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Хронометр

23 березня – Всеукраїнський 
день працівників культури 

та аматорів народного мистецтва

Сердечно вітаємо зі святом усіх, хто присвятив 
себе благородній справі – зберігати, розвивати й від-
творювати безцінні духовні скарби нашого народу.

Культура формує людину в особистість, незримою 
силою вона творить національну спільність, робить 
нас неповторними, несхожими на інших. Завдяки 
щоденній праці клубників, викладачів початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бі-
бліотекарів, фахівців музейної справи невтомно пле-
каються джерела духовності, правди й краси. Завдя-
ки творчому неспокою і громадському подвижництву 
майстрів культури та мистецтв народна й професійна 
культура рясно вродила вагомими духовними здо-
бутками. Тож ставлення до працівників культури – це 
індикатор суспільного благополуччя. Нашій громаді 
потрібна сучасна конкурентоздатна культура, звер-
нена до майбутнього, але укорінена в могутні тра-
диції. Хай вона буде відкритою і доступною кожному. 
Віримо, що професіоналізм і душевність наших пра-
цівників успішно на це працюватимуть. Хай щастить 
вам у творчості й особистому житті. Зі святом! Березень 1944-го виявився помітним у очищенні тери-

торії України від німецько-фашистських загарбників. 4 бе-
резня почався наступ військ Першого Українського фрон-
ту на ділянці Шумськ – Любар. Фронт противника було 
прорвано і введено у прорив дві танкові армії. На 7 берез-
ня обидві вийшли на рубіж Тернопіль – Проскурів (Хмель-
ницький), перерізавши важливу залізничну магістраль 
Львів – Одеса. Німецьке командування, відчувши загро-
зу оточення свого Проскурівсько-
Вінницько-Кам`янець-Подільського 
угруповання, сконцентрувало про-
ти наступаючих військ фронту 15 
дивізій. Зав`язались потужні бойо-
ві дії, яких не було після Курської 

дуги. Жорстокі бої тривали 8 діб. 21 березня було злама-
но контрнаступ ворога. Наступаючі війська взяли напрям 
на Південь. Особливо успішно просувалась Перша танко-
ва армія. Внаслідок її вдалого наступу 23 березня 1944 р. 
й було звільнено наше місто Чортків. 

А війська фронту продовжували наступ у напрямку Залі-
щики – Чернівці. У результаті Проскурівсько-Чернівецької 
наступальної операції в оточення потрапила 21-а німець-
ка дивізія – 10 піхотних, 9 танкових, 1 механізована й 1 
артилерійська. Однак оточеним ворожим військам вдало-
ся вирватися – з причин допущених командуванням Пер-
шого Українського фронту помилок. Проте 15 квітня було 
звільнено Тернопіль. Війська фронту після наступу пере-
йшли до оборони на рубежі Торчин-Берестечко-Бучач-
Коломия-Кути.

Микола СТЕФАНИШИН, 
ветеран Другої світової війни

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

23 березня – 68-а річниця звільнення 
Чорткова від німецько-фашистських 

загарбників

Шановні чортківчани! Дорогі ветерани!
Від усієї душі вітаємо вас із 68-ю річницею з Дня 

визволення міста Чорткова від німецько-фашистських 
загарбників!

Чим далі відходить від нас та тривожна година, тим 
величнішими стають подвиги захисників Вітчизни, 
рідного міста, тим повніше ми усвідомлюємо історич-
не значення здійсненого.

Ми у вічному боргу перед вами, ветерани, за обі-
рвану війною юність, за вашу мужність, героїзм, силу 
духу і самопожертву.

Бажаємо усім вам міцного здоров’я, довголіття, до-
бробуту і, головне, мирного неба над головою, бути 
упевненими у завтрашньому щасливому дні та бути 
вдячними тим, хто ціною життя і здоров’я відстояв 
мир і незалежність.

Нехай добро і злагода панують у кожному домі, 
здоров’я і щастя будуть вірними супутниками у житті!

Дата
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Знову березень владно будить довкілля 
від тривкого зимового сну. Немов у праотчій 
колисці, в затишній улоговині вигойдує сни 

древній Чортків. А над ним, у високому, немов 
розчахнутому небі дедалі потужніше проміниться 
сяюче, усміхнене сонце. У тому відблиску людям 

старшого покління, очевидцям буремного 1944-го, 
зазвичай вбачаються-пригадуються події історії 
старовинного міста над Серетом, котре такого 

ж вселяючого надію березня 68-літньої давності 
позбулося коричневої чуми фашизму. 

І знов весна бентежить новизною 
й відлунням пам`яті тих незабутих днів

Україна знову переходить на літній час. 
Причина цьому – Євро-2012. Щоправда, 
урядовці вкотре обіцяють, що наша держава 
таки відмовиться від переходу на літній та 
зимовий час. Кабінет Міністрів України про-
понує скасувати переведення стрілок го-

динника і встановити з 1 лис-
топада 2012 року дію другого 
часового поясу. Відповідний 
урядовий законопроект за-
реєстровано у Верховній 
Раді ще 27 лютого. «У зв’язку 
з проведенням в Україні фі-
нальної частини чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року 
запропоновано перевести 
годинникову стрілку навесні 
на літній час, а восени скасу-
вати дію літнього часу і вже 
не переводити годинникову 
стрілку» – йдеться у поясню-
вальній записці до докумен-
та. Тож у ніч з 24 на 25 берез-
ня Україна перейде на літній 
час, тобто стрілки годинника 
переведуть на годину впе-
ред. Станеться це о 3-й го-
дині за київським часом.

Знову літній час. 
Причина – Євро-2012
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Знай наших!

Сесія районної радиВітання

Чому опозиція не підтримала голову?

15 березня цього року в Тернополі, у торговельно-
розважальному центрі «Подоляни» відбувся Х облас-
ний конкурс перукарського мистецтва «Чарівна за-
чіска-2012». У ньому взяли участь майстри-перукарі з 
Чортківського району: Наталія Білінська – перукарня 
«Наталі», Ірина Рожок – перукарня «Лана», Олеся Фун-
дитус – перукарня «Шарм», Мар`яна Солтис та Анаста-
сія Мерена – перукарня «Красуня». Всі учасники кон-
курсу нагороджені дипломами.

За результатами змагань в номінації «Модний образ 
жінки» Мар`яна Солтис з перукарні «Красуня» зайня-
ла друге місце, в дитячій номінації «Коли я виросту» 
Анастасія Мерена (теж перукарня «Красуня») отримала 
гран-прі.

Чортківський район нагороджено дипломом та куб-
ком обласної держадміністрації за третє місце в ко-
мандних змаганнях.

Галина МОСТОВИК,
начальник управління економіки 

райдержадміністрації

Це була перша сесія для новообраного 
голови В.Заліщука у цій якості. До того ж 
у міжсесійний період накопичилось до-
сить багато питань – без одного трид-
цять. Привітавши квітами іменинників і 
представивши депутатському корпусу та 
запрошеним новопризначених керівників 
ТОВ «Чортківський цукровий завод» Ва-
лерія Медведя і Марилівського спиртоза-
воду Ігоря Цибрівського, головуючий за-
пропонував перейти до розгляду порядку 
денного.

А розпочали з тематики, без якої не 
обходиться жодна сесія десь уже більше 
півроку. Офіційно значилося питання як 
звернення депутатів Чортківської район-
ної ради щодо погашення заборгованості 
перед управлінням Пенсійного фонду у 
Чортківському районі. Перед тим, як за 
нього проголосувати, голова райради 
надав слово начальнику У ПФУ у районі 
Б.Ситнику, котрий прозвітував про роботу 
управління за минулий і два місяці з по-
чатку поточного року з питань нарахуван-
ня та виплати пенсій в районі, забезпе-
чення виконання завдань з надходження 
коштів до ПФУ. З його слів, підконтроль-
ним йому управлінням за минулий рік ви-
плачено пенсій на суму 460073 тис. грн. і 
29906 тис. грн. за поточний. За період з 
1 січня по 31 липня 2011 р. виплачено до-
плат до пенсій відповідно до рішень судів 
на суму 157814  тис. грн. Станом на 1 бе-
резня ц. р. залишаються невиплаченими 
доплати до пенсій, нараховані відповідно 
до рішень судів, на загальну суму 35265,9 
тис. грн. Підсумовуючи сказане, пан Сит-
ник зазначив, що далеко не все зробле-
но в районі, аби погасити заборгованість 
окремих наших підприємств і підприємців 
перед Пенсійним фондом, яка на сьогодні 
становить 1,6 млн. грн. 

Чи не найбільше зацікавила присутніх 
інформація начальника Чортківської між-
районної державної фінансової інспекції 
Я.Дзиндри про результати ревізії управ-
ління Пенсійного фонду України в Чорт-
ківському районі. Райфінінспекцією була 
пророблена колосальна робота, адже 
перевірялися документи з 26 квітня 1986 
р. по 1 грудня 2011-го. В ході перевірки 
пенсійних справ встановлено 11 фактів 
безпідставного надання статусу осіб, що 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 
у п’яти випадках – статусу потерпілого І 
категорії. Вказаним особам зайво нара-
ховано та виплачено пенсій в сумі 863,8 
тис. грн. 31 громадянину, котрі, як було 
встановлено ревізією, не проживали за 
місцем реєстрації у зоні посиленого ра-
діологічного забруднення, за рішенням 
судів Пенсійним фондом було зайво нара-
ховано та виплачено коштів на суму 405,5 
тис. грн. Всього встановлено фінансових 
порушень на 1533,7 тис. грн. За матеріа-
лами ревізії, переданими в прокуратуру, 
порушено 4 кримінальних справи.

Слово надали й Володимиру Чепизі 
– представнику ініціативної групи пен-
сіонерів. Виступ першого представника 
Президента України в районі ще на зорі 
незалежності був як завше емоційний і 
пристрасний. Він звернувся до депутатів, 
аби захистили пенсіонерів, повернули в 

район заборгованих 35 мільйонів гривень 
доплат до пенсій.

Головуючий у відповідь на це зазна-
чив, що районна рада робить все мож-
ливе, щоб ці кошти надійшли в район, і 
робитиме це й надалі. Зрештою депутати 
одноголосно підтримали зазначене вище 
звернення (його текст буде опублікований 
у наступному номері «Голосу народу»).

Друге і третє питання порядку денного 
– звіт про виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку 

Чортківського району за минулий рік і про 
аналогічну програму на цей рік було вирі-
шено об`єднати в єдине, оскільки і тема-
тика одна, і доповідач із них фігурував в 
одній особі – голова РДА Я.Стець. Більше 
години зайняла його містка доповідь, що 
рясніла цифрами і фактами, що доповню-
валася різними графіками і діаграмами, 
які демонструвалися через проектор і від 
цього краще сприймалися депутатами.

Щодо звіту, детально зупинятися на 
ньому не будемо, оскільки на засіданнях 
колегій більшість із озвучених цифр звуча-
ло і вони були опубліковані у нашій газеті. 
А що планується у цьому році? Валовий су-
купний продукт в цілому по району за про-
гнозними даними становитиме 1464700 
тис. грн. або 102,5 відсотка до минулого 
року, в тому числі по галузях: промисло-
вість – 885 млн. грн., сільське господар-
ство – 207 млн. грн., торгівля – 196, 5 млн. 
грн. Планується виробити зернових – 128 
тис. т, цукрових буряків – 179,6 тис. т, кар-
топлі – 74 тис. т, молока – 22,3 тис. т, м`яса 
– 3,9 тис. т, яєць – 28,7 тис. шт. 

Зрозуміло, до виступаючого було чима-
ло запитань з боку депутатів: М.Андрусика 
(«Наша Україна»), О.Степаненка (УНП), 
В.Шепети (ВО «Батьківщина»), депута-
та облради О.Сиротюка (ВО «Свобода»), 
на кожне з яких той намагався дати кон-
кретні відповіді. Однак, коли дійшло до 
голосування, аби звіт узяти до відома, як 
уже зазначено було вище, дві фракції – 
ВО «Свобода» і «Батьківщина» – його не 
підтримали, незважаючи на кількаразову 
спробу перерахувати голоси. У той же час 
програма соціально-економічного та куль-
турного розвитку на поточний рік дістала 
схвалення усього депкорпусу райради.

Після обідньої перерви заступник го-
лови райради Л.Хруставка спробував ще 
раз схилити депутатів переголосувати 
дане питання: «На спільному засіданні по-
стійних комісій, де було більше 40 депу-
татів, воно було підтримане одноголосно, 
а тут за велінням приїжджих чечетових 
голосуємо інакше», – зазначив він. Проте 
й з другої подачі не виявилося необхідної 
кількості голосів.

Далі перейшли до слухання звіту 
про виконання бюджету за 2011 рік (до-
повідала начальник райфінуправління 
Г.Ізвєкова), підтриманого одноголосно. 

З недавніх пір апаратом районної ради 
запропоновано заслуховувати роботу 
установ, організацій, закладів комуналь-
ної власності району на сесіях райради. 
Першим на цій сесії тримав звіт Чортків-
ський районний комунальний краєзнав-
чий музей. Інформувала з даного питан-
ня старший науковий співробітник музею 

О.Чорпіта. Про роботу районного кому-
нального підприємства «Трудовий архів» 
інформувала його директор І.Мармус.

У блоці політичних питань містилося 
два звернення і заява депутатів районної 
ради: щодо неприпустимості наруги над 
державною мовою та історією України; 
щодо згортання демократичних процесів в 
Україні; про невідкладний розгляд та при-
йняття проекту Закону України «Про поря-
док імпічменту Президента України». Вони 
були підтримані практично одноголосно. 
(Дані звернення і заява будуть опубліко-
вані у наступному номері нашої газети).

Без обговорення на пропозицію голо-
ви районної ради В.Заліщука приймали-
ся районні програми, оскільки усі вони 
були розглянуті на засіданнях постійних 
комісій та президії райради: зайнятості 
населення Чортківського району на 2012-
2014 рр.; підтримки та розвитку сільських 
клубних закладів на 2012-2015 рр.; розви-
тку книговидавничої справи в районі на 
2012-2015 рр.; створення належних умов 
центру обслуговування платників податків 
при ДПІ у Чортківському районі на 2012-
2013 рр.; розвитку агропромислового 
комплексу Чортківського району на 2012-
2015 рр.; розвитку виробництва картоплі 
та овочів у районі на 2012-2020 рр.; бо-
ротьби з організованою злочинністю, ко-
рупцією та організаційного забезпечення 
діяльності прокуратури Чортківського ра-
йону на 2012-2016 рр.. Так само і питання 
про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель-
ної ділянки, що надається в оренду ПАП 
«Дзвін» для обслуговування викуплених 
нежитлових приміщень за межами насе-
леного пункту смт Заводське на території 
Заводської селищної ради.

Трохи «заштопорило» хід сесії питання 
внесення змін до рішення сесії район-
ної ради за № 150 від 11 січня ц. р. «Про 
районний бюджет на 2012 рік», яким пе-
редбачався розподіл вільного залиш-
ку бюджетних коштів загального фонду 
райбюджету на видатки у загальній сумі 
570672 грн. Воно пройшло після повтор-
ного перерахунку голосів. Не мало б ви-
кликати спротиву й питання про внесення 
змін до складу постійної комісії районної 
ради з питань бюджету. Згідно з пода-
ною заявою до неї мали ввести депутата 
Р.Чортківського. Але перед сесією написав 
заяву з проханням ввійти до складу бю-
джетної комісії й депутат І.Віват. Оскільки 
у цьому випадку комісія, де досі працював 
останній, буде у неповному складі, вирі-
шили перенести дане питання на наступну 
сесію. У випадку із змінами в складі по-
стійної комісії райради з питань земельних 
відносин, планування територій та агро-
промислового розвитку проблем не було: 
замість вибулого у зв’язку з обранням 
головою райради В.Заліщука її головою 
за квотою «Нашої України» обрано члена 
даної комісії В.Є.Заболотного. У зв’язку із 
цими змінами зазнав оновлення і склад 
президії райради: замість вибулого депу-
тата Р.Чортківського туди увійшли голова 
райради В.Заліщук і голова вищезазначе-
ної постійної комісії В.Заболотний.

Крім цих, було розглянуто на тринад-
цятій сесії районної ради й ряд інших 
питань, серед яких – про віднесення м. 
Чортків до категорії міст обласного підпо-
рядкування. Тільки день перед тим ана-
логічне рішення схвалила сесія міської 
ради. Міський голова М.Вербіцький пере-
конував депутатів, що Чортків від цього 
тільки виграє, зміниться система опо-
даткування, в район надходитиме більше 
коштів з Держбюджету, на відновлення 
тих же очисних споруд тощо. Це питання, 
зазначив він, погоджене у Верховній Раді 
України і отримання статусу міста облас-
ного підпорядкування буде чудовим по-
дарунком Чорткову до його 490-річчя, яке 
святкуватиметься улітку. 

Не згідний був з цим Білівський сіль-
ський голова В.Шматько, вважаючи, що 
таке питання не можна поспіхом вирішува-
ти. Голова райдержадміністрації Я.Стець 
також вважає, що потрібно зважити всі 
«за» і «проти», щоб місто від цього більше 
виграло, аніж програло. Проте всього лиш 
при кількох голосах проти дане питання 
дістало позитив.

У «Різному» прозвучало кілька ого-
лошень і прохання від районної спілки 
воїнів-«афганців» до депутатів направити 
відрядні кошти від участі в роботі сесії на 
пам’ятник їхньому побратиму, що й було 
підтримано.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Мова – про звіт голови райдержадміністрації про виконання 
програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Чортківського району за 2011 рік, який дві опозиційні фракції 
у районній раді – ВО «Свобода» і «Батьківщина» не підтримали 

у повному складі у часі останньої – тринадцятої – сесії райради, 
яка відбулася три дні тому, 20 березня. Найбільше здивувало, 

що не було жодних пояснень, чому? Адже за показниками 
соціально-економічного розвитку район за минулий рік посів 

перше місце в області. Але про все за порядком.

25 березня – День Служби 
безпеки України

Щиросердечно вітаємо із професійним святом!
СБУ – це структура, яка виконує високу місію: захи-

щає державний суверенітет, територіальну цілісність і 
конституційний лад держави, права та свободи наших 
громадян, протидіє злочинності, займається антико-
рупційною діяльністю, оберігає суспільний спокій. Які 
би високі завдання не стояли перед державною інсти-
туцією, її ефективність залежить саме від вас – людей, 
які працюють в Службі безпеки України.

Сподіваємось, що й надалі у своїй діяльності ви за-
вжди керуватиметеся патріотизмом, професіоналіз-
мом, високою відповідальністю за долю кожної люди-
ни, за сьогодення і майбутнє України. 

Бажаємо вам успіхів у служінні нашій державі й на-
роду, витримки, наснаги та міцного здоров’я.

26 березня – День внутрішніх військ

Шановні воїни правопорядку!
Вітаємо вас із вашим професійним святом – Днем 

внутрішніх військ, яке було встановлене ще у 1996 р. 
Указом Президента України і є ознакою державного 
визначення заслуг внутрішніх військ у справі охорони 
громадського порядку і внутрішньої безпеки, боротьби 
із злочинністю і охорони особливо важливих об’єктів. 
Мобільність ваших дій, спроможність оперативно реа-
гувати на виклики та загрози сьогодення, а також ви-
сокий рівень професіоналізму особового складу дають 
усі підстави стверджувати, що внутрішні війська є су-
часним військовим формуванням з правоохоронними 
функціями. Віримо, що ви і надалі будете виявляти сум-
лінне ставлення до виконання службових обов`язків, за-
хищати порядок у державі та стояти «на сторожі тишини 
і спокою» нашої країни та співвітчизників.

З нагоди професійного свята бажаємо надійного ро-
динного тилу, звершення всіх ваших мрій та бажань, 
щоб професійні успіхи були ще вагомішими. Високих 
вам досягнень у службі на благо нашої держави!

Управління Пенсійного фонду України у Чортківсько-
му районі звертається до всіх підприємців району з на-
гадуванням здати звітність до 1 квітня ц. р.

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Відзначилась «Красуня»

Пенсійний фонд інформує
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24 березня. Тривалість дня – 12.26.  Схід – 5.51. Захід – 18.18. Іменини святкує Любомир

Громадянська позиція

Трагедія

Доброчинність

Ініціатива Президента про дер-
жавний статус російської мови напе-
редодні виборів означає, що еконо-
мічні важелі для завоювання довіри 
населення у влади вже скінчилися. 
Діюча влада намагається таким чи-
ном відвернути увагу громадян від 
постійно зростаючих економічних 
негараздів.

Підняття мовного питання є по-
рушенням природного права наро-
ду України на самовизначення, яке 
гарантується  Конституцією України. 
Ні Верховна Рада, ні Президент, ні 
Конституційний суд не вправі брати 
на себе відповідальність за такі рі-
шення.

Моя громадянська і політична по-
зиція передбачає, що питання мови 

не має права вирішувати одноосібно 
навіть Президент. Тільки на всена-
родному референдумі український 
народ може зробити свій ціннісний 
вибір. 

Усі ми вже давно стали свідками 
того, як зникають із вітчизняних те-
леекранів і радіоефіру україномов-
ні передачі та пісні, а на їх законне 
місце медіа-магнати протягують 
низькопробні російські розважальні 
шоу, серіали, попсу. Під виглядом 
реформи в освіті профільне мініс-
терство закриває українські школи, 
скорочує години для вивчення рід-
ної мови та літератури, історії.

Моє святе переконання: наступ на 
мову – це наступ на українську іс-
торію, культуру, пам’ять про наших 

пращурів, зрада наших дідів і пра-
дідів, котрі боролися за вільну Укра-
їну. Якщо хтось у державі посміє 
перейти від політичних гасел до ре-
альних дій, то ми зобов’язані  захис-
тити у будь-який спосіб гарантоване 
Конституцією право спілкуватися в 
своїй країні своєю мовою.

5 березня лікарню відвідав коор-
динатор цього гуманітарного транс-
феру. Медичні працівники, зустрів-
шись із п. Бедриківським, розповіли 
про сучасний стан даного закладу та 
його проблеми. Спільно обговорили 
можливість подальшої співпраці рай-
лікарні з меценатами. Зазначили, що 
дуже хотіли б отримати з Німеччини 
карети швидкої допомоги, які хоч і 
були вживані, але надійні та дуже не-
обхідні для роботи в районі. Володи-
мир Бедриківський відмітив: «Гадаю, 
дану благодійність можна назвати 
пробною, не зважаючи на проблеми, 
які виникали при проходженні всіх 

юридичних процедур, пов’язаних із 
передачею вантажу. Розмитнити його 
вдалося доклавши багато зусиль. Та 
у подальшому ми налагодимо тіснішу 
співпрацю з німецькими благодійни-
ками, які, до речі, в більшості – вихід-
ці з України. Улітку навіть плануємо 
запросити їх на Чортківщину». 

Побували у лікарні й наші кореспон-

денти, відвідавши різні відділи (так 
званим гідом була заступник голов-
ного лікаря з медсестринства Тетяна 
Андрухів, котра і продемонструва-
ла, як використовується гуманітарна 
допомога), поспілкувалися і з мед-
персоналом, і з хворими. Отримане 
приладдя – тумбочки з відкидними 
поличками-столиками,  допоміжні 
пристрої для ходьби, інвалідні візки 
для дітей і дорослих, підйомники для 
ванни і багато іншого, що надає певні 
зручності для усіх пацієнтів, – розпо-
ділили за необхідністю по відділен-
нях медзакладу, і тепер воно працює 
на користь людям. Потрібно сказати, 
частину речей (з отриманого – теплий 
одяг, взуття й ін.), яку немає потреби 
використовувати у лікарні, передали 
в Товариство Червоного Хреста.

Головний лікар райлікарні Роман 
Чортківський озвучив і прикрість 
щодо недостатнього фінансування 
медичної сфери району. Подекуди 
наші лікарі не забезпечені необхід-
ним для виконання своєї роботи, не 
кажучи вже про якісь капітальні по-
ліпшення умов лікування. «Тож наразі 
така от допомога як ніколи доречна, 
за що ми щиро вдячні нашим благо-
дійникам», – відзначив при зустрічі 
головлікар. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Наближаються Великодні свята, по наших містах 
і селах пролунає велична християнська благовість: 
«Христос воскрес!». Радісно й піднесено озветься все 
людство на це величне християнське вітання, бо у кож-
ній родині буде красуватися на столі великодня паска, 
готується святкова трапеза для душі й тіла. Самотні не-
працездатні наші ближні, інваліди району, яких обслу-
говує територіальний центр соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) Чортківського району, 
також не залишилися поза увагою.

Щиро вдячні тим підприємцям та організаціям, які пер-
шими відгукнулися на наш лист, а саме: ЗАТ «Тернопільгаз» 
(І.З.Клизуб), КМП «Варенична» (Л.С.Іванілова), ПП «Агро-
спектр» (М.В.Горбаль), КМП «Обрій», приватні підприємці 
В.В.Атаманчук, Т.І.Качур, Л.І.Урбан, П.С.Марчак, І.М.Юрків, 
В.В.Зінюк, С.Є.Бандер, М.О.Мартиновська, О.Є.Коломійчук, 
В.В.Болдиш, О.Т.Шельвах, А.П.Бровко, Г.С.Мороз, М.М.Гон-
тарук, В.П.Дерій, Д.М.Сеник, В.Є.Білевич, В.М.Пельвецька, 
А.Ю.Гребченко, Ю.Б.Гребченко, Л.Б.Моргунова, П.В.Побу-
ринна, Н.П.Шкабар, М.В.Гарбера, М.С.Лучкевич, 
І.З.Шульська, З.В.Холоднюк, Т.З.Гуменюк, О.В.Танасів, 
О.В.Букалюк, А.В.Дзюба, О.В.Єріна, І.Л.Мокрицький, 
М.М.Лопушняк, Л.О.Махомет, Н.В.Вітрова, І.Д.Дзьоник, 
П.М.Петричко, А.А.Ковтун, О.Г.Багрій, М.Ф.Вонсович, 
М.М.Горбенко, П.П.Гевко, Ю.В.Загайко, Т.Ю.Марцинкевич, 
П.П.Петренко, І.В.Мізерота, В.І.Яхніцький, Ю.Д.Кухарчук, 
О.Є.Романовський, О.І.Сович, Г.І.Бойчук, Л.А.Іванець, 
О.М.Пахольчук. 

Нехай їхні добрі серця будуть сповнені Божою ласкою на 
многії літа.

Людмила ДАМАРАЦЬКА, 
директор територіального центру

Страшну звістку повідомили у село 
13 березня, як розповідає сільський 
голова Петро Ревуцький, а тіло сол-
дата привезли його товариші по 
службі через два дні. Похорон від-
бувся 16 березня зі церковними та 

військовими почестями, линули жа-
лібний спів церковного хору та сум-
ні мелодії духового оркестру. Мати, 
брат, рідні, знайомі, сусіди, а з ними 
й усе село проводжали в останню 
путь добру, послушну, працьовиту 

дитину – юного Михайла. 
Обставини смерті парубка й досі 

не з`ясовані. Офіційна версія, за-
писана у довідці про смерть, – нео-
бережне поводження зі зброєю. Та 
слідство триває. У середу в рідному 
селі побував представник із військо-
вої прокуратури, опитував родичів 
загиблого, сусідів, вчителів… Буде-
мо сподіватися, що істина востор-
жествує і хоча би цим – з`ясуванням 
правди – зможе хоч трохи заспокої-
тися материнське серце.

Юрій Чижмарь: Питання про мову має право 
вирішити тільки український народ

Ні Верховна Рада, ні Президент, ні Конституційний суд 
не вправі відібрати в народу право на самовизначення.

Невичерпність щедротного джерела
Нещодавно  Чортківська 

центральна комунальна районна 
лікарня у рамках гуманітарної 
допомоги за сприяння нашого 
земляка з Києва Володимира 

Бедриківського, котрий 
організував і доставку вантажу 

в Україну, безкоштовно 
отримала з Німеччини 

від Міжнародного благодійного 
фонду «Європейський дім» 
меблі, інвалідні коляски та 

різного роду медичне приладдя.

Благодійність

Милосердя до 
Великодніх свят

До Великодня територіальний центр соціального 
обслуговування населення з метою забезпечення 
святковим продуктовим набором своїх підопічних 

– самотніх непрацездатних громадян, інвалідів – 
розіслав листи-прохання в усі підприємства, 

організації, установи району. Спостерігаються 
перші прояви милосердя, християнської любові 

від наших земляків.

Недослужив...
Недочекався до цього щасливого дня у житті наш земляк, хлопчина 

зі с. Стара Ягільниця Михайло Горлій. З дев`ятнадцятирічним 
юнаком сталася непоправна трагедія, коли він перебував на посту, 

охороняючи один із військових об`єктів. 

Інформаційна кампанія

На сьогодні проблема сирітства в Україні є досить 
актуальною. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, для повного та гармонійного 
розвитку краще зростати в сімейному оточенні, в ат-
мосфері любові та розуміння. Тому діяльність район-
ної державної адміністрації, центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді та служби у справах дітей РДА 
спрямована на розвиток сімейних форм виховання, зо-
крема дитячих будинків сімейного типу та прийомних  
сімей.

У Чортківському районі багато що зроблено у плані 
розвитку сімейних форм виховання:

– 17 дітей стали вихованцями 5-ти прийомних сімей 
і 2-х дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться 
на соціальному супроводі в центрі соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. Цим дітям пощастило – вони 
знайшли любов і турботу батьків, яких вважають рідни-
ми. У нашому районі є чимало дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування, котрі також потре-
бують материнської турботи і батьківської опіки. Тому 
працівники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді постійно проводять інформаційні кампанії з ме-
тою розвитку сімейних форм виховання, результатом 
яких є створення прийомних сімей і дитячих будинків 
сімейного типу, що дає можливість забезпечувати на-
лежні умови для зростання в сімейному оточенні дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пам’ятаймо, що кожна дитина – це таємничий світ, у 
який дорослий повинен увійти з турботою і розумінням. 
Потрібно лише слухати батьківський інстинкт, прислу-
хатися до порад спеціалістів.

А найголовніше – ПРОСТО ЛЮБИТИ ДИТИНУ!
Якщо ви маєте намір взяти дитину у родину, звер-

тайтеся у районний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Отримати необхідну інформацію ви 
зможете, зателефонувавши за номером 2-26-49 і на 
«Телефон довіри» 2-05-66.

Євгенія ДЕРЕНЮК,
директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

«Візьміть дитину 
у родину»

Кожна дитина має право на сімейне виховання, 
батьківську любов, тепло, ласку та піклування. 

Діти – це квіти життя, але, щоб їх зростити, 
потрібно докласти багато зусиль і терпіння. 
Роль батьків у цьому процесі переоцінити 

неможливо, адже мало дати дитині життя – 
потрібно її виховати, вдихнути у душу всю палітру 

материнської та батьківської любові. На жаль, 
є діти, які не мають можливості виховуватися 
у біологічній сім’ї. За певних обставин вони 
залишилися без батьківського піклування 

і функції їх виховання взяла на себе держава.



N 13 (8349), 23 березня 2012 року

Цінності4

25 березня. Тривалість дня – 12.30. Схід – 6.49. Захід – 19.19. День Служби безпеки України. Іменини святкують Григорій, Семен

Символіка краюПостаті

Опис знаків прапора та герба Чорт-
ківського району детально викладе-
но на сайті райради: www.chortkivrr.
te.ua. Подаємо передрук інформації з 
вищезазначеної Інтернет-адреси. Ще 
раз хочемо наголосити, що дана сим-
воліка краю була продумана й узго-
джена її авторами разом із фахівця-
ми геральдичного комітету Львова. 

Прапор Чортківського району (ав-

тори: Любомир Хруставка, Ігор Вели-
ган) представляє собою прямокутне 
полотнище зі співвідношенням сторін 
2:3, розділене двома діагоналями на 
чотири трикутники, з яких верхній та 
нижній синього кольору, правий та 
лівий – жовтого. У центрі прапора 
– герб із золотою облямівкою, увін-
чаний золотою районною короною з 
Хрестом (висота щита дорівнює по-
ловині ширини прапора, а разом із 
короною – 2/3 ширини прапора).

Наявність на прапорі нашого ра-
йону синього та жовтого кольорів, як 
кольорів державного прапора Украї-
ни, символізують Українську державу, 
а зображення герба – належність до 
неї Чортківського району.

Прапор може використовуватись із 
додатковим горизонтальним кріплен-
ням, як хоругва.

Герб Чортківського району (автор 
– Богдан Дудяк, співавтор – Андрій 
Гречило).

Малий герб Чортківського району – 
щит вирізаної історичної форми, роз-
ділений на три геральдичні фігури:

– у правому золотому полі, що 
символізує землі району, три сині 
перев’язи – три основні ріки, що пе-
ретинають територію Чортківського 

району (Джурин, Серет, Нічлава);
– у лівому пурпуровому полі – По-

кровська Божа Матір у золотій накид-
ці й синьому платті з піднятими до 
плечей руками, в долонях вона три-
має срібний Омофор, в середині яко-
го – червоний хрест, покриваючи ним 
жителів краю. Навколо голови – зо-
лотий німб. Пресвята Богородиця ви-
ступає як любляча Матір. Чортківська 
земля відома у християнському світі 
своїми чудотворними іконами Матері 
Божої Улашківської (ХVІ ст.), Чортків-
ської Матері Божої Розарії (ХVІІ ст.), 
Угринської Матері Божої (ХІХ ст.). 
Велика кількість храмів у Чорткові 
та селах району посвячені Пресвятій 
Богородиці;

– у верхньому синьому полі – три 
срібні фортечні вежі, які підкреслю-
ють приналежність району до Терно-

пільської області, а також відобража-
ють місцеві історичні укріплення на 
шляху ворожих набігів (Чортківський 
замок, Ягільницький замок та Колин-
дянський замок-палац).

 Великий герб Чортківського райо-
ну – щит із гербом району охоплює 
вінок із зелених гілок дуба, золотих 
пшеничних колосків, ягід і листків 
калини, перевитий синьо-жовтою 
стрічкою. Щит увінчано золотою те-
риторіальною короною із зубцями 
з дубових і кленових листків і хрес-
том. Стародавній хрест посередині 
корони – символ християнської віри 
жителів району; згадка про звитягу 

українського війська під час визволь-
них змагань, про історичну Чортків-
ську офензиву та пам’ять про тисячі 
земляків, полеглих за волю України. 
Золотий колір символізує такі чесно-
ти: вірність, чистоту, справедливість 
і милосердя. У великому гербі пше-
ничні колоски означають розвинуте 
сільське господарство та символізу-
ють багатство, славу, мудрість, до-
бро і красу, дубове листя – місцеві 
ліси – символ могутності сили та 
довголіття, червона калина – сим-
вол України, символ життя, крові та 
вогню, нагадує, що в с. Шманьківці 
Чортківського району народився Сте-
пан Чернецький – український поет, 
автор слів гімну січових стрільців 
«Червона калина».

Учасниками зустрічі за круглим 
столом стали представники ре-
дакторського корпусу чортківських 
періодичних видань і практикуючі 
журналісти – члени Спілки. У кон-
структивному полілозі колеги по жур-
налістському цеху просіювали, мов 
крізь добірне сито, усе те корисне й 
потрібне, про що йшлося в часі го-
ловної ради медійників, котра прово-
диться раз на п`ять років. Адже пере-
важаюча більшість проблем спільна 
для всіх мас-медіа: то насамперед 
фінансування видань, відтак можли-
вості та якість друку газет, кількісний 
та якісний склад пишучої братії тощо. 
Ціла сув`язь якраз таких проблем і 
порушувалась на конференції жур-
налістської організації області, котра 
натепер лучить у своїх рядах 662 спе-
ців пера й мікрофона. Щоправда, 183 
із них вже пенсіонери, проте упро-
довж останніх трьох років додалося 
153 молодих членів Спілки, що, без-
умовно, тішить. 

Сама по собі бесіда викристалізу-

валася до кульмінаційної точки – парт-
нерства засобів масової інформації, 
влади та людини, до чого, власне, й 
прагне кожне суспільство з розви-
нутою демократією. Цю тему й нама-
гався виокремити з полілогу на відві-
даній ним конференції Л.Габруський 
– адже вона передовсім й пересліду-
валася у привітаннях Спілці журналіс-
тів Тернопільщини очільників області, 
голів ОДА й обласної ради В.Хоптяна 
та О.Кайди, котрі передали началь-
ник прес-служби облдержадміністра-
ції Ю.Заруцький та начальник відділу 
обласної ради Н.Яворський, а також 
у слові заступника Тернопільського 
міського голови Л.Бицюри. Робився 
наголос на таких моментах й у звітній 
доповіді голови ТОО НСЖУ М. Ротма-
на, котрий за цілковитої довіри по-
впредів журналістського загалу зно-
ву очолив Спілку в області. Ветеран 
журналістики Надзбруччя Я.Гулько 
абсолютно закономірно висловлював 
стурбованість засміченістю інформа-
ційного простору «жовтизною» (тоб-

то нездоровою сенсаційністю, котра 
часто межує з цілковитим негативіз-
мом); представник Національної ради 
з питань телебачення і радіомовлен-
ня М.Зубик закликав бити тривогу з 
приводу майже загибелі проводово-
го радіо; директор УНІАН, секретар 
НСЖУ О.Наливайко провів паралель 
між журналістським хистом та умін-
ням бути провідниками настроїв умів 
суспільства. Духовне начало, що без-
умовно передує всім початкам, при-
вніс у текстуру роботи конференції 
духівник ТОО Спілки о. Богдан Зін-
ченко.

Нинішнього року Національній 
спілці журналістів України минає 55 
літ. 24 квітня у Києві збереться її чер-
говий з`їзд, делегатом котрого поміж 
восьми інших медійників області об-
рано й Л.Габруського. Тож під завісу 
бесіди він переконливо пообіцяв не-
одмінно поінформувати про завдан-
ня преси й радіо, котрі окреслюва-
тимуться на з`їзді, всіх журналістів 
району та членів НСЖУ.

Анна БЛАЖЕНКО, 
голова районної організації 

Національної спілки 
журналістів України

Життя спілки

За партнерство ЗМІ, влади та людини
Минулого тижня, у середу, в Тернополі проходила XVI звітно-
виборна конференція ТОО НСЖУ. Почутими там настановами, 

висновками й узагальненнями кілька днів тому поділився 
з журналістською спільнотою краю один із делегатів конференції, 

редактор «Голосу народу» Любомир Габруський.

«Сонцем української музики» назвав Миколу Лисенка 
відомий російський режисер і актор К.Станіславський, 
визначивши цим значення великого музиканта у станов-
ленні й розвитку українського музичного мистецтва. 

… 22 березня 1842 року в сім’ї 
небагатого поміщика Віталія Ро-
мановича та його дружини Ольги 
Єреміївни народився первісток 
Миколка. І навряд чи в родині 
мріяли про його музичне попри-
ще. Хлопчику дали аристокра-
тичне виховання – зі знанням 
французької, танців і музики спо-
чатку вдома, а потім у Київському 
пансіонаті. Подальше навчання в 
Харківській гімназії, потім Київ-
ському університеті, одержання 
ступеня кандидата природни-

чих наук і посади мирового посередника були гідним 
початком благополучної кар’єри. Але справою жит-
тя стала музика. Рішучий крок до професійного мис-
тецтва Лисенко здійснив у 25 років – став студентом 
Лейпцизької консерваторії, де за два роки пройшов 
повний курс фортепіанного відділу. Згодом займався 
в Петербурзькій консерваторії – клас інструментовки  
М.Римського-Корсакова. А потім – рідна Україна, життя 
та праця в Києві аж до останніх днів...

Тернистим був шлях М.Лисенка. Офіційна преса 
вперто замовчувала або всіляко цькувала Лисенка, на-
зиваючи його «мужицьким» композитором,  «осеред-
ком сепаратизму, мазепинства, який розхитує устої іс-
нуючого ладу». Але ніщо не згасило в душі музиканта 
іскри Прометея. Віра у своє покликання народжувала 
бажання вивести музичне мистецтво з обмеженого 
кола прикладного ужитку до вершин професіоналізму.

 Композиторській справі Лисенко віддав півстоліття. 
За цей час він написав більше тисячі самобутніх, най-
різноманітніших творів. Та, мабуть, мало хто знає, що 
композиторство за всі роки не принесло Миколі Віталі-
йовичу майже жодних матеріальних вигод. Утримувати 
свою сім’ю  він міг лише за рахунок  своєї викладацької 
роботи.

Попри політику царського уряду, спрямовану на зни-
щення української мовної самосвідомості, що простя-
галася й на музичну сферу, Микола Лисенко займав 
однозначну й непохитну позицію щодо статусу україн-
ського слова в музичній творчості. Доказом принципо-
вого ставлення митця є те, що у своїх численних хорах 
(26) і солоспівах (51) він звертався переважно до укра-
їнських авторів.

Неможливо уявити собі життя і творчість М.Лисенка 
без Шевченкового «Кобзаря». Ще з років навчання в 
Лейпцизькій консерваторії Лисенко взяв за мету відро-
дити в музичних образах геніальну ліру поета. Так на-
роджувались давні мелодії, які, сплітаючись з чарівним 
словом Кобзаря, завоювали один одному безсмертя. 
Світлій пам’яті поета присвятив два твори: «Траур-
ний марш» на слова Лесі Українки та одночастинну 
кантату-поему «До 50-х роковин смерті Т. Шевченка» 
В.Самійленка. З усіх музичних жанрів найулюблені-
шим була опера. Овіяна чарами весни «Майська ніч», 
схожа на зимову казку «Різдвяна ніч», лірико-побутова 
«Наталка Полтавка», монументально-героїчний «Тарас 
Бульба», сатирична «Енеїда», поетична мініатюра «Нок-
тюрн», дитячі опери «Коза Дереза», «Пан Коцький», 
«Зима і Весна».

М.Лисенко був блискучим піаністом-віртуозом, пер-
шим серед українських виконавців, хто виступав за 
кордоном. Для фортепіано ним написано понад 50 тво-
рів. Говорячи про Лисенка як про чудового компози-
тора, блискучого піаніста, вченого-фольклориста, ми 
не забуваємо, що він – талановитий хоровий диригент, 
педагог. Хорова спадщина композитора представле-
на різноманітними жанрами. Та найвищою нагородою 
Лисенку є, мабуть, не просто данина пам’яті й шана 
нащадків, а те, що саме йому судилося стати автором 
двох національних гімнів, котрі утверджують духовну 
велич Людини й Народу. Перший із них – «Вічний рево-
люціонер» на вірші І.Франка,  другий – «Дитячий гімн» 
О. Кониського; всесвітньо відома «Молитва за Україну» 
– «Боже Великий, Єдиний!», яка з 1992 р. затвердже-
на офіційним гімном Української православної церкви, 
стала наприкінці XX століття другим державним гімном 
незалежної України.

Іменем М.Лисенка названі провідні мистецькі уста-
нови України, українським музикантам щорічно прису-
джується премія ім. Лисенка; періодично в Києві прово-
диться Міжнародний музичний конкурс ім. М.Лисенка; 
у Києві діє його будинок-музей.

З нагоди ювілею славетного композитора  у Чортків-
ському педагогічному училищі  ім. О.Барвінського від-
бувся музично-літературний вечір, на якому прозвуча-
ли сольні, хорові та інструментальні твори М.Лисенка у 
виконанні студентів і викладачів спеціальності «Музич-
не мистецтво».  

Євгенія ГУЛЕЙ, 
викладач педагогічного училища 

 ім. О.Барвінського

Співцеві народу – 
народна хвала!

22 березня минуло 170 років від дня народження 
найвідомішого українського композитора, 

основоположника української класичної музики 
Миколи Лисенка. Саме з його іменем пов’язана 
доба становлення професійної музики, театру 

та мистецької освіти в Україні.

Що означають символи ваші, 
наші гербе й стяже?

Цим питанням переймається чимала кількість наших читачів 
ще із часу повідомлення нами на сторінках «Голосу народу» 

(№ 23 (8307) від 10 червня 2011 року) про те, що на шостій сесії 
шостого скликання депутати райради більшістю голосів 
прийняли рішення про утвердження символіки району – 

герба і прапора Чортківщини.



N 13 (8349), 23 березня 2012 року

Духовне 5

26 березня. Тривалість дня – 12.34. Схід – 6.47. Захід – 19.21. День Внутрішніх військ МВС України. Іменини святкують Олександр, Христина

Це цікаво Наше

Ми – сини й доньки того народу, з якого вийшов наш 
Тарас, творець безсмертного «Кобзаря», цього дру-
гого Євангелія для кожного українця. Його люблять і 
шанують у кожній хаті. Це вічний маєток, якого від нас 
ніхто й ніколи не відбере. І перейдеш світ, перериєш 
усю світову літературу, віднайдеш різні мудрі книги, 
але такої, як Шевченків «Кобзар», не знайдеш ніде. Це 
книга, в якій селянин чи пан, священик, робітник чи 
наймит, вдова, багатий чи бідний, сирота чи жебрак – 
кожна людина знайде для себе «щиру правду і слово 
ласкаве». Він, «Кобзар», для нас є потіхою у смутку, 
розрадою у горі. Перечитуючи його сторінки, ми вчи-
мося ставати людьми навіть тоді, коли, здається, нема 
вже ніякого виходу. Він лікує наші моральні рани, до-
помагає перенести біль серця, вселяє надію на краще. 
Це цілюще джерело скарбів людської душі. У ньому 
пахощі наших полів, шум вічного Дніпра, чари наших 
місячних ночей, краса рідного слова й пісні. З «Кобза-
рем» багатіє українська душа, бо твори його надзви-
чайно пісенні. Почнемо читати «Причинну», «Тополю» 
чи «Княжну» і вже хочеться співати:

Зоре моя вечірняя,
Зійди над водою,
Поговорим тихесенько
В неволі з тобою.
У його безсмертних творах змальована вся Україна з 

її могутнім Дніпром, так любовно оспіваним у багатьох 
поезіях і поемах:

О Дніпре, мій Дніпре,
Широкий та дужий,
Багато ти, батьку, у море носив
Козацької крові.
Ще понесеш, друже,
Червонив ти синє,
Та не напоїв.
У Шевченка Дніпро буває розбурханим велетнем, 

що «реве та стогне» і, ніби жива істота, чує небезпеку, 
піднімаючи гори-хвилі, несе їх у Чорне море. А буває 
Дніпр тихим і смирним, коли несе козацькі чайки для 
відплати ворогам «за войну, за кров».

Т.Шевченко – незрівнянний співець гіркої долі сво-
го народу, особливо жіночої. Він сміливо стає на за-
хист нещасної вдови, обдуреної дівчини-покритки чи 
багатої княгині. Його героїні з горя ставали совами і 
відьмами:

Моя це мати і сестра,
Моя це відьма, щоб ви знали.
У «Кобзарі» знайдемо багато творів, що оспівують 

криваву боротьбу нашого народу з ворогами. Його 
безсмертні поеми «Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тара-
сова ніч», «Гамалія» свідчать про нескоримість і вічне 
прагнення народу України до волі, до світла. Герої цих 
творів – орли, звитяжці, що не знають страху і глузу-
ють над смертю. По-батьківськи любовно називає їх 
поет синами й орлами.

Шевченко ніколи не був національно обмеженим по-
етом, закликаючи: «І чужому научайтесь, й свого не 
цурайтесь». Своє поетичне слово він ставив на сто-
рожі «малих отих рабів німих». Переймався наш Коб-
зар і долею інших народів. У 1845 році написав поему 
«Кавказ», в якій засудив загарбницьку війну в Чечні, 
очолювану лютим генералом О.П.Єрмоловим, що 
прагнув зламати опір народів Кавказу російським за-
войовникам. Якою актуальною є поема і сьогодні, коли 
російські шовіністи ніяк не хочуть звільнити цей край. 
Антиімперська і антиколоніальна поема звучить 74 мо-
вами світу.

За горами гори, хмарами повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Писав Т.Шевченко і про «убогих киргизів», і про чехів 

та казахів. І скрізь проявляється його людяність, його 
велика любов до правди, ненависть до зла та насиль-
ства.

У радянські часи часто замовчували його твори, на-
магалися зробити з нього атеїста, але діти любили і 
шанували його поезію, вивчали напам`ять. Згадаймо, 
як молився малий Тарас у вірші «Мені тринадцятий ми-
нало», як йому «любо-любо стало» під час молитви, не-
наче в Бога, хоч і чужі ягнята довелося пасти.

Іноді наші недруги називають твори Шевченка за-
старілими. Хіба може застаріти справжня поезія, душа 
людини, її мораль, те сокровенне, людяне і чисте по-
чуття справедливості? Чи байдуже людині, до якої 
нації чи родини вона належить? Адже вічне ніколи не 
старіє.

На жаль, наш інформаційний простір переважно 
неукраїнський і завалений різним сміттям, від якого 
треба оберігати особливо дітей, щоби допомогти їм 
утвердитися в почуттях краси, милосердя, справедли-
вості, добра і любові до рідного – українського. Вико-
рінюймо скептицизм, іноді притаманний молодим лю-
дям. А його може подолати безсмертна поезія Тараса 
Шевченка. Для цього придбаймо у кожну хату, в кожну 
родину «Кобзар». Хай він стане найкращим лікарем від 
хвороби байдужості, звироднілості й бездуховності.

Марія ВИННИЧУК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»,
с. Милівці

Вічне Тарасове слово
Кожен народ має своїх геніїв, світочів 

та пророків. У поляків – Адам Міцкевич, 
у росіян – Олександр Пушкін, у грузинів – Шота 
Руставелі. А у нас, українців, – Тарас Шевченко.

– Розпочалося все років сім тому, коли 
в розмові зі мною Бучацький міський го-
лова Омелян Степанович Оверко згадав 
про існування такого унікального видання, 
— розповідає Ярослав Антонович. — За 
деякий час пошуків по бібліотеках, музе-
ях і архівах Західної України вдалося ді-
знатися, що вцілілий оригінал рукопису й 
справді існує, і зберігається в Львівському 
національному музеї ім. А.Шептицького. 
Це велике щастя, що така цінність уцілі-
ла. Мабуть, на певному історичному етапі 
добрі люди долучилися до того, щоби ця 
книга стала маловідомою. Інакше, боюся, 
її чекала би доля тих інших тисяч унікаль-
них книг з української давнини, які за ра-
дянської доби були знищені або просто 
пропали.

За ініціативи Тернопільського земля-
цтва вже зараз вдалося видати в друк не-
великий тираж копій євангеліє.

– Завдяки колишньому міністру охорони 
здоров`я Зіновію Митнику, екс-першому 
заступнику міністра внутрішніх справ Во-
лодимиру Бедриківському та іншим бла-
годійникам моя ідея наповнилася матері-
альним змістом, і після клопіткої роботи 
нам вдалося видати копію євангеліє не-
великим тиражем. Це унікальне видання 
вже спрезентоване першому президенту 
України Леоніду Кравчуку, блаженнішому 
Любомиру Гузару, Святославу Шевчуку та 
іншим відомим людям.

Завдяки уродженцю Заліщиків Володи-
миру Бедриківському з унікальним єван-
геліє вже знайомі на Тернопіллі. 

– Примірники перевиданого рукопису 
ми вручили парафіянам собору Петра і 
Павла у Чорткові, владиці Бучацької Єпар-
хії Дмитрію під час інтронізації, прихожа-
нам борщівських і заліщицьких храмів. У 
своїх бібліотеках цю книгу мають Чорт-
ківське педагогічне училище і тамтешній 
інститут підприємництва та бізнесу. Варто 
зазначити, що саме під час зустрічей на 
Тернопільській землі й виникла ідея зро-
бити переклад рукопису й видати його ве-
ликим тиражем – аби зі змістом унікальної 
пам`ятки могло ознайомитися велике коло 
охочих, – розповідає активіст Тернопіль-
ського земляцтва Володимир Бедриків-

ський.
Володимир Володимирович зазначає, 

що існування Бучацького євангеліє є ще 
одним доказом того, що Тернопільщина 
здавна була та залишається важливим 

духовним центром країни.
– Я гордий з того, що мав можливість 

долучитися до відновлення із забуття такої 
цінної пам`ятки. Вважаю, що в цей непро-
стий для України час саме такі святині, що 
прийшли до нас із давнини, можуть допо-
могти донести сучасним українцям ту му-
дру духовну силу, яка допомагала нашим 
предкам у часи Галицько-Волинської доби 

сформувати потужну й розвинуту держа-
ву, з якою рахувалася вся Європа, – каже 
Володимир Бедриківський.

Варто зазначити, рукописне написання 
Бучацького євангеліє дослідники датують 
початком XIII століття. Зокрема відомий 
мистецтвознавець Віра Свєнціцька у сво-
єму дослідженні зазначає, що є підстави 
вважати, що Бучацьке євангеліє написане 
в час князювання Романа Мстиславови-
ча, який об`єднав Галицьке і Волинське 
князівства й боровся за об`єднання усіх 
князівств давньої Русі, за відродження 
ролі давнього Києва, або в буремний пе-
ріод малоліття синів Романа – Данила і 
Василька і регентства їхньої матері Анни. 
Місцем написання рукопису, можливо, 
був один із монастирів Волині, не ви-
ключено, що це Богородицький монас-
тир с. Городище поблизу Володимира-
Волинського.  Пізніше воно зберігалося в 

Хресто-Воздвиженському василіанському 
монастирі в Бучачі – саме звідси й сучас-
на назва рукопису, дана йому дослідника-
ми.  На жаль, до наших часів повний текст 
євангеліє не вцілів, залишилося лише 160 
листків. У невідомий час було втрачено 
його перші сторінки та деякі з середніх. 
Однак навіть те, що залишилося, дає змо-
гу науковцям робити висновок про над-
звичайну цінність цього експонату.

На знімках: голова ГО «Земляцтво тер-
нополян у Києві» Ярослав Фліссак (край-
ній зліва) та активіст цієї організації Воло-
димир Бедриківський (крайній справа) під 
час презентації перевидання Бучацького 
євангеліє главі УГКЦ блаженнішому Свя-
тославу Шевчуку; так виглядає сучасне 
видання Бучацького євангеліє.

(За матеріалами Інтернет-видань)

Унікальне «Бучацьке євангеліє» побачить 
світ українською мовою завдяки 

Тернопільському земляцтву в Києві
Примірники маловідомого раніше широкому загалу Бучацького 
євангеліє, яке насправді є унікальною пам`яткою українського 
пергаментного рукопису часів розквіту Галицько-Волинського 

князівства, за два місяці стане доступне українцям на сучасній 
мові. Над перекладом рукопису, що на чотири століття древніший 

від Пересопницького євангеліє, на якому складають присягу 
президенти, вже зараз працюють спеціалісти-перекладачі, 

розшифровуючи й адаптовуючи до сучасності тези, оформлені 
в оригіналі на унікальній галицько-волинській говірці. 

З благословенням глави Української Греко-Католицької Церкви 
блаженнішого Святослава Шевчука за організацію перекладу 

взялися члени громадської організації «Земляцтво тернополян 
у Києві». Варто зазначити, що саме очільнику 

Тернопільського земляцтва в Києві Ярославу Фліссаку вдалося 
віднайти забуте євангеліє в архівах.

Коли за вікном пролітав сніг і пощи-
пував морозець, у дитячому садочку 

«Сонечко» с. Товстеньке малюкам було 
тепло, сонячно, радісно й затишно. Тут 

завше дзвенить веселий дитячий сміх, 
гамірна гра, дзвінка пісенька. Дуже 
люблять вихованці зимові розваги, але 
на календарі – весна. Як же тут бути? 
Весна також несе свої дива та радос-
ті. Ось і вирішили вихователі Галина 
Величенко та Марія Івасишин разом 
зі своїми дошкільнятами організувати 
свято «Весна зиму проганяє».

Діти розіграли справжнє театралізо-
ване дійство: одвічну боротьбу холоду 
і тепла, зла і добра. Зима з морозен-
ком та зі сніжинками не хоче відсту-
пати, але весна разом із своїми ві-
сниками – теплим сонечком, дзвінким 
струмочком, співучими пташками та 
запашними квітками впевнено крокує 
і перемагає їх.

Святково, по-весняному прибра-
на зала, прекрасні костюми у дітей, 
дзвінкі веснянки створили справжнє 
казкове диво. А подарували його діти 
своїм мамам, бабусям, колективу до-
шкільного навчального закладу, щиро 
дякуючи усім за турботу і ласку.

Богдана ГРИЦІВ, 
завідуюча Товстеньківським 

ДНЗ «Сонечко»

З читацьких листів
У подарунок – диво-казка



N 13 (8349), 23 березня 2012 року

Різне6

27 березня. Тривалість дня – 12.38. Схід – 6.45. Захід – 19.23.  Іменини святкує Ростислав

Пожежа Благодійництво

Знай наших!

Останнього дня зими у Тернополі проходили змаган-
ня на першість області з вільної боротьби – відбіркові 
до чемпіонату України серед учнівської молоді, який 
відбуватиметься у березні-квітні. В нелегкій сутичці 
поміж спортсменів у ваговій категорії до 85 кілогра-
мів чемпіоном області став вихованець Чортківської 
РКДЮСШ, студент державного медичного коледжу 
Богдан Попіль. Його зараховано до збірної області, в 
складі якої хлопець виступатиме на чемпіонаті.

Крім цього, бронзовими призерами першості стало й 
двоє наших вихованців. Принагідно хочеться висловити 
подяку директорові Чортківського державного медич-
ного коледжу Л.С.Білику за створення належних умов 
для тренувань і перемог спортсменів, котрі здобувають 
фах у цьому елітному навчальному закладі.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер з вільної боротьби 

Чортківської РКДЮСШ

Наближається свято Великодня, а 
з ним – вже звична мода на благо-
дійні пожертви та доброчинні акції. 
Інколи навіть здається, що «вироб-
ництво добра» поставлено на кон-
веєр: одні (споживачі) вже звикли у 
передсвяткові дні отримувати «до-
бро» (так звану матеріальну допомо-
гу, великодні кошики), інші (вироб-
ники) – навчилися його продукувати 
по найменшій собівартості. Чи стає 
від такого «доброробства» світліше 
і чистіше на душі?! Чи збільшується 
кількість посмішок і приємних слів?! 
Чи стають добрішими люди?  

Найгірше те, що у своїй переваж-
ній більшості ми вже пристосували-
ся жити у світі «напівфабрикатів»: 
робити добро за вказівкою чи за да-
тами календаря, читати вірші поетів 
з нагоди їх народження чи смерті, 
вітати друзів із ювілеєм – як відбу-
вати повинність… Інколи навіть про-
сте намагання незнайомої людини 
зав`язати з нами розмову у громад-
ському транспорті сприймається як 
втручання в особисте життя, як об-
раза. Одним словом, на фоні зроста-
ючої кількості добрих справ почала 
різко зменшуватися кількість добрих 
людей. Людей, які вміють дивитися 
на світ очима серця.

Саме тому Чортківська районна 
Асоціація підприємців прийняла рі-
шення відійти від вже звичного ба-
чення благодійництва та з нагоди 
Світлого Господнього Воскресіння 
започаткувати доброчинний без-
строковий проект «Поглянь на світ 
очима серця», який має на меті  про-
будити в людях уважне ставлення 
одне до одного; здатність щиро тво-
рити нехай маленькі, але добрі спра-
ви; готовність дарувати, а не лише 
отримувати. 

Що передбачає проект? 

1. На меті – створення «Бази до-
брих намірів», до якої його учасни-
ки будуть вносити інформацію про 
людей, які, на їх думку, потребують 
соціальної уваги, підтримки чи допо-
моги; про тих, кому щиро бажають 
добра. 

2. Кого варто вносити до «Бази 
добрих намірів»? Будь-кого, хто не 
залишив байдужим ваше серце. 
Хвору дитину, яка потребує лікуван-
ня, і дитину, яка прекрасно малює, 
але не має можливості чи підтримки 
близьких, щоби розвивати цей та-
лант. Одиноку бабусю, якій інколи ні 
з ким привітатися, чи бабусю, котра 
має велику родину, але разом із тим 
– нездійснену мрію – прочитати свої 
вірші зі сцени чи влаштувати вистав-
ку своїх вишивок. Та хіба можна ба-
жати добра за якимись критеріями?! 
Єдиний показник – це наше серце.    

3. Хто може стати учасником про-
екту? Кожен. Адже для цього не 
потрібно великих здібностей чи 
матеріальних статків, дозволів чи 
рекомендацій. Достатньо бути не-
байдужим і мати щирі наміри.

4. Як стати учасником проекту? 
Просто. Інформацію, яку учасник 
хоче внести до «Бази добрих намі-
рів», можна надати:

– письмово за адресою: 48500, 
м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 22, 
обов`язково вказавши на конверті: 
проект «Поглянь на світ очима сер-
ця»;

– усно, безпосередньо завітавши 
в офіс Асоціації (м. Чортків, вул. Ст. 
Бандери, 22) або  зателефонувавши 
за номерами: 099-738-24-86,   098-
119-65-59, 095-794-49-74, 096-607-
24-65. 

5. Як буде використовуватися 
«База добрих намірів»? Кажуть, до-
брі наміри можуть залишитися лише 

гарними мріями, якщо не втілювати-
муться в життя. Засновники проекту 
мають на меті проведення постійно-
го моніторингу Бази та організацію 
роботи по здійсненню добрих справ 
із використанням усіх можливих для 
цього засобів. Асоціація буде вдяч-
на тим учасникам проекту, котрі у 
своїх повідомленнях зазначатимуть 
не лише ідею доброї справи, а й за-
пропонують шляхи її реалізації прак-
тично. 

6. Що дає участь у проекті? Мож-
ливо, у когось виникне споконвічне 
запитання: «А що я матиму з участі 
в цьому проекті?». Гадаємо, той, хто 
насамперед подумав про це, швид-
ше за все не стане учасником до-
брочинного проекту «Поглянь на світ 
очима серця!». Адже відома істина: 
найкращою винагородою за зро-
блене добро є здатність зробити ще 
більше добра. Це відчуття духовного 
задоволення та збагачення. Щоправ-
да, бонусом для учасників проекту 
може стати запрошення на участь у 
З`їзді добрих людей, який у рамках 
проекту планується проводитись не 
рідше двох разів у рік. Перший такий 
з`їзд пройде 19 квітня ц. р. у район-
ному будинку культури. Подарунком 
для учасників заходу стане концерт-
на програма за участю співака, твор-
чість якого знана як в Україні, так і за 
її межами.   

Звичайно, важко однозначно ска-
зати, що може спонукати конкретну 
людину стати учасником даного про-
екту. Причин є безліч. Просто треба 
знайти саме ту, яка змусить вас ди-
витися на світ очима серця…         

                                                                                                                              
Людмила СКАКУН, 

за дорученням правління 
Чортківської районної 
асоціації підприємців

15 лютого об 11 год. 55 хв. – хлоп-
чик (3 кг 215 г, 51 см) у Надії беНь зі 
с. Ягільниця;

17 лютого о 10 год. 45 хв. – дівчинка 
(3 кг 260 г, 50 см) у Галини здебської 
зі с. Джуринська Слобідка,

о 20 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 270 г, 
55 см) в оксани швець зі с. Білобож-
ниця;

18 лютого о 2 год. – дівчинка (3 кг 
330 г, 52 см) у Надії савків зі с. Нагі-
рянка,

о 17 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 600 г, 
51 см) у катерини плецаН з м. Чорт-
ків;

22 лютого о 00 год. 05 хв. – хлопчик 
(3 кг 745 г, 53 см) у валентини шейки 
зі с. Нагірянка,

о 16 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 250 г, 
52 см) у Надії мартової зі с. Косів,

о 18 год. 15 хв. – дівчинка (2 кг 490 г, 
50 см) в ольги бойчук з м. Чортків;

23 лютого о 3 год. 45 хв. – хлопчик 
(3 кг 770 г, 57 см) у Надії тимець з 
м. Чортків;

24 лютого о 1 год. 45 хв. – дівчин-
ка (3 кг 460 г, 52 см) в Юлії ралик зі 
с. Ягільниця,

о 2 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 615 г, 51 
см) у тетяни запотічНої зі с. Біла,

о 16 год.  – дівчинка (2 кг 850 г, 50 см) 
у Наталії Гереєвої зі с. Долина,

о 18 год. 40 хв.  – дівчинка (2 кг 710 г, 
52 см) у Наталії кавчук з м. Чортків;

25 лютого о 14 год. – хлопчик (3 кг 
300 г, 52 см) в оксани попіль зі с. Малі 
Чорнокінці,

о 19 год. 55 хв. – дівчинка (2 кг 930 г, 
51 см) в іванни кільчицької зі с. Ри-
додуби;

26 лютого о 6 год. 30 хв. – хлопчик (2 
кг 950 г, 52 см) у катерини ясіНської 
зі с. Улашківці,

о 7 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 990 г, 53 
см) в оксани вакуН зі с. Пробіжна;

28 лютого о 19 год. 25 хв. – хлопчик 
(3 кг 350 г, 53 см) у Наталії письмеН-

Ної зі с. Косів,
о 23 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 630 г, 

54 см) в оксани чорНій з м. Чортків;
29 лютого о 10 год. 35 хв. – хлопчик 

(3 кг 750 г, 56 см) у марії оріх зі с. Со-
сулівка;

2 березня о 12 год. 17 хв. – хлопчик 
(2 кг 865 г, 50 см) у Надії мальоваНої 
зі смт Заводське;

3 березня о 12-й год. 55 хв. – хлоп-
чик (3 кг, 52 см) у марії ватраль зі 
с. Колиндяни,

о 13 год. 32 хв. – хлопчик (2 кг 925 
г, 50 см) в оксани вербової з м. Чор-
тків;

4 березня о 3 год. 30 хв. – хлопчик 
(3 кг 820 г, 55 см) в оксани ястрем-
ської з м. Чортків,

о 17 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 810 г, 
51 см) в ірини яковів зі с. Бичківці;

6 березня о 7 год. 15 хв. – дівчинка 
(3 кг 775 г, 56 см) у світлани войчи-
шиН зі с. Нагірянка,

о 13 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 360 г, 
50 см) в іванни ГлущишиН зі с. Ориш-
ківці Гусятинського району,

о 19-й год. 27 хв. – хлопчик (3 кг 160 г, 
53 см) у Наталії петрочко зі с. Стара 
Ягільниця;

7 березня о 3 год. 30 хв. – хлопчик 
(3 кг, 50 см) в оксани червоНяк зі с. 
Свидова,

о 17 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 310 г, 
53 см) у світлани Южди зі с. Біла,

о 21 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 150 г, 
51 см) у валерії ГуНько зі с. Нагірян-
ка;

10 березня о 00 год. 30 хв. – дівчинка 
(3 кг 100 г, 53 см) у Галини ГрицишиН 
з м. Чортків,

о 7 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 660 г, 52 
см) у лілії фірмаНЮк з м. Чортків,

о 17 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 395 г, 
51 см) у світлани світаНовської зі 
с. Горішня Вигнанка;

11 березня о 2 год. 50 хв. – хлопчик 
(3 кг, 50 см) в ольги безкоровайНої 

зі с. Товстеньке,
о 5 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 235 г, 

51 см) у вікторії король зі смт Завод-
ське,

о 12-й год. 32 хв. – хлопчик (2 кг 800 
г, 49 см) у валентини друк зі с. Шмань-
ківці;

12 березня о 19 год. 55 хв. – дівчин-
ка (3 кг 555 г, 53 см) у Галини козак зі 
с. Милівці;

13 березня о 1 год. 40 хв. – дівчинка 
(3 кг 445 г, 52 см) у Галини король зі 
с. Ромашівка,

о 18 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 130 г, 
55 см) в Юлії аНдрійчук зі смт Товсте 
Заліщицького району;

14 березня о 00 год. 40 хв. – хлопчик 
(3 кг 280 г, 51 см) у Ганни оНиськів зі 
с. Поділля Заліщицького району,

о 1 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 990 г, 51 
см) у вікторії НіколіНої з м. Чортків,

о 12 год. 57 хв. – дівчинка (3 кг 340 г, 
52 см) в олени симоНишиН зі с. Ро-
сохач,

о 23 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 340 г, 
52 см) у володимири пшик зі с. Улаш-
ківці;

15 березня о 12-й год. 10 хв. – хлоп-
чик (3 кг 570 г, 55 см) у тетяни волко-
вої зі с. Залісся,

о 15 год. 40 хв. – дівчинка (2 кг 660 г, 
51 см) в оксани Гаркач з м. Чортків,

о 21 год. 55 хв. – хлопчик (2 кг 845 г, 
52 см) у руслани шохи з м. Чортків;

16 березня о 00 год. 20 хв. – дівчин-
ка (3 кг 530 г, 53 см) в іванни куриби 
з м. Чортків,

о 1 год. – дівчинка (3 кг 450 г, 55 см) у 
Галини петроНчак зі с. Сосулівка,

о 3 год. 35 хв. – дівчинка (2 кг 945 г, 54 
см) в ірини рибак з м. Чортків;

17 березня о 18 год. 05 хв. – хлоп-
чик (3 кг 400 г, 53 см) в олени бобко 
зі с. Біла;

18 березня о 00 год. 50 хв. – хлопчик 
(3 кг 330 г, 53 см) у марії радошської 
зі с. Колиндяни;

19 березня о 22-й год. 55 хв. – хлоп-
чик (3 кг 220 г, 53 см) у Надії Новак зі 
с. Колиндяни,

о 23 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 680 г, 
52 см) у вікторії левицької зі с. Бич-
ківці.

У Чортківському пологовому будинку за період з 15 лютого 
по 19 березня ц. р. народилося 23 дівчаток і 31 хлопчик:

Поглянь на світ очима серця

Родовід

З народженням тебе, 
малятко!

Маємо чемпіона

15 березня цього року близько о пів на другу в с. Джурин 
в одному із житлових будинків сталася пожежа. На ліквідацію 
вогню прибув підрозділ пожежно-рятувальної служби Чорт-

кова. На перший погляд, чогось надзвичайного не трапилось: 
із вікон маленької глиняної хатини невеликими клубами йшов 
дим, нічого не віщувало біди, та, на жаль, це виявилось не зо-
всім так. В одній із кімнат рятувальники знайшли бездихан-
не тіло 88-річної господарки, настільки понівечене полум’ям, 
що, дивлячись на нього, з жахом усвідомлюєш: декілька го-
дин тому це була жива людина – чиясь матір, бабуся. 

Сусіди розповідали – тієї ночі бабуня, як завжди, запали-
ла свічку й тихенько молилась; а посеред ночі сталося те, 
що стривожило всіх.

Причиною пожежі, як встановили експерти, стала зали-
шена старенькою непогашена на столі свічка, яка й спричи-
нила страшне горе. 

Тому вкотре застерігаємо мешканців району, пам’ятайте 
(!): вогонь – друг і ворог людини, будьте пильними завжди. 
Зробіть все можливе, щоби зберегти життя (своє та рідних), 
захистити оселю від жахливої сили вогню.

Прес-служба УДІТВ у Чортківському районі

Непогашена свічка…
Важко уявити життя людини без вогню. 

Він наш друг, без нього не обійтися
у побуті. Але, потрапивши в неумілі руки, 

вогонь стає і грізним ворогом. Наслідок – 
пожежі, які знищують будинки, заводи, хлібні 

поля та ліси. Під час пожеж гинуть і люди. 

Із різних куточків нашого краю випробувати свої сили 
з`їхалося 95 гравців малої ракетки. Достойно представили 
Чортківщину хлопці та дівчата із секції настільного тенісу. 
Як завжди успішно виступив лідер Тернопільської області 
з цього виду спорту, володар безлічі нагород Владислав 
Клим (гімназія ім. М.Шашкевича), який в особистому роз-
ряді впевнено виборов І місце. Першість в особистому за-
ліку здобула й Софія Атаманчук (студентка педагогічного 
училища ім. О.Барвінського). Не залишили шансів супер-
никам ці спортсмени й у змішаному парному розряді, за-
лишивши за собою знову-таки І місце. У парному розряді 
серед хлопців згадуваний уже Владислав Клим і Роман 
Бедрій (студент медичного коледжу) вибороли бронзу.

В особистих змаганнях добре виступили у своїх вікових гру-
пах, посівши треті призові місця, Роман Бедрій, Віра Попик 
(Милівецька ЗОШ І – ІІ ст.), Юлія Гаворчак (ЗОШ І – ІІІ ст. № 6).

У загальнокомандну скарбничку додали очок успішними 
виступами Тетяна Беднарська (ЗОШ І – ІІІ ст. № 5), Світ-
лана Філяк, Анастасія Гавор (гімназія ім. М.Шашкевича), 
Павло Соболєв (ЗОШ І – ІІІ ст. № 5). У результаті загаль-
нокомандні місця розподілилися таким чином: І місце – 
Кременецька ДЮСШ, ІІ – Бережанська, ІІІ – Чортківська, 
ІV – Заліщицька, V – Тернопільська ДЮСШ.

Йосип ЦЬОМКО, 
майстер спорту СРСР, тренер секції 

з настільного тенісу ДЮСШ

Настільний теніс
І знову – успіх!

Укотре потішили нас здобуттям призових місць 
вихованці Чортківської ДЮСШ, секції 

з настільного тенісу. Нещодавно, 
3-4 березня ц. р. у Тернополі відбулися змагання 

на першість області з настільного тенісу 
серед ДЮСШ Тернопільщини.



06.00 Телемарафон «Пісня 
об`єднає нас»
22.55 Трійка, Кено, Мак-
сима
22.55 Телемарафон «Пісня 
об`єднає нас»

07.05 Пекельна 
кухня 
08.00 Ремонт +
08.40 М/ф  
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Тімон і 
Пумба»
11.00 Т/с «Інтерни»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.45 Т/с «Інтерни»
23.10 Голос країни 2. 
Голосування
23.40 Світське життя
00.40 ТСН-Тиждень

05.35 Х/ф “Будьте моїм 
чоловіком”
06.55 Найрозумніший
08.45 Ранкова 
пошта
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Неділя з 
Кварталом
11.05 “Свати біля 
плити”
11.30 Т/с “Свати 4”
12.35 Т/с «Свати 5»
15.55 Вечірній 
квартал
17.55 Х/ф «Про що гово-
рять чоловіки»
20.00 Подробиці 
тижня
20.55 Х/ф «Про що гово-
рять чоловіки»
23.00 Міс Україна-2012
01.00 Х/ф «Велика 
піна»

07.20 Укравтоконтинент
07.40 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
09.00 Школа юного 
суперагента
09.15 Шустер-Live
11.45 After Live
12.05 Секрети успіху 
12.30 Телемарафон «Пісня 
об`єднує нас»
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
22.55 Телемарафон «Пісня 
об`єднує нас»

06.20 М/ф «Смурфи»
07.15 Справжні лікарі 2
08.05 Світське життя
09.05 Хто там?
10.10 М/с «Тімон і 
Пумба»
11.00 Т/с «Інтерни»
19.30 ТСН
20.00 Т/с «Інтерни»
22.10 «Добрий вечір»
23.50 Х/ф «Колумбіана»

05.40 Велика 
політика
08.30 Городок
09.05 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.45 Вирваний з 
натовпу
11.20 Найрозумніший
13.20 Д/ф «Легенда. 
Людмила Гурченко»
15.05 Велика різниця
17.00 Київ вечірній
19.00 Розсмішити 
коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній 
квартал
22.30 Х/ф “Стерво”
00.35 Х/ф “Стирач”

09.00, 21.05 Підсумки дня
09.30 Д/ф «Паралельні»
10.05 Театральні сезони 
10.55 Віра. Надія. Любов
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новин
12.10 Діловий світ
12.30 Надвечір`я 
13.00 Околиця
13.40 Х/ф «Чоловік собаки 
Баскерівілей»            16.00 
Смішний та ще смішніший
16.25 Шустер- Live 
17.50 After Live
18.40 Шляхами України
19.00 Про головне
19.10 Футбол. «Металург» 
- «Волинь» 
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55  Т/с «Клон 2»
11.20, 18.30 Т/с “Щоденник  
лікаря Зайцевої”
12.15 «Зніміть це негайно»
13.10 Цілковите перевтілення
14.50 Давай одружимось
15.45 «Міняю жінку – 4»
17.00, 19.30 ТСН
17.35 Сімейні мелодрами
20.10 Добрий вечір
21.40 Х/ф  «Коломбіана»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»    12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”    
20.00 Подробиці 
20.30 Київ вечірній
22.30 Велика політика

09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
10.55 Здоров`я
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Країни від «А» до «Я»
12.50 Крок до зірок
13.40, 16.00 Х/ф «Чорний 
трикутник»        16.00 Жарт
19.05 Ювілейний вечір 
А.Демиденка
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

 
06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Шість кадрів
11.15, 18.30 Т/с «Щоден-
ник лікаря Зайцевої»
12.10 Зніміть це негайно
13.05 Цілковите перевті-
лення
13.55 Давай одружимось
15.45 Міняю жінку
17.00, 19.30, 22.40 ТСН
17.35 Сімейні мелодрами
20.15, 23.00 Т/с «Інтерни»
21.15 «Я люблю Україну»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 20.30 Т/с «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
22.30 Т/с «Лектор»

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Уряд на зв`язку з 
громадянами
09.50 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Наша пісня
15.50 Х/ф «Маленькі 
трагедії»
18.40 Діловий світ
18.55 Про годовне 
19.20 Вечір пам`яті на-
родного артиста України 
Н.Яремчука
21.25 Досвід
22.45 Мегалот
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.50 Шість кадрів
11.25 Т/с «Щоденник ліка-
ря Зайцевої»
12.20 Зніміть це негайно
13.15 Цілковите перевті-
лення
14.05 Давай одружимось
15.50 Міняю жінку
17.00, 19.30, 23.20 ТСН
17.35 Сімейні мелодрами
8.30 Т/с «Щоденник лікаря 
Зайцевої»
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Гроші
22.15 Пекельна кухня
23.40 Т/с «Інтерни»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с «Таємниці 
слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Жуков»
22.35 Т/с «Лектор»

08.00 Новини
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует 
13.00 Кордон держави
13.30 Х/ф «Ягуар»
16.05 Оновлене місто
16.35 Х/ф «Доля людини»
18.15 221. Екстрений виклик
19.00 Про головне
19.25 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
20.15 Афтершок
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55 Т/с “Клон 2”
10.45 Шість кадрів
11.20, 18.30 Т/с «Щоденник 
лікаря Зайцевої»
12.15 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите перевтілення
14.00 Давай одружимось
15.45 Міняю жінку
17.00, 19.30, 22.40 ТСН
17.35 Сімейні мелодрами
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 І прийде кохання
23.00 Т/с «Інтерни»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 20.30 Т/с «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с «Таємниці слідства»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
22.35 Т/с «Лектор»

08.00 Новини
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 «Легко бути жінкою»
11.00 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Право на захист
12.40 Армія 
13.00 Контрольна робота
13.40 «Кубок Дерюгіної». 
Фінал
14.40 Вікно в Америку
15.20 Euronews
15.40 Х/ф «Приборкання 
вогню»
18.55 Смішний та ще 
смішніший
19.20 After Live
19.40 Романси О.Малініна
20.35 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.50 «Весняний жарт»
22.20 Православна енци-
клопедія     23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чорний плащ»
10.05 Х/ф «Подаруй мені 
неділю»
17.00, 19.30, 23.30 ТСН
17.35 Сімейні мелодрами
18.30 Т/с «Щоденник ліка-
ря Зайцевої»
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 «Принци бажають 
познайомитися»
22.30 «Х-місія»
23.50 Tkachenko.ua

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 20.30 Т/с «Жуков»
13.35 Слідство вели
14.30 Х/ф «Щастя за 
контрактом»
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
22.35 Т/с «Лектор»
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28 березня. Тривалість дня – 12.42. Схід – 6.43. Захід – 19.24. Іменини святкує Богуслав

ПОНЕДІЛОК
27 березня
ВІВТОРОК

28 березня
СЕРЕДА

29 березня
ЧЕТВЕР

30 березня
П`ЯТНИЦЯ

31 березня
СУБОТА

1 квітня
НЕДІЛЯ

26 березня

ЗАТ “Агропродукт” має намір одержати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами підприємства, яке розмі-
щене за адресою: с. Росохач Чортківського району.

Підприємство спеціалізується з виробництва 
м’ясних консервів.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмос-
феру від виробничої діяльності підприємства стано-
вить – 3,1 т/рік.

Перевищень санітарно-гігєнічних і технологічних 
нормативів викидів у процесі виробництва немає.

Зауваження приймаються протягом 30 календар-
них днів із дня опублікування інформації за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністра-
ція.

ПП Навчально-виробничий центр 
з підготовки водіїв

“АВТОМОБІЛІСТ”
запрошує на постійнодіючі курси 

з підготовки водіїв 
транспортних засобів

Категорії – “А1”, “А”, “В”, 
“АВС”, “Д”, “Е”

звертайтеся за адресою: м. чортків, 
вул. копичинецька, 94 а
тел.: 067- 988-67-66; 095-029-02-26; 
097-979-19-09

Ремонт мікрохвильових печей, 
холодильників. Виклик

Тел. 097-687-98-83

ФОП М.С.Лучкевич має намір одер-
жати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаці-
онарним джерелом паливної універ-
магу, який розташований за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 32.

Валовий викид забруднюючих речовин в 
атмосферу від процесу вироблення тепла 

для власних потреб становить – 0,170 т/рік.
Перевищень технологічних і санітарно-

гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування ін-
формації за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, райдержадміністрація.

27-28 березня ц. р.
вівторок-середа

“Текстиль-профі”
м. Івано-Франківськ

виставка-
ярмарок

верхнього 
жіночого одягу
(пальто, плащі, 

куртки)
за цінами 
виробника

Ми приємно здивуємо вас цінами

м. Чортків, приміщення районного будинку культури, з 10-ї до 18-ї год.

Депутатський корпус Чортківської районної 
ради та працівники виконавчих апаратів ра-
йонної ради і районної державної адміністрації 

висловлюють щирі співчуття депутату Тернопіль-
ської обласної ради, голові постійної комісії з пи-
тань бюджету Олександру Михайловичу Стаднику 
з приводу смерті матері – Ольги Михайлівни. 

Сумуємо. Співчуваємо. Розділяємо біль непо-
правної втрати у великому горі. 

Хай земля буде їй пухом!

Членство районної організації Національної 
спілки журналістів України щиро поділяє глибокий 
сум фотокора районної газети «Голос народу» 
О.Ф.Лижечки через гірку втрату – смерть матері 
Мирослави Володимирівни і співчуває всій ро-
дині покійної.

– У якому розмірі передбачено штраф за неподання або несвоєчасне   
подання податкової звітності платником податків?

– Відповідно до пп. 120.1. ст. 120 Податкового кодексу України від 2 грудня 
2010 року за № 2755-VI (далі – Кодекс) неподання або несвоєчасне подан-
ня платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та 
сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), тягнуть  за  
собою  накладення  штрафу  в  розмірі  170  гривень за  кожне таке непо-
дання або несвоєчасне подання. Ті ж дії, вчинені платником податків, до якого 
протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою 
накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або не-
своєчасне подання.

ДПІ у Чортківському районі

ПОДЯКИ
Тяжке горе прийшло в нашу родину – після довгої 

хвороби у вічність відійшла наша найдорожча мама 
і бабуся Лижечка Мирослава Володимирівна. У цю 
важку хвилину втрати і розпачу нас не залишили, 
підтримували морально й матеріально добрі люди.

Висловлюємо найщирішу подяку всім, хто роз-
ділив наше горе – рідним, близьким, сусідам, зна-
йомим, колективу редакції газети “Голос народу”, 
райдержадміністрації, районній та міській радам, 
ЗМІ Чортківщини, фотохудожникам із Чорткова й 
Тернополя, фотосалонам і фотостудіям міста.

 Хай Господь кріпить у вірі ваші душі та серця, 
посилає кожному силу і наснагу за людяність і спів-
чуття.

Родина ЛИжЕЧКІВ.

18 березня перестало битися серце найдорожчої 
для нас людини – чоловіка, батька, дідуся Шкляра 
Зеновія Мироновича, який проживав у с. Кривень-
ке. Висловлюємо щиру подяку усім родичам, сусі-
дам, друзям, знайомим, медичним працівникам, 
педагогічному колективу, пароху отцю Григорію, 
регенту п. Ганні та усім односельчанам, які допо-
могли розділити наше горе, підтримали духовно, 
морально та матеріально і провели покійного до 
місця спочинку.

Дружина, діти, онуки.

Запитуйте – відповідаємо

посвідчення тракториста-машиніста серії АБ за № 229699, 
видане Чортківським Держтехнаглядом 12 жовтня 2009 р. на 
ім`я: КЛЯШТОФОРСЬКИЙ Іван Михайлович.

свідоцтво про право власності на житло від 27 жовтня 2003 
року, видане Чортківським обласним комунальним міжрайон-
ним бюро технічної інвентаризації в Тернопільській області у 
2003 р. за № 17 на ім`я: СПРИНСЬКА Любов Львівна.

пенсійне посвідчення серії ААА за № 88647, видане управ-
лінням Пенсійного фонду України у Чортківському районі 16 
березня 2006 р. на ім`я: ІГНАЦЕВИЧ Михайло Михайлович.

свідоцтво продавця за № 230717, видане Чортківським МНВК 
25 квітня 2000 р. на ім`я: ВЕЛИГАН Іван Володимирович.

державний акт на право власності на земельну ділянку 
серії ЯА за № 716625, виданий Чортківською РДА 14 жовтня 
2005 р. на ім`я: ТАТАРИН Ярослава Сильвестрівна.

посвідчення “Ветеран праці” серії АІ за № 625300, ви-
дане УПСЗН Чортківської РДА 3 вересня 2003 р. на ім`я: 
КУЗЬМИЧ Любов Іванівна.

свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії 
САС за № 029548, видане Горішньовигнанською сільською 
радою 11 березня 2008 р. на ім`я: ГАВРИЛЮК Дмитро 
Карлович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок аварії на 
ЧАЕС, серії В-П за № 119632, видане Тернопільською ОДА у 
1993 р. на ім`я: ВАСИЛИШИНА Людмила Павлівна.

студентський квиток серії ТЕ за № 08706055 за спеціаль-
ністю “Сестринська справа”, виданий Чортківським держав-
ним медичним коледжем 1 вересня 2011 р. на ім`я: СОВ`ЯК 
Олена Павлівна.

диплом молодшого спеціаліста серії ІБ АР за № 041304, 
спеціальність “Сестринська справа” з присвоєнням кваліфі-
кації “Медична сестра”, виданий Чортківським державним 
медичним коледжем 26 червня 2003 р. на ім`я: ОНИШКО 
Світлана Федорівна.

Вважати недійсними



N 13 (8349), 23 березня 2012 року

Вітання, оголошення8

29 березня. Тривалість дня – 12.45. Схід – 6.40. Захід – 19.26. Іменини святкують Георгій, Юліан

Вітання

Шкільний меридіан

+9 ... +14

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
24 березня

+7 ... +14

неділя
25 березня

+8 ... +9

понеділок
26 березня

+1 ... +13

вівторок
27 березня

+10 ... +13

Середа
28 березня

+4 ... +8

четвер
29 березня

+1 ... +12

п`ятниця
30 березня

Щиро вітаємо з 50-літнім ювілеєм 
Сокиринецького сільського голову 
Ярослава Андрійовича ХМИЗА, 

який він відзначатиме 26 березня.
Ювілей у Вас 
                    щасливий нині, 
Добрий, мудрий, 
                   щедрий ювілей. 
В ньому все – робота, 
                           друзі, рідні, 
Радість найдорожчих 
                         Вам людей.
Нехай здоров’я завжди 

                                                 добрим буде,
Щоб у роботі ладилося все.
За добре серце Вас шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе. 
Прийміть найкращі наші побажання, 
Яскравих квітів незабутній цвіт, 
Нехай це добре, щире привітання 
Звучить для Вас ще добру сотню літ.
Нехай Господь благословляє
Вас кожен день і щогодини,
Здоров’я, ласку посилає
Для Вас і Вашої родини.

З найкращими побажаннями 
і повагою – колектив Сокиринецької 

сільської ради.

Адміністрація, профспілковий комітет 
і колектив працівників Чортківського дер-

жавного медичного коледжу щиро вітають 
із ювілеєм викладача клінічних дисциплін 

Степана Олександровича ЧОРНОГО.
За роком рік життя 
                  невпинно лине,
Дарує весен 
                  веселковий час.
У цю прекрасну 
                  ювілейну днину
Вітання щирі 
           Ви прийміть від нас.
Хай доля шле 
         Вам і добро, і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Щиро вітаємо з Днем народження 
директора ПАП “Фортуна”

Ігоря Васильовича ФРИЧА.
Від щирого серця Вас ми вітаємо,
Усіх благ земних і небесних бажаємо;
Здоров`я міцного, якого за гроші 
                                            не можна купити,
Родинного тепла, яке ніколи і нічим 
                                                    не замінити,
Шани людської, яку не кожен 
                                            може заслужити,
Затишку в хаті, який щодня до себе 
                                                    нас манить.
Нехай Всевишній Вас оберігає,
Від бід боронить Мати Пресвята
І щедрою рукою посилає
Всіх благ на многії літа.

З повагою – завідуюча Антонівською 
ЗОШ І ступеня й учні.

Кохану дружину, люблячу матусю
Наталю Володимирівну БОЙЧУН

щиро вітаємо з 30-річчям.
Від щирого серця 
               здоров`я бажаєм,
Без нього не милі 
                            ніякі діла,
В здоров`ї – багатство 
                             і радість,
І більшого щастя нема.
Нехай життя квітує 
                    буйним цвітом
І День народження 

                                  приходить знов і знов.
І доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.
З найкращими побажаннями – чоловік, 

син Андрійко, донечка Юля.

Щиро вітаємо з 30-річчям 
дорогу донечку, люблячу сестричку
Наталю Володимирівну БОЙЧУН.

Ми Тебе щиро вітаємо.
Щастя, здоров`я і миру 
                             бажаємо.
Зичим Тобі достатку, 
                  любові й тепла.
Від друзів – поваги, 
             від людей – добра.
Щоб Твоє здоров`я
                  як кремінь було,
Щоб щастя сімейне 

                                                його берегло,
Щоб радість постійно була на порозі,
А лихо – у вічній далекій дорозі!
Хай Господь дарує Тобі ласку і тепло
На многії літа, на щастя і добро!

З любов`ю – мама, тато, сестра Іра 
з чоловіком Віктором, дідусь.

Найтепліші вітання, найщиріші побажання 
дорогій внучці, племінниці, сестрі
Наталії Володимирівні БОЙЧУН
із м. Чортків з нагоди її 30-річчя.

Нехай очі сяють ніжністю,
А серце квітне радістю,
Хай доля красива, 
                        як соняшник,
Дарує Тобі щастя райдугу!
Хай сонечко світить 
                      із ясного неба,
Бажаєм усього, 
               чого тільки треба!

Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров`я і щастя без ліку!
Хай обминають дім Твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров`я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

З любов`ю – бабця Марія, цьоця Дарка 
з сім`єю, цьоця Оксана з сім`єю 

і Степан з сім`єю.

Цими весняними днями святкуватиме своє 
80-річчя дорога мама, бабуся, прабабуся

Веронія Антонівна АНДРУСИШИН
зі с. Заболотівка.

Вже сивий туман 
             покриває волосся,
Вже діти дорослі 
                 й онуки ростуть,
А серце таке молодеє 
                                  і досі,
І руки спочинку ніяк 
                       не знайдуть.
Про кожного з нас,

Хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров`я і щастя на довгі роки.
З найщирішими вітаннями – сини Іван 
і Роман, невістки Данелія і Василина, 

внуки Світлана, Наталія, Мар`яна з 
чоловіками, правнуки Назарій і Тарас.

27 березня святкуватиме ювілей 
хороша і добра людина – наш швагро

Богдан Іванович 
ГАРНИК

із м. Чортків.
У цю прекрасну і хорошу днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай часу плин життя не зупиняє,
Хай діти і онуки тішать Вас.
Любов і щастя хай окриляють 
                                                 сьогодні,
Завтра, повсякчас.
Хай гріє душу дім, родина,
Хай серце друзі веселять.
Бажаємо Вам у такому ж дусі
Прожити других п`ятдесят п`ять.

З повагою – Олена Гайтко із сім`єю, 
Дана Іонуца із сім`єю.

продаютЬСя
2-кімнатна квартира в центрі Чорткова 

на 2-му поверсі. Загальна площа – 65,5 кв. 
м, кімнати роздільні, опалення індивідуальне, 
лічильники, 2 підвали, гараж на подвір`ї.

Тел. 068-148-19-84.

1-кімнатна квартира, 30/16/7, третій по-
верх 5-поверхового будинку по вул. Шевченка 
(біля парку). Косметичний ремонт.

Тел. 066-650-13-55.

3-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. 
Коновальця, 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.

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

Тел. 067-975-64-72.

гараж по вул. Галицькій (біля лісгоспу).
Тел. 067-324-28-77; 095-155-75-37.

2-кімнатна квартира у центрі міста на 4-му 
поверсі. Загальна площа – 44 кв. м. У квартирі 
зроблений косметичний ремонт, нова сантех-
ніка, встановлене індивідуальне опалення, 
пластикові вікна, двері. З квартирою продається 
підвальне приміщення.

Тел.: 067-905-22-44; 097-980-10-02.

житловий будинок у с. Калинівщина в хоро-
шому стані, п`ять кімнат, сучасний санвузол, по-
стійна вода, газ, гараж, комплекс господарських 
будівель, три підвали, коптильня, земельна 
ділянка 0,20 га. Загальна площа – 152,6 кв. м, 
житлова – 83,2 кв. м.

Тел. 096-820-52-02.

2-кімнатна квартира у новозбудованому 
будинку нового планування по вул. 
Незалежності (навпроти хлібозаводу), на 2-му 
поверсі, загальна площа – 73 кв. м, гараж – 21 
кв. м. 

Тел.: 066-386-80-26; 3-14-68. 

цегляний будинок у с. Горішня Вигнанка. 
Газифікований, з водопостачанням і каналіза-
цією. Загальна площа – 120 кв. м. Є три 
кімнати, кухня, коридор, веранда, підвал, 0,16 
га городу, сад, сарай – все приватизоване.

Тел.: 5-37-68; 066-451-52-39.

капуста, буряки, морква, запчастини до 
ГАЗ-53. Ціна договірна.

Тел. 067-109-13-05.

4-кімнатна квартира у будинку котеджного 
типу в с. Косів. Загальна площа – 125 кв. м. Є 
вода, газ, підвал, сарай, город 0,40 сотих. 
Земля приватизована.

Тел.: 5-13-12; 096-677-73-14.

два гаражі в кооперативі “Автолюбитель”. 
Гаражі знаходяться за інтернатом, зручний 
заїзд.

Тел. 066-703-21-64; 097-596-96-25.

масажер; пояс; апарат “друге серце” 
(лікують цукровий діабет, хвороби серцево-
судинної, нервової та імунної систем); бас-
туба ЕС і гелікон бейний; електродвигун 
5-кіловатний, низькооборотний (900 
обертів).

Тел. 097-034-32-24.

дача в кооперативі “Звіринець” над озером. 
Будинок, гараж, сарай, приватизована земельна 
ділянка 9 сотих. Якщо мрієте про рибалку, 
молодий сад, бджільництво – це саме для вас.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82.

2-кімнатна квартира в центрі міста, 
2-й поверх, з усіма зручностями, загальною 
площею – 52 кв. м, житловою – 34 кв. м, 
індивідуальне опалення, вода постійно, 
кабельне телебачення. Підвальне приміщення 
– 11 кв. м, балкон засклений.

Тел. 067-218-54-13.

2-поверховий будинок по вул. Шопена, 
приватизована земельна ділянка 13 сотих.

Тел.  096-793-71-71.

РОБОТА
торговий представник 

з/п 2000 грн./міс. (жін.)
За потреби надається житло

Тел.: 3-97-21; 096-964-95-47

Школа з 2003 року, як переможець Всеукраїнського конкурсу, 
входить до національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. У цьо-
му році колектив школи вже втретє взяв учать у Всеукраїнсько-
му конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу школи 
сприяння  здоров’ю-2012 і знову підтвердив свій статус школи 
нового типу. У Нагірянській ЗОШ збереження здоров’я дитини – 
це пріоритетний напрямок. Створено умови для покращення фі-
зичного та психічного здоров’я учнів. Належним чином обладна-
ні кабінети лікувальної фізкультури, основ здоров’я, нещодавно 
відкрито кабінет психотерапії та релаксації.

Але в особливій пошані у наших учнів фізична культура та 
спорт. Завдяки наполегливій і творчій праці вчителя  фізкульту-
ри Б.М.Пиняка учні школи стабільно займають перші та призові 
місця на районних, обласних змаганнях із різних видів спорту. 
Так, минулої суботи збірна команда району з баскетболу, ство-
рена на базі Нагірянської ЗОШ I – II ступенів (8 представників 
нашої школи та по одному учаснику з Бичківської та Давидків-
ської  ЗОШ  I – II ступенів) стала срібним призером області се-
ред шкіл  I – II ступенів, поступившись лише у фіналі сильній 
збірній Гусятинщини. До речі, в минулому році наші юнаки були 
третіми в області.

Ірина БІЛОЗОР, 
педагог-організатор

Нагірянської ЗОШ I – II  ст.

Адміністрація та колектив 
Чортківської комунальної районної 
стоматполіклініки щиросердечно 

вітають лікаря-стоматолога 
Івана Степановича КРАВЦЯ

з юілеєм.
Прийміть в цей день вітання щирі,
Бажаємо миру, здоров`я і щастя.
Щоб лихо і хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала,
Літа цвіли не просто цвітом,
А процвітали у труді,
І Ви – душею молоділи.
Здоров`я хай буде, як вода в криниці,
До серця старість не спішить.
Хай завжди люди поважають
І Бог життя благословить.

Спорт  –  це здоров’я
У Нагірянській ЗОШ I – II ступенів значна увага 

приділяється спортивно-оздоровчому напрямку 
навчально-виховної роботи. 
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Протягом віків українську церкву ліквідовували, ділили, зра-
джували, продавали, обводили довкіл пальця чужі й свої очіль-
ники. Але на ниві релігійного життя з`являлись видатні постаті, 
які відновлювали, виривали її з ворожої неволі. Маю на увазі 
Петра Могилу, Костянтина Острозького, Андрея Шептицького, 
Василя Липківського, Івана Огієнка, Мстислава (Скрипника), 
Йосипа Сліпого, Мирослава Любачівського, Любомира Гуза-
ра, Філарета та багатьох інших релігійних і громадських діячів. 
У часи бездержавності в колоніальних умовах вони відстояли й 
зберегли національну українську Церкву. І хоч вона поділена, 
проте серед ієрархів та українських патріотів визріває надія на 
створення єдиної Помісної Української Церкви.

За це об`єднання боровся Андрей Шептицький. Ще у 1941 
р., за часів німецької окупації, він звернувся до архиєпископа 
Холмського Іларіона (Івана Огієнка), до православних архи-
єреїв на Україні, але відповіді, які він одержав, засвідчили, 
що надії на об`єднання, на утворення єдиного українського 
патріархату ще не реальні.

За об`єднання українських Церков боровся Блаженнійший 
Йосип Сліпий. Він прагнув створити один патріархат для всіх 
українців. Зазначав, що Православна і Католицька Українські 
Церкви не мають суттєвої різниці. Кардинал Любачівський 
вважав, що Й.Сліпий «був беззастережним авторитетом і 
серед католиків, і серед православних». «В нього взагалі не 
було тих труднощів: православні чи католики. Бо він дивив-
ся на ті поняття з точки зору християнина часів Володимира 
Великого, бо ці поняття лише взаємно доповнюються, а не 
суперечать одне одному». З ініціативи Й.Сліпого синод УГКЦ 
у Ватикані наприкінці 70-х років минулого століття відкинув 
штучне поняття «правовірні» і замінив справжнім «православ-
ні християни». З цими словами вперше в Зарваниці під час 
Євхаристії звернувся до вірян Кардинал Мирослав Любачів-
ський. Відтоді припинилась «війна» між греко-католиками і 
православними.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) прагнув об`єднати всіх 
українців в єдину державу на засадах християнської релігії, 
виробивши концепцію національної релігії та національної 
церкви, яким є православ`я. Він писав: «Встань, поневоле-
ний віками історичний народе, в єдності, любові і щирості за 
предковічну правду свою і розправ рамена свої, пізнай себе, 
візьми в праву руку меч, а одночасно в ліву – факел культури 
й освіти, віри в Божу правду, – і ти переможеш». За його ба-
ченням, церква повинна бути «народна, рідна, національна» 
з вживанням рідної мови в церковному житті. «Рідна мова, – 
писав він, – найголовніша основа існування народу як окре-
мої нації, без окремої своєї мови нема самостійної культу-
ри... Гине мова – гине й історія, культура, Церква як чинник 
окремішності народу, як чинники, що складають твою націю» 
(«Українська культура», 1918). І ще: «Ми перші просвітились 
християнством, світ віри Христової вперше прийшов до нас і 
вже потім ми передали його на Північ, де він заводився дуже 
мляво» (І.Огієнко, «Історія українського духовенства», 1925). 
І.Огієнко – талановитий український мовознавець, історик, ет-
нограф, філософ, культуролог, богослов, громадський і дер-
жавний діяч. Знав багато мов, в т. ч. староєврейську, старо-
грецьку. Переклав на українську мову 44 богослужбові книги, 
Біблію (1942-1962), що мало велике місіонерське значення.

Великим поборником об`єднання українських православних 
церков є Патріарх Філарет: «Сподіваюся, що ми все-таки по-
будуємо одну Православну Церкву». І на запитання, чи він 
залишить патріарший престол, відповів: «Так. Але за умови 
об`єднання Київського патріархату, Московського і Автоке-
фальної Церкви в Одну Церкву. І не тільки об`єднання, а й ви-
знання Української Помісної Церкви, в тому числі й Москвою. 
І тоді, якщо я не буду вже потрібний, то готовий залишити 
посаду. А поки ми прямуємо до цього, я не маю права йти і 
не піду з цієї посади, доки буду живий. Тому що треба пра-
цювати на утворення єдиної Помісної Православної Церкви». 
(Патріарха Філарета оцінюю не за тим, ким він був, а за тим, 
ким він є зараз).

Обнадіює в цьому єднанні те, що більша частина єписко-
пату і духовенства Московського патріархату за збереження 
самостійної і незалежної Церкви. Останні події, які розгорта-
ються в стані Московського патріархату в зв`язку з хворобою 
Патріарха Володимира, свідчать про наявний його розкол.

Наприкінці 2011 р. Блаженніший Святослав утворив Львів-
ську, Івано-Франківську, Тернопільську митрополії як осно-
ву для створення Патріархату Української Греко-Католицької 
Церкви. Його створення Блаженніший пов`язує зі структурою 
церкви, яка існувала за часів Київської Руси-України. Це під-
тверджує готовність на ділі реалізувати ідею відновлення 
єдиної Київської Церкви, про що заявляв Кардинал Любомир 
Гузар. Він стверджував: «Єдина Помісна Церква можлива». 
Глава УГКЦ Патріарх Святослав заявив, що вірить у можли-
вість створення єдиної Помісної Української Церкви.

(Далі буде)

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Стара Ягільниця

Позаяк останнім часом у нашій «ра-
йонці» неодноразово торкались теми 
ЗМІ та їх ролі в житті суспільства, ви-
рішив і я вставити свої «п’ять копійок» 
в цю непросту, нерідко ще й дратівливу 
тему. 

Згадую, як жадібно читали ми газети, 
які переважно мали формат «бойових 
листків» або «заводських гудків», в кінці 
1980-х та на початку 1990-х років. Всі 
сподівались знайти в них Слово Прав-
ди, яке за 75 років керування «єдиної 
і непогрішної» партії робітників і се-
лян, а насправді, партії недоторканих 
бюрократично-номенклатурних «бож-
ків», було за сімома печатями спецар-
хівів або ж настільки «відредагованим» 
партійними істориками та ідеологами, 
що потрібно було докласти немалих зу-
силь, щоб очистити його від густого на-
льоту брехні та перекручень. І газети в 
той час зробили свій певний внесок в 
очищення як історії, так і багатьох осо-
бистостей української культури та іс-
торії, заборонених або ж замовчуваних 
компартійними «сірими кардиналами» 
від ідеології. Фактично, багато з нас тоді 
вивчали НАШУ ІСТОРІЮ з газет. Та все 
ж ще й досі чимало сторінок з нашої не-
простої історії покрито білими плямами, 
оскільки ті ж спецархіви знаходяться під 
пильним оком московських спецслужб. 

У нашій постсовдепівській країні, без 
традицій демократії, влада готова на 
все, щоб у будь-який спосіб втрима-
тись… при владі. І використовує для цьо-
го всі свої можливості (і в першу чергу, 
так званий адмінресурс – безвідмовний 
і всесильний). В країнах західної демо-
кратії влада це, в першу чергу – відпові-
дальність перед виборцями, перед гро-
мадою і, звичайно, повага до четвертої 
незалежної гілки влади – до преси, яка 
сміливо, не озираючись, критикує вла-
ду, викриває всі порушення своїх по-
вноважень посадовцями усіх рівнів. У 
нашій країні влада це – і не в останню 
чергу, – статус, престиж, можливість 
доступу будь-куди, недоторканість, все-
дозволеність і лише позірна повага до 
преси, до ЗМІ, які все ще залишаються 
залежними від тих, хто її фінансує… на 
гроші з народної «кишені». На жаль, до-
водиться також констатувати, що і ті, хто 
позиціонують і пафосно називають себе 
демократами-патріотами, і ті, хто, не 
менш пафосно називають себе демо-
кратами, хоча й без патріотичного «при-
смаку», однаково чіпляються за владу, 
коли приходить час виборів, а разом з 
ними потенційна ймовірність (а в нашій 
країні вона має ще й чіткі ознаки страху) 
її (владу) втратити. Щоправда, методи 
«чіпляння» за владу у перших, так би мо-
вити, м’якші, ніж в тих, хто лише демон-
струє свою демократичність, особливо, 
під час візитів до демократичних країн. 

Будь-яка критика не подобається ні-
кому. Щоправда, критикуючи когось із 
керівників, а особливо районної чи місь-
кої влади, ризикуєш «нарватись» на до-
сить дратівливу реакцію. Оскільки влада 
у всі часи дуже хворобливо реагувала і 
продовжує реагувати на критику, і пере-
важно кваліфікує її, як необґрунтовану, 
неконструктивну чи суб’єктивну. У нас 
помиляються лише підлеглі. Влада – ні-
коли. Але навіть не це дивує тих, хто так 
чи інакше публічно висловлює незадо-
волення тим, як керують містом, райо-
ном, країною владні «капітани». Дивує 
те, як саме влада реагує на критику чи 
пропозиції тих, «кому більше всіх тре-
ба». А ніяк. І не буде реагувати. «Ви там 
собі пишіть свою писанину, а «нам своє 
робить» – ось приблизно таку реакцію 
можна передбачити від непомильних 
можновладців. І продовжуватиметься це 
довго, досить довго. До тих пір, поки не 
з’явиться у нашому місті, районі ГРО-
МА-ДА. Пригадую, як у кінці 1990-х в 
одному бельгійському містечку якийсь 
бузувір познущався над неповнолітні-
ми дівчатками. І тоді, без жодних офі-
ційних чи партійних закликів, на вулиці 

міста вийшла громада – майже все на-
селення – з вимогою покарати нелюда. 
Знаю напевне, що якщо, не дай Боже, 
щось подібне станеться в нашому міс-
ті, воно, напівсонне, буде сидіти вдома, 
зависати в соцмережах, дивитись свої 
улюблені нудотні сльозогінні серіали, 
«95-ті квартали» з їх нібито сміливими 
і гострими випадами проти влади. Не 
дивно, що влада досить толерантно, 
точніше, індиферентно ставиться до по-
дібних сатирично-гумористичних про-
грам, які «випромінює», наче радіацію, 
наш «зомбоящик». «Смійтесь, жартуйте, 
критикуйте всіх – від сільського голови, 
начальника ЖЕКу і аж до Самого – голо-
вне, щоб люди сиділи вдома і не вихо-
дили на вулиці». Влада таких жартівників 
позаочі «ніжно» називає клоунами. А ще 
в нас є дуже «захопливі» тележуйки (все 
з того ж «зомбоящика») – це політичні 
ток-шоу, які давно вже нам замінили те, 
що в Давній Русі називали вічем. Дійсно, 
навіщо виходити на майдан і протестува-
ти, якщо влада забуває виконувати свої 
обіцянки – посидів біля «зомбоящика», 
випустив пару, відматюкав від душі всіх 
і вся і… знову завтра на роботу. Якщо 
вона, звичайно ж, є. А там не за гора-
ми й вибори. Може, хоча б перед ними 
влада підкине якийсь «бонус-халяву», 
наприклад, підвищить зарплату чи пен-
сію аж… на 10 гривень. Собі ж вона вже 
даааавно все підвищила або ж отримує 
на дурняк. 

Влада лише тоді проснеться (і не 
лише у нашій країні!), коли проснеться 
населення села, міста, країни і нарешті 
стане громадою, переймаючись не лише 
своїми, нерідко містечковими або мер-
кантильними проблемами, а й важливи-
ми проблемами села, міста, країни. Так 
будувалась і будується ще й зараз де-
мократія в цивілізованих (від лат. civilis 
– гідний, вихований) демократичних 
країнах. Можливо, звучить це занадто 
пафосно і категорично, але демократія 
стабільна лише тоді, коли стоїть на дієвій 
участі громади в суспільно-економічному 
житті міста, містечка, села і впливі відпо-
відної громади на діючу владу. І не лише 
в час виборів, а й у міжвиборчий період. 
Адже хто може гарантувати, що впро-
довж чотирьох-п’яти років влада не на-
робить непоправних помилок, які можуть 
бути надто дорогими для суспільно-
політичного та економічного життя кра-
їни та її бюджету зокрема. 

Навряд чи у нашій країні хтось все ще 
наївно вірить, що в ній всі рівні перед за-
коном і Конституцією. Поки що, на жаль, 
діє один «надійний» для тих, хто «зверху», 
принцип: «Друзям – все, ворогам – за-
кон». Цілком ймовірно, що, прочитавши 
ці рядки, в яких фактично нічого рево-
люційного чи надзвичайно нового немає, 
якийсь читач іронічно-єхидно зауважить, 
що «легко писати – важче зробити». І я, 
звісно ж, можу погодитись з ним. Та все 
ж все починається, як відомо, зі Слова. 
І розуміння того, що ми заслуговуємо на 
гідне, тобто краще, життя, без прогинан-
ня перед будь-якою владою. Як колись 
казав китайський реформатор Ден Сяо-
пін: «Мені байдуже, якого кольору кішка 
– головне, щоб вона ловила мишей». Від 
себе додам: «Щоб вона лише не була 
червоного або коричневого кольору, під 
якими встановлювали свою «демокра-
тію» комуністи та фашисти». 

Читаючи нашу місцеву пресу, скла-
дається враження, що наша влада, як 
міська, так і районна, не лише ні в чому 
не помиляється, а й все знає. У часи 
«оранжевої» влади діяла єдина опози-
ційна до міської виконавчої влади газета 
«І-плюс». Не можу сказати, що критика 
її була надто гострою, і, ба більше, що 
представники влади на неї адекватно 
реагували чи прислухались, та все ж 
публікувались в ній різної тональності 
матеріали. Не озираючись і без пере-
сторог на кшталт: «А що на це скажуть в 
області чи стольному граді?!». Сім років 
тому наша районка наважилась надру-
кувати (без редакційного «обрізання») 
мій фейлетон про «бурхливу» діяльність 
одного з наших «суперпатріотичних» 
нардепів від «Нашої України». Але вже 
чи не наступного ж після виходу газе-
ти дня почув не від одного патріотично 
налаштованого «демократа«, мовляв, як 
ТАКЕ могли опублікувати про «нашого» 
депутата! Мені подумалось, що в той 

день демократія закінчилась. Виявляєть-
ся, що з «недоторканих» (майже за Дж. 
Оруелом) у нашій країні є більш «недо-
торкані». Зараз їх, щоправда, стало ще 
більше. Тепер треба добре подумати, що 
і як написати, щоб, не дай, Боже, не об-
разити «незаслуженою критикою» нашу 
високу столичну владу – від президента 
та міністрів. Наші районні, обласні, за-
галом майже всі українські місцеві ЗМІ 
перетворились в «станції обслуговуван-
ня» своїх спонсорів: місцевих рад та/або 
адміністрацій. Адже відомо, що хто пла-
тить, той і замовляє музику. І сказати, 
коли наша місцева преса стане справ-
ді незалежною, не наважиться, мабуть, 
ніхто. Надто вже глибоко сидить в голо-
вах наших можновладців на всіх рівнях 
оте «солодке» бажання мати приручену 
і слухняну пресу. Нібито й дурничка, та 
все ж приємно, коли тебе лише хвалять. 
Або ж, принаймні, не дратують крити-
кою. Незаслуженою, звісно ж. 

У світовій практиці державного ме-
неджменту було і є немало прикладів, 
коли високих можновладців притягували 
до суду. І не лише у формі «вишуканої» 
помсти своїм політичним противникам, а 
й за конкретні фінансово-економічні зло-
чини. Всі прекрасно знають і розуміють, 
що і ті, хто були при владі, і ті, що за-
раз при ній, не безгрішні. Але до тих пір, 
поки судова влада (у першу чергу вища) 
буде підконтрольна владі політичній, у 
нас демократії не буде. Більшість з нас 
після багатолітнього однопартійного ма-
разму геронтократії «кремлівських стар-
ців», перебуваючи в стані ейфорії після 
проголошення незалежності, повірила, 
що з нею автоматично прийшла справ-
жня ДемоКратія, тобто, НародоВладдя. 
Але, як відомо, в старі міхи молоде вино 
не наливають. А у наші міхи налили. От 
воно й кисне вже двадцять з гаком ро-
ків. Зміни прийшли… без змін. Зовні ми 
вже ніби в Європі. Проте розчарування і 
зневіра, яку залишили після себе «оран-
жеві» вожді, надовго відбили в тих, хто 
у них тоді повірив, бажання надіятись і 
вірити в справжні якісні зміни. 

До речі, те, як підступно теперішня 
влада намагається розправитись з га-
зетою «Експрес», яка чи не єдина як в 
західному регіоні, так і усій країні за-
лишається незалежним і об’єктивним 
рупором демократії, яким повинна бути 
четверта влада, і яка безпристрасно ви-
криває всіх порушників закону, незважа-
ючи на їх партійні кольори, свідчить про 
те, що у нас ще діє принцип-понятіє «хто 
зверху, той і правий». 

Єдине місце, куди влада ще не добра-
лась зі своїм «вказівним перстом» – це 
Інтернет. Але й він ще довго буде про-
гравати в змаганні за промивання мізків 
електорату одноразового використання та 
за його голоси у «критичні дні» існування 
влади – перед виборами – такому інфор-
маційному монстру, як «телезомбоящик», 
який майже повністю підконтрольний «Ве-
ликому брату» – центральній владі. 

Колись Курт Воннеґут, письменник і 
гуманіст, казав, що митці, як найчутли-
віші представники суспільства, повинні 
попереджувати суспільство про небез-
пеку, як колись канарейки своєю пове-
дінкою попереджували гірників про по-
яву в шахті небезпечного для їх життя 
газу. Таку ж місію «канарейок в шахті» 
повинні виконувати і журналісти, які по-
винні попереджувати громаду про ймо-
вірну небезпеку, і в тому числі небезпе-
ку для демократії і людської гідності. 

Наша преса, у першу чергу, звичайно 
ж, місцева, приречена обслуговувати 
своїх спонсорів. Біда це чи вина журна-
лістів – важко сказати. Мабуть, – в різній 
мірі – і перше, і друге. І жодні звернення, 
конференції, резолюції, обміни думок, ві-
зити «видатних» членів Спілки журналіс-
тів у звільнення її від надмірної уваги та 
«рекомендацій» «руки, що дає і годує» не 
допоможуть. Все поки що лише залежить 
від терпимості, порядності та чесності 
місцевої (міської, районної, обласної) 
влади-спонсора. І порядності та чесності 
журналістів. Перш за все, перед самими 
собою, тобто своїм сумлінням. Щоб вони 
змогли колись сказати тим, хто прийде 
після них, словами Поета: «Ми не лукави-
ли з тобою, ми просто йшли; у нас нема 
зерна неправди за собою». 

Олександр  КАЗЬВА

Поміркуємо

Чи потрібна Помісна 
Українська Церква?
Нині, в часі Великого Посту, ми всі чимраз більше 

зосереджуємося в молитві, застановляємося 
над розважаннями про роль в житті суспільства 
релігії та церкви. Мабуть, якраз доречним стане 

усистематизоване ретельне дослідження з приводу 
очікуваного багатьма верствами українства об`єднання 

Церков одного з найінтелектуальніших наших 
дописувачів Романа Критюка.

Точка зору

Преса,  влада  і  демократія, 
або  ЗМІ  без  змін?

«Я роблю, що можу і вмію. 
Зробіть краще. Але не мовчіть.» 

Автор маловідомий 

«Господи, пробач мені 
моє зухвальство, 

що я сподіваюсь бути почутою.»
Ліна Костенко
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Ракурс

Засторога

Держкомзем інформує

За запасами доступних до викорис-
тання водних ресурсів Україна належить 
до малозабезпечених країн, на одного 
жителя припадає близько однієї тисячі 

кубів води, а цього недостатньо. Адже 
за міжнародною класифікацією на лю-
дину потрібно 6,19 тис. кубів води на 
рік. Звідсіля й забезпеченість водними 
ресурсами нашого району вважається 
недостатньою. А вони в основному фор-
муються з місцевого стоку у струмковій 
мережі, а також з транзитного річкового 
стоку, який надходить із суміжних райо-
нів та областей, а це 13 річок протяжніс-
тю 237 км. Крім цього, частина ресур-
сів поповнюється з підземних вод (а це 
78 свердловин), а також запасів води, 
зосереджених у 72 ставках з об`ємом 
води 4452 тис. кубометрів. Для раціо-
нального використання водних ресурсів 
першочерговим завданням усіх суб`єктів 
господарювання в умовах, що склалися, 
є забезпечення економії води, відтво-

рення та утримання в належному стані 
водних ресурсів.

У своїй діяльності Чортківське міжра-
йонне управління водного господарства 

передусім акцентує на недопущенні за-
бруднення поверхневих вод та створен-
ня належним чином навколо водойм, 
малих річок, каналів прибережних за-
хисних смуг, де має бути обмежений і 
регламентований режим господарської 
діяльності. Торік інженерною службою 
управління обстежено водні об`єкти 
(ставки, потічки, свердловини) в усіх 
селах району. Значну увагу звернуто 
на безаварійне функціонування гідро-
технічних споруд. Картина нерадісна – 
майже кожна з них потребує ремонту, 
малі річки, потічки в селах у жахливому 
стані, замулені, захаращені поваленими 
старими деревами, сміттям. Під час зу-
стрічей зі старожилами в селах чуємо їх 
сумні спогади про ті часи, коли у потіч-
ках можна було купатися, настільки вони 

були глибокі, а також ловити рибу. Зга-
дують люди, що дерева йшли на паливо, 
а береги обкошувались на сіно. Сипати 
сміття у воду вважалося за гріх.

Можливо, працівниками управління 
ще недостатньо ведеться пропагандист-
ська, освітня робота серед населення, 
але без допомоги сільських, церковних 
громад нам не обійтися в питанні важ-
ливості збереження водних ресурсів у 
кожному селі. Наша спільна мета – за-
цікавити орендарів ставків: а в якому 
стані потічок, що постачає воду до цьо-
го ставка, безпечність гідроспоруди, ко-
тра завтра може перекреслити видиме 
благополуччя, стан джерел – адже витік 
кожного струмка чи річечки починаєть-
ся саме з природного джерела-зародка 
водної артерії. За рахунок цих витоків 
поповнюються водою наші річки та став-
ки. Тому здавна людина завжди турбу-
валася про чистоту струмочка, водного 
джерела, очищала їх від мулу та упоряд-
ковувала.

Усвідомлюючи важливість проведення 
таких заходів, Чортківське міжрайонне 
управління водного господарства широ-
ко пропагує та закликає громадськість 
активно включатись в роботу з віднов-
лення природних джерел. Як нині не зга-
дати співпрацю зі Звиняцьким сільським 
головою Н.О.Безушко. Всю свою душу 
вклала Надія Олексіївна у відтворення 
трьох джерел у с. Звиняч. За сприяння 
директора ПАП «Дзвін» В.С.Градового, 
безмежної любові до своїх витоків сіль-
ського голови та стараннями працівників 
Чортківського МУВГ виросла прикраса 
села – комплекс із трьох джерел, освя-
чений на Великодні свята (на знімку). 
На кошти не поскупились – на ці робо-
ти було виділено зі сільського бюджету 
11,5 тис. грн. У планах сільського голови 
– розчищення потічка у с. Скомороше, а 
також упорядкування джерела в центрі 
с. Звиняч.

Хочеться, щоб до співпраці об`єдна-
лися й інші громади сіл, бізнесові струк-
тури. Усі мають зрозуміти: вода – безцін-
ний природний ресурс, який необхідно 
берегти, примножувати та раціонально 
використовувати.

Петро НИКИТЮК, 
головний інженер Чортківського 

міжрайонного управління 
водного господарства

Напруженою залишається ситуація 
у Чортківському районі. Торік захворі-
ло більше ніж попереднього – 46 на-
ших земляків, у 22 виявлено недугу в 
запущеній стадії. Однією з основних 
причин стрімкого поширення епідемії 
туберкульозу в Україні є необізнаність, 
непоінформованість населення щодо 
шляхів уникнення цього захворювання, 
важливості його своєчасного лікування 
та профілактики в повсякденному житті. 
Кожен з нас щодня вирішує безліч різ-
них проблем та питань. Часом “нагаль-
ні” та “невідкладні” справи примушують 
забути про себе. Навіть почуваючи себе 
хворими, ми відкладаємо візит до ліка-
ря, бо не вважаємо недугу вартою уваги 
та дорогоцінного часу. 

Туберкульоз є небезпечним та дуже 
важким захворюванням, але на почат-
ку він має “прихований” перебіг. Часто 
людина, що захворіла, вважає, що пере-
втомилася або має застуду. Тому люди 
звертаються до лікаря лише після появи 
важких симптомів, коли лікування наба-
гато складніше та триваліше.

Найчастіше зараження відбувається 
повітряно-крапельним або повітряно-
пиловим шляхом. Хворий на так звану 
відкриту форму туберкульозу під час 
кашлю виділяє у повітря разом з кра-
пельками мокротиння або слини палич-

ку Коха. Людина, що знаходиться поруч 
та вдихає ці заражені крапельки, може 
бути інфікована. Всі інші форми тубер-
кульозу не є небезпечними з точки зору 
передачі збудника захворювання. Най-
більшу вірогідність захворіти має та лю-
дина, в якої під час “зустрічі” з мікобак-
терією туберкульозу знижений імунітет. 
Високий ризик захворіти мають люди, 
які знаходяться у постійному контакті з 
хворими на “відкриту” форму туберку-
льозу; ті, хто курять, зловживають алко-
голем або вживають наркотики; люди, 
що мають знижений імунітет через не-
достатнє харчування та погані екологічні 
умови життя, перевтому, стрес або че-
рез наявність хронічних захворювань. 

Згідно із Законом України “Про бо-
ротьбу із захворюванням на туберку-
льоз” дітям безкоштовно проводяться 
обов’язкові профілактичні щеплення 
від туберкульозу. Дані досліджень до-
водять, що таке щеплення дає досить 
тривалий та надійний імунітет, але, на 
жаль, не захищає стовідсотково від за-
хворювання.

Тож існує лише одна можливість попе-
редження поширення хвороби – якнай-
швидше виявлення та лікування хворих 
на туберкульоз.

Симптомами туберкульозу є: кашель, 
частіше сухий, що триває понад 2–3 

тижні, кровохаркання (наявність крові у 
мокротинні, що виділяється при кашлі), 
підвищення температури без очевид-
них причин упродовж 5–7 днів, заду-
ха, раптове схуднення, погіршення або 
відсутність апетиту, постійна слабкість, 
підвищена втомлюваність та пітливість, 
особливо вночі. Остаточний діагноз 
“туберкульоз” може встановити тільки 
лікар-фтизіатр, який спеціалізується на 
лікуванні туберкульозу) після додатко-
вого обстеження в тубдиспансері.

Обстеження просте та безпечне: 
складається з рентгенографії, аналізу 
мокротиння та додаткових, призначених 
лікарем за потреби загальноклінічних 
аналізів. Згідно з діючим законодав-
ством туберкульоз в Україні лікується 
безкоштовно.

Жодний відомий народний засіб не 
може вилікувати туберкульоз. Народні 
методи можна використовувати як до-
повнення до основного лікування після 
консультації з лікарем. Але втрачати 
час на спроби вилікуватися народними 
методами при туберкульозі не можна 
в жодному разі. Це може призвести до 
виникнення ускладнень, небезпечних 
для життя.

Повне одужання можливе за умови 
раннього початку та суворого дотриман-
ня режиму лікування і рекомендацій лі-
каря. При ускладнених формах лікуван-
ня більш складне та тривале, але повне 
одужання теж можливе. Головне – вчас-
но звернутися за медичною допомогою.

Михайло ЧЕРКАСОВ, 
головний лікар Чортківського                          

протитуберкульозного диспансеру

Проект землеустрою розробляється з метою організації сіль-
ськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогос-
подарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань 
для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, 
забезпечення раціонального використання та охорони земель, 
створення сприятливого екологічного середовища і покращення 
природних ландшафтів. Він розробляється на підставі рішення від-
повідного органу виконавчої влади, органу місцевого самовряду-
вання або суду про проведення робіт із землеустрою та укладеного 
відповідно до нього договору між землевласником та розробником 
проекту землеустрою. До договору замовник додає копії докумен-
тів, що посвідчують право на земельну ділянку, рішень органів міс-
цевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеу-
строю, а також агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, 
історії полів за останні три-п’ять років.

Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на 
його розроблення, складеного з урахуванням нормативів опти-
мального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-
сільськогосподарських регіонах, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року за № 164, і по-
годжується з відповідною сільською, селищною радою. Погодже-
ний проект землеустрою підлягає державній експертизі землевпо-
рядної документації в установленому законом порядку. Відомості 
затвердженого проекту землеустрою підлягають в установленому 
порядку внесенню до державного земельного кадастру.

Володимир ДЗЮБА,
 в. о. начальника управління Держкомзему

 у Чортківському районі

Слід знати, що ввезення в Україну продукції рослинного похо-
дження допускається лише при наявності: карантинного дозволу 
на імпорт, який видається Головною інспекцією з карантину рослин 
України; заяви в дозвільний центр райдержадміністрації; заяви на 
проведення фітосанітарних процедур; фітосанітарного сертифіка-
та; митного оформлення вантажу після фітосанітарного контролю. 

Забороняється ввезення в Україну із зарубіжних країн продукції 
рослинного походження, в якій виявлено карантинні та інші небез-
печні шкідники, хвороби рослин і бур’яни, всі види культур живих 
грибів, бактерій, вірусів, за винятком зразків, які завозяться для 
наукових цілей. Підкарантинна рослинна продукція, яка вивозиться 
з України в зарубіжні країни, повинна відповідати умовам, перед-
баченим міжнародними договорами з карантину із захисту рослин, 
а також торгівельними договорами (контрактами).

Зауважуємо, організації, приватні та фізичні особи, які відправ-
ляють рослинну продукцію, зобов’язані за 30 днів до відправлення 
продукції за межі України повідомити державну службу з карантину 
рослин про відвантаження; спільно визначити місця відвантаження 
продукції, а за 15 днів до відвантаження пред’явити продукцію, що 
іде на експорт, для перевірки та лабораторної експертизи. За 10 
днів до відправлення продукції звернутись у дозвільний центр рай-
держадміністрації. За 5 днів подати заяву з усіма реквізитами на 
видачу фітосанітарного сертифіката.

Продукція, яка відправляється з області в область у межах Украї-
ни, супроводжується карантинними сертифікатами, процедура від-
правлення така ж, як для фітосанітарного сертифіката.

Винуватці в порушенні положення Закону України «Про карантин 
рослин» притягаються до відповідальності згідно із законодавством 
України.

За довідками звертатися за тел. 3-18-51.
Юрій СТРОЦЕНЬ,

провідний спеціаліст – 
державний інспектор Чортківського ПКР

Проект землеустрою: 
для чого він?

Управління Держкомзему у Чортківському районі, 
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 
2 листопада 2011 року за № 1134 «Про затвердження 

порядку розроблення проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь», повідомляє 
про необхідність їх розроблення.

Заувага

І рослини на карантині
На часі найактуальнішим питанням в інспекції 
з карантину рослин по Тернопільській області 

є порядок проведення карантинних заходів 
при ввезенні в Україну та вивезенні з неї насіння, 

рослин і продукції рослинного походження.

Вода: так просто і так складно
У листопаді 1992 року на 47-й сесії Генеральної асамблеї ООН 

прийнято Резолюцію про відзначення 22 березня Міжнародного дня 
води. Головна мета започаткування такого Дня – чергова нагода 
привернути увагу суспільства, всіх людей до водних ресурсів, 
до води, яку ми щоденно споживаємо, від якості якої залежить 

здоров`я та тривалість життя людини.

«Зупиніть туберкульоз, поки я живий!»
Під таким гаслом цьогоріч, 24 березня, відзначається Всесвітній 
день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Ця соціально 
небезпечна інфекційна хвороба стала проблемою для багатьох 

держав світу, але найгостріше постала в країнах Східної Європи 
та країнах, що розвиваються. Щороку в світі виявляють 

від 7 до 10 млн. осіб, які вперше захворіли на туберкульоз, 
а помирає від нього майже 3 млн. людей. Загальна кількість 

хворих на туберкульоз становить 50–60 мільйонів.

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 

оцінки об’єкта комунальної власності 
Назва об`єкта та місцезнаходження: приміщення будинку сіль-

ської ради у с. Біла по вул. Штокалівка, 158; приміщення сільського 
будинку культури у с. Біла; приміщення амбулаторії лікаря сімейної 
медицини у с. Біла.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру орендної 
плати. Документи для участі у конкурсі приймаються до 9.04.2012 р.

Із переліком необхідних документів, що подаються на розгляд ко-
місії можна ознайомитись за адресою: с. Біла, вул. Штокалівка, 158, 
каб. № 2, (кожного робочого дня тижня), або за тел.: (03552) 55-2-42.

Конкурс відбудеться 12.04.2012 року за адресою: с. Біла, вул. Што-
калівка, 158, каб. № 2.


