулі будинку культури 
була представлена виставка чудот-
ворних експонатів, виготовлених 
руками знаних майстрів та умільців 
нашого краю (на знімку).  

Тетяна ЛЯКУШ
 Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

 – На мою думку, усі нововведення 
міністра освіти треба розглядати зна-
чно ширше і не зациклюватися тільки 
на зменшенні кількості уроків чи на-
вчальних програмах з тих чи інших  
предметів. Необхідно подивитися на 
весь процес  у комплексі.

Всі реформи Табачника мають на 
меті поміняти історію України, змінити 
ази української свідомості через освіт-
ні програми, поміняти бачення України 
серед підростаючого покоління. А це 
в свою чергу значить, що усвідомлен-
ня України в недалекому майбутньому 
зміниться, як тільки нинішні школярі 
виростуть і почнуть свідомо та активно 
впливати на процеси в нашій країні.

Загалом у суспільстві повинні бути 
підвищені вимоги до міністра освіти, 
тому що ця людина формує свідомість 
майбутнього української нації. Дмитро 
Табачник ніколи не поміняє мою власну 
думку про нашу країну, її історію, куль-
туру, націю, про її призначення у світі, 
адже я вже зріла людина. Але я бою-
ся, що він може заподіяти шкоди моїй 
дитині своєю україноненависницькою 
ідеологією, як і дитині кожного укра-
їнця. Адже батьки віддають дитину до 
школи, сподіваючись, що їх дітей ви-
ховають в дусі поваги і любові до Укра-
їни, з мрією про велике майбутнє на-
шої країни. Проте помилки у вихованні 
дітей ми не можемо побачити одразу, 

вони відобразяться тільки через роки й 
десятиліття. Не можна будувати країну, 
і в той же час закладати перекручену 
інформацію у свідомість підростаючого 
покоління щодо ідентифікації України 
та українця.

Міністерство освіти – це не те мініс-
терство, де можна експериментувати, 
тому що експерименти на ідеологічній 
основі суспільства не робляться. А Та-
бачник за рік перекреслив те, що бу-
дувалося протягом 20 років. Він осві-
чений фаховий історик, але всі його 
вислови свідчать про те, що він нена-
видить і не визнає Україну, тому дуже 
дивно, коли міністром освіти України 
стала саме така особа, дії котрого від-
верто говорять про його українофоб-
ство. Жодна країна світу не дозволила 
б собі міністра освіти, який заперечує 
все національне! Він може бути одні-
єю стороною в дискусії на історичну 
тематику, але не може бути міністром 
освіти.

До речі, я б не розглядав Дмитра 
Табачника як окреме явище. Я це бачу 
як елемент цілої системи боротьби з 
духовними й ідеологічними засадами 
українців. На мою думку, для того, щоб 
знищити державу в центрі Європи, не 
треба розпочинати відкритий військо-
вий конфлікт з майже 50-мільйонною 
країною. Достатньо змінити ідеологію, 
і країни не стане. Сьогодні це дуже 

яскраво проявляється не тільки в сис-
темі освіти чи в економічній сфері (ціна 
на газ, вимоги МВФ), а й в духовній 
сфері. Достатньо звернути увагу на ак-
тивізацію діяльності УПЦ Московського 
патріархату протягом останніх двох ро-
ків за сприяння і підтримки  української 
влади. Навіть часті приїзди москов-
ського патріарха Кирила організову-
ються в країні на державному рівні. 

З тим треба боротися жорстко, силь-
но і самовіддано. На жаль, сьогодні в 
парламенті нема достатньо політичних 
сил, які б могли відстоювати цю по-
зицію, тому до влади повинні прийти 
люди, які можуть висловити свою твер-
ду позицію і відстояти її. 

Проте я не вірю, що Дмитра Табач-
ника звільнять з посади міністра через 
останнє його нововведення, враховую-
чи велику кількість скандалів навколо 
його антиукраїнської позиції. Тому якщо 
Уряд і Кабінет Міністрів все-таки не 
дослухаються до думки громадськос-
ті, української інтелігенції, тоді я бачу  
єдиний спосіб боротьби проти україно-
фобства міністра освіти – впроваджен-
ня органами місцевого самоврядуван-
ня додаткових факультативних  уроків 
української мови, української історії. 
Ми – українці, і ми повинні захистити 
майбутнє України – наших дітей!

Юрій ЧИЖМАРЬ: Табачник за рік перекреслив 
те, що будувалося протягом двадцяти років

На порядку денному ради розглядалися такі питання:
1. Прийняття звернення до Президента України 

В.Ф.Януковича, Прем`єр-міністра України М.Я.Азарова, 
голови правління ВУТ “Просвіта” П.М.Мовчана щодо за-
хисту української мови, літератури й історії України в на-
вчальних програмах загальноосвітніх шкіл.

2. За справедливий суд у справі газети “Експрес”.
3. Про причини невиплат доплат до пенсій та додатко-

вих пенсій за шкоду, заподіяну здоров`ю, з 1 серпня по 
1 листопада 2011 року за рішенням судів пенсіонерам, 
які проживають в зоні радіоекологічного контролю на 
території Чортківського району, та дітям війни. У той же 
час за свідченням засобів масової інформації перерахо-
вані виплати здійснювалися по всій території України до 
1 листопада 2011 р.

З першого питання члени Координаційної ради при-
йняли рішення направити звернення Президенту України 
В.Ф.Януковичу, Прем`єр-міністру України М.Я.Азарову, 
голові правління ВУТ “Просвіта” П.М.Мовчану і Чортків-
ській районній раді.

З другого – присутні підтримали думку, що суд у 
справі газети “Експрес” повинен бути справедливим, і 
відповідне звернення вирішили направити Президенту 
України В.Ф.Януковичу, у Вищу раду юстиції, Львівський 
апеляційний господарський суд.

Щодо останнього питання члени Координаційної ради 
запропонували дочекатися відповіді Чортківської район-
ної ради на звернення щодо виконання Закону України 
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та відпо-
відного закону щодо дітей війни в районі від Правління 
Пенсійного фонду України.

Богдан БАТРИНЧУК, 
співголова Координаційної ради

Політикум

Працюємо на ентузіазмі
Минулого тижня, 22 лютого, 

у районному будинку культури ім. К.Рубчакової 
про свою роботу за минулий рік звітувала 

культура Чортківщини. Розширена підсумкова нарада 
працівників районних закладів культури відбулася 

за участі очільників району – 
голів райдержадміністрації Ярослава Стеця, 

райради Володимира Заліщука.

На стражі українськості 
і гласності

28 лютого відбулося чергове засідання 
Координаційної ради національно-

демократичних партій та громадських 
організацій району.

Це цікаво

Її приїзду передувало знайомство на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Туристичні ресурси як 
чинник розвитку території», що відбулась 9-10 грудня 
минулого року в Заліщиках, зі старшим науковим співро-
бітником районного краєзнавчого музею п. Ольгою Чорпі-
тою, котра якнайкраще репрезентувала нашу Чортківщи-
ну. Треба сказати, що пані Сабіна працює у даний час над 
серією публікацій про українські населені пункти, розвиток 
у регіонах культури, туризму, інфраструктури, збереження 
народних традицій й ін. з метою тіснішого ознайомлення 
поляків із близькими сусідами. Це в свою чергу мало б 
спричинитися до налагодження якихось ділових контактів, 
залучення інвестицій на українські землі, пожвавлення ту-
ризму в Україні. Зі слів гості дізнаємося, що певні напра-
цювання у цьому напрямку уже є. 

Екскурсію старовинним Чортковом журналісту провели 
заступник голови райради Любомир Хруставка, начальник 
відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату рай-
ради Тетяна Яблонь, а також організували зустрічі із зна-
ними людьми краю.

Побувала С.Ружицька в церкві Святої Покрови, у кос-
телі св. Станіслава, пройшлася вуличками, бруківка яких 
пам`ятає ще стукіт копит королівських коней у часі візиту 
сюди польського короля… У «Лемківській світлиці» гос-
тя зустрілась із заступником голови районного осередку 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» М.Гарберою 
та головою міського осередку В.Криворук, у районному 
краєзнавчому музеї поспілкувалась із його директором, 
заслуженим працівником культури України Я.Чорпітою 
та працівниками, а також із заступником директора 
українсько-польського товариства ім. А.Міцкевича, що діє 
у нашому місті, В.Затильним, мала розмову із редактором 
нашої районної газети «Голос народу» Л.Габруським (тут 
спрацювала професійна зацікавленість, бо ж п. Ружицька 
– журналіст, співпрацює із багатьма виданнями, у числі 
яких і відома всім «Експрес»). 

Звичайно, одного дня для ознайомлення із Чортковом 
та районом замало, а отже, плануються й наступні зустрічі 
із журналістом «Кур`єра Галицького». Проте у ході цього 
візиту уже є домовлення із вищевказаними представни-
ками влади району про подальшу співпрацю, працівники 
райради готують матеріали для презентації ріднокраю на 
сторінках польського видання з метою залучення інвесто-
рів на наші землі та розвитку туристичної галузі Чортків-
щини. Зі своєї сторони С.Ружицька дала обіцянку підготу-
вати певну кількість публікацій про Чортківський район.

Оксана СВИСТУН

Розвиваючи 
добросусідські 

відносини
На цьому тижні у чортківському краї 

побувала журналіст незалежної польської 
газети «Kurier Galicyjski» Сабіна Ружицька.

Нововведення теперішнього міністра освіти Дмитра Табачника 
завжди  дуже активно обговорюються в нашому суспільстві. 
Ще б пак, його останні пропозиції щодо зменшення кількості 

уроків української мови та літератури, видалення з навчальних 
програм історії України не може не турбувати кожного свідомого 

українця. Адже нині в школі вчиться майбутнє України. 
Саме ці школярі через певний час будуватимуть нашу державу. 

Свою думку стосовно цих проблем висловлює очільник 
Тернопільської облдержадміністрації 

у 2007-2010 рр. Юрій ЧИЖМАРЬ:
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Невигадана історія

На призьбі

ПОСИДЕНЬКИ
Телефоную, вітаю свого приятеля з Новим роком та 

Різдвом Христовим і запитую:
– А що пан поробляє?
– Що-що, посуд мию! – відповідає невдоволено. – Як це 

мені вже осточортіло! – коментує. І додає: – Прошу сина 
до цієї роботи – де там! Раз спробував і більше не хоче...

І змалював мені відтак приятель ситуацію детальніше. 
«Не влаштовуватиму ж з цього скандал, – каже. – Зламав 
якось два сірники, взяв в обидві руки та й пропоную си-
нові:

– Вкажеш на зламаний сірник – ти митимеш посуд, вка-
жеш на цілий – я митиму.

Вибору, звичайно, в нього не було. Три дні все йшло 
добре, а далі він засумнівався: не може бути, каже, щоб я 
весь час вказував на зламаний. Покажи другу руку...

От і мию. Привіз якось син свою подругу, гарно погостю-
вали, сіли в машину й поїхали. А я – м-и-ю!

З пранням легше – завантажив машину, витягнув, під-
сушив, а прасувати ту гору білизни, особливо постільної, 
– то для мене каторга: руки болять, спина болить. Як то ті 
жінки витримують таку каторжну роботу?! Але це рідше бу-
ває. А посуд мити треба щодня, та ще й по кілька разів. От 
і мию, щоб його... І що би то таке придумати, аби цю робо-
ту знову звалити на сина? Га? Може, ви підкажете?..».

А й справді, що? Порадьте моєму приятелеві, дякува-
тиме...

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Стара Ягільниця

На той час у місті діяла школа молод-
ших авіаспеціалістів, так звана «учеб-
ка», де розпочинали службу призовники 
різних національностей. Паралельно в 
одній сім`ї жили-проживали розлучена 
мати з донькою. Донька підросла, за-
кінчила школу і пішла на роботу поміж 
військових. Там і познайомилася з хлоп-
цем, який відслужив військо й залишив-
ся в нашому місті. А за національністю 
він був чи то вірменин, чи грузин. Молоді 
полюбилися й довго зустрічалися, хло-
пець вже заходив до хати дівчини. Мати 
нічого не говорила, та час минав, то 
вона й нагадала доні: не кохайся, мов-
ляв, з чужинцями, із зайдами, бо гірко 
плакатимеш. Та донька не слухала, ко-
хання тривало, вирішили молоді побра-
тися. Мати не в силі була заборонити, а 
наділила їх своїм материнським благо-
словенням. Подали діти заяву до рагсу 
й родина почала поволі готуватися до 
весілля. Коли вже усе було підготовле-

но, молодий і каже: «Ви тут готуйте, а я 
поїду додому за родиною і на весілля 
привезу найближчих». Варто зауважити, 
що й мати, і донька припустилися по-
милки, розпочавши готуватися завчасу 
та ще й відпустивши нареченого додо-
му за родичами. Не було його за кілька 
днів до весілля, не з`явився й на саме 
весілля. Зажурились рідні, сусіди, мати 
молодої в розпачі. Дівчина підготувала 
собі дружок, молодому – дружбів. Поча-
ли сходитися гості, стрічає їх наречена 
з дружками, а нареченого нема. Не всі 
знали, що він нібито поїхав за родиною, 
насправді ж – утік, зрадив дівчину. Так і 
відбулося весілля без молодого. Не спі-
вали, як за давніх часів, – «барвінок зе-
лененький, а вельон тоненький, кому ти 
присягала, той буде твій миленький». Не 
було присяги, не було милого, не ходили 
до рагсу, як заведено під час весілля, і 
не брали в церкві шлюб. Нічого не було, 
бо зайда зрадив дівчину. Так відбулося 

сумне весілля, хоч звично грали музи-
ки, молодь співала, та не вигукували 
традиційне «гірко!». А на душі молодої і 
так було дуже гірко, що зрадив хлопець, 
якого любила... Як у тій пісні співається:

А якби я була знала, була б не кохала
І з тобою до півночі була б не стояла...
А час минав. Дівчина далі жила-

проживала разом з матір`ю, тільки 
люди співчували їй, особливо сусіди, 
котрі знали достеменно ту історію. Дов-
го ще говорили про той випадок, та з 
роками усе забулося. А дівчина зустріла 
пару – Бог не залишив без Своєї Ласки 
бідну сироту. Ось така історія трапилася 
в нашому місті, мабуть, багато хто ще 
пам`ятає той випадок. Була на тім весіл-
лі й моя покійна вже сестра.

Гіркі долі трапляються чи й не в кож-
ній родині. Особливо тепер, коли наша 
держава переживає складні часи. Мо-
лодь не має де жити, а з батьками не 
хоче. Тож майже половина тих, хто по-
вінчалися, розлучається. Суд, рагс да-
ють їм розлучення, хоч свята церква не 
дає. Бо те, що Бог злучив, людині не 
дано розлучати...

Роман КРИЖАНІВСЬКИЙ, 
м. Чортків

У попередньому випуску «Посиденьок», пригадуєте, про-
понувалося вам, шановні читачі, 
придумати підпис до ось такого 
трішки екзотичного фотознімка. 
Ось як відреагувала наша по-
стійна дописувачка Марія Торкіт 
з Чорткова:

На поляні козак молодий,
Гуцул з полонини,
Несе діжку на руках,
Тратить свої сили.
І вигнувся, як дуга, 
Мабуть, діжка затяжка.
А що в діжці – трудно відгадати,
А хто її несе, той має знати. 
А чи то пиво, чи вино –
То різниці тут нема,
Бо нас є тут багато,
І вип`ємо все до дна.
А ще б на закуску
Дали фаршировану гуску!

А нині – 
нова фото-
загадка. Про-
читайте її 
своїм бачен-
ням і повідом-
те той дотеп 
до газети. Че-
катимемо!

І ось найзавзятіше, найкреативніше 
та, мабуть, найхаризматичніше осер-
дя співочого жіночого гурту – у нас на 
«Посиденьках». Знайомимось: Ганна 
Прондюк, керівник колективу, дирек-
тор Шульганівського будинку культури 
вже упродовж двох десятиліть; Тетяна 
Бабій, вчитель музики Шульганівської 
ЗОШ – це музичне начало; Людми-
ла Осадца, котра вдало поєднує своє 
хобі чи й, власне, стан душі з підпри-
ємницькою діяльністю, та лаборант 
Чортківського державного медичного 
коледжу Ольга Казімович – то промо-
утери, оті іскри, від котрих проміниться 
й неодмінно реалізовується широчен-
ний спектр творчих бажань усіх без 
винятку аматорок сцени. Під стать їм 

і Галина Пельвецька, так би мовити, 
права рука – і у створенні власної сто-
рінки в Інтернеті, й фотозйомки. Десь 
за рамками бесіди (та не поза кадром) 
зосталося ще восьмеро учасниць «Пе-
ревесла». Це Тетяна Хруставка, вчи-
тель Ягільницької ЗОШ, Людмила Бу-
ряк, одинадцятикласниця тієї ж школи, 
Ольга Хруставка, працівниця дитячого 
дошкільного закладу № 3 у Чорткові, 
Мар`яна Король, студентка коледжу 
Тернопільського національного техніч-
ного університету ім. І.Пулюя, Галина 

Присяжна, Надія Рудан – тимчасово 
не працюють, Лілія Ільків та Марія Ка-
дацька – обидві в декретній відпустці. 
Єднає усіх дівчат не лише вишукана ін-
телігентність та принадна граційність, 
не тільки виняткова залюбленість в 
національне мистецтво, а передовсім 
ота несамовита відданість улюбленому 
заняттю, котру влучно іменують спосо-
бом життя.

Вік учасниць «Перевесла» – від 17 до 
40 років (хоча за основними критерія-
ми, властивими молодості, – енергій-
ності й бадьорості – вони всі ровесни-
ці). Молоде і їх «дитя» – гурту немає 
й року, тож усі визнання й звання 
попереду. Утворилися торік, дебюту-
вавши в рідному селі на День Матері. 

«Перевесло» через те, що це – сув`язь 
фольклору, етносу (з чого починали і 
що виконується акапельно) та сучас-
них українських пісень (тут за супровід 
слугує фонограма). Репертуар натепер 
громадиться майже трьома десятками 
творів різноманітного звучання. І кожна 
проспівана пісня – то завершена му-
зична (інколи впереміж з хореографі-
єю) композиція, котра нікого не зоста-
вить байдужим. Цьому слугує чимало 
атрибутів: і костюми (тут честь і хвала 
Надії Рудан, котра «за сумісництвом» 

ще й костюмер, а вигадує їх і вишукує 
тканину й фурнітуру Люда Осадца), й 
фонограми (технічну частину креатив-
но забезпечують солістки гурту Ольга 
Казімович з Мар`яною Король, іноді за 
сприяння «меломанівця» з Чорткова 
Юрія Майданика). Те, що «Перевесло» 
має вже два відеокліпи, заслуга всю-
дисущої Олі Казімович. Сольний вокал 
– то прерогатива ще й Людмили Буряк 
та Тетяни Бабій.

Коронний номер гурту, за словами 
його музичних профі, – українська на-
родна пісня «Порізала пальчик». Відтак 
(що цілком закономірно) – «Пшеничне 
перевесло». Є жартівливі народні, що 
супроводжуються дійством, «На каме-
ні ноги мию», «А мій милий вареничків 
хоче», «За нашов стодолов» і т. д. Ді-
вчата залюбки перелічують рядки своєї 
поки що юної біографії: День Матері, 
традиційне свято зустрічі вихідців села, 
вшанування футболістів – це в Шуль-
ганівці; виступи на День Незалежнос-
ті України в Чорткові, на обласному 
фестивалі мистецтв «Червона калина» 
у Шманьківцях, районному фестивалі 
«Різдвяне розмаїття»; останнє в часі 
– лемківське «Пущаня» в Ягільниці. 
Кажуть, мали виступати ще й у Тер-
нополі на Святі Зими, та зашкодили 
міцні морози. «Записали» до свого ак-
тиву й регента Петра Свистуна, завід-
увачку Шульганівською книгозбірнею-
філіалом Олександру Кучер. Осібна їх 
дяка – «хрещеному батькові» чи й не 
усіх патріотичних, мистецьких дійств у 
с. Долина та Шульганівка, заступникові 
голови райради Любомиру Хрустав-
ці, а також спонсорам, що посприяли 
з придбанням сценічних костюмів, – 
керівництву ПП «Шульганівське», ПАП 
«Довіра», виконкому Шульганівської 
сільради, Л.Хруставці, С.Совінському, 
Р.Джалі, М.Кушнірик, Я.Гриців, 
М.Маліцькому, С.Кухар. Це завдяки їм 
тепер «усі жіночки – як квіточки».

Своїми устами вони виспівують три 
одвічні сокровенні поради. А які ж по-
ради заронять в гурт читачів та над-
то читачок «Посиденьок»? Озвучити їх 
взялася найхаризматичніша (за озна-
ченням її посестер) Людмила Осадца: 
любити пісню; невпинно запалювати 
енергією, позитивними емоціями сер-
ця глядачів та шанувальників; ніколи не 
зупинятися на досягнутому, стрімкува-
ти вище й вище, означуючи свій шлях 
новими хітами. В цьому, беззаперечно, 
– і життєве, й творче кредо «Перевес-
ла».

Анна БЛАЖЕНКО

Три поради від «Перевесла»
Таке колоритне наймення цього жіночого вокального гурту 

не могло не запам`ятатися навіть чисто візуально.
 А відтак, ще до особистісного знайомства, пощастило 
прослухати-продивитися на YоuTube (Інтернет-мережі, 
призначеної для перегляду та розміщення створеного 

користувачами відео з усього світу) відеокліп «Перевесла» 
з піснею Юрія Рибчинського «Три поради».

Любов і зрада
Ця історія трапилася в Чорткові ще за часів Союзу. 

То було весілля без молодого...

Картинка з життя
А дружина-то в Португалії...

Що б це значило?

Мабуть, діжка затяжка...

Ретро
Був світанок ХХ століття

Ведуча сторінки Анна БЛАЖЕНКО
Фото Богдана МАХОМЕТА

Перед вами – фрагмент старого Чорткова. Упізнайте, 
де зроблено цю світлину 1901-го року? Невелика під-
казка: ринок здавна домінував у центрі міста...
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Соцзахист роз`яснює

Зверніть увагу

Нормативну грошову оцінку зе-
мель станом на 1 січня ц. р. за 
2011 рік необхідно індексувати на 
коефіцієнт індексації, що дорівнює 
1,0, який відповідно до пункту 289.2 
статті 289 Податкового кодексу 
України розраховано виходячи з ін-
дексу споживчих цін за 2011-й рік – 
104,6 відсотка.

У поточному році нормативна гро-
шова оцінка земель населених пунк-
тів, проведена за вихідними даними 
станом на 1 квітня 1996 р., земель 
сільськогосподарського призначен-
ня, проведена станом на 1 липня 
1995 р., та земель несільськогоспо-
дарського призначення за межами 
населених пунктів (крім 
земель під торфовища-
ми, наданими підпри-
ємствам торфовидо-
бувної промисловості, 
земель під водою, при-
родоохоронного, оздо-
ровчого, рекреаційного, 
історико-культурного 
призначення та лісових 
земель), проведеної 
станом на 1 січня 1997 
р., підлягає індексації 
станом на 1 січня 2012 
р. на коефіцієнт 3,2, 
який визначається ви-
ходячи з добутку кое-
фіцієнтів індексації за: 
1996 рік – 1,703, 1997-й 
– 1,059, 1998-й – 1,006, 
1999-й – 1,127, 2000-й 
– 1,182, 2001-й – 1,02, 
2005-й – 1,035, 2007-й 
– 1,028, 2008-й – 1,152, 
2009-й – 1,059, 2010 рік 
– 1,0.

Нормативна грошова 
оцінка земель під торфо-

вищами, наданими підприємствам 
торфовидобувної промисловості, 
земель під водою, природоохорон-
ного, оздоровчого, рекреаційного, 
історико-культурного призначення 
та лісових земель за межами на-
селених пунктів, проведеної станом 
на 1 січня 1997 р., індексується ста-
ном на 1 січня ц. р. на коефіцієнт 
1,879, який визначається виходячи 
з добутку коефіцієнтів індексації за: 
1997 рік – 1,059, 1998-й – 1,006, 
1999-й – 1,127, 2000-й – 1,182, 
2001-й – 1,02, 2005-й – 1,035, 2007-
й – 1,028, 2008-й – 1,152, 2009-й – 
1,059, 2010-й – 1,0, 2011 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка зе-

мель несільськогосподарського при-
значення, яка проведена у 2006 році 
відповідно до Порядку нормативної 
грошової оцінки земель несільсько-
господарського призначення (крім 
земель у межах населених пунктів), 
затвердженого спільним наказом 
Держкомзему, Мінагрополітики, 
Мінбудархітектури, Держкомлісгос-
пу, Держводгоспу та УААН від 27 січ-
ня 2006 р. за № 19/16/22/11/17/12, 
зареєстрованого у Мін`юсті 5 квітня 
2006 р. за № 389/12263, підлягає 
індексації станом на 1 січня ц. р. на 
коефіцієнт 1,254, який визначається 
виходячи з добутку коефіцієнтів ін-
дексації за: 2007 рік – 1,028, 2008-
й – 1,152, 2009-й – 1,059, 2010-й – 
1,0, 2011 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка зе-
мель за 2002-й, 2003-й, 2004-й та 
2006-й роки не індексувалась.

Управління Держкомзему 
у Чортківському районі

Про індексацію нормативної 
грошової оцінки земель
Державне агентство земельних ресурсів України 

на виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу 
України повідомляє.

У зв`язку із численними звернення-
ми до управління праці та соціального 
захисту населення РДА громадян, які 
не мають права на пенсію, надаємо 
роз`яснення щодо призначення дер-
жавної соціальної допомоги вищевка-
заним особам відповідно до Поряд-
ку призначення і виплати державної 
соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та інвалідам 
і державної соціальної допомоги на 
догляд, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 2 квітня 
2005 р. за № 261 (із змінами та допо-
вненнями).

Право на державну соціальну допо-
могу особам, які не мають права на 
пенсію, (далі – соціальна допомога) 
мають особи, що одночасно відпові-
дають таким умовам:

– чоловіки, які досягли 63-х років, 
та жінки 58-ми років (які народилися 
до 30 вересня 1953 р. включно), 58 
років і 6 місяців (нар. з 1 жовтня 1953 
р. по 31 березня 1954 р.), 59 років 
(нар. з 1 квітня 1954 р. по 30 вересня 
1954 р.), 59 років і 6 місяців (нар. з 1 
жовтня 1954 р. по 31 березня 1955 
р.), 60 років (нар. з 1 квітня 1955 р. 
по 30 вересня 1955 р.), 60 років і 6 
місяців (нар. з 1 жовтня 1955 р. по 31 
березня 1956 р.), 61  рік (нар. з 1 квіт-
ня 1956 р. по 30 вересня 1956 р.), 61 
рік і 6 місяців (нар. з 1 жовтня 1956 р. 
по 31 березня 1957 р.), 62 роки (нар. 
з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 
р.), 62 роки і 6 місяців (нар. з 1 жов-
тня 1957 р. по 31 березня 1958 р.), 
63 роки (нар. з 1 квітня 1958 р. по 31 
грудня 1958 р.) і не мають права на 

пенсію відповідно до законодавства;
– не одержують пенсію або со-

ціальні виплати, що призначаються 
для відшкодування шкоди, заподіяної 
ушкодженням здоров’я на виробни-
цтві, відповідно до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», та допомогу, 
що призначається відповідно до За-
кону України «Про державну соціаль-
ну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам»;

– є малозабезпеченими особами.
До малозабезпечених осіб, що ма-

ють право на соціальну допомогу, 
належать особи, середньомісячний 
сукупний дохід яких за останні шість 
календарних місяців або два кварта-
ли, що передують місяцю звернення 
за призначенням допомоги, не пере-
вищує прожитковий мінімум, визна-
чений для осіб, які втратили працез-
датність.

У поточному році прожитковий міні-
мум у розрахунку на місяць для осіб, 
які втратили працездатність, становить 
з 1 січня ц. р. – 822 грн., з 1 квітня – 
838 грн., з 1 липня – 844 грн., з 1 жов-
тня – 856 грн., з 1 грудня – 884 грн. 

Для визначення права на соціаль-
ну допомогу застосовується прожит-
ковий мінімум для осіб, які втратили 
працездатність, встановлений на дату 
звернення за допомогою.

Соціальна допомога встановлюєть-
ся у розмірі 30 відсотків прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність.
Для призначення соціальної допо-

моги подаються такі документи: 
– заява за формою, затвердженою 

наказом Мінпраці, при пред’явленні 
паспорта, трудової книжки та довід-
ки про присвоєння ідентифікаційного 
номера Єдиного державного реєстру 
фізичних осіб;

– декларація про доходи та май-
но (заповнюється на підставі дові-
док про доходи кожного члена сім`ї, 
які долучаються до особової справи) 
за останні шість календарних місяців 
або два квартали, що передують мі-
сяцю звернення за призначенням до-
помоги, за формою, затвердженою 
наказом Мінпраці від 22 липня 2003 
р. за № 204;

– копія рішення про встановлення 
опіки (у разі визнання особи недієз-
датною);

– копія посвідчення біженця або 
тимчасової посвідки на постійне про-
живання;

– довідка про склад сім`ї, видана 
уповноваженим органом за місцем 
постійного проживання, у тому числі 
органом місцевого самоврядування.

Подати зазначені документи можна 
за адресою: м. Чортків, вул. Шевчен-
ка, 21 (приміщення міської ради, І по-
верх, ліве крило, кабінет № 1).

Додаткові консультації надаються 
за номерами телефонів: 2-12-82 та 
2-39-07.

Володимир ЦВєТКОВ, 
начальник управління праці 

та соціального захисту 
населення РДА

У зимовий період не рідше одного разу на місяць не-
обхідно проводити огляд оголовків димоходів та вжи-
вати заходів із запобігання їх обмерзання, закупорки і 
засмічення.

У зв`язку з різкими змінами погодних умов підвищи-
лась небезпека отруєння чадним газом.

Невідкладно повідомляйте аварійну службу (тел. 
104) про виявлені вами витоки газу та недоліки в ро-
боті системи газопостачання.

Просимо звернути особливу увагу на справність га-
зового обладнання у ваших оселях, адже кожний влас-
ник є відповідальним за збереження, справний стан 
газових приладів, димових та вентиляційних каналів. 
Сильний вітер та снігопади можуть стати причиною 
зворотної тяги в димарі і вентиляційних каналах, при-
звести до потрапляння продуктів згоряння (в т. ч. і чад-
ного газу) в приміщення.

У зимовий період мають місце випадки різкого зни-
ження тиску газу. Це призводить до аварійних ситуа-
цій. У таких випадках слід знати, що при зниженні тиску 
саме горіння проходить неспокійно, полум`я набирає 
жовтувато-солом`яного кольору, а також зменшується 
його висота або проскакує всередину пальників, вна-
слідок чого може виникнути загазування приміщень.

Абонентам суворо заборонено:
– самовільно ремонтувати газові прилади, відключа-

ти автоматику;
– самовільно переплановувати приміщення;
– допускати до користування газовими приладами 

дітей та недієздатних осіб.

Чортківське УЕГГ

Державна соціальна допомога особам, 
які не мають права на пенсію

Споживачам на замітку

Управління газового 
господарства району 

застерігає!

ПОДЯКИ
Втрата рідної людини – найважче горе, яке до-

водиться пережити кожному на своєму віку. Тому у 
такі хвилини родині як ніколи потрібні теплі слова 
підтримки, щирі співчуття, увага. Висловлюємо сло-
ва безмежної вдячності працівникам виконавчого 
апарату та депутатському корпусу районної ради, 
райдержадміністрації, колективу ПАП «Нічлава», 
директорам приватних агропромислових підпри-
ємств району, сільським головам, сусідам, рідним, 
близьким, отцю Степану Кричковському і церков-
ному хору церкви Святого Миколая с. Колиндяни, 
односельчанам та усім, хто розділив з нами горе 
непоправної втрати – смерті нашої матері та бабусі 
Заліщук Осипи Яківни.

Родина ЗАЛІЩУКІВ

Висловлюємо щиру вдячність голові Чортківської 
райдержадміністрації Я.Стецю, голові Чортківської 
районної ради В.Заліщуку, заступнику голови Чорт-
ківської райдержадміністрації І.Стечишину, керів-
нику ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» 
П.Стефаняку, керівнику компанії «Мрія-Центр» І.Гуті, 
а особливі слова вдячності адресуємо керівнику 
приватного підприємства В.Вислоцькому за увагу, 
розуміння, підтримку, допомогу продуктами харчу-
вання вихованцям будинку сімейного типу с. Па-
лашівка.  Ваша чуйність та сприяння у турботі про 
дітей будуть винагороджені Всевишнім, а ми сво-
їми щирими молитвами просимо для вас міцного 
здоров’я та  довгих років життя!

З вдячністю – батьки-вихователі  дитячого 
будинку сімейного типу 

Галина та Михайло БАРЧИШАКИ, 
с. Палашівка

Адміністрація, профспілковий комітет та колек-
тив працівників Чортківського державного ме-
дичного коледжу висловлюють глибокі співчуття 

працівниці коледжу Світлані Леонідівні Олійник з 
приводу тяжкої втрати – смерті її чоловіка ОЛІЙНИ-
КА Петра Григоровича.

Шманьківчицька та Шманьківська сільські ради 
глибоко сумують з приводу передчасної смерті ко-
лишнього Шманьківчицького сільського голови РО-
ДАКА Ігоря Володимировича та висловлюють щирі 
співчуття родині покійного.

Шановні абоненти, користувачі 
природним газом! Чортківське управління 

з експлуатації газового господарства 
ПАТ «Тернопільгаз» звертає вашу увагу 
на наявність тяги в газових приладах 

та справність вентиляції.



07.10 7 чудес України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.30 Скарбничка      
09.05 Смішний і ще сміш-
ніший 
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Доки батьки сплять
10.55 Кумири і кумирчики
11.20 Як це?
11.45 Ближче до народу
12.20 Караоке для дорослих
13.30 Шеф-кухар країни
14.35 Біатлон. ЧС. Мас-
старт (чол.)
15.35 Королева України
16.20 Діловий світ
16.55 Біатлон. ЧС. Мас-
старт (жін.)
17.45 Маю честь запросити
18.25 Хокей “Беркут” – 
“Донбас 2”
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу   
23.35 Свої

06.00 Х/ф “Ти і я”
08.30 М/ф  
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Дикі і смішні
11.25 Хованки
12.25 Я так живу
13.25 Пекельна кухня 2
14.30 Велика різниця по-
українськи
15.30 Х/ф «Стежка вздовж 
річки»
19.30, 00.10 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.45 Т/с «Інтерни»
23.10 Світське життя

07.50 Формула любові
08.45 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Неділя з Кварталом
11.05 Х/ф “Приходьте 
завтра”
13.00 Т/с “Свати 4”
16.110 Вечірній квартал
18.05, 20.55 Х/ф «Один 
єдиний і назавжди»
20.00 Подробиці тижня
22.55 Що? Де? Коли?

07.15 Ера здоров`я
07.40 Корисні поради
08.00, 09.15 Шустер-Live
09.00 Школа юного 
суперагента
09.10 Шустер-Live
12.10 Ян Табачник. “Кохані 
жінки”
14.25 Футбол. “Іллічівець” 
– “Шахтар”
16.35 Золотий гусак
17.00 Біатлон. ЧС. Еста-
фета (жін.)
17.35 Ювілейний вечір 
Андрія Демиденка
19.15 Шевченківський 
вечір
21.00 Підсумки дня
21.30 Зворотний 
зв`язок
21.40 Концертна програма 
“Для тебе, кохана”
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я 
23.45 Ексклюзивне 
інтерв`ю

06.15 М/ф «Смурфи»
07.10 Справжні лікарі 2
08.05 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт 2: 
Індія
12.00 Х/ф “Весна у грудні”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Стежка вздовж 
річки»
00.00 Х/ф “ХХХ 2”

05.15 Парк автомобільного 
періоду
05.40 Велика політика
08.25 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.40 Х/ф “Спадкоємниця”
14.20 Концерт “Тобі, 
єдиній”
16.00 Т/с “Байки Мітяя”
18.05 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Концерт “8 Березня 
у Великому місті”
22.25 Х/ф “Весілля за 
обміном”
00.25 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”

06.10 Д/ф “Світ тварин з 
Джеродом Міллером”
06.40 Шевченківський вечір
07.45 М/ “Шляхами бре-
менських музик”
08.05 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Віра. Надія. Любов
10.15 Сміх до коликів у рік 
кролика
11.00 Заходи з нагоди 198-
ї річниці від дня народжен-
ня Тараса Шевченка
11.40 Д/ф “Леся Українка. 
Місія”
12.30 Надвечір`я
13.00 Околиця
13.40 Майстри гумору. 
Тарапунька і Штепсель
15.15 Euronews
16.10 Біатлон. ЧС. Еста-
фета (чол.)
17.40 Наша пісня
18.25 Хокей. “Донбас-2” – 
“Беркут”
20.55 Офіційна хроніка
21.25 Плюс-мінус
21.40, 22.55 Шустер-Live

06.35 М/ф “Нові пригоди 
Білосніжки”
07.50 Х/ф “Правда і почуття”
09.50 Х/ф “Все включено”
11.40 Х/ф “Діамантова 
рука”
13.40 Х/ф “Анжеліка і 
король”
15.45 Х/ф “Невгамовна 
Анжеліка”
17.30 Х/ф “Анжеліка і 
Султан”
19.30 ТСН
20.15 Велика різниця по-
українському
21.00 Х/ф «ХХХ 2»
23.00 Х/ф “Амфібія”

05.45 Х/ф “Бумеранг”
07.15 Х/ф “Невістка”
08.25 Т/с “Уральська мере-
живниця”
15.55 Концерт “Ірина Ал-
легрова в “Олімпійському”
18.00 Х/ф “Неідеальна 
жінка”
20.00 Подробиці 
20.30 Т/с «Байки Мітяя»
22.30 Велика політика

06.10 Шоу продовжується. 
М.Поплавський
07.45 М/ф “Бременські 
музики”
08.05 Корисні 
поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.30 Концертна програма 
“Тобі, єдиній”
11.35 Індійське кіно
13.10 Концертна 
програма “Мелодія двох 
сердець”
17.15 Майстри гумору. 
Данилець і Моїсеєнко
18.20 Новини
18.50 Ян Табачник. “Кохані 
жінки”
20.55 Офіційна 
хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс-мінус
21.30 Світ спорту
21.45 Ян Табачник. “Кохані 
жінки”
22.50 “Весняний жарт” 
з С. Дроботенком
23.35 Творчі проекти 
М.Поплавського
00.15 Скарбничка

06.00 Х/ф “Суперпес”
07.10 М/ф “Анастасія”
08.55 Х/ф “Диявол носить 
Прада”
11.00 Т/с “Щоденник лікаря 
Зайцевої”
14.00 Давай 
одружимось
15.00 Х/ф “Анжеліка – мар-
кіза янголів”
17.20 Х/ф “Чудова Анже-
ліка”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Все 
включено”
22.0 Х/ф “Діамантова 
рука”
00.00 Х/ф “Кінозірка у 
погонах”

06.40 Х/ф “Сім няньок”
07.50 Т/с “Любов і 
розлука”
15.10 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”
18.05 Вечірній 
квартал
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній 
квартал
22.25 Концерт “Філіп Кірко-
ров. Інший”
01.30 Х/ф “Бумеранг”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Урядом на зв`язку з 
громадянами
09.50 Легко бути жінкою
10.30 Аудієнція
10.55 Святковий концерт
11.35 Темний силует
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Х/ф “Не стріляйте в 
білих лебедів”
15.15 Euronews
16.10 Фольк-music
16.55 Біатлон. ЧС. Індиві-
дуальні перегони (жін.)
19.00 Досвід
20.35 Про головне
21.40 221. Екстрений виклик
21.55 “Тобі, єдиній”
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.00 Х/ф “Кохання-
зітхання 3”
11.55 Зніміть це негайно
12.55 Цілковите перевті-
лення
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Давай одружимось
15.45 Міняю жінку
17.00, 19.30, 23.50 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.40 Не бреши мені
20.10 Т/с «Інтерни»
20.50 Т/с “Щоденник ліка-
ря Зайцевої”
21.45 Пекельна кухня
22.50 Гроші

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
10.05, 20.30 Т/с «Острів 
непотрібних людей»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 4”
20.00 Подробиці
22.25 Т/с “Йду тебе шукати”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Світло
09.50 Легко бути жінкою
10.10 В гостях у Д.Гордона
11.00, 19.55 Вшанування 
жінок в Адміністрації Пре-
зидента
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.45 Хай щастить
13.15 Крок до зірок
14.00 Всеукраїнська Рада 
матерів
15.15 Euronews
16.00 Школа юного супер-
агента
16.30 Біатлон. ЧС. Індиві-
дуальні перегони
18.15 221. Екстрений виклик
19.00 Екстрений виклик. Тиждень
21.20 Плюс-мінус
21.40 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.00 Велика різниця
11.45 Зніміть це негайно
12.45 Цілковите перевтілення
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Давай одружимось
15.45 Міняю жінку
17.00, 19.30, 23.45 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.40 Не бреши мені
20.10 Т/с «Інтерни»
20.50 Т/с “Щоденник ліка-
ря Зайцевої”
21.45 Х/ф “Кохання-зітхання 3”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.05, 20.30 Т/с «Острів 
непотрібних людей»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 4”
20.00 Подробиці
22.20 Т/с “Йду тебе шукати”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.00 “Щасливі долоні”
11.20 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.20 Право на захист 
12.40 Армія
12.50 Мандри
13.25 Х/ф “Полювання на 
оленя”
14.40 Вікно в Америку
15.00 Новини 
15.15 Euronews
15.45 Х/ф “Дерсу Узала”
18.15 221. Екстрений виклик
18.20 Новини
18.30 Хокей. “Компаньйон-
Нафтогаз” – “Сокіл”
21.00 Підсумки дня
21.40, 22.55 Шустер-Live

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.00 Х/ф “Гюльчатай”
17.00 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.40 Не бреши мені
19.30 ТСН 
20.10 Т/с “Інтерни”
20.50 Т/с “Щоденник ліка-
ря Зайцевої”
21.45 Велика різниця в 
Одесі
00.00 ТСН

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара 2”
10.10 Х/ф “Опівдні на 
пристані”
12.00 Новини
12.15 Х/ф “Опівдні на 
пристані”
14.05 Детективи
14.35 Сімейний суд
15.30 Судові справи
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 4”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Острів непотріб-
них людей»
22.25 Т/с “Йду тебе 
шукати”
00.40 Позаочі
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Програма телепередач 7

7 березня. Тривалість дня – 11.21. Схід – 6.29. Захід – 17.50. Іменини святкує Афанасій

ПОНЕДІЛОК
6 березня
ВІВТОРОК

7 березня
СЕРЕДА

8 березня
ЧЕТВЕР

9 березня
П`ЯТНИЦЯ

10 березня
СУБОТА

11 березня
НЕДІЛЯ

5 березня

3 березня минає перша річниця світлої 
пам’яті колишнього директора 
Чортківської РВД ТОВ ФСС з ТВП 

МАЛьОВАНОгО Степана Павловича
 (18.05.1942 – 3.03.2011). 

Хто забув – згадайте і пом’яніть.
Усі, хто знав Степана Павловича, близькі, знайо-

мі, ті, з ким він працював і приятелював, згадайте 
його в цей день добрим словом та помоліться за 
його світлу душу. Нехай пам’ять про нього буде до-
брою і вічною.

Вічна пам’ять, мир, спокій і Царство Небесне ва-
шій душі.

Колектив Чортківської РВД ТОВ ФСС з ТВП. 9  б е р е з н я
купуємо

ГОДИННИКИ 

у жовтих 
корпусах

ВОЛОссЯ 
натуральне від 35 см

сиве від 45 см з 9
-ї 

до 15-ї 

год.

Тел. 095-111-23-18
Адреса: готель “Таня”, 
перукарня “Завиток”

Колектив колишнього господарства 
«Білівське» опечалений глибоким сумом 

з приводу смерті довголітнього 
головного зоотехніка

МИгАС ганни Миколаївни,
яка передчасно пішла з життя 
25 лютого 2012 року на 61-му 

році, та поділяє невигойний біль 
втрати з її родиною – чоловіком, 

дітьми, онуками.
Просимо Бога прийняти її душу 

до Царства Небесного, де всі святі 
спочивають, а ангели пісні співа-
ють. Світла пам’ять про неї завжди 
житиме в наших серцях.

Сумуємо й співчуваємо рідним – 
М.Я.Йосипів, М.В.Пастернак, В.П.Боднар, 

О.М.Тарас, Л.Б.Мельничук, Л.І.Магега, 
М.П.Скрипник, М.М.Книш, 

П.П.Кулій, Н.М.Кулій.

Колектив вчителів та учнівський колектив, бать-
ківський комітет Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
висловлюють щирі співчуття голові ради школи 

Володимиру Васильовичу Заліщуку з приводу смерті 
його матері.

Пайовики с. Малі Чорнокінці висловлюють щирі 
співчуття колишньому директору ПАП “Нічлава” 
В.В.Заліщуку з приводу важкої втрати – смерті матері.

Адміністрація та колектив Чортківської ЦКРЛ гли-
боко сумують з приводу передчасної смерті механіка 
СІКОРЩУКА Віктора Андрійовича та висловлюють 
щирі співчуття рідним та близьким.

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст. висловлює 
щирі співчуття вчительці української мови і літерату-
ри Марії Володимирівні Машталяр з приводу тяжкої 
втрати – смерті її брата РОДАКА Ігоря Володими-
ровича.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 
113928, видане Тернопільською ОДА у 
1993 році на ім`я: ПРИСЯЖНА Віра Апо-
лінарівна.

свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно серії САА за № 841511, 
видане Милівецькою сільською радою 26 
лютого 2004 р. на ім`я: КОРОТУШАК Ігор 
Васильович.

свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно серії САА за № 841510, 
видане Милівецькою сільською радою 26 
лютого 2004 р. на ім`я: КОРОТУШАК Ігор 
Васильович.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії Д за № 
191036, видане Тернопільською ОДА у 
1993 році на ім`я: КУЦІЙ Світлана Во-
лодимирівна.

свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно серії ЯЯЯ за № 974182, вида-
не Коцюбинчицькою сільською радою 16 
березня 2006 р. на ім`я: ФЕДУСь Марія 
Іванівна.

круглу печатку Чортківського клубу спе-
леологів “Кристал”, ідентифікаційний но-
мер 21160082.

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

ПАМ`ЯТЬ
3 березня минає річниця смерті 

дорогого чоловіка, люблячого батька і дідуся
МАЛьОВАНОгО Степана Павловича.

Спи, наш татусю дорогенький,
Наш охоронець із небес.
Ти завжди будеш і в нашім серці,
І в пам`яті людських сердець.
Без тебе стало сумно, тихо,
Без тебе світ став не таким.
Ти лиш скажи, що ти в безпеці,
Щоб заспокоїтись змогли.
Тебе щодня не вистачає,

Без тебе зупинився час.
Не зможем втрату цю забути,
Ми думаєм про тебе повсякчас.
За тебе ми благаєм Бога,
Щоб всі гріхи тобі простив,
Щоб легкою була твоя дорога,
І ти з небес всміхався всім.

Сумуючі – дружина Дарія, доньки Валерія
 і Наталія, внуки Владислав 

і Любомир, зять Роман.

Вважати недійсними

Чортківська районна рада оголо-
шує конкурс з відбору експертів – 
суб’єктів оціночної діяльності на 
право проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міста Чортківського району – не-
житлових приміщень харчоблоків 
43-х загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Для  участі у конкурсі потрібно подати 
такі документи:

– заяву на участь у конкурсі;
– нотаріально посвідчену копію уста-

новчих документів учасника конкурсу;
– копії документів, що підтверджують 

кваліфікацію працівників, які залучати-
муться до виконання оцінки;

– копію сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, що надає право на про-
ведення незалежної оцінки майна.

Пропозиції учасника конкурсу щодо 
оплати та терміну виконання робіт пода-
ються у запечатаному конверті.

Конкурс відбудеться 19 березня 2012 
року в малому залі районної ради за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23.

Останній день прийому документів – 
14 березня ц. р.

До уваги братимуться пропозиції з 
найкоротшим терміном виконання та 
найнижчою вартістю робіт.

Телефон для довідок – 2-13-78.

Увага: конкурс!
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Вітання, оголошення8

8 березня. Тривалість дня – 11.25. Схід – 6.26. Захід – 17.52. Міжнародний день прав жінок

Вітання

ПРОДАюТЬСЯ

Потрібен керівник на металобазу. Ви-
моги: чоловік, знання ПК, наявність авто, 
облік руху товару. Резюме висилати на 
e-mail: personal_rabota@i.ua або телефо-
нувати за номером 067-563-53-40.

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

Тел. 067-975-64-72.

2-кімнатна квартира на 2-му поверсі у 2-по-
верховому будинку по вул. С. Бандери, кімнати 
роздільні, загальна площа – 65,5 кв. м, індивіду-
альне опалення, лічильники.

Тел. 068-148-17-43.

3-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. Ко-
новальця, 7, на 2-му поверсі. Зроблений ремонт, 
є індивідуальне опалення. Загальна площа – 60 
кв. м. Ціна договірна.

Тел.: 066-703-21-64; 097-596-96-25.

3-кімнатна квартира в смт Заводське на 5-му 
поверсі. Ціна договірна. Терміново.

Тел. 096-542-90-09.

будинок в Чорному Лісі. Земельна ділянка 24 
сотих. Великий сад. Ціна договірна.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а, на 4-му поверсі новозбудованого 
5-поверхового сучасного будинку. Є 2 балкони і 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Площа –  92 кв. 
м. Ціна договірна. 

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

Щиро вітаємо з Днем народження 
дорогу хресну, похресницю, сестру

Любов Іванівну 
МАгЕгУ
зі с. Біла.

Здоров`я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Бажаємо сонця на кожній стежині,
Пригорщів повних здоров`я й краси!
І світлої долі завжди молодої
У нинішній день і в майбутні часи!
Хай цвіте, не в`яне із роками доля,
Хай щасливих років зозуля накує,
Хай вода дасть силу, а роса – здоров`я,
Все, що треба більше, хай Господь дає!

З повагою і любов`ю – похресник 
Віктор, хресна мама Марія, Оксана, 

сім`я гевків, Яблонських.

4 березня святкуватие свій ювілей
Володимир Степанович гРАДОВИЙ

зі с. Звиняч.
За роком рік життя 
                     невпинно лине,
Дарує весен 
                     веселковий час.
У цю прекрасну 
                      і хорошу днину
Вітання щирі Ти прийми 
                                   від нас.
Хай доля Тобі шле 

                                                 добро і щастя,
Міцне здоров`я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та радості прожить.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа.

З повагою – рідні.

ТзОВ “Чортківська племптахофабрика”
приймає від населення на інкубацію 

гусячі, качині, курячі яйця
Прийом буде здійснюватися 

з 10 березня ц. р. 
за адресою:

м. Чортків, вул. Вітовського, 7

За довідками звертатись 
за телефоном 066-647-26-64.

Продаються 
пам`ятники 
з червоного 

каменю
За помірними і до-
ступними цінами.
Можливо в кредит 

без відсотків
Тел. 097-824-36-03

Щиро вітаємо з 45-річчям люблячу маму
Оксану Стефанівну БОгДАН

з м. Чортків.
У день Вашого, 
                 матусю, ювілею,
Ми Вас вітаємо сім`єю.
Здоров`я, щастя зичим 
                           не на рік –
На все життя 
                     бажаєм щиро,
Щоб більше радощів 
           траплялося земних,
Щоб серце Ваше, мамо, 

                                                      не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов`ю, спокоєм і миром!

З любов`ю – доньки Ірина, Христина, 
син Сергій, невістка Юля.

Щиро вітаємо з 4 рочками, 
які вона відсвяткувала 29 лютого,

Софійку СЛОЇК
зі с. Білобожниця.

Наша рідна дівчинко,
Наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться 
               у Твоє віконечко.
Дощиком ряснесеньким 
           пада з неба щастя,
Хай Тобі, Софієчко, 
        все на світі вдасться.
Виростай здоровою, 

                                       мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися Твої татко з мамою.
Рости, наша донечко, рости
На радість, на щастя, на втіху,
Стежину свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху.
З любов`ю – мама Таня, тато Ярослав, 

братик Іванко, бабуся Марійка 
і дідусь Іван з далекої Італії 

та прабабуся ганя зі с. Скородинці.

Завтра святкує свій День народження
галина Мирославівна БЄЛІКОВА

зі с. Коцюбинчики.
Зоре моя омріяна,
Будь завжди зі мною,
Будь радістю, будь ніжністю,
Світлою журбою.
Світи мені, моя зоре,
Щодень і щоночі,
Не засмучуй, лебідонько,
Мої карі очі.
Бо як згаснеш – засумую,
Як лицар в неволі,
Як мандрівник у пустелі
Без води і солі.
Будь піснею, тихим раєм,
Свіжим вітром в полі,
Не завдавай, чарівнице,
Ні страждань, ні болю.

З повагою – Ярослав.

Колектив Чортківської музичної школи 
вітає з ювілеєм

Олександру Юріївну ЧЕПИгУ.
За роком рік життя 
                 невпинно лине,
Дарує весен 
                 веселковий час.
У цю прекрасну 
                   і хорошу днину
Вітання щирі 
          Ви прийміть від нас.
Хай доля Вам шле 
                    добро і щастя,
Міцне здоров`я, 

                                        море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і 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 Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

29 лютого відсвяткувала своїх 4 рочки 
наша люба внучка

Софійка СЛОЇК
зі с. Білобожниця.

Рано-вранці 
                 до схід сонця
Постукав ангел 
                        у віконце
І повідомив тихо 
                            з неба,
Що сьогодні свято 
                           в Тебе.
Наша рідна внучечко, 

                                        наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться у Твоє віконечко.
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай Тобі, Софієчко, все на світі вдасться.
Хай усмішка в очах іскриться,
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
А доля посилає щастя зорепад.
Матінка Божа хай візьме в опіку
І подарує довгого, щасливого віку!

З любов`ю – бабуся галя і дідусь Сте-
пан, вуйко Володя, прабабусі Марія 

і ганна зі с. Звиняч.

Щиро вітаємо з 50-річчям 
люблячого чоловіка, батька, сина і зятя

Івана Павловича гОЦУЛЯКА
зі с. Звиняч.

Від щирого серця бажаєм здоров`я,
Без нього не милі всі наші діла,
В здоров`ї – багатство, і радість, і сила,
І більшого щастя нема.
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуй, а гордися літами,
Бо не марно прожиті вони.
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий,  і гіркий полин.
Нехай тепер найменше буде кривди,
А більше гарних і щасливих днів.
А сьогодні надзвичайне свято –
День народження Твоє,
Ми хочемо сказати небагато,
Спасибі лиш за те, що Ти в нас є.
З повагою і любов`ю – дружина Ольга, 

сини Павло, Андрій, Олег та батьки.

Дирекція ПСК «Маркет-Теко» 
Чортківського райСТ 
щиро вітає з 55-річчям 

продавця крамниці у с. Гриньківці
Любов Мирославівну ЯНІЦьКУ.

У цей святковий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай доля дарує ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра!
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина 
На многії та благії літа!

З повагою – колектив 
ПСК «Маркет-Теко».

ПОДЯКА
Висловлюємо щиру подяку завідуючій 

ФАП с. Шманьківці Ірині Володимирівні 
Українець за постійну турботу, надання 
медичної допомоги сім`ям Г.Й.Гнатишин та 
Р.М.Данчишин.

Хочеться сказати щось чудове. 
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Скільки ж Ти людей урятувала –
Вдячності від них нема кінця.
Віддаєш Ти людям Своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
І вдень, і вніч, в мороз, і в спеку
Медпрацівник з людьми завжди.
В дорогу ближню чи далеку
Ти хворим йдеш допомогти.
Щастя бажаю в Твоєму домі,
Хай зорі, і місяць, і сонце
Щедро освітлюють Твоє віконце.
Хай до Тебе доля ласкавою буде,
Зло хай минає, добро хай прибуде.
Всім Вам в любові і здоров`ї прожити,
Добра і достатку багато нажити.

З повагою – галина Іванівна ДАНЧИШИН.

3 березня святкує свій ювілей 
дорога дружина, мати, бабуся

Богдана Максимівна ПИЛИПЕЦь
зі с. Ромашівка.

З ювілеєм, рідна мамо, 
                 дорога дружино,
Тебе щиро вітає 
                вся наша родина.
Хай квітнуть 
       в добрі і здоров`ї літа,
Хай минають поріг сльози, 
                            сум і біда.
Спасибі велике, 

                                               уклін до землі
За ночі недоспані, слози непрохані,
За те, що зростила та жити навчила.
Живи довго, рідненька, на світі
І ми будем любов`ю зігріті.
Бо доки є мама, доти є сонце,
Доти пташки і цвіт під віконцем,
Доти втіха, і поміч, й розрада,
Завжди мудра і щира порада.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай силу і радість Він Тобі дає.

З повагою та любов`ю – чоловік Ігор, 
син Анатолій і невістка Наталя, 

донька Людмила і зять Раббі, 
онуки Діон і Даніель.

У перший день весни відсвяткувала свій 
ювілей дорога, любляча хресна мама

Леся Романівна СОРОЦьКА
зі с. Малі Чорнокінці.

Спинити час ніхто 
                            не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад...
На Вашім сонячнім порозі
З`явилось мудрих – 50.
Летять роки, як лебеді 
                                 у вирій,
Життя іде, 
                його не зупинить.
Прийміть вітання 

                                                       найщиріші,
До ста літ ми зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ й щасливу світлу путь.

З повагою – похресниця Яночка 
і сім`я Приказів.

Ваговитий та повнозерний золотий 
ювілей завітає 3 березня до 

Богдани Максимівни ПИЛИПЕЦь 
зі с. Ромашівка.

Господь Вам 50 подарував
І липнів зоряних, 
                   і січнів срібних,
До весен первоцвітних 
                             додавав
Осінні дні, 
              до золота подібні.
Багатство Ваших 
            Богом даних днів –
Здобуток гідний, 

                                                  що й казати!
Хай янголів небесних лине спів
На честь цієї золотої дати.
Хай Бог дає здоров’я і надію,
Щоденний хліб для Вашої родини,
А також радісні думки, щасливі мрії,
Душевним щемом сповнені хвилини.
Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз Вам усміхнеться,
Нехай на многії та благії літа
Освячене любов’ю серце б’ється!

Щиро, з повагою і любов`ю – 
свати з Білобожниці.

ПРОДАєТЬСЯ
приміщення комерційного призначення 

в центрі м. Чортків площею 76 кв. м. Ціна 
договірна.

Тел. 050-377-38-29; 2-38-09.
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Суспільство 9
З конверта Спомин

23 лютого святкуємо День захисника Вітчизни, та невідомо 
якої. Раніше 23 лютого відзначали день Червоної армії, потім 
– Радянської. Після розвалу комунобільшовицької імперії кому-
ністичні діячі, щоб прикрити те ганебне свято, перейменували 
його на День захисника Вітчизни. Нехай би собі святкували, але 
яке ми маємо відношення до того? Червона армія розгромила 
й потопила в крові нашу молоду Українську Народну Республіку 
і встановила кривавий комуністичний режим, окупувала Украї-
ну. Режим, який винищив майже всю національно свідому інте-
лігенцію, виморив голодом до 7 (!) мільйонів селян. А скільки 
українців вивезли на Соловки, теж морили голодом, знущалися 
як хотіли, а потім всіх розстріляли на честь свого свята. Скільки 
нашого цвіту вимордували по тюрмах – страшно згадати. Пороз-
возили по Сибіру і старих, і малих безневинних дітей, прирікши 
їх на голодну й холодну смерть. Знищили Володимира Івасюка 
тільки за те, що писав українські пісні. Згадаймо Василя Сту-
са, Олексу Тихого та Василя Овсієнка. Маємо вже незалежну 
Україну, та окупаційний режим ще діє. Зневажається наша мова, 
переслідуються українські діячі. Дійшли до того, що в Донецьку 
вже навіть дозволяють закривати українські школи. Невигідних 
людей стараються прибрати, так загинув журналіст Георгій Гон-
гадзе – досі не можуть вияснити, хто ж постарався його прибра-
ти. Невідомі обставини загибелі депутатів Олександра Ємця та 
Вадима Гетьмана, загадкові обставини аварії, в котру потрапив 
В`ячеслав Чорновіл, та багато інших. Та ми проте святкуємо день 
армії окупанта. Нам повинно бути соромно перед тими, кого за-
мучено невинно. Хіба у нас нема що відзначати?

євген ФЕДОРЦІВ, 
учасник національно-визвольних 

змагань, політв`язень

Мені на той час було від 8-ми до 10-ти років. Мій 
батько був сільським перукарем, як тоді називали – 
фризієром, то до нього приходили знайомі, сусіди і 
батько їх обслуговував. За те вони допомагали на-
пиляти дров чи нарізати худобі січки. А зимовими ве-
чорами довго засиджувались, бо вели різні розмови 
і про те, що вичитали в газеті. Як руйнувалися святі 
храми і різні оповіді, що витворяв «Союз нерушимый». 
Розходилися пізно, коли ми, діти, на ту пору вже за-
синали в тій же одній хатині. Було дуже накурено, але 
запахи стояли дуже гарні. Ночі були ясні – коли батько 
проводжав гостей, то всі дивились на зорі, по яких 
кожен визначав годину. Зорі називалися Косарі, Віз, 
Квочка та за іншими прикметами. Так минало й наше 
дитинство, і молоді роки.

Польська влада ретельно описувала про комуніс-
тичні злодіяння, а про свої замовчувала в газетах, 
проте весь християнський світ знав, що творила 
Польща 1938-1939 рр. з православними храмами у 
себе вдома, в десятках парафій, які були невеликі, 
бо кожна мала свій храм. Були більші, були й менші 
– як православні, так і греко-католицькі. Церкви були 
всі дерев`яні, тож у 1938-1939-х почали їх руйнувати, 
палити – до повного знищення. Інші розбирали на-
молені храми на матеріал для спорудження будинків 
польському населенню, треті перетворювали в клуби 
для польської молоді, четверті – в стайні для худо-
би. Ламали образи, сокирами рубали хрести. Коли 
читаєш історію тих злодіянь, стає моторошно. Хрис-
тияни світу обурювались, як нищаться храми як у ко-
муністичній Росії, так і на Заході – в десятках парафій: 
Холмській, Замойській, Томашівській, Вільській та ба-
гатьох інших. І так тривало до початку Другої світової 
війни.

З її початком прийшли «визволителі» й до нашого 
міста. Наш стражденний народ добре знав, що його 
чекає в майбутньому. Я десятирічним хлопцем ходив 
до школи і часто слухав, як завойовники-солдати спі-
вали стройові пісні: «Бєлорусія родная, Украіна золо-
тая, наше счастьє золотоє ми стальним щітом огра-
дім. І то всьо, што било намі завойовано, ми нікогда і 
нікому нє отдадім!». І далі – «Стоім на страже всєгда, 
всєгда...», пішла далі пісня. Так завойовники з само-
го початку почали наводити свій порядок – поголо-
вні арешти вчених людей, суддів, адвокатів, лікарів. 
А коли прийшли морози і настали темні холодні ночі, 
почали вивозити цілі родини. Світ не бачив такого 
звірства: вночі під`їжджає під хату фіра, до хати вди-
раються конвоїри і кажуть: «Дві години на збір!». Пе-
реляканий зненацька нарід не знає, що робити, а кон-
вой підганяє, люди хапають сонних дітей, завивають 
в перину, коци. Що могли тоді взяти з хати – хлібину, 
муку, пшоно – кидали на вози в холодну ніч. 

Можу багато писати, та коли згадаєш ті страшні по-
дії, то серце болить і дух забиває: за що нарід так 
безвинно страждав? Люд заганяли в дерев`яні вагони 
і вивозили на Сибір, діти дорогою замерзали і їх ви-
кидали з вагонів у сніги. Тож, коли вранці приходив до 
школи, багато знайомих дітей не було там: одних ви-
везли, інші плакали, що вночі забрали їх родичів. Так 
минали наші молоді літа. І коли прийшла невблаганна 
старість, забути цього не можемо. Аж коли відійдемо 
в інший світ, засиплять землею наші грішні тіла, тоді 
не мучитиме печаль за людські страждання, які бачи-
ли в молодості. А теперішнє покоління нехай Господь 
охороняє від нещасних випадків і щоб не знало воно 
того горя, яке пережили ми у важкі роки поневірянь, 
котрі випали на нашу долю.

Роман КРИЖАНІВСЬКИЙ, 
пенсіонер, 
м. Чортків

У вступному слові, яке мовила п. Га-
лина, йшлося про покликання та духовну 
роль священика в житті мирян як духо-
вного опікуна їхніх душ та наставника, 
що проповідує Євангеліє. Після вступних 
промов о. Герман виголосив слово про 
покликання до богопосвяченого стану, 
про роль ченців та черниць в суспільстві 
та Церкві Христовій, пояснив різницю 
між звичайною професією та духовним 
покликанням. Думку ієромонаха продо-
вжила віршем Ліни Костенко «Нам земне 
не судилось» вчитель української мови 
та літератури п. Наталія Скрипник. Цей 
вірш присвячений людям, які цілковито 
віддали себе Всевишньому. Про покли-
кання кожної людини до життя розповіла 
віршем «Ти є людина» і п. Марія Стухляк. 
Між виступами учениць лунали пісні про 
духовне покликання, а на завершення зу-
стрічі о. Герман нагадав про початок Ве-
ликого посту та розповів про його появу 
в Церкві Христовій від перших віків хрис-

тиянства. Наголошувалося, що істинний 
піст – духовний, тобто він є зціленням від 
гріха і всього, що веде до нього, а утри-
мування від м’яса та визначених страв є 

допоміжним і вказує на потребу людини 
відмовитися передусім від гріха і поганих 
звичок, що є ціннішим у Божих очах, ніж 
відмова від м’ясних страв. Початок посту 
– це примирення з ближніми, прощен-
ня образ та перепрошення один одного. 
Саме такий піст є милим Богові, і той, 
хто постить, може втішатися радістю 
Христового Воскресіння після завершен-
ня його сорока днів.

 Повідомили о. Герман НИЧАК, ЧСВВ 
та Катерина КІНЬ,

учениця 10-го класу 
Горішньовигнанської ЗОШ І – ІІІ ст.

Всього бувало 
на віку

Читач обурюється...
Прочитав якось у «Вільному житті» статтю «Чи такі наші тра-

диції?» і пригадав собі святковий день Різдвяних свят ц. р. 
Йшов я до Шманьківців, села свого дитинства, маючи на 
меті відвідати на цвинтарі батьків і брата, який помер влітку, 
та всіх рідних, близьких, знайомих. Йдучи вниз, на розвил-
ці вул. Струсівка побачив, що стоїть з десяток люду. Знизу 
йде ота «нечисть» переодягнена. Навалилися на мене, по-
чали лупцювати торбами, я намагався пояснити, що так не 
треба чинити. Пригадав, як колись, ще в 1963 році органі-
зовував, було, вертеп. Сусіди й батьки тоді нас відразу по-
передили, щоб нікого не чіпляти, є діти інтелігентів (а час 
був атеїстичний), могли виникнути неприємності. На те мені 
відповіли: те було, мовляв, колись! Але я вчив хлопчиків і в 
період безгрошів`я й також просив, щоб нікого не ображали, 
хіба що жартували. Коли нахилився до мене один з учас-
ників вертепу, пішов запах, як зі старої гуральні. Зауважив 
йому: ти п`яний! – і тут почалися образи, мовляв, ти, діду, 
сам п`яний! і т. ін. Зрозумівши, що не стримаю їх, спробував 
здерти маску, чим спричинив ще більші образи. Побачивши 
те, підійшов Тарас Гнатишин і троє так званих «жидів» (за сю-
жетом вертепу) відступили від мене. Батько Гнатишина мій 
колега, разом ходили з вертепом. Так от, прізвище одного з 
«вертепників» Гермак, іншого Друк, третього не знаю – люди 
знають. Які після цього мав враження і на цвинтарі, і в гостях 
– можна собі уявити. Я 1945 р. н., вже дідусь. Колись, за Со-
юзу, вчився дяківської науки в Борщівському районі, не про-
пускаю жодної Літургії, був членом Руху. Завжди допускав 
до церковних книг тих, хто мав кращий спів від мене, беру 
участь в церковному хорі.

Степан КОТИК, 
мешканець с. Шманьківчики

...гордиться
Лютий позначений V конкурсом юних піаністів «Таланти 

Чортківщини», який проходив у Чортківській державній ко-
мунальній музичній школі в рамках методоб`єднання фор-
тепіанних відділів мистецьких закладів району. Цей конкурс 
заснований ще в лютому 2008 року з нагоди 120-річчя від 
дня народження нашого славетного земляка, композитора 
Василя Барвінського. Цьогоріч у конкурсі взяло участь 16 
конкурсантів віком від 8 до 12 років з Чортківської, Улаш-
ківської, Пробіжнянської музичних шкіл та Заводської шко-
ли мистецтв. Перші місця – за Софією Бєловою та Анною 
Маланчук (викладачі С.О.Шарун та Л.В.Чельтер), другі – 
Дарією Кузнєцовою та Марією Самотягою (О.С.Геравс та 
Г.Б.Пасемко), треті – Юлією Скренткович та Андріаною Вав-
рик (Л.В.Удовенко, С.В.Басараба). Грамотами за виконав-
ську майстерність відзначені Оліна Баран, Христина Тимчук, 
Христина Гой, Валерія Козлова, Наталя Бойко, Роза Бризов-
ська, Павло Соболєв, Влад Чертов, Юля Гаращенко, Алла 
Свистун викладачів О.М.Шахової, Т.М.Тимофій, О.С.Геравс, 
О.Б.Маринюк, В.В.Сорокопуд, Т.П.Будневич, Л.В.Удовенко, 
Л.Я.Барановської, Г.І.Свергун, Г.Д.Пасемко. Журі утвори-
ли директори Чортківської та Джуринської музичних шкіл 
Я.В.Дрогоморецький та М.М.Шеремет, голова районно-
го методоб`єднання, завуч Чортківської школи О.Ю.Чепига 
та заввідділом фортепіано І.Я.Закалова, а очолила на-
чальник відділу культури та туризму райдержадміністрації 
Г.З.Чайківська.

Марина КОВАЛЬЧУК, 
викладач відділу фортепіано

...застерігає
Кожна людина після короткої земної мандрівки постає перед 

Господом Ісусом на страшному суді, на якім визначається її по-
дальше життя: або у вічній радості в Божім Царстві, або у вічних 
муках в пеклі. Якщо у Божім Царстві, то людина, коли не спокутува-
ла за свої гріхи на землі, потрапляє в Чистилище. Чистилище – це 
велика вогняна в’язниця, місце очищення з безліччю різноманітних 
тортур і катувань, там одна година завдасть більше болю, аніж сто 
років суворої покути на землі. Це місце, де людська душа після 
земного життя, згідно із вчиненими нею гріхами, проходить очи-
щення. Це місце покарання, з якого неможливо вийти, не сплатив-
ши аж до найменшого гріха. Покарання бувають різноманітні, при-
значені Божою Справедливістю відповідно до провини кожного. 
Існує чимало різних способів, щоб допомогти душам у Чистилищі: 
жертвуючи молитви, молитва на св. Вервиці до Пресвятої Богоро-
диці, молитва до Господа Ісуса (знайдена в гробі Спасителя), яку 
Господь дав, щоб ми вимолювали та омивали Святою Кров’ю Ісуса 
свої гріхи та гріхи своїх близьких, що перебувають в Чистилищі, 
молитва до Ісуса Христа, Служби Божі, Святе Причастя, Хресна 
Дорога, милостині бідним та сиротам, милосердя до убогих та 
ближніх; терпіння та життєві негаразди, наприклад: хвороби, духо-
вний занепад, різноманітні негаразди, сумніви, людські пересуди, 
голод, хтивість, холод, спеку, спрагу зносімо в ім`я Божої Любові, 
жертвуючи їх за душі в Чистилищі. Як уникнути мук у Чистилищі? 
Уникаймо гріхів, навіть повсякденних; не плекаймо любов до цього 
світу і не прив’язуймо серце до земних благ; часто приступаймо до 
Святих Тайн; належно виконуймо покуту, призначену священиком; 
скористаймося відпустами; відбуваймо Чистилище на цьому сві-
ті; без нарікань приймаймо наближення смерті, жертвуючи Богові 
своє життя; ревно молімося за ласку звільнення від мук Чистили-
ща; допомагаймо душам у Чистилищі.

Андрій КУЛЬГАВЕЦЬ, 
с. Ридодуби

...непокоїться

Вічне

Істинний піст – духовний
Минулої п`ятниці у Горішньовигнанській ЗОШ І – ІІІ ст. 

відбулася зустріч учнів та вчителів з о. Германом Ничаком, ЧСВВ, 
яку організувала завуч цієї школи п. Галина Чайковська-Кінь. 
У заході взяли активну участь учні 10-го класу Тетяна Вусата, 

Катерина Кінь, Анастасія Маринюк та вчитель основ 
християнської етики п. Марія Стухляк.

Життя минає дуже швидко. 
Пролітають роки, відходять у вічність 
люди, котрі на своєму віку перенесли 

важкі часи більшовицького 
гноблення, польської зневаги 

до українського народу. Терор, 
вчинений більшовиками, польська 
преса детально описувала всі роки 

злодіянь, починаючи з 1917-го  
до початку Другої світової війни 
1939-го. То були голодомори, 

важкі репресії проти власного народу, 
змушеного жити під великим страхом, 

насильницька колективізація, винищення 
поголовно цвіту нації у 1937 році. 

Тюрми були переповнені, в`язнів вивозили 
на «будови комунізму» – Біломорканал, 

прокладання залізниць, на Далекий Схід, 
де народ масово гинув від холоду 

й голоду, від важкої каторжної праці.
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Наступного дня ми уже були біля вежі, що 
височіє над містом з Вигнанської гори; звід-
ки з далекого 1963 року надходить телекар-
тинка до більшості мешканців району. У курс 
справи нас фахово став вводити інженер 
радіозв`язку і телебачення радіорелейної 
станції Чортків цеху № 2 Володимир Гінько:

– …Так, ще наприкінці літа спеціаліста-
ми фірми «Зеонбуд», яка є провайдером 
багатоканальних цифрових мереж в Укра-
їні, встановлено високоякісне обладнан-
ня знаного в світі німецького виробника 
Rohde&Schwartz, яке дозволить забезпечи-

ти цифрове мовлення 28 провідних загаль-
новітчизняних і 4 регіональних телеканалів у 
стандарті DVB-T2. Наразі обладнання пра-
цює у тестовому режимі, поки що доступ-
ними є 25 телеканалів, які чортківчани уже 
можуть переглядати, придбавши відповід-
ний пристрій для перетворення цифрового 
сигналу у телевізор. На вежі встановлено 
200 Вт передавач (для порівняння, аналого-
вий, який працює паралельно, наполовину 
меншої потужності), який дозволить повніс-
тю покривати увесь район і навіть більше 
сигналом. Встановлено таке ж обладнання 
у Тернополі, Бережанах, Бучачі, Кременці. 
Тобто уже вся область готова передавати (і 
передає) цифрову картинку.

А тепер спробуємо популярно роз`яснити, 
що ж воно таке – цифрове ТБ, чому виникла 
у ньому така нагальна необхідність і яка від 
того користь нам, пересічним телеглядачам. 
Поспілкувавшись з фахівцями і начитавшись 
в Інтернеті різної додаткової інформації, ви-
мальовується наступна картина.

Поштовхом до цього процесу став пере-
хід на цифрове мовлення в країнах Європи, 
який розпочався ще наприкінці минулого 
сторіччя, а на початку нинішнього набрав 
обертів і поставив на порядок денний таку 
проблему, як необхідність координації дій на 
міждержавному рівні. Чому? Бо без цього в 
прикордонних районах могла скластися си-

туація, що передавачі по обидва боки кор-
дону заважали б один одному працювати, 
створюючи перешкоди прийому програм 
при роботі на однакових чи дуже близьких 
частотах. Аби запобігти цьому, державами 
старого континенту було проведено відпо-
відну роботу і укладено міждержавну угоду 
відому як «Женева-2006», яку підписала й 
Україна, взявши на себе певні зобов`язання, 
в тому числі й граничні терміни переходу на 
цифрове мовлення (до середини 2015 р.).

Переваги цифрового мовлення перед 
звичним для нас аналоговим очевидні. По-
перше, діапазон електромагнітних хвиль, 
придатний для розповсюдження з телевізій-

них веж телепрограм, може вмістити таких 
програм в рази менше, ніж у випадку, коли 
сигнал передаватиметься у цифровій формі. 
Тому кількість доступних для ефірного при-
йому телестанцій значно збільшується. У на-
шому випадку Чортківський ретранслятор в 
аналоговому мовленні передає нині всього 
5 телепрограм, а у цифровому їх уже 25 (а 
буде 32). По-друге, якість картинки не йде 
у ніяке порівняння. Особливо це помітно на 
плазмових та LCD чи LED-телевізорах. Від-
сутність «снігу», розмитості чи двоїстості зо-
браження, ймовірності будь-яких перешкод 
для проходження сигналу тощо. Крім цього, 
буде можливість для деяких інших сервісів, 
як-от перегляд розкладу передач, новин у 
вигляді телетексту.

Одним словом, все для поширення мов-
лення у цифровому форматі практично го-
тове. Залишилася справа за малим: отри-
мувати сигнал. Але тут якраз і починаються 
проблеми. Адже існуючий парк телеприйма-
чів не готовий приймати сигнал у стандарті 
DVB-T2. Більше того, практично відсутня й 
пропозиція. (Переважна більшість сучасних 
телевізорів, які нам пропонує сьогодні ві-
тчизняний ринок, орієновані на поширений 
в Європі «старий» стандарт DVB-T). Тому 
без спеціального пристрою-перетворювача 
сигналу, іншою мовою – приставки, наш 
«ящик» показувати не буде. А коштують такі 

пристрої недешево – від 500 грн. і більше. 
Постає гігантська проблема: як же забезпе-
чити ними кожну домівку (по всій країні по-
над 17 мільйонів господарств!)? Для когось 
– це, може, і підйомні гроші, але чи зможе 
бабуся, скажімо, десь у Сокиринцях чи Тар-
навці дозволити таку розкіш зі своєї мізерної 
пенсії? Щоб вирішити цю проблему у Дер-
жавному бюджеті нинішнього року закладе-
но 350 млн. грн. для придбання приставок 
для малозаможних верств населення. Таких 
коштів вистачить, аби забезпечити ними 800 
тисяч сімей. На наступний рік обіцяють кошти 
для ще 700 тис. сімей. Але ж цих пристроїв, 
зважаючи на те, що хтось, може, отримавши 
змогу дивитися 32 ефірних телеканали без-
коштовно, відмовиться від послуг операторів 
кабельного телебачення чи встановить при-
ставку паралельно за супутниковою антеною, 
потрібно не один мільйон! Нині їх у звичайній 
крамниці радіотоварів у Чорткові, та навіть 
у Тернополі не купиш. Окремі чортківчани, 
довідавшись про цифрове мовлення через 
когось зі своїх знайомих, яким не терпиться 
вже сьогодні отримувати сигнал, дістають їх 
на столичних ринках. Наш співрозмовник пан 
Володимир поки що застерігає читачів від 
подібного кроку і воліє трохи зачекати, адже 
небезпідставно ведеться мова, що цифро-
вий сигнал закодують і гроші можуть піти на 
вітер на несертифікований продукт, до того 
ж сумнівної якості. Яким чином будуть роз-
повсюджуватися ці сертифіковані державою 
пристрої для малоімущих? Можливо, їх  ви-
дадуть тим, хто користується субсидіями на 
оплату житлово-комунальних послуг через 
соціальні служби, міську, сільські ради чи в 
якийсь інший спосіб. Більш заможним – хоч-
не-хоч, аби не залишитися біля розбитого 
корита, – доведеться придбати пристрої за 
власний кошт. Бо не за горами той час, коли 
аналогове телебачення відключать повністю. 
Кінцевим терміном називають 2015 рік. Од-
нак є припущення, оскільки практично уже 
все готове до переходу на «цифру», це ста-
неться до кінця 2013-го, як заявив на одній 
із прес-конференцій гендиректор «Зеонбу-
ду» В.Галич. Ба більше, натякають і до Євро-
2012! Як воно буде – залишилося чекати 
недовго. В усякому разі мусить бути якесь 
конкретне рішення на рівні держави. Проте 
автора цих рядків у даній справі найбільше 
дивує, як можна, спираючись на передові 
технології, на прикладі створення за корот-
кий час широкої мережі цифрового телеба-
чення, а не так давно і стільникового зв’язку, 
робити прориви у різних напрямках. А таких 
проривів країна потребує сьогодні багато!

На знімку: 1 стор. – звідси йде цифрова 
картинка на весь район; інженер радіозв`язку 
і телебачення, а також електромеханік раді-
орелейної станції Чортків цеху № 2 Воло-
димир Гінько і Павло Гевко демонструють 
журналістам сучасне німецьке обладнання, 
яке вмістилося у металевій шафі розміром 
з холодильник, що дозволятиме дивитися у 
цифровому форматі високої якості 32 теле-
канали.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Минулої суботи відбувся фінал кубка області з 
міні-футболу серед ветеранів. Команда с. Ягіль-
ниця, яка представляла Чортківщину, в упертій 
боротьбі здобула перемогу над кременчанами з 
рахунком 3:2, а у вирішальному матчі поступилася 
команді Підволочиського району в серії післяматче-
вих пенальті.

В останню неділю лютого у Тернополі відбулася 
фінальна частина кубка області з міні-футболу, в 
якій взяли участь 6 команд, в тому числі й Чорт-
ківського району. Володарем кубка стала команда 
«Товтри» Козлів.

(За інф. РЦФЗН «Спорт для всіх»)

Мабуть, багатьох читачів зацікавили 
останні спортивні події Чортківщини. На-
шим краянам стали відомі імена місцевих 
волейболістів-початківців. А саме: Рос-
тислава Жебрацького (капітан команди), 
Олега Пуківського, Івана Тильного, Вади-
ма Ванджури, Назарія Дерія, Назарія Ко-
зара, Олега Барабаша, Артура Вдовенка, 
Ростислава Євсюкова, Петра Когута. У 
цьому інтерв`ю піде мова про зірку чорт-
ківського волейболу, капітана нашої ко-
манди Ростислава ЖебРАцького. Він 
вдало поєднує навчання у Чортківській 
гімназії ім. М.Шашкевича зі спортом. 
Цього року хлопець увійшов до складу 
збірної Тернопільщини й представляв 
Чортків на республіканському рівні.

– Ростику, де саме відбувалися 
останні міжрегіональні волейбольні 
змагання? І як саме вони називалися? 
Під чиїм керівництвом грала команда 
Тернопільщини?

– Другий тур Всеукраїнської дитячої 
ліги з волейболу проходив у Сокалі з 11 
по 15 лютого між командами з різних 

міст України. 
Ми грали під 
кер івництвом 
тренерів Воло-
димира Газили-
шина та Миколи 
Галіздри.

– Чи не вини-
кало у вас яки-
хось проблем 
напередодн і 
змагань?

– Наша коман-
да зіткнулася з 
невиправною, 
на той момент, 
проблемою – 

троє основних гравців не змогли взяти 
участь у змаганнях. Двоє через сімейні 
обставини, а один дістав травму на тре-
нуванні.

– З ким у вас була перша гра і який 
її результат?

– Перша гра була з чинними чемпіона-
ми України – командою «СДЮСШ- Вінни-

ця». І програли її з рахунком 3:0, через 
відсутність основного складу команди.

– Скільки всього було команд?
– Зуміли приїхати лише 11.
– Які в Тебе враження від змагань?
– Ігри були важкими й програшними 

для нашої команди, бо на полі грала за-
міна. Наші тренери говорили, що я (цього 
разу основний центральний гравець) та 
Владислав Мисловський (капітан коман-
ди) прийняли «вогонь на себе», коефіці-
єнт корисної дії у нас був 75 відсотків.

– Коли і де відбудуться наступні во-
лейбольні змагання та хто представ-
лятиме Чортківщину?

– У Тернополі. Там представлятиме 
наше місто команда «Гімназія-ДЮСШ». 
Ми гратимемо зі збірними Бережан, 
Збаража й Гаїв Розтоцьких.

– Що Ти думаєш про майбутні зма-
гання?

– Нашій команді потрібно обов’язково 
перемогти й тоді ми станемо чемпіонами 
області.

Запитував Максим ПЕТРЕНКО, 
слухач школи юних кореспондентів 

при редакції «Голосу народу»

Посередині минулого тижня в спортивному залі 
Чортківського педагогічного училища юнацька збір-
на ДЮСШ, основу якої складають учні Чортківської 
гімназії ім. М.Шашкевича та ЗОШ І – ІІІ ст. № 6, пе-
реконливо довела, що вона – найсильніша в районі, 
перемігши в першості серед вищих навчальних за-
кладів команди чортківських державного медично-
го коледжу, педагогічного училища, ВПУ, інституту 
підприємництва та бізнесу.

Свою майстерність юнаки доводили минулої 
суботи в Тернополі під час п`ятого туру обласної 
волейбольної ліги, де за підсумками ігор твердо 
закріпилися у трійці лідерів. А вже у квітні, в часі 
останнього туру ліги, боротимуться за звання чем-
піона. Поряд з цим варто наголосити, що саме за 
титул найкращих в області юнаки боротимуться 
9-10 березня в обласному центрі у фінальній части-
ні спартакіади учнівської молоді Тернопільщини.

Прибувши з обласної першості, юні спортсмени 
вже в неділю, 26 лютого, забувши про втому, бо-
ролись за суперкубок району з волейболу поряд з 
командами педучилища, сіл Біла та Скородинці, а 
також міськими «Сапсан» та «Ветеран». У запеклих 
іграх юнаки на дорослому рівні довели, що зміна 
кращим та підтримка юних є. Перемігши команди 
с. Біла та Скородинці, педагогічного та «Ветеран», 
вони склали гідну чоловічу гру команді «Сапсан», у 
якій боролися з останніх сил за звання кращих. По-
ступившись досвідченим та більш титулованим ко-
легам, юні «зірки» зарекомендували себе як гравці, 
що мають бути гордістю району, відстоювати його 
честь та здобувати славу.

До складу збірної входять Ростислав Жебраць-
кий, Олег Пуківський (обидва з Чортківської гімна-
зії), Олег Барабаш та Артур Екоузян (обидва зі ЗОШ 
№ 6) – саме ця четвірка є збірниками області та 
входить до складу чоловічої збірної району. А ще – 
Іван Тильний, Дмитро Холоденко (гімназія) та Петро 
Когут (економічний коледж).

Відмітити можна одне: завдяки плідній роботі 
дирекції та тренерського колективу Чортківської 
РКДЮСШ, а також підтримці й сприянню в робо-
ті директорів ЗОШ Чортківщина матиме чим гор-
дитись та буде гідно представлена на спортивних 
аренах не лише області. Адже спорт – це здоров`я. 
Здорова нація – здорова країна.

Цінуймо та підтримуймо молодь.

На знімку: володарі суперкубка району з волей-
болу серед чоловічих команд – команда «Сапсан» 
(сидять) та команда ДЮСШ, їх наступники.

Володимир ШЕВЧУК, 
заступник директора з навчально-тренувальної 

роботи Чортківської РКДЮСШ

Цифрове TV уже є у Чорткові!

Популярно

Зірка чортківського волейболу

Спорт

Волейбол

Тріумф, гордість
Знову й знову юнацький волейбол тішить 

та радує серця прихильників, фанів, батьків 
молоді нашого міста. І це все юнацька збірна 

команда Чортківської РКДЮСШ, яка продовжує 
збирати «лаври слави».


