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Виходить з 1939 року

Хресна ходаЗнамениті земляки

Василя Стефаника я люблю давно, напевно, від 
першого доторку душею до його творів, бо оцю екс-
пресію, квінтесенцію усієї гами людських почуттів, 
а особливо болю, невиправданих сподівань, туги, 
що їх здатен одним словом, фразою, реченням пе-
редати цей письменник, неможливо не виокремити 
серед інших та не полюбити. Власне, напевно, за-
вдяки Стефаникові й розпочалося моє захоплення 
Брилинським як актором, зрештою, інших вистав з 
його участю (а їх було більше 120-ти) я й не бачила 
(до мого сорому), та декламування Стефаникових 
«Синів» запам`ятала на усе життя.

Юрій Брилинський читав новелу В.Стефаника 
«Сини» у сільському будинку культури для своїх ко-
лишніх земляків. Сільська сцена і Брилинський, Сте-
фаник і селяни – як можна поєднати непоєднуване?  
– вигукне набундючений міщанин. Так, саме так, за-
служений артист України, актор Львівського націо-
нального драматичного театру ім. М.Заньковецької 
Юрій Богданович Брилинський, готуючи нову про-
граму за творами відомого українського новеліста 
«Давня мелодія», прагнув перевірити правильність 
свого трактування цього автора на долинянах та 
шульганівчанах. Бо й справді, хто краще зрозуміє 
селянина, як не такий самий землероб? 

(Закінчення на 4-й стор.)

Великий піст – то містерія хресного шляху Ісуса 
Христа, що поохочує нас взяти і свій хрест та піти 
слідом за Богочоловіком. А хресна хода – своєрідна 
кульмінаційна точка довготривалих терпінь. І вона си-
лою молитви, стократ повторюваної в цьому часі не-
ложними устами вірних, спонукає уподобитися благим 
намірам Того, хто прогинався й падав під хрестом, аби 
визволити нас від гріха. А потому був розп`ятий. Спо-
нукує нас множинно – попри вік та рід занять, прина-
лежність до релігійних конфесій. Тому-то так численно 
зійшлося люду минулої неділі о третій годині пополу-
дню до старенької праматірної церкви Вознесіння Гос-
поднього у Чорткові – храму, на котрому спочили віки. 
Тут відправлено першу стацію або стояння (зупинку) 
Хресної дороги. Вона – чи не найпромовистіша: адже 
кожен з нас чи й не щодень вільно чи невільно, поді-
бно до Пилата, засуджує Ісуса своїми гріхами, осу-
джуючи інших. Бо Він мовив: «Усе, що зробили одно-
му з братів Моїх менших, ви Мені зробили...». Звідсіля 
широченна людська повінь – численніша, як будь-коли 
раніше, процесійно вирушає в довготривалу хрес-
ну ходу. Її очолюють двоє єпископів – митрополит і 
архиєпископ Тернопільсько-Зборівської митрополії 
УГКЦ Василій Семенюк та єпарх Бучацький владика 
Дмитро Григорак, ЧСВВ, а також понад двадцятеро 
священиків різних конфесій, богопосвячені особи. 
Величезного дерев`яного хреста в оточенні варти – 
римських легіонерів – несуть насамперед чоловіки. 
Перегодом, в часі довготривалих терпінь ходи, хреста 
перебиратимуть на свої тендітні плечі, уподобившись 
жінкам-мироносицям, й парафіянки різних міських 
храмів, а також рівно й молодь – юнаки та юнки, про-
відники християнських молодіжних осідків, діти. Під-
несено й терпляче простуватимуть з нелегкою ношею, 
під хрестом, злучені єдиним духовним поривом, різні 
спільноти вірних, релігійних та світських громадських 
формацій, інтелігенції краю, очільники влади району. 
На кожній стації соборно молимося й палко уподо-
блюємося біблійному Симеонові з Киринеї, що допо-
магав знемагаючому Ісусові нести Його ж розп`яття 
на Голгофу; прагнемо подібно до Вероніки, котра вти-
рала хусткою лице Спасителя й на ній зостався його 
відбиток, слізьми жалю щодень змивати свої гріхи; як 
Він, знемагаємо під хрестом, аби з покорою приймати 

погорду світу. Аби наприкінці того шляху відчути по-
легкість ноші й визволення від гріха.

Чотирнадцятьма зупинками-стояннями охоплено 
всі чортківські храми, каплиці, пам`ятні хрести, побіля 
котрих читалися страсні Євангелія, віршовані розва-
жання, а упродовж хресної ходи линули з вуст спудеїв 
Чортківської дяківсько-катехитичної академії ім. свя-
щенномученика Григорія Хомишина духовні наспіви, 
виконувані в часі Великого посту.

(Закінчення на 4-й стор.)

Сягнути голосом небес, 
або Юрієві Брилинському 

– сімдесят!
У неділю, 25 березня ц. р., у Львівському 

національному драматичному театрі 
ім. М.Заньковецької відбулися урочистості 

з нагоди святкування 70-річчя від дня 
народження заслуженого артиста України 

Юрія Богдановича Брилинського (на знімку), 
вихідця із с. Шульганівка нашого району. 

Столицю Західної України із намірами 
привітати знаменитого земляка відвідала 

делегація сіл Долина і Шульганівка.

«Ярмо бо Моє любе, 
а тягар Мій легкий...»

В часі тривання Великого посту подолано його «екватор»: вже поминула Хрестопоклінна неділя і ось, 
тижнем пізніше, ми традиційно полишаємо домівки, беремо свої хрести і поміж терпінь цього світу слідом 

за терплячим Спасителем вирушаємо хресною ходою на Голгофу своєї душі.
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Звернення

депутатів Чортківської районної ради Тернопільської 
області щодо погашення заборгованості перед управлінням 

Пенсійного фонду України у Чортківському районі

Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської 
області, стурбовані критичною ситуацією, що склалася із ви-
платою доплат до пенсій непрацюючим пенсіонерам, які про-
живають в зоні радіоекологічного контролю, та дітям війни, як 
це встановлено Законами України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» та «Про соціальний захист дітей війни».

З 1 серпня 2011 року у Чортківському районі припинено 
виплату доплат до пенсій, додаткових пенсій за шкоду, запо-
діяну здоров`ю, за рішеннями судів.

Крім того, станом на 1 березня 2012 року в районі за-
лишаються невиплаченими доплати до пенсій, нараховані 
відповідно до рішень судів на період до 22 липня 2011 року 
(до прийняття постанови Кабінету Міністрів № 7451 від 
6 липня 2011 року «Про встановлення деяких розмірів 
виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету») 5515 громадянам на загальну суму 35 265,91 тис. 

грн., в тому числі:
– 3746 громадянам на суму 30 414,65 тис. грн. – встанов-

лені відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», з них 108 осіб на суму 4480,51 тис. грн. з числа 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії; 
36 особам на суму 719,40 тис. грн. з числа ліквідаторів на-
слідків аварії на ЧАЕС;

– 1769 громадянам на суму 4851,26 грн. – встановлені відпо-
відно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

Таким чином, ми констатуємо наявність заборгова-
ності управлінням Пенсійного фонду України у Чортків-
ському районі за рішеннями судів перед непрацюючими 
громадянами станом на 1 березня 2012 року відповідно 
за період до 22 липня 2011 року в сумі 35 265,91 тис. 
гривень.

Розуміємо, що управління Пенсійного фонду України в 
Чортківському районі самотужки таку проблему вирішити не 
в силі.

Враховуючи вищезазначене, вимагаємо дати доручення 
Кабінету Міністрів України погасити заборгованість перед 
управлінням Пенсійного фонду України у Чортківському ра-
йоні в сумі 35 265,91 тис. гривень для здійснення  виплат  до 
пенсій за рішеннями судів.

Звернення прийнято на тринадцятій сесії Чортківської 
районної ради шостого скликання 

20 березня 2012 року

Президенту України
Януковичу В.Ф.

Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.

Прем`єр-міністру України
Азарову М.Я.

Звернення
депутатів Чортківської районної ради Тернопільської 

області щодо неприпустимості наруги над державною 
мовою та історією України

Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської об-
ласті, обурені ініціативою Дмитра Табачника зменшити у школах 
кількість уроків української мови і літератури та скасувати пред-
мет «Історія України».

Уже з перших днів перебування Дмитра Табачника на посаді 
міністра освіти проблеми викладання української мови та історії 
України у школах неодноразово опинялися в центрі запеклих 
суспільних дискусій. 

Ні для кого не є секретом політичні погляди Д.Табачника. Він 
має на них право, як і будь-який громадянин. Але гуманітарною 
сферою повинна керувати людина з патріотичним світоглядом, 
прагненням служити українському народові, людина, яка не ді-
лить громадян на галичан і «справжніх українців». Адже освітня 
сфера – це фундамент розвитку держави і кожного громадяни-
на. Тому важливим є не тільки змістовне наповнення освіти, а й 
її ідеологічна складова.

Закриття українських шкіл, нищення незалежного тестуван-
ня – це далеко не повний список усіх «добрих» справ Дмитра 
Табачника. 

Сьогодні він взявся за навчальні плани, де передбачає ско-
рочення уроків української мови та літератури для 5-9 класів і 
майже повне знищення навчального предмета «Історія України».

Доволі дивним виглядає заощадження часу на українознавчій 
складовій на фоні збільшення кількості інших уроків у 5-9 класах 

на 4-6 годин щотижня. Навчальні плани – дуже важливий для 
кожної школи документ, що визначає, які предмети і в якому об-
сязі вивчатимуться. Це не просто розклад уроків, це – реаліза-
ція державної політики та державних стандартів у галузі освіти. 
Такі важливі речі не можуть вирішуватися окремим міністром.

Про яку самоідентичність нації можна говорити, якщо наші 
діти, наші онуки не знатимуть рідної мови, своєї історії, своєї 
літератури?! 

Не встигли за 20 років незалежності усунути  більшість «білих 
плям» у нашій історії, як її намагаються заборонити вивчати. 
Спочатку реформування Інституту національної пам’яті, потім 
наведення ладу в «архівній справі», метушня навколо Національ-
ного науково-дослідного інституту українознавства і всесвітньої 
історії. Усе це дуже схоже на тенденцію. 

Ми вважаємо, що перебування Д.Табачника на посаді міністра 
– це відверте знущання, зневага усіх українців, демонстративне 
приниження людської гідності і національної самоповаги.

Особа, яка свідомо, відкрито й системно виступає про-
ти основ державності і національної ідентичності – державної 
мови, історії, проти соборності, не може і не має права займати 
одну з ключових посад у нашій державі.

Закликаємо не допустити зменшення кількості годин на ви-
вчення української мови і літератури та скасування предмета 
«Історія України» у школах; припинити закриття українських 
шкіл, скорочення державного замовлення в українських вищих 
навчальних закладах.

Вимагаємо негайного звільнення Дмитра Табачника з посади 
міністра освіти, науки, молоді та спорту України за системну ан-
тиукраїнську діяльність і політику руйнування власної держави, 
притягнення його до відповідальності за дії, спрямовані проти 
Української держави і її народу.
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Заява
депутатів Чортківської районної ради 

Тернопільської області 

Дворічне перебування при владі режиму Януковича призве-
ло до згортання демократичних процесів в Україні, відсутності 
поваги до людини та збагачення за рахунок держави групи 
провладних осіб.

Центральні органи виконавчої влади впроваджують псев-
дореформи, які викликали чималий спротив серед українців. 
Запровадження грабіжницьких норм Податкового кодексу 
привело під стіни державних органів як всеукраїнського, так 
і регіонального рівнів сотні тисяч підприємців. Профспілки та 
громадяни протестують проти реалізації пенсійної реформи. 
У результаті реформування галузі охорони здоров’я розпоча-
лось скорочення лікувальних закладів у сільській місцевості; 
через перерозподіл інтересів окремих чиновників високого 
рівня залишились без пільг незахищені верстви населення: 
чорнобильці, «афганці», діти війни та інші. Центральні органи 
виконавчої влади стоять на порозі введення в дію земельної 
реформи, яка може остаточно залишити українців без єдиного 
свого багатства – родючих чорноземів.

Кишенькові правоохоронні органи та суди перетворились на 
каральну систему рівня НКВС. Прикладами цього є політично 
вмотивовані судові переслідування Юлії Тимошенко, Юрія Лу-
ценка та інших політв’язнів, а також численні перешкоди мир-
ним зібранням українських патріотів.

Центральні органи виконавчої влади грубо втручаються і в 
духовну сферу. Передача із державної власності іноземним 
церквам українських святинь, в тому числі і Почаївської лаври, 

може призвести до забуття релігії наших батьків. Окрім цього, 
з навчальних програм з української літератури виключено чи-
мало патріотичних творів геніїв пера. Сьогодні учні шкіл вивча-
ють переписану «під Табачника» історію, а правдивих героїв 
українського народу – Степана Бандеру та Романа Шухевича 
позбавлено звання Герой України. 

Відчутними є дії режиму і у Тернопільській області.
Значно посилився тиск на підприємців з боку правоохорон-

них та контролюючих органів. Наповнення бюджету в багатьох 
випадках відбувається за рахунок застосування неправомірних 
штрафних санкцій, щодо яких корупційні суди мають вказівки 
приймати рішення на користь держави. З метою впроваджен-
ня жорсткого режиму на Тернопіллі з інших областей направ-
ляють «вірних слуг» Януковича, які займають відповідальні по-
сади в місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та 
контролюючих органах.

Апогеєм чиновницького свавілля стала смертельна 
дорожньо-транспортна пригода напередодні нового року за 
участю посадових осіб обласного рівня. 

Ми, депутати Чортківської районної ради, заявляємо, що 
такі дії провладного режиму на всеукраїнському та регіональ-
ному рівнях ведуть до зубожіння українців, нищення багатої 
культури нашого народу та впровадження диктатури.

Ми переконані, що єдність українського народу та опози-
ційних політичних партій зможе повалити керований з Москви 
режим та вивести Україну на високі позиції у світі.

Слава Україні!
Заява прийнята на тринадцятій сесії Чортківської 

районної ради шостого скликання  
20 березня 2012 року

Щодо звернення до Верховної Ради України 
з вимогою про невідкладний розгляд 
та прийняття проекту Закону України 

«Про порядок імпічменту Президента України»

Відповідно до статей 5, 140 Конституції України, ста-
тей 10, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши ініціативу депутатів від політичної 
партії «Фронт Змін», з метою усунення на законодавчому 
рівні існуючих прогалин та недоліків, які унеможливлюють 
практичну реалізацію положень частини першої статті 111 
Конституції України щодо усунення Президента України з 
поста в порядку імпічменту, та враховуючи пропозиції по-

стійної комісії з питань регламенту і депутатської етики та 
організації роботи районної ради від 6 березня 2012 року, 
Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Звернутися до Верховної Ради України з вимогою не-

відкладного розгляду та прийняття проекту Закону Укра-
їни «Про порядок імпічменту Президента України» (р. н. 
9066 від 23.08.2011 р.).

2. Дане рішення опублікувати в газеті «Голос народу».

20 березня 2012 р.                                            № 174

Голова Чортківської 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК 

«Наближаються Великодні свята, потрібно кожному 
навести лад на своїх територіях, аби зустріти їх у чи-
стоті і порядку», – наголосив керівник району.

Він повідомив присутнім зміст доручення голови 
РДА від 22 березня ц. р. за № 17 «Про проведення 
весняної акції з озеленення та благоустрою населених 
пунктів і придорожніх смуг та автомобільних доріг», 
яким передбачено здійснити ряд заходів: приведен-
ня у належний санітарний стан прибудинкових тери-
торій, парків, скверів, дитячих і спортивних майдан-
чиків, вулиць, доріг, тротуарів, кладовищ, братських 
могил, проведення санітарної рубки у придорожніх 
лісових насадженнях, очищення та прибирання смуг 
відведення доріг від сміття тощо. 31 березня буде 
проведено День довкілля з благоустрою територій 
населених пунктів, до якого залучатимуться усі тру-
дові колективи установ, підприємств та організацій 
району. «Хто недобросовісно поставиться до цього 
важливого питання – доводити до відома населення 
району через місцеву пресу», – наголосив Я.Стець.  

Заступник міського голови В.Жебрацький довів до 
відома присутніх закріплені території для прибирання 
по місту між установами, підприємствами та органі-
заціями. Про роботу дорожньої служби щодо ремонту 
доріг і наведення порядку на придорожніх лісосмугах 
повідав начальник райавтодору В.Мельник. На ряді 
проблемних питань з наведення благоустрою наго-
лосили головний державний санітарний лікар району 
О.Чайчук і перший заступник голови райдержадміні-
страції Р.Філяк.

*    *    *

А між тим район ще минулої суботи активно вклю-
чився у наведення благоустрою. Працівниками апа-
рату, управлінь та відділів райдержадміністрації, зо-
крема освіти, культури, агропромислового розвитку, 
соцзахисту населення, Пенсійного фонду, райцентру 

зайнятості, а також районної ради, закладів охорони 
здоров`я, військової частини, музичної школи, водно-
го господарства було прибрано від сміття придорожні 
смуги від в’їзду в район з боку Тернополя до межі із 
Заліщицьким районом, вивезено кілька самоскидів 
сміття тощо.

Фото Ірини ГУЛЬКИ

Чисто там, 
де прибирають

Чомусь саме так хочеться перефразувати відоме 
гасло, адже у нас куди не глянь – скрізь смітять: 
захаращені лісосмуги, зони відпочинку, вулиці, 

схили рік і потічків. Особливо неприваблива 
картина постає тепер, ранньою весною, 

коли сходить сніг і показує всі наші «гріхи». 
Тому саме на цьому акцентував увагу голова 
райдержадміністрації Я.Стець, відкриваючи 

нараду з наведення благоустрою з керівниками 
установ, підприємств та організацій району 

минулого понеділка.

Рішення районної ради
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31 березня. Тривалість дня – 12.53.  Схід – 6.36. Захід – 19.29. Іменини святкують Кирило, Трофим

Політикум

Мітинг-реквієм

Нещасний випадок

Увага, підприємливі!

Влада розпочала підготовку 
до парламентських виборів-2012. 
Прем’єр-міністр нахвалює свої «до-
сягнення», а Президент, як і два роки 
тому, пообіцяв «покращення життя 
вже сьогодні». Ставку зроблено на 
найбідніші верстви населення, які 
найлегше задобрити, – пенсіоне-
рів, інвалідів, ветеранів. Цього разу 
бюджетникам влада, здається, нічо-
го не обіцяє. Мабуть, сподівається 
отримати голоси лікарів і вчителів у 
традиційний спосіб – застосувавши 
адміністративний ресурс. 

Але хто вірить, що Президент ви-
конає заявлені обіцянки? Адже гро-
шей у бюджеті немає. Уряд кинув-
ся до міжнародних фондів, однак ті 
відмовили в позичці. Скажімо, слова 
Президента про зменшення кредит-
ної ставки на купівлю житла до 2-3 
відсотків людина в здоровому глуз-
ді ніколи не сприйме всерйоз, адже 
нині банки видають кредити під 25-
35 відсотків.

Фінансування обіцянок Прези-
дента влада планує розпочати пе-
реважно з 1 вересня, тобто за два 
місяці до виборів. Основний козир 
Януковича – підвищення пенсій у 
середньому на 100 грн. Економісти 
підрахували: реальна надбавка ста-
новитиме лише 20 грн.! Найбільше, 
по 400-500 грн., перепаде купці об-
раних пенсіонерів, які й нині добре 
живуть. От у середньому й вийде по 
100 грн. на людину.

Опозиція вважає обіцянки Януко-
вича соціальною корупцією. «Може, 
Президент подумав, що саме перед 

парламентськими виборами можна 
«купити» голоси українців за ті по-
дачки, які він пропонує як соціальні 
ініціативи?», – сказав лідер «Фронту 
Змін» Арсеній Яценюк.

Минуло вже три тижні, як Пре-
зидент заявив про чергове «покра-
щення життя» для громадян. Поки 
Янукович дає доручення віднайти 
кошти на «соціалку», опозиція вже 
діє. Яценюк вніс до ВР власний за-
конопроект про збільшення соціаль-
них виплат і зарплат, назвавши кон-
кретні джерела фінансування.

Запропонований лідером «Фрон-
ту Змін» законопроект, зокрема, 
скасовує зрівнялівку в нарахуванні 
пенсій, на що вже давно чекають 
українці. Мінімальна пенсія стано-
витиме 1149 грн.; хто має великий 
стаж, отримуватиме щонайменше 
1724 грн. Перерахунок пенсій здій-
снюватиметься щороку з огляду на 
зростання мінімальної зарплати – 
це буде чесно.

Держава мусить надавати більшу 
підтримку дітям із малозабезпе-
чених родин. Якщо досі діти віком 
6-18 років отримували по 560 грн. 
на місяць, то після ухвалення зако-
ну, розробленого «Фронтом Змін», 
– 1500 грн.

Яценюк наполягає на негайному 
підвищенні зарплати працівникам 
бюджетної сфери. Платня освітян 
протягом 2012 року має зрости що-
найменше вдвічі: оклад молодого 
вчителя – до 2900 грн., а вчителя 
вищої категорії – до 3750 грн. Став-
ку хірурга вищої кваліфікації буде 

підвищено з 1920 до 4280 грн. 
Опозиція знає, де взяти гроші на 

підвищення зарплат і пенсій. Лідер 
«Фронту Змін» вимагає скороти-
ти видатки на державні органи до 
рівня 2009 року й скасувати пільги 
чиновникам. Тільки від цього еконо-
мія складе близько 15 млрд. грн. на 
рік. Яценюк також пропонує продати 
автомобілі з автопарків високопоса-
довців і 10 із 13 державних резиден-
цій, а ще припинити дорогі ремонти 
в адміністративних приміщеннях і 
кабінетах чиновників.

Більше можна заробляти й на 
приватизації, якщо держмайно не 
роздавати за безцінь наближеним 
олігархам, а виставляти на прозо-
рі торги. Слід покласти край конт-
рабанді, яка щороку завдає збитків 
на мільярди гривень. Комусь не до 
смаку такі пропозиції Яценюка, тому 
що звик жити розкішно. А що ж на-
род? Для нього зараз є один рецепт 
поліпшення життя – надрукувати 
додаткові гроші. Нікого не хвилює, 
що всі соціальні надбавки «з’їсть» 
інфляція, ціни підскочать до небес, 
а люди залишаться при піковому ін-
тересі.

Кардинально змінити ситуацію 
мають парламентські вибори-2012: 
заручившись підтримкою народу, 
об’єднана опозиція може створити 
більшість у ВР і першочергово ухва-
лити соціальні законопроекти. Укра-
їнці заслуговують на гідні пенсії та 
зарплати.

Михайло АНТОНОВ

Янукович повторив обіцянки 
дворічної давнини

Саме 23 березня 1944 р. вважа-
ється офіційною датою звільнення 
міста від німецько-фашистських 
окупантів. Ця дата дещо втрачає 
своє значення після розкриття ін-
ших, маловідомих сторінок нашої 
історії із встановленням незалеж-
ності Української держави, про-
те щорічно сходяться чортківчани 
на спільну молитву за душі поле-
глих на чортківській землі моло-
дих українців, росіян, таджиків, 

кабардино-балкарців та ін. Мину-
лої п`ятниці на їхній братській мо-
гилі місцеві священики о. Андрій 
Мельник та о. Андрій Левкович, а 
також отець-декан, митрофорний 
протоієрей Михаїл Левкович від-
правили у супроводі хору студентів 
дяківсько-катехитичної академії ім. 
Г.Хомишина заупокійну панахиду. 
У проповідях священно-служителі 
просили у Господа, щоб щирі слова 
молитов, тут мовлених, були при-

йняті, а наша земля більше ніколи 
не зазнала таких страждань, яких 
принесла їй Друга світова війна. 

Голова РДА Я.Стець у своїй про-
мові біля меморіалу загиблим во-
їнам звернув увагу присутніх, що 
ветеранів тієї страшної довготри-
валої війни вже майже не залиши-
лося, час невблаганний. Добре, що 
прийшла молодь, бо їй будувати 
майбутнє. 1944-й рік приніс нам 
визволення, нове життя, і вони по-
винні примножувати своєю працею 
те, що залишили нам діди й пра-
діди. 

Учасники мітингу пошанували 
пам`ять похованих хвилиною мов-
чання, поклали до могили вінки та 
квіти. Ведуча дійства – методист 
РБК ім. К.Рубчакової О.Кашуба ого-
лосила мітинг-реквієм з нагоди 68-ї 
річниці визволення Чорткова від 
німецько-фашистських загарбників 
завершеним.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИжеЧКИ

Відповідна нарада з питань розвитку туризму відбу-
лася у кабінеті першого заступника голови РДА Р.Філяка 
за участю представників міськради, викладачів інституту 
підприємництва і бізнесу, головного спеціаліста відділу 
культури і туризму РДА М.Мельник. На ній було обгово-
рено наявні проблеми туристичної галузі району, можли-
ві шляхи їх розв`язку, детально розглянуто умови прове-
дення вищезазначеного конкурсу. Короткі тези діалогу, 
що відбувся, – у невеличкому інтерв`ю із М.Мельник.

– Маріє Павлівно, з якою метою було оголошено 
конкурс творчих ідей?

– Природно-рекреаційний та історико-культурний по-
тенціал регіону є важливим фактором розвитку туризму. 
Туристична галузь набуває все більшого значення для 
розвитку економіки та соціальної сфери. У нашому ра-
йоні є сприятливі умови для розвитку туристичної інду-
стрії: історико-культурна спадщина, природні та людські 
ресурси. Проте цей потенціал не використовується ту-
ристами в достатній мірі. Тому ми й кидаємо своєрідний 
клич для усіх-усіх – і навчальних закладів, і підприємців, 
і просто небайдужих, зацікавлених громадян: проявіть 
свої таланти, привернімо увагу туристів з різних регіо-
нів нашої країни та з-за кордону до нашої Чортківщини, 
зуміймо розкрити перед світом красу рідного краю! Кон-
курс творчих ідей щодо створення туристичних продуктів 
та проектів туристично-інформаційних центрів (пунктів) 
у районах та обласному центрі проводиться протягом 
березня-травня ц. р. 

– Хто може стати учасником конкурсу?
– Повторюся, бо вже прозвучало у відповіді на попе-

реднє запитання: учасником конкурсу може бути кожен 
бажаючий, який підготує проект відповідно до вимог. 
Є надія, що знайдуться у районі серед учнівської та 
студентської молоді, викладачів навчальних закладів 
району, приватних підприємців, інших громадян бажа-
ючі підтримати розвиток туристичної галузі.

– Де можна отримати детальнішу інформацію про 
проведення конкурсу, номінації проектів, етапи та 
умови його проведення, нагородження переможців?

– У відділі культури та туризму райдержадміністрації, 
що знаходиться по вул. Зеленій, 1 у приміщенні цен-
тральної районної бібліотеки (тел. 2-13-98), або на сайті 
обласної державної адміністрації чи управління з питань 
туризму облдержадміністрації. Надіємося на співпрацю 
та бажання жителів району підвищити авторитет краю, а 
разом з тим – поліпшити якість свого життя.

Оксана СВИСТУН

Свої ідеї подавай – 
туризм в районі 

розвивай
Ось так коротко можна охарактеризувати конкурс 

творчих ідей, що стартував у березні
 на Тернопіллі. Ідеї мали б бути спрямовані 

на створення туристичних продуктів та проектів 
туристично-інформаційних центрів (пунктів) 

у області. Даний захід організовується згідно 
з розпорядженням голови облдержадміністрації 

В.Хоптяна від 29 лютого ц. р. за № 132-од.

І знову пам`ять стукає набатом,
напровесні стискаючи серця

На центральному кладовищі міста, що по вул. С.Бандери, 
біля меморіалу воїнам, полеглим у радянсько-німецькій війні, 

відбувся мітинг-реквієм у день визволення Чорткова 
від коричневої чуми ХХ ст., як називають фашизм. 

На ньому були присутні голови райдержадміністрації 
Ярослав Стець та райради Володимир Заліщук, 
заступник міського голови Василь жебрацький, 

працівники структурних підрозділів РДА, 
виконавчого апарату районної ради, 

представники ветеранської організації, 
РО Компартії України, учні гімназії ім. М.Шашкевича та ін.

27 березня у Чорткові на території одного з приват-
них підприємств завалило монтажними конструкція-
ми чотирьох будівельників, мешканців нашого району, 
внаслідок чого вони отримали травми різного ступеня 
важкості. Двоє потерпілих знаходяться в реанімації, 
стан одного з них розцінюється як дуже важкий – у 
нього відкрита черепно-мозкова травма, його доправ-
лено до обласної лікарні. Від сильного пориву вітру на 
них рухнули шестиметрові балки (спрацював принцип 
«доміно»), що потягли за собою й цеглу.

Власники підприємства винять у всьому вітер, проте 
усі витрати на лікування потерпілих погодилися взяти 
на себе. Чому балки виявилися незакріплені належним 
чином і чому люди не були офіційно оформлені на ро-
боту – у цьому мають розібратися компетентні органи.

Винен вітер?

Статистика інформує
Індекси споживчих цін у лютому ц. р.

За даними Державної служби статистики України ве-
личина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у лю-
тому ц. р. становила 100,2 відсотка по відношенню до 
січня 2012 року і 100,4 відсотка до грудня 2011-го.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у лю-
тому ц. р. становив 100 відсотків по відношенню до 
поперднього місяця – січня та 100 відсотків до грудня 
2011 року.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області
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З конверта

(Закінчення. Поч на 1-й стор.)

І земляки оцінили старання актора. 
Оцінили… сльозами на очах. Монолог 
старого, змученого важкою працею 
та нелегкою долею хлібороба, що 
пролунав у стінах Шульганівського 
СБК у день зустрічі вихідців із Долини 
та Шульганівки з односельчанами, не 
можна було сприймати інакше. Глибо-
кий, сповнений внутрішньою силою й 
якимось магнетизмом голос актора 
зусібіч огортав слухачів і ніби й на-
правду перед очима глядачів поста-

вав згорблений від важкої праці чо-
ловік, що з останніх сил тягне борону 
за такою ж старою клячею і тужить-
нарікає на своє життя, сповідаючись 
голубому небу над головою та чорній 
розораній земельці. Отак без зайвого 
пафосу, якихось інших театральних 
засобів виразності, лише голосом 
зумів видатний актор показати слуха-
чам переживання простого землеро-
ба. І передати, судячи з реакції зали, 
правильно, правдиво.

Правильність, потужність про-
читання Стефаникових творів Ю.Бри-
линським були належно оцінені й 
колегами-акторами. Напередодні уро-
чистостей з нагоди ювілею, що їх ор-
ганізовував театр своєму шанованому 
актору-інтелектуалу з очима, виповне-
ними блиском бунтівного, свободо-
любивого (й щодо трактування ролей 
також) духу, непокори до проявів будь-
якої несправедливості (за що його, 
власне, й поважають актори із досві-
дом та дещо остерігається молодше 

покоління), сам ювілянт на запрошен-
ня іменитого Б.Ступки виступив перед 
київською публікою на новій камерній 
сцені театру ім. І.Франка, предста-
вивши на суд театралів шість новел 
В.Стефаника у своєму виконанні.

А вже у неділю на улюбленого актора 
очікувало вишукане львівське товари-
ство, «розбавлене» гостями з Тернопіль-
щини, які приїхали привітати з 70-літнім 
ювілеєм свого іменитого земляка. 

Іменинник виступав соло. Та час від 
часу сцена розцвітала й іншими зна-
менитостями. Першим привітав коле-

гу директор театру, народний артист 
України Ф.Стригун; добрим спомином 
про трудові будні з ювіляром поділив-
ся колишній політв`язень, дисидент, 
заслужений діяч мистецтв України 
М.Косів; прозвучали щирі, дружні ві-
тання від письменника, Героя України 
Р.Іваничука; прозаїка, заслуженого 
діяча культури України Р.Горака; ко-
лишнього міністра освіти і науки Укра-
їни, зараз – ректора Львівського на-
ціонального університету ім. І.Франка 
І.Вакарчука і багатьох інших достой-
ників.

У залі – не менш шанована публіка: 
народний артист України (виходець з 
Чорткова) Б.Мірус, сучасний прозаїк 
Ю.Винничук і т. д.

Розповідав актор зі сцени про все 
своє життя… З любов`ю пролунали 
рядки слова про неблизьку Шульганів-
ку, край, де пройшли його дитинство 
й рання юність, де набирався мудрос-
ті, організовувалися перші виступи на 
сцені, де залишилася навіки частинка 

серця біля могил рідних людей. Даючи 
інтерв`ю всеукраїнській газеті «День», 
Ю.Брилинський так згадує ті давно 
минулі роки: «У нашій сім’ї вечорами, 
оскільки бабця була вчителькою, чи-
талися вголос книжки… Я читав без-
перестанку. А ще в Шульганівці була 
невелика, але рідкісна збірка книжок: 
«Літературно-науковий вісник», «Дзво-
ни», «Ілюстрована Україна», «Світ», 
«Неділя», «Нова хата» і ще безліч різних 
періодичних видань. Була навіть «Зоря 
Галицька». Крім того, багато релігійної 
літератури. В журналах прочитав дивні 
поезії Павла Тичини — «Енгармонійне» 
і «Плач Ярославни». Тому серед творів, 
які читаю з естради, вірші Тичини за-
ймають одне з чільних місць».

Мала честь вітати у храмі культури 
того дня відомого ювіляра і делегація 
з отчого краю (на знімку): заступник 
голови райради Л.Хруставка з сім`єю, 
завідуюча філіалом-бібліотекою с. 
Шульганівка О.Кучер, колишній од-
нокласник винуватця урочистостей 
М.Іванків, представники вихідців із сіл 
Долина й Шульганівка у Львові к. м. н. 
М.Синенька (Рубльовська) та Г.Лапан 
(Опихана).

Л.Хруставка, як представник сіль-
ської громади, подарував іменинникові 
сорочку, вишиту місцевою майстринею 
М.Свістіль (Юзьків), а також Улашків-
ську Чудотворну ікону Божої Мате-
рі (бо митець хрещений у тому селі). 
Окрім того, Ю.Брилинського визнано 
почесним жителем с. Шульганівка й 
вручено відповідне посвідчення за № 
1. Власноруч написане віршоване ві-
тання прозвучало з уст М.Іванківа. Від 
альма-матері – Ягільницької ЗОШ І – ІІІ 
ст. – Ю.Брилинський отримав у пода-
рунок роботу, виконану у стилі стріч-
кової вишивки учителькою М.Парацій, 
та книги про цей навчальний заклад. 
Подякувала знаменитому землякові за 
прославляння ріднокраю й Чортківська 
районна рада, вручивши йому подяку, 
що закінчувалася такими словами:

Хай дух Митця Вас завжди надихає
Бентежити, тривожити серця,
Любов до України не згасає,
А проростає в душах глядача.

Оксана СВИСТУН

Фото Тараса ВАЛЬКА

Хресна хода

«Ярмо бо Моє любе, 
а тягар Мій легкий...»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

У катедральному соборі Верховних Апос-
толів Петра і Павла, перед котрим відправ-
лено конечну чотирнадцяту стацію, при 
численному згромадженні вірних, у му-
дрому й повчальному казанні митрополит 
Василій потвердив вічну, вже понад двоти-
сячолітню істину. Вмерти разом з Христом, 
щоб з ним воскреснути – завдання Велико-
го посту, істинне сповнення Хресної доро-
ги. Ми молимось, роздумуючи над кожною 
стацією, не для того, аби сповнити благо-

родний вчинок подяки та слави. Але щоб, 
як Киринеєць і Вероніка, прийняти Христа, 
позволити Йому жити з нами. Щоби Він пе-
ремінив нас, аби ми могли перемінювати 
інших. Любов’ю за любов, добротою за до-
бро – ось суть наслідування Господа нашо-
го, Який перший полюбив нас і не перестає 
любити. Ідімо за Христом, не біймося стати 
при Його розп’ятті. Погляньмо, як Марія та 
Іван, на Його образ. Тоді й почуємо: «Жінко, 
ось син твій!.. Ось матір твоя!» (Ів. 19, 27). 
Подай нам ласку, Господи, святої віри, аби 
очима нашої душі ми завжди бачили Твій 
спасительний образ!

Анна БЛАжеНКО
Фото Ореста ЛИжеЧКИ

Знамениті земляки

Сягнути голосом небес, 
або Юрієві Брилинському – сімдесят!

Побутує думка, що професія військового – суто чолові-
ча. І дехто навіть не здогадується, що у військовій частині 
А-1915 м. Чортків несуть службу 26 жінок. Тож і цьогоріч при-
вітати їх зі святом весни (уже не вперше!) прийшли гуртківці 
палацу дітей та юнацтва: подарували усім, хто зібрався в 
залі, прекрасні хвилини відпочинку. Були й пісні про кохан-
ня – адже поняття «кохання» і «жінка» невід`ємні. Линули й 
сучасні ліричні пісні, дотепний гумор. Ну, а легенда про жін-
ку, яку розказала ведуча свята, заступник директора ПДЮ 
Оксана Козак (у співавторстві з ведучим чоловічої статі Ми-
хайлом Гнатуськом), нікого не залишила байдужим.

Співпраця з палацом дітей та юнацтва триває вже не 
перший рік – і це приємно радує. Адже наші «шефи» вно-
сять у «суворі солдатські будні» промінці світла й тепла 
своїми усмішками та музичними вітаннями. І цього разу 
такий прекрасний концерт підготували керівники гуртків 
Н.Гребенюк, Я.Федічкіна, Н.Чертова, М.Горячий, Я.Скрипник, 
Ю.Карачко, Н.Музичка, а згуртував усіх керівник закладу 
Р.Пироговський. 

З вдячністю та повагою – 
командування військової частини А-1915 в особі 

Ігоря жеРеБеЦЬКОГО

Промінились душі 
весняним теплом

Душевно

Педагогічна практика надзвичайно важлива чи не для 
кожного студента. Особисто я взяла для себе дуже ба-
гато протягом двох місяців викладання в 2-В класі Чорт-
ківської ЗОШ  І – ІІІ ст. № 5. Цей період мого життя те-
пер сміливо можу охарактеризувати як час особистого 
утвердження та зросту. Адже проявила якості педагога, 
психолога, оратора, організатора. Протягом практики 
провела всі уроки, які є в розкладі, індивідуальні та ко-
лективні бесіди з учнями та батьками, здійснювала ви-
ховну роботу. З допомогою класного керівника О.Б.Бурак 
було влаштовано екологічне свято «Вернісаж весняних 

квітів». Його мета – виховати у дітей бережливе став-
лення до рослин, ознайомити їх з весняними квітами, 
занесеними до Червоної книги. До свята були залучені 
всі учні класу, а головною героїнею стала дівчина-весна 
з братами-місяцями. Дівчатка були одягнені в костюми 
квітів: підсніжник, фіалка, пролісок… Діти співали вес-
нянки, українські пісні під супровід музичного керівника 
О.Ю.Радко, виконували танець квітів, рок-н-рол (поста-
новка хореографа О.Є.Гоменюк). Проводилися й цікаві 
ігри «Пташка в клітці», «Склади букет мамі» та ін. Завер-
шилося свято звертанням батьків до дітей щодо береж-
ного ставлення до природи (І.В.Снігур, Р.Т.Чортківський, 
І.М.Вівчарик, І.Б.Мосянюк, Г.М.Ружицька).

 Хочу подякувати дирекції школи, батьківському коміте-
ту за організацію проведення свята, а також класоводу за 
здобуті знання у проходженні переддипломної практики.  

Мар`яна ГНАТУСЬКО, 
студентка 4-го курсу Чортківського педагогічного 

училища ім. О.Барвінського

Мій пам`ятний 
«Вернісаж»

Допоможіть!
Звертаємось до всіх небайдужих людей з про-

ханням про фінансову допомогу.
Маленькому Анатолію ГоловАТоМУ терміново 

потрібні кошти на лікування раку крові.
За 5 тижнів на операцію Толику треба зібрати 

100 000 тис. дол. На даний момент дитина знахо-
диться на лікуванні в Ізраїлі.

Ми сподіваємося на розуміння і допомогу від лю-
дей, котрим небайдужа доля дитини.

Перерахувати кошти для порятунку Толика мож-
на на рахунок в гривнях:

ПАТ комерційний банк «Приватбанк» 
Код за ЄДРПоУ банку: 14360570 
МФо банку: 305299 
Номер рахунку: 29244825509100 
Номер картки: 4149 4377 0108 6421
Призначення платежу: поповнення картки № 4149 

4377 0108 6421 
П.І.Б. одержувача: 
Головатий Юрій Мирославович. ІПН: 2771110276
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2 квітня. Тривалість дня – 13.01. Схід – 6.32. Захід – 19.32. Іменини святкують Сергій, Світлана

Наша гуморина
Що б це значило?

І таке буває?

ПОСИДЕНЬКИ

Погожого серпневого дня пополу-
дню я повертався з городу додому. 
Спішно прямував до автобусної зу-
пинки «М`ясокомбінат». Зиркнув на 
годинника – до приїзду автобуса 
залишалося 15 хвилин. Прискорив 
ходу. Врапт десь за 50 метрів від 
зупинки мені замерехтіло в очах, 
запаморочилося в голові, відчув, 
що падаю. Побачивши неподалік 
придорожнє дерево, поспішив до 
нього, щоб спертися. Далі нічого 
не пам`ятаю, лиш наче сон: з висо-
ти (мабуть, пташиного польоту) бачу 
будівлю колишнього м`ясокомбінату, 
прилягаючу до неї асфальтівку, якою 
раз у раз в обидва боки рухаються 
авто, та недалекий Чорний ліс і поля. 
Головне ж – бачу себе, лежачого під 

деревом-тополею! Тривало те не-
довго – здалося, якусь мить. Від-
так, лежачи горілиць, спостеріг над 
собою галуззя дерева і небо. Де я? 
Що зі мною? Повернув голову вбік 
і побачив неподалік свою відкинуту 
торбину, а обіч – свою ж паличку. 
Отямився й пригадав, як поспішав 
під це дерево, щоби спертися. Вод-
ночас відчув величезну слабкість у 
всьому тілі, хоча до падіння перебу-
вав у повній силі. 

Ледве підвівся, руки й ноги від-
мовляли. Якось доповз до автобус-
ної зупинки, де нікого не було. По 
тому, що відразу ж під`їхав очіку-
ваний автобус, зрозумів: пролежав 
без тями близько 15 хвилин. Через 
силу втрапив до автобуса – його 

пасажири, зрозумівши, що зі мною 
щось не те, дали сидяче місце. 
Вкрай ослаблений, якось заїхав до 
міста, насилу зайшов додому й од-
разу буквально впав на диван. Не 
рухаючись пролежав так до вечора, 
а коли трішки полегшало, підвівся й 
приготував собі вечерю.

Наступного дня звернувся до 
лікаря-терапевта і все розповів. 
Уважно вислухавши, лікар промо-
вила: «Ви щасливі у Бога, бо у вас 
зупинялося серце й ви могли більше 
не піднятися. Остерігайтеся: не ро-
біть різких рухів! Пам`ятайте: у вас 
хворе серце!».

Що зі мною було? Невже моя душа 
на короткий час покидала тіло й при 
цьому залишила описаний вище 
сон?

Пилип КУЛЬГАВеЦЬ, 
84-літній мешканець м. Чортків

Пригадуєте, у попередній фотозагадці зазначалося: зні-
мок зроблено десь в районі міського ринку. Прикро, що не 
надійшло жодної відповіді. І все ж. Як ми нині обурюємось 
присутністю в центрі Чорткова речового ринку! Втім, ринок 
неодмінно домінував у «серці» будь-якого з середньовічних 
міст та містечок, підтвердженням чому – і вміщена минулого 
разу давня фотопоштівка. Справа – кутова триповерхова бу-
дівля навпроти костелу. У тій будівлі десятиліттями містить-

ся внизу «Старий 
гастроном» і галу-
зяться врізнобіч 
вулиці С.Бандери 
й Шевченка. В 
нижньому лівому 
кутку ще й натяку 
немає на міську 
ратушу з годин-
никовою вежею – 
вона з`явиться аж 
1905-1908 рр. А ця 
світлина датована 
1901-м...

Нині ж – чергова 
«порція» старовини. 
Знову ретро-знімок 
майже-майже з тим 
же видом – на те-
перішній «Старий 
гастроном», костел. 
Однак зроблений, 
вочевидь, трішки 
пізніше. Та й тут 

йде жвава торговиця. Світлину, як і попередню, подав один 
з наших активних позаштатних авторів Богдан Махомет.

Двоє середнього 
віку козаків з «осе-
ледцями» угледіли 
своїм баченням й 
«розшифрували», як 
і сподівалося, тра-
диційно жінки, наші 
постійні дописувачки. 
Перша, Марія Торкіт 
з Чорткова, побачила 
у знимці позитив:

Справжні хлопці-козаки,
Гордість нації – сини –
Все колись обороняли,
Міцні ваші кулаки.
Мужньо бились до загину
За матінку Україну.
Тепер треба вам подбати,
Щоби нашу Україну
Із колін підняти.
А ось Ольга Ризак із с. Заболотівка, теж наша постій-

на авторка, оцінила фотоперсонажів трішки критично. 
Отак:

Колись були козарлюги – дужі, мускулисті,
Їм тоді не бракувало ні сили, ні хисту.
Не ті стали часи нині, не та Україна;
Не впізнати бравих хлопців: зовсім змізерніли.
Де поділись міць і тіло? Лише шкіра й кості,
Й «оселедці» на маківках. Чи не бутафорські?
Тільки ребра у них справжні, легко рахувати...
А чи варто таких бранців було знимкувати?
Нині ж, напере-

додні Дня сміху, 
вміщуємо фотозні-
мок, чисто спон-
танно «упійманий» 
журналісткою ра-
йонки Тетяною Ля-
куш. Як видалося 
нам, надто дотеп-
ний, бо ситуація на 
нім нестандартна, 
а отже, наштов-
хує на вигадку. 
Як можна означи-
ти «переселення» 
симпатичного ко-
тика у таку зручну 
місткість? Помір-
куйте. При нагоді 
запрошуємо над-
силати, подавати до «Посиденьок» дотепні фото, котрі 
неодмінно публікуватимемо у цій рубриці.

Схоже, з «благословення» на-
шого позаштатного автора Романа 
Критюка і ця рубрика міцно при-
живається у «Посиденьках». Бо на 
його замальовочку «А дружина-то в 
Португалії» ось яку пораду вирішила 
дати персонажеві картинки з життя 
вже згадувана Ольга Ризак:

Порада другу Критюка:
Вернути жінку з-за «бугра».
А як не згодиться вона,
Невже заміни їй нема?
Ось: запросіть у дім подругу
І на вечерю, й до посуди, й...
Враз рейсом чартерним прибуде
Із Португалії супруга!
Дотепно, чи не так? А ось 

у цього напівреалістичного-
напівфілософського вірша подала 
до «Голосу народу» наша довголіт-
ня позаштатна дописувачка Галина 
Грицьків. Хоча тут ситуація така, що 
і смішно, й грішно. Вчитаємось:

Багатьох знаю продавців,
Що за прилавком завжди чесні.
Однак траплялись все ж в житті
Факти цікаві, «інтересні»...
Чом «інтересні»? Бо в них є
Свої приватні «інтереси»:
Продаючи щодня чуже
Грошей додому не принести?!
Ви проведіть експеримент:
Перерахуйте в іншій касі –
Й переконаєтесь вмомент,

Де опинились гроші ваші.
Бо калькулятор «цок-цок-цок»!
І вас спитають: «Можна більше,
Ніж ви замовили?». Ніяк
Не згоджуйтеся! Буде гірше!
Вам трудно грами рахувати?
А спритний, хитрий продавець
На розсуд свій може додати...
Дохід – різниця. І кінець!
А день великий. Покупці
Ідуть в крамницю, все їм треба...
І тратять гривночки свої,
Не падає їм манна з неба.
А криза знов на нас гряде,
Людей багатих мало вчепить.
На бідних бідність знов впаде –
Мабуть, і Бог цього не стерпить.

Непритомність

Картинка з життя
А калькулятор-то спритненький!

Було колись на Вкраїні...
А що у ній нині?..

Ретро

У Чорткові на риночку...

Ведуча сторінки Анна БЛАжеНКО

Ось таке мальовниче авто, «Запо-
рожець» з ім`ям «Жужик», буквально 
днями, напередодні Дня сміху, при-
паркувалося навпроти редакції «Го-
лосу народу». У ексклюзивності (та 
що там – навіть епатажності!) його 
нікого переко-
нувати не варто, 
лиш погляньте: 
зусебіч так і ряс-
ніють дотепи та 
сміховинні висло-
ви. Чимало з них 
містять філософ-
ський, патріотич-
ний (а подекуди й 
свого роду полі-
тичний) підтекст. 
Є й цілком ре-
зонні застороги, 
тож з багатьма 
написами просто-
напросто не мож-
на не погодитися. 
Є й рекламні, про-
пагандистські. Та 
як би там не було, 
усмішку вони ви-
кличуть на лиці 
навіть найзатяті-
шого скептика. 

А оскільки од-
ним знімком не 
продемонструєш написи з усіх боків, 
ми й спробували вдатися до пере-
лічення всіх наявних по-школярськи, 
у стовпчик. Отож, читайте й смійте-
ся на здоров`я! (До слова, ми упев-
нені, що й власник авто, вочевидь, 
переслідує саме таку мету – ось так 
«оформленим» транспортним засо-
бом додати оточуючим хорошого 

настрою і кілька грамів здоров`я від 
сміху).

Дякуйте, москалики, що я не Бог!
Дякую Тобі, Боже, що я не Мо-

сквич!
Купуй українське!

Українське – найкраще!
Мова – генетичний код нації
Міліція з народом
Борець за волю не вживає алкого-

лю
Борець за Вкраїну не вживає ніко-

тину
Пий, кури – швидше здохнеш! Твої 

друзі: туберкульоз, астма, пекло

Убережно, я з села, тримай дис-
танцію!

Те, що побажаєш мені – отримаєш 
вдвічі!

Зроблено в Україні
Без ГМО
Пісяти заборонено, штаф 100 грн. 

Хочеш – давай двісті

Об`єкт під охороною. Не продаєть-
ся! (і тут же – номер мобільного)

Авто під наглядом!
Транспортні перевезення. Для по-

стійних клієнтів знижка 30 %
І це (зауважмо) – ще не все...

Фотодотеп Ореста ЛИжеЧКИ

Статуси від «Жужика»

1 квітня – День сміху
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3 квітня. Тривалість дня – 13.04. Схід – 6.29. Захід – 19.34.  Іменини святкують Любомир, Яків

Спорт Служба зайнятості роз`яснює

Усиновлення

Минулого тижня у спорткомплексі «Економіст» стар-
тувала першість району з футзалу серед підприємств 
і організацій, у якій взяло участь 16 команд. Перемож-
цями у своїх групах виявилися команди педагогічного 
училища і ливарно-механічного заводу («А»); «Дизайн» 
і «Органіка» («Б»); СІЗО і районної влади («В»); «Газо-
вик» і спецпідрозділу «Грифон» («Г»). Розподілені на дві 
підгрупи, минулих понеділка і вівторка вони розіграли 
між собою путівки до фіналу. Отож сьогодні, коли цей 
номер побачить світ, відбудеться суперфінал між ко-
мандами «Газовик», «Дизайн», педучилища і «Органіка».  
Про його перипетії ви дізнаєтесь у наступному числі 
нашої газети. 

Минулої неділі завершився традиційний турнір з міні-
футболу, участь в якому зголосилося взяти 34 коман-
ди. У фінальному двобої зійшлися чортківські команди 
«Команда» і «Тарко». Перемогу з рахунком 4:1 святку-
вали перші, які й стали переможцями турніру. А ось у 
матчі за третє місце – своєрідному дербі між сусідами 
– Ягільницею та Нагірянкою в основний час не вияви-
лося переможця – 5:5. Тож тільки в серії післяматчевих 
пенальті бронза дісталася аматорам зі селища.

Нещодавно відбулася звітно-виборна конференція 
Чортківської районної федерації футболу з питань об-
рання голови і відкритої першості Чортківщини-2012. 
Повідомляємо, що новим головою федерації обрано 
знаного в районі та області футбольного арбітра та ен-
тузіаста спорту, суддю І категорії Івана Євстахійовича 
Поліщука. Федерація звертається до представників ко-
манд, які бажають взяти участь у цьогорічній відкритій 
першості Чортківщини, подавати свої заявки у РЦФЗН 
«Спорт для всіх».

У Чорткові в палаці спорту «Економіст» відбулися 
зональні змагання з волейболу у залік ХХІІ сільських 
спортивних ігор Тернопільщини за участю команд чо-
тирьох районів – Заліщицького, Гусятинського, Борщів-
ського та господарів. Перемігши борщів`ян і заліщан-
ців за партіями з однаковим рахунком 2:0 та в упертій 
боротьбі волейболістів з Надзбручанського краю – 2:1, 
наші спортсмени пробилися у фінальну частину зма-
гань, яка відбудеться влітку в Збаражі.

На жаль, законодавство про працю 
порушується досить часто, що призво-
дить до обмеження законних прав та 
інтересів. Порушення законодавства є 
наслідком недостатньої правової обі-
знаності, нерозуміння або незнання 
своїх прав та обов’язків як з боку пра-
цівників, так і з боку роботодавців. 

Звільнення працівників у зв’язку зі 
скороченням чисельності або штату є 
поширеною підставою звільнення, але 
це досить трудомісткий процес. Про-
цедура розпочинається з прийняття 
роботодавцем рішення про скорочен-
ня чисельності або штату працівни-
ків. Відповідно до ч. 2 ст. 49-4 КЗпП 
України ліквідація, реорганізація під-
приємств, зміна форм власності або 
часткове зупинення виробництва, 
що тягнуть за собою скорочення чи-
сельності або штату працівників, по-
гіршення умов праці можуть здій-
снюватися тільки після завчасного 
надання професійним спілкам інфор-
мації з цього питання, включаючи 
інформацію про причини наступних 
звільнень, кількість і категорії праців-
ників, яких це може стосуватися, про 
строки проведення звільнення. Влас-
ник або уповноважений ним орган не 
пізніше трьох місяців з часу прийняття 
рішення проводить консультації з про-
фесійними спілками про заходи щодо 
запобігання звільненню чи зведенню 
кількості звільнених до мінімуму або 
пом’якшення несприятливих наслідків 
будь-якого звільнення.

Професійні спілки мають право вно-
сити пропозиції відповідним органам 
про перенесення строків або тимча-
сове припинення чи відміну заходів, 
пов’язаних з вивільненням працівни-
ків.

Чіткої форми повідомлення проф-
кому про наступне вивільнення пра-
цівників законодавством не встанов-
лено. Це повідомлення складається 
у довільній формі, головною вимогою 
відповідно до ст. 494 КЗпП України та 
ст. 22 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» 
є наявність інформації про причини на-
ступних звільнень, кількість і категорії 
працівників, яких це може стосуватися, 
про строки проведення звільнення.

Рішення про скорочення чисельності 
або штату оформлюється, як правило, 
наказом по підприємству, до штатного 
розпису вносяться відповідні зміни. У 
констатуючій частині наказу потрібно 
вказати причини, які викликали необ-
хідність скорочення, та відповідне рі-
шення роботодавця, а в розпорядчій 
частині зазначити посади (професії), 
які підлягають скороченню.

Наступним кроком є вирішення пи-
тання щодо переважного права на за-
лишення на роботі та наявності серед 
працівників, посади яких скорочують-
ся, осіб, щодо яких встановлено обме-
ження на звільнення. При вивільненні 
працівників, які підлягають звільнен-
ню, необхідно враховувати переважне 
право на залишення на роботі, яке на-
дається працівникам з більш високою 
кваліфікацією й продуктивністю пра-
ці. При визначенні цих критеріїв слід 
враховувати: освіту; кваліфікаційну 
категорію; наявність заохочень; від-
сутність дисциплінарних стягнень.

Відповідно до ст. 42 Кодексу законів 
про працю України при рівних умовах 
продуктивності праці і кваліфікації 
перевага в залишенні на роботі нада-
ється:

1) сімейним – при наявності двох і 
більше утриманців;

2) особам, в сім’ї яких немає інших 
працівників з самостійним заробіт-
ком;

3) працівникам з тривалим безпе-
рервним стажем роботи на даному 
підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у ви-
щих і середніх спеціальних учбових 
закладах без відриву від виробниц-
тва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам 
війни та особам, на яких поширюється 
чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту»;

6) авторам винаходів, корисних мо-
делей, промислових зразків і раціона-
лізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому 
підприємстві, в установі, організації 
трудове каліцтво або професійне за-
хворювання;

8) особам з числа депортованих з 
України протягом п’яти років з часу 
повернення на постійне місце прожи-
вання до України;

9) працівникам з числа колишніх вій-
ськовослужбовців строкової служби 
та осіб, які проходили альтернативну 
(невійськову) службу, – протягом двох 
років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі 
може надаватися й іншим категоріям 
працівників, якщо це передбачено за-
конодавством України.

При визначенні категорій праців-
ників, які мають право на залишення 
на роботі, належить враховувати, що 
черговість перелічення їх у ч. 2 ст. 42 
КЗпП України юридичного значення 
не має.

При визначенні кола працівників, які 
мають переважне право на залишення 
на роботі за критерієм наявності двох 
і більше утриманців, необхідно вра-
ховувати таке. Чоловік, у якого двоє і 
більше дітей, повинен вважатися та-
ким, який має двох утриманців, хоча 
він і проживає разом з працездатною 
дружиною, і на кожного з подружжя 
припадає лише по одному утриман-
цю. Те ж саме стосується і жінок.

До категорії утриманців належать 
особи, для яких заробіток працівни-
ка, щодо якого ставиться питання про 
наявність переважного права на за-
лишення на роботі, є основним дже-
релом існування.

Перевага з цієї підстави не повинна 
визнаватися за особами, які прожива-
ють одиноко, без сім’ї.

Перелік категорій працівників, пе-
редбачений ст. 42 КЗпП України, не 
є вичерпним. Наприклад, переважне 
право на залишення на роботі нада-
ється також: дітям війни (ст. 5 ЗУ «Про 
соціальний захист дітей війни»); осо-
бам, віднесеним до І категорії осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи (ст. 20 ЗУ «Про ста-
тус і соціальних захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи»); членам сімей вій-
ськовослужбовців строкової служби 
(ст. 18 ЗУ «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців і членів їх 
сімей»).

При визначенні категорій працівни-
ків, які мають переважне право на за-
лишення на роботі, необхідно врахову-
вати норми інших законів, які надають 
соціальні гарантії працівникам.

Існують певні категорії працівників, 
яких не можна звільняти при скоро-
ченні штату. До них відносяться: вагіт-
ні жінки і жінки, які мають дітей віком 
до 3 років (до 6 років, якщо дитина по-
требує домашнього догляду відповідно 
до медичного висновку (ст. 184 КЗпП 
України); одинокі матері, що мають 
дитину віком до 14 років або дитину-
інваліда (ст. 184 КЗпП України); пра-
цівники, які обралися до складу проф-
спілкових органів протягом року після 
закінчення терміну, на який він оби-
рався, крім випадків повної ліквідації 
підприємства, установи, організації, 
виявленої невідповідності працівника 
займаній посаді або виконуваній робо-

ті внаслідок стану здоров’я, який пере-
шкоджає продовженню даної роботи, 
або вчинення працівником дій, за які 
законодавством передбачена можли-
вість звільнення з роботи чи зі служби 
(ст. 41 ЗУ «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності»).

Про наступне вивільнення працівни-
ків персонально попереджають не піз-
ніше ніж за два місяці. Відповідно до ч. 
2 ст. 492 КЗпП України цей обов’язок 
покладено на роботодавця. Чіткої 
форми попередження про наступне 
вивільнення законодавством не вста-
новлено, тому вона складається у 
довільній формі. З метою уникнення 
різних непередбачуваних ситуацій по-
відомлення про наступне вивільнення 
можливо оформити у вигляді наказу. 
У цьому ж наказі можливо запропо-
нувати працівнику і іншу роботу, як це 
зобов’язує роботодавця частина 3 ст. 
492 КЗпП України. Тому за наявності 
вакансій у тексті повідомлення повинно 
міститися і попередження про наступ-
не вивільнення і пропозиція про пере-
ведення на іншу роботу. Тобто праців-
нику необхідно пропонувати не тільки 
роботу за його спеціальністю, а й іншу 
вакантну посаду, нижчу за рангом або 
нижче оплачувану, яку працівник може 
виконувати з урахуванням його освіти, 
кваліфікації, досвіду роботи та стану 
здоров’я. Працівнику пропонуються 
вакансії, які були на день попереджен-
ня про звільнення, а також вакансії, які 
відкриваються протягом двомісячного 
строку аж до фактичного звільнення.

Відповідно до п. 5 ст. 20 ЗУ «Про за-
йнятість населення» при вивільненні 
працівників (у тому числі працюючих 
пенсіонерів та інвалідів) у зв’язку із 
змінами в організації виробництва і 
праці, у тому числі ліквідацією, реор-
ганізацією або перепрофілюванням 
підприємств, установ, організацій, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, підприємства, устано-
ви, організації, незалежно від форми 
власності, повідомляють в письмовій 
формі про це не пізніш як за два місяці 
до дати фактичного вивільнення пра-
цівників Державну службу зайнятості, 
вказуючи підстави і строки вивільнен-
ня, найменування професій, спеціаль-
ностей, кваліфікації, розмір оплати 
праці, Звіт про фактичне вивільнення 
слід подати не пізніше 10 днів з дати 
фактичного вивільнення та направити  
списки фактично вивільнених праців-
ників, зазначаючи в них інвалідів, у 
Державну службу зайнятості.

У разі неподання або порушення 
строків подання цих даних стягується 
штраф у розмірі річної заробітної пла-
ти за кожного вивільненого працівни-
ка.

Працівник може бути звільнений не 
пізніше ніж через один місяць з дня 
одержання згоди профспілки. Звіль-
нення працівника без згоди профспіл-
ки проводиться у випадках: звільнення 
працівника, який не є членом проф-
спілки, що діє в установі; звільнення з 
установи, де немає профспілки; звіль-
нення керівника установи (філіалу, 
представництва, відділення й іншого 
відокремленого підрозділу), його за-
ступників, головного бухгалтера під-
приємства, його заступників.

При звільненні працівнику виплачу-
ється вихідна допомога в розмірі не 
менше середньомісячного заробітку. 
При цьому колективним договором 
в установі може бути передбачений 
більший розмір вихідної допомоги.

Таким чином, як видно з наведено-
го, звільнення працівника за ініціати-
вою власника відповідно до п. 1 ст. 40 
Кодексу законів про працю України є 
достатньо складним. Щоб уникнути 
труднощів та захистити свої інтереси у 
випадку судового спору, власнику слід 
чітко дотримуватися положень чинно-
го законодавства України.

Ірина ГРИГОРУК, 
провідний спеціаліст-юрисконсульт 

Чортківського РЦЗ

Насамперед вам необхідно звернутися в службу у 
справах дітей райдержадміністрації за місцем прожи-
вання, де детально розкажуть, який пакет документів 
необхідний для цього. Крім того, існують певні вимоги 
до тих, хто може бути усиновлювачем, адже існують 
й категорії осіб, яким у їхньому бажанні обгрунтова-
но можуть відмовити. Існують певні питання й щодо 
житлової площі громадянина, який бажає усиновити 
дитину, та ін. Отож, якщо ви вирішили усиновити ди-
тину – звертайтесь в службу у справах дітей райдерж-
адміністрації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23. Тел. для довідок – 2-09-49. 

Служба у справах дітей Чортківської РДА

Вийшла у світ англомовна версія анімаційного фільму 
«Місто мрії» – просвітницького казкового оповідання, в 
якому українським дітям розповідається про податки 
та їхнє значення для суспільства.

Мультфільм із англійською озвучкою розміщено у 
вільному доступі на YouTube: http://www. youtube.com/
watch?v=ONnlmelSsA&feature=youtu.be.

Крім того, українські податківці передадуть копії но-
вої версії фільму своїм колегам з європейських країн – 
у рамках міжнародного співробітництва із формування 
податкової культури.

Нагадаємо, «Місто мрії» вперше вийшло на екрани 
15 листопада минулого року українською та російською 
мовами. Фільм транслювався по телебаченню та де-
монструвався школярам у кінотеатрах, а також був ви-
кладений у мережу для вільного перегляду.

Тільки за допомогою сервісу YouTube «Місто мрії» 
подивилося понад 420 тис. глядачів. При цьому укра-
їномовна версія виявилася популярнішою – 250 тис. 
переглядів (російською мультфільм переглянули, від-
повідно, 170 тис. користувачів Інтернету).

«Місто мрії» – це екранізація казки білоруської пись-
менниці Людмили Богданової «Про достославні діяння 
податкового інспектора Тараса Лелека». Письменниця 
перемогла на конкурсі, організованому Державною 
податковою службою України, та отримала право на 
зйомки фільму за власним твором.

До речі, за рекомендацією дитячих психологів під 
час зйомок використовувалася традиційна «мальова-
на» анімація, і в фільмі немає жодного комп’ютерного 
спецефекту.

ДПС України

Процедура скорочення включає в себе 
обов’язкові, законодавчо закріплені етапи

Однією з найпоширеніших підстав для припинення трудових відносин 
з ініціативи роботодавця є зміни в організації виробництва і праці, в тому 

числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України). 
Сьогодні питання про те, як себе захистити у разі масового скорочення 

чисельності або штату працівників організації, вельми актуальне.

Хочу всиновити дитину! 
З чого почати?

Доступно – про податки
Герої «Міста мрії» 

заговорили англійською



07.10 7 чудес України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Крок до зірок
10.10 Шеф-кухар країни
11.00 Пасхальне При-
вітання і Апостольське 
Благословення для Риму 
і цілого світу Святішого 
Отця Бенедикта ХVІ з 
площі св. Петра в Римі
13.45 Королева України
14.20 Молодіжний турнір 
зі спортивної гімнастики
15.50 Фігурне катання
17.50 Золотий гусак
18.15 Маю честь запросити
19.00 Діловий світ
19.45 Зірки гумору
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Свої. Євген Дятлов

07.05 Пекельна кухня 2 
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, 00.40 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.45 Т/с «Інтерни»
23.10 Голос країни 2
23.40 Світське життя

07.35 Велика різниця
08.45 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Неділя з Кварталом
11.05 “Свати біля плити”
11.30 Т/с «Свати 5»
16.05 Вечірній квартал
18.05 Т/с «Розплата за 
любов»
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф «Про нього»
22.45 Що? Де? Коли?
00.00 Х/ф «Імперія вовків»

07.15 Ера здоров`я 
07.40 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
09.00 Школа юного 
суперагента
09.15 Шустер-Live
11.00 After Live
11.25 Х/ф «Сталінград»
15.00 В гостях у 
Д.Гордона
17.05 Зелений коридор
17.20 Атака магії
17.50 Караоке для до-
рослих
18.35 Золотий гусак
19.00 Концерт О.Пекун
20.45 Мегалот
20.50 Кабмін: подія тижня
21.00 Підсумки дня
21.35 Зворотний зв`язок
21.45 Зірки гумору
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00 Експерт на зв`язку
23.30 Ера здоров`я
23.50 Музична колекція 
І.Федишин

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, 20.00 Т/с «Інтерни»
19.30 ТСН
22.10 «Добрий вечір»
23.55 Х/ф «Код да 
Вінчі»

08.30 Городок
09.05 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.45 Вирваний з 
натовпу
11.20 Т/с «Серафима Пре-
красна»
17.05 Київ вечірній
19.00 Розсмішити 
коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній 
квартал
22.30 Велика різниця
00.35 Х/ф «Адмірал»

08.00 Новини
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20, 20.55 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.30 Д/ф 
10.00 Легко бути жінкою
10.55 Віра. Надія. Любов
11.50, 17.30 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 21.20 Діловий світ
12.25 Надвечір`я 
12.55 Околиця
13.40 Х/ф «Червоний намет»
15.30 Спортсмен року
18.15 221. Екстрений виклик
18.40 Шляхами України
19.00 Наша пісня
19.40 Зірки гумору
20.35 After Live
21.25, 22.50 Шустер-Live 
23.20 Хресна Дорога за 
участю Святішого Отця Бе-
недикта ХVІ в Колізеї (Рим)

06.45 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55  Т/с «Клон 2»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
12.35 Зніміть це негайно
13.30 Цілковите пере-
втілення
14.20 Давай одружимось
16.10 Сімейні мелодрами 
17.05 Не бреши мені 3
18.00, 19.30 ТСН
18.35 Говоримо і показуємо
20.10 Добрий вечір
21.40 Х/ф «Код да Вінчі»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Т/с «Щасливий квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»   12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.05 Т/с «Таємниці слідства»
17.55 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”    
20.00 Подробиці 
20.30 Київ вечірній
22.30 Велика політика

08.00 Новини
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25, 20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
09.35 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
10.55 Здоров`я
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Аудієнція
12.55 Право на захист
13.15 Вікно до Америки
13.45 Х/ф «Червоний намет»
16.00 Фольк-music
16.50 Х/ф «Незваний друг»
18.55 Про головне
19.15 Весняний жарт
19.40 Зірки гумору 
20.45 Плюс-мінус
21.30 Досвід
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 Т/с «Пончик Люся»
11.40 Шість кадрів
12.35 Зніміть це негайно
13.30 Цілковите пере-
втілення
14.20 Давай одружимось
16.10 Сімейні мелодрами
17.05 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 22.40 ТСН
18.35 Говоримо і показуємо
20.15 Я люблю Україну 2
21.40 Т/с «Вісімдесяті»
22.55 Т/с «Закон і порядок 3»
23.55 Х/ф «Дикі хлопці»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Т/с «Щасливий квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 “Слідство вели”
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с «Таємниці слідства»
17.50 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
22.35 Т/с «Круті береги»

08.00 Новини
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15, 20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР 
09.20 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.00 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Армія
12.45 Кордон держави
13.15 Х/ф «Полювання на 
лисиць»
15.15 Діловий світ
16.05 Оновлене місто
16.20 Ближче до народу
16.50 Х/ф «Призначення»
18.55 Про головне
19.15 Концерт Клари 
Новикової
21.45 Зірки гумору
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”
10.50 Т/с «Пончик Люся»
12.35 Зніміть це негайно
13.30 Цілковите перевтілення
14.20 Давай одружимось
15.15 Давай одружимось 
16.10 Сімейні мелодрами
17.05 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 23.20 ТСН
18.35 Говоримо і показуємо 
20.15, 23.40 Т/с «Інтерни»
21.15 Гроші
22.15 Пекельна кухня 2

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Т/с «Щасливий квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 “Слідство вели”
14.15 Сімейний суд
15.10 Судові справи
16.00 Т/с «Таємниці слідства»
17.50 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
22.35 Т/с «Круті береги»

08.00 Новини
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
10.00 Легко бути жінкою
11.00 Театральні сезони
11.50, 15.20 Euronews
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Хай щастить
12.55 Темний силует
13.15 Х/ф «Бомж»
16.15 Таємниці успіху
16.45 Х/ф «Старі полковники» 
18.55 221. Екстрений виклик
19.45 М.Задорнов. «Задо-
ринки»     20.15 Афтершок
20.50 Про виплати 
компенсацій вкладникам 
Ощадбанку СРСР
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 Т/с «Пончик Люся»
11.40 Шість кадрів
12.35 Зніміть це негайно
13.30 Цілковите перевтілення
14.20 Давай одружимось
15.15 Давай одружимось
16.10 Сімейні мелодрами
17.05 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 23.05 ТСН
18.30 Говоримо і показуємо
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 І прийде кохання
22.40 Т/с «Інтерни»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Т/с «Щасливий квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»    12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 “Слідство вели”
14.10 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с «Таємниці слідства»
17.50 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
22.35 Т/с «Круті береги»
00.40 Х/ф «Про що ще 
говорять чоловіки»

06.00 Телемарафон «Піс-
ня об`єднує нас»
19.30 Новини
19.45 Смішний та ще 
смішніший
20.10 Діловий світ
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.30 221. Екстрений 
виклик
21.35 Діловий світ
21.55 Зірки гумору
22.55 Трійка, Кено, Секун-
да удачі 
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»
09.55 Т/с «Клон 2»
10.45 Шість кадрів
11.20 Т/с «Пончик Люся»
12.15 Зніміть це негайно
13.10 Цілковите перевті-
лення
14.00 Давай одружимось
14.50 Міняю жінку 4
16.05 Сімейні мелодрами
17.00 Не бреши мені 3
18.00, 19.30, 00.00 ТСН
18.35 Говоримо і показуємо
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 «Принци бажають 
познайомитися»
22.25 Т/с «Інтерни»
23.00 «Х-місія»
00.15 Tkachenko.ua

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 Ранок
09.10 Х/ф «Стерво»
11.20 Т/с «Одного разу в 
міліції»
12.15 Х/ф «Не ходіть, 
дівчата, заміж»
13.35 Детективи
14.20 Слідство вели
15.15 Судові справи
16.10 Чекай на мене
17.50 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 5”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
22.35 Т/с «Круті береги»
00.45 Х/ф «Про що гово-
рять чоловіки»
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4 квітня. Тривалість дня – 13.08. Схід – 6.27. Захід – 19.35

ПОНЕДІЛОК
3 квітня

ВІВТОРОК
4 квітня

СЕРЕДА
5 квітня
ЧЕТВЕР

6 квітня
П`ЯТНИЦЯ

7 квітня
СУБОТА

8 квітня
НЕДІЛЯ

2 квітня

27 березня ц. р. минає 40 днів, як відійшов 
у вічність колишній керівник фізичного 

виховання Чортківського вищого професійного 
училища, людина великої душі та щирого серця 

ЛІщИНСьКИй Казимир Михайлович.
Понад 50 років він присвятив 

справі виховання підростаючого 
покоління, прищеплював любов 
до фізичної культури, спорту та 
здорового способу життя.

Ми сумуємо і низько схиляємо 
голови перед вашим добрим іме-
нем, молимось за упокій душі. Не-
хай Господь прийме її у Царство 

Небесне!
Учні та працівники ДНЗ «Чортківське 

вище професійне училище».
ГУСЯтиНСький колеДЖ 

тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя
заПрОшує На НавчаННя за СПЕціалЬНОСтямИ

• Діловодство;                   • Бухгалтерський облік;
• Організація виробництва (напрям – менеджмент); 
• Розробка програмного забезпечення; 
• Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; 
• Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв;
• Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів (спеціалізація – 
технологія приготування їжі).

Консультації щодо вступу в коледж надаються щоденно. 
Кабінет 203, телефони для довідок: (03557) 2-18-38, 097-859-18-01.

Педагогічний колектив Великочорнокінець-
кої ЗОШ І – ІІІ ступенів висловлює щирі спів-

чуття директору школи Ганні Іванівні Клапків з 
приводу смерті її брата РОМАНЦЯ Михайла 
Івановича.

Колектив Чортківської музичної школи вислов-
лює щирі співчуття викладачу Людмилі Володи-
мирівні Удовенко у зв`язку з тяжкою втратою – 
смертю батька Володимира Афанасійовича.

Великий вибір тюлі 
та багато інших речей

Низькі ціни вас приємно здивують

Приходьте – не пошкодуєте

31 березня – 1 квітня

Àäðåñà: Çàâîäñüêèé ÑÁÊ

останні дні 
ярмарку-розпродажу
в селищі Заводському

СХоДи
прямі, поворотні, комбіновані

(бетон, мармур, дерево)

Металовироби
брами, огорожі, навіси та інше

Наша адреса: м. Чортків, 
вул. Копичинецька, 22 е
Тел.:  (03552) 3-92-58; 098-702-33-97

РОБОТА
кур̀єр 

у відділ доставки 
кореспонденції

З/п 150 грн./день

Тел.: 3-97-21; 
096-964-95-47

Реалізовуємо сайдинг виробництва Канади, Росії, а також фасадні панелі 
У наявності широка гама кольорів та видів

Широкий асортимент металопластикових вікон та дверей від виробника
Наша адреса: м. Чортків, вул. Князя володимира великого, 8 а
Тел.: 3-23-53; 097-970-99-53

Вважати недійсними

Наказом Чортківського районного управління 
юстиції від 20.03.2012 р. за № 37-ОД зареєстро-
вано розпорядження голови Чортківської район-
ної державної адміністрації від 1.03.2012 р. за № 
118 “Про черговий призов на строкову військову 
службу весною 2012 року громадян району 1987-
1994 років народження”, про що зроблено запис 
в Державному реєстрі нормативно-правових ак-
тів міністерств та інших органів виконавчої вла-
ди за № 3/118.

Юстиція інформує державний акт серії ЯЕ за № 120078, 
виданий 15 липня 2008 р. на підставі 
розпорядження голови Чортківської 
райдержадміністрації на ім`я: ЛИЖЕЧ-
КА Петро Йосипович.

державний акт серії ЯЕ за № 120077, 
виданий 15 липня 2008 р. на підставі 
розпорядження голови Чортківської 
райдержадміністрації на ім`я: ЛИЖЕЧ-
КА Наталія Тарасівна.

державний акт серії ЯЕ за № 120103, 
виданий 15 липня 2008 р. на підставі 
розпорядження голови Чортківської 
райдержадміністрації на ім`я: СОВ`ЯК 
Тарас Михайлович.

державний акт серії ЯЕ за № 120102, 
виданий 15 липня 2008 р. на підставі 
розпорядження голови Чортківської 
райдержадміністрації на ім`я: СОВ`ЯК 
Ольга Степанівна.

Управління Пенсійного фонду України 
в Чортківському районі повідомляє про 
те, що у його громадській приймальні 
працює «гаряча» телефонна лінія за но-
мером телефону (03552) 2-18-60.

З понеділка по четвер – з 9-ї до 16-ї год.; 
у п`ятницю – з 9-ї до 15-ї год. (обідня пере-
рва – з 13-ї до 14-ї год.).

Увага! “Гаряча” лінія
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Вітання, оголошення8

5 квітня. Тривалість дня – 13.12. Схід – 6.25. Захід – 19.376. Іменини святкують Лідія, Марія

Вітання

-2 ... +9

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

Субота
31 березня

0 ... +6

неділя
1 квітня

+1 ... +9

понеділок
2 квітня

+1 ... +13

вівторок
3 квітня

+6 ... +9

Середа
4 квітня

0 ... +6

четвер
5 квітня

-1 ... +11

п`ятниця
6 квітня

З квітня святкуватиме своє 50-ліття 
Ірина Володимирівна РИхЛІВСьКА.

Щиросердечно вітаємо 
дорогу донечку та дружину, 
добру і чуйну невістку, лю-
блячу матусю і бабусю та 
шлемо найщиріші побажан-
ня.

Нехай завжди 
              усміхається доля,
Несуть тільки радість 
                     з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Щоб проліском ніжним життя Ваше квітло,
Весною буяла людська доброта,
Радості й удачі Вам, чистого неба
І просто людського тепла.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра й здоров’я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти.
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато.
Хай Вас Бог благословляє,
Многа літ Вам посилає

З великою любов’ю і повагою – тато 
Володимир із дружиною Марією, свекор 

Петро, чоловік Ярослав, донька Леся 
із зятем Юрієм, син Ігор з невісткою 

Ксенею, внучок Петрик, свати 
і вся велика родина.

Щиро вітаємо з 55-літнім ювілеєм 
Босирівського сільського голову

Богдана Васильовича ВЕЛИЧЕНКА,
який він відзначатиме 1 квітня.

В цей святковий для 
                               Вас день
Бажаємо міцного здоров`я, 
    людської шани за працю,
Родинного щастя 
                     і благополуччя.
Хай для Вас кожен день 
        починається з усмішки,
А закінчується відчуттям 

                                                   задоволення,
Думки Ваші проміняться добром 
                                                      і щедрістю,
А серце – вдячністю людською.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі.
Хай Матір Божа Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог дарує надію й тепло
На многії літа, на радість й добро.
З найкращими побажаннями і повагою – 

колектив Босирівської сільської ради 
та відділок ПАП «Довіра» с. Босири.

1 квітня святкує свій ювілей
йосип Михайлович АНГЕЛ.

Спинити час ніщо 
                         не в змозі –
І ліс шумить, і квітне сад,
На вашім сонячнім порозі
З`явилось цілих 70.
Бажаємо щастя, 
                      удачі без ліку,
Добра і любові 
                    та довгого віку,

Здоров`я міцного, козацького гарту,
Юнацької сили, як в добрі часи.
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і з роси.
Бажаєм до століття ще дожити,
Щоб внуків всіх переженити,
Благословити правнуків у світ,
Нехай Господь дарує многа літ!

З любов`ю і повагою – дружина, 
донька, зять, внуки, правнук.

1 квітня, коли весна щедро обціловує 
землю сонцем, дощами і теплом, замаює 
квітами і зеленню, святкує свій ювілей

Марія Василівна КАНьОВСьКА
із с. Малі Чорнокінці.

На довгий вік, 
                       на многії літа, 
На шану від людей, 
                     тепло родинне 
Стелися, доле, 
                     крізь усе життя 
Лише добром 
            для доброї людини, 
Яка горить сама 

                                                й запалює усіх 
Своєю працею щоднини.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє, 
Слова подяки линуть звідусіль. 
Зичимо Вам літ багато, 
Радості, ні крихточки біди, 
Щоб життя для Вас було, як свято, 
Й дарувало посмішку завжди.
Нехай Вас охороняє Мати Божа 
Від злих людей і різних бід, 
Хай Господь Бог здоров`я посилає 
Й прожити в щасті многа літ!
Низький уклін від внука Ростиславчика, 

доньки Іринки, зятя Сергія, 
чоловіка Петра. 

Найтепліші вітання, найщирішІ 
побажання в День народження  – від 

сватів Боднарів з Чорткова, Стефанії 
Антонівни, Віктора, Мирослави.

Щиросердечно вітаємо дорогого настоятеля 
церкви, митрофорного протоієрея

отця Мирона КАРАЧА
з Днем народження!

Усім стежки відкрив 
            Господь у дивосвіт
Дітей навчати, 
        щедрий хліб ростити.
А Вам Господь послав 
                        свій заповіт
Йому й громаді увесь 
                        вік служити.
Стихає все. 

                                     Лиш Божий піснеспів
Злітає у високе чисте небо...
О, скільки, пастирю, чужих гріхів
Задля спасіння Ви взяли на себе!
Тож благословенні будьте небесами,
Всевишній хай оцінює Ваш труд,
Хай зерна ті, що сієте між нами,
Плодами слави Божої зійдуть.
Хай благодать зіллється на родину,
Ісус дає здоров`я і роки,
А Мати Божа додає Вам сили і терпіння
На многії і благії роки.

З повагою – хористи, сестриці, церковний 
комітет та парафіяни церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці м. Чортків.

Щиро вітаємо з 70-річчям
Іванну йосафатівну КУЗь

зі с. Сосулівка.
Хоч сива паморозь 
         вплелась у Ваші коси,
Та не міліє серця доброта.
Для нас були 
                 і зостаєтесь досі
Така любима, мужня, 
                                 молода.
В цей день своїм теплом 
             зігрієм Ваше серце,
А за святковий стіл 

                                    збереться вся родина.
Подарувати Вам, що є найперше, – вдячність
За всю любов, за чесно прожиті літа.
У 70 добро хай прибуває
І множиться онуками й дітьми.
Ми всі здоров`я щиро Вам бажаєм
На многії і благії роки.

З любов`ю і повагою – донька 
Ярослава, син Василь, зять Мирослав, 

невістка Світлана, внучка Світлана 
з чоловіком Сергієм, внучка Галина 

з чоловіком Сергієм, Алінка, правнучка 
Софійка, свати та вся велика родина.

2 квітня буде відзначати своє 18-річчя 
з Дня народження

Віктор Олегович МЕРЛАВСьКИй
з м. Чортків.
Сьогодні рівно 
                       вісімнадцять
В житті Твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху – 
           про це ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста
І шлях цей буде світлим,
А все життя, 
              мов той кришталь,
Прекрасним, ніжним, 

                                                          чистим.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
Нехай для Тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.

З повагою – мама, тато, брат Іван, 
бабусі Стефанія, Євгенія, 

дідусь Володимир.

31 березня свій 45-річний ювілей 
святкуватиме

йосип Степанович ФЕДОРОВИЧ
зі с. Заболотівка.

Зичимо здоров`я 
         від води джерельної,
Багатства – 
                  від землі святої,
Неба голубого, 
                хліба запашного,
Радості від дітей, 
             поваги від людей.
Хай сонце Вам 

                                               щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Здоров`я і радість у хату приходять.
Хай Вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за свої літа.
Щоб Ваші стежини стелив дивосвіт
На многая, многая, многая літ!
З повагою – дружина, син з невісткою, 

донька і вся родина.

1 квітня святкуватиме своє 18-річчя 
дорогий синочок, внучок, братик

Максим СОВ`ЯК.
Ще днів Твоїх минуло 
                               небагато
І часу є мужніти і рости.
І в свято це Тобі бажаєм
Здоров`я, щастя, 
                 любові назавжди.
Нехай промінчик сонця 
                             у цей день
Тебе розбудить ніжним 

                                                      поцілунком,
Нехай любов близьких Тобі людей
Буде найкращим подарунком.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.

Люблячі тато, мама, дідусь, бабусі, 
братики, сестричка та вся родина.

Щирі вітання та добрі побажання 
полинуть 1 квітня 

у найвіддаленіше село району 
з нагоди 55-річного ювілею 

Босирівському сільському голові
Богдану Васильовичу 

ВЕЛИЧЕНКУ.
Молоді роки пройшли, промайнули, 
Наче птахи, промчали літа, 
Не помітили Ви, не збагнули, 
Як прийшла ювілейна пора. 
Сумувати за цим не годиться, 
Хай здоров`я вони і добро принесуть, 
А задумане все хай здійсниться. 
З роси, з води – на добру сотню літ 
Людського щастя, благ земних багато, 
Здоров`я шлем міцного, як граніт, 
І щоб життя у Вас було 
                                      завжди, як свято. 
Хай Мати Божа Вас охороняє, 
В сім`ї панують мир і доброта, 
Ісус Христос здоров`я посилає 
На довгий вік, на многії літа.

З повагою – колектив ПАП «Довіра» 
та пайовики с. Босири.

Вітаємо з 14-річчям дорогу донечку, 
сестричку, онучку

Тетяну СИДОР
зі с. Шульганівка.

Прийми від нас найкращі 
                        побажання
Здоров`я, щастя 
                      на багато літ,
Нехай сьогодні 
                 наші привітання
У серці Твоєму залишать 
                       добрий слід.
Здорова будь й красива, 

                                                     мов весна,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі й вірні друзі.
Нехай Матінка Божа Тебе оберігає,
А Ісус Христос за ручку тримає.
Нехай в цей день Твій Ангел-хоронитель
Злетить і сяде Тобі на плече,
Щоб Ти відчула, наша рідненька,
Як ми сильно любимо Тебе.

З любов`ю – мама, тато, сестричка 
Любка, брат Міша, бабуся Люба.

30 березня святкуватиме свій ювілей
Володимира МЕЛЕТА.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі.

З найкращими побажаннями – Ваші 
сусіди по вул. П.Орлика.

Потрібен бульдозерист 
на трактор Дт-75

Тел.: 050-853-00-17; 050-377-18-92

РоБотА
потрібні працівники 

на склад, вантажники
З/п – 650 грн./тиждень

За потреби надається житло
Тел.: 3-97-21; 096-964-95-47

ПоДЯки
Висловлюємо щиру вдячність усьому педа-

гогічному колективу загальноосвітньої школи І 
– ІІІ ступенів № 2 за навчальну підготовку, ма-
теріальну та моральну підтримку нашого сина, 
учня 9-Б класу Віктора Міщанчука до участі в 
ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
біології у Дніпропетровську. Хай Бог примно-
жує любов та добро у ваших серцях. Низький 
уклін за нелегку працю та милосердя.

Батьки.

ЧеМеРоВеЦький МеДиЧНий колеДЖ 
проводить набір студентів на 2012-2013 навчальний рік за спеціальностями:

– 5.12010101 Лікувальна справа (9 класів)
– 5.12010102 Сестринська справа (9 класів)

– 5.1201010102 Сестринська справа (11 класів)
Прийом документів – з 2 до 20 липня ц. р.
Вступники складають вступні випробування:
• на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.): з української мови, біології 
(тестування)
• на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.): конкурс сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання з біології або хімії та української мови і літератури
Вступні іспити – з 21 липня ц. р.

Дні відкритих дверей відбудуться: 21 квітня, 26 травня о 12-й годині
За довідками звертатись: смт Чемерівці, вул. Центральна, 32
Телефони приймальної комісії: (03859) 9-11-01, 9-12-54
URL: www.medchem.km.ua E-mail: med_chem@ukr.net

Ліц. серія АВ № 048021 від 3.04.2006 р.

Вважати недійсним
військовий квиток серії МО за № 768080, 

виданий Чортківським РВК 13 листопада 
2003 р. на ім`я: ОСЛАВСьКИй Микола Іва-
нович.
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Чи потрібна Помісна Українська Церква?
(Закінчення. Поч. у № 13 (8349)

 від 23 березня ц. р.)

1 грудня 2011 року в Києво-
Могилянській академії, у двадця-
ту річницю референдуму, на якому 
український народ підтвердив про-
голошення незалежності України, 
Святійший Патріарх Київський і всі-
єї Руси-України Філарет, Верховний 
архиєпископ Києво-Галицької Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав та Владика 
Іларій, єпископ Макарівський, Віка-
рій Київської митрополії Української 
Православної Церкви Московського 
патріархату, зустрілися з представни-
ками національної інтелігенції Украї-
ни. У цій зустрічі взяли участь архи-
єпископ Любомир Гузар, В`ячеслав 
Брюховецький, Семен Глузман, Іван 
Дзюба, Євген Сверстюк, Ігор Юхнов-
ський, Мирослав Маринович, Мирос-
лав Попович, Євген Скуратівський та 
інші українські інтелектуали і громад-
ські діячі (громадська група «Перше 
грудня»). Ієрархи Церков визнали: «...
головна причина негараздів ховаєть-
ся в нас самих, у душевній кризі, яка 
роз`їдає наше суспільство». «Справді 
подолати різного роду кризи ми змо-
жемо лише змінивши суспільні і осо-
бисті пріоритети». Тому вони заплану-
вали спільно розробити і представити 
країні пріоритети суспільного розви-
тку, а також спільні взаємодії їх реалі-
зації» («УС», № 49, 7 – 13.12.2011).

Багато сил на об`єднання укра-
їнських Церков і створення єдиної 
Української Помісної Церкви віддав 
Президент Віктор Ющенко.

Отже, ніхто не проти, всі за єдину 
Помісну Українську Церкву. Чи потріб-
на нашій державі об`єднана Помісна 
Українська Церква? Так, потрібна. Це 
чітко стало відомо тепер, коли до вла-
ди в Україні прийшли ті, для кого наша 
незалежність нічого не значить, а по-
літичний, економічний, релігійний та й 
на ниві культури тиск Москви на Укра-
їну посилився до неможливого. Вла-
доможці на чолі з Президентом Януко-
вичем визнають лише промосковську 
Церкву і готові віддати у її власність 
Києво-Печерську та Почаївську лав-
ри. Де це бачено, щоб Президента 
благословив ієрарх іншої держави? 
А Президента України благословляв 
Патріарх Московський Кирило. З того 
часу цей Патріарх часто відвідує Укра-
їну і проповідує «рускій мір», що «ми 
єдіни, рускіє братья і сьостри», що 
українська церква неканонічна, що 
спасенний лише той, хто молиться 
російською мовою, яку називають чо-
мусь церковнослов`янською. Хрещен-
ня Київської Руси-України називають 
хрещенням російського народу. На 
якій підставі? Та тоді ще не було ні 

Москви, ні Московського князівства!
Щоб закріпити історичну правду про 

хрещення українського народу, на-
родний депутат України Петро Ющен-
ко вніс у Верховну Раду законопро-
ект, в якому зазначає, що ще Данило 
Галицький виношував плани щодо 
організації хрестового походу про-
ти монголо-татар. Тоді виникла ідея 
церковної унії – об`єднання Західної і 
Східної Церков на подолання розколу 
1054 р. Це була б консолідація євро-
пейських народів – як православних, 
так і католиків. Видатний історик Ми-
хайло Брайчевський зазначав, що «це 
була прогресивна ідея: якби її пощас-
тило реалізувати, людство уникло б 
величезних нещасть і горя». Але пра-
вославні ієрархи відкинули цю ідею. А 
Папа Римський заохочував Данила до 
єднання і надіслав йому королівську 
корону. «Богоугодне дійство – Хре-
щення Руси Володимиром Великим 
насправді було п`ятим. Першим хрес-
тителем української землі став святий 
Андрій Первозванний, який прибув на 
нашу землю в 57-му році нашої ери. 
Потім було готське хрещення (ІІІ ст.), 
хрещення Аскольда, а згодом хре-
щення княгині Ольги. А вже пізніше 
свій історичний чин здійснив Володи-
мир Святославович», – йдеться в до-
кументі.

Андрій Первозванний десять років 
проповідував на наших землях. «Укра-
їнська Церква є апостольською з пер-
шого століття від Різдва Христового 
і не може бути чиєюсь «донькою», – 
стверджує Петро Ющенко. Треба зро-
зуміти просту істину: Київська Церква 
є матір`ю не лише для Московської 
Церкви, а й для Білоруської, тому що 
саме сини Володимира поїхали з Ки-
єва до Пскова і Полоцька, де були за-
сновані ці Церкви», – переконує він. 

Ментальність росіян, віками виро-
блена імперською ідеєю, не зміню-
ється. Їм потрібна будь-яка форма 
«союзу» – СНД, ЄЕП, Митний союз чи 
будь-який інший. Історія пам`ятає цю 
імперську ідеологію: спочатку було 
«Москва – третій Рим, а четвертому 
не бути» («самодержавіє, правосла-
віє, народность» Погодіна). Потім до-
далась ідея пан-славізму, тобто місія 
Росії над усіма слов`янськими наро-
дами. Комуністи висунули ідею інтер-
націоналізму під гаслом російського 
пролетаріату. Теперішня «демокра-
тична» Росія висуває заяложену ідею 
поєднати Європу і Азію від Португалії 
до Владивостока – євразійський про-
стір. Але основна мета путінської Мо-
скви – Україна.

Тому й наїхали на Україну москов-
ські політики, чиновники, артисти, спі-
ваки та заполонили наше телебачення 
і радіо своїми імперськими програма-
ми. Оскверняють нашу мову, нашу 

культуру, традиції, нашу церкву, а ми, 
українці, сприймаємо це як належне, 
за істину, та ще й захоплюємось і ре-
гочемо самі з себе. Та вимкніть той 
«ящик», та розберіться, що наше, а 
що нав`язують нам чужинці, щоб роз-
класти наші душі, стати байдужими до 
свого рідного і прилучитись до чужого 
– ніби кращого. Наша культура, наші 
традиції виникли на християнській 
основі і тому українська нація вижи-
ла в умовах бездержавності протягом 
кількох віків. Бережімо своє, рідне, 
нашу мову солов`їну, нашу українську 
пісню, нашу культуру. Тоді вистоїмо, 
збережемо незалежність, нашу на-
цію.

Прикро дивитись, коли талановита 
українська молодь, яка плекає укра-
їнську пісню, українські традиції, не 
здобуває визнання на різних конкур-
сах, а бездарність, що виконує ро-
сійську пісню, стає «зіркою». То що, 
будемо вироджуватися? Будемо оку-
повані і меншовартісні?

А коли у нас буде єдина Помісна 
Українська Церква, визнана в світі як 
невід`ємна духовна сила української 
нації, то чого сюди їхати Московсько-
му Патріархові?

У 70-х роках минулого століття була 
ідея об`єднати християнство Заходу 
і Сходу. Було створено комісії і від-
булась їх зустріч. Більше відомостей 
про це немає. Але зараз це можуть 
зробити українці. Коли об`єднаються 
Українська Православна та Греко-
Католицька Церкви, то Україна стане 
тим мостом між Константинополем і 
Римом, який поєднає світове христи-
янство, і воно буде таким, як до 1054 
р. Адже в серці кожного християнина 
– католик він чи православний – один 
Бог. Знайдуться такі Божі люди, яким 
був Папа Римський Іван-Павло ІІ. Він 
об`їздив увесь світ, зустрічався з різ-
ними народами, відвідав їхні святині і 
пошанував їх вірування. Він вибачив-
ся за хрестові походи, за інквізицію 
своїх попередників. Він був Божою 
людиною.

Можливо, я фантазую, але коли 
християнство доходитиме до тисячо-
ліття тієї неблагодатної дати 2054 р., 
то Божі люди відкинуть лукавство, всі 
амбіції, власні інтереси і об`єднають 
християнський світ. Це змінить його 
до кращого. Більше буде злагоди і 
миру між народами, добра і щастя 
для простого люду. А Київ стане важ-
ливим центром світового християн-
ства. Отже, єднаймося!

Слава Ісусу Христу!

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу 

народу», с. Стара Ягільниця

Поміркуємо

Останнім часом почастішали такі садистські злочини. Миколаїв-
ський став останньою краплею у людській чаші терпіння; по Укра-
їні покотилась хвиля мітингів-протестів: Миколаїв, Одеса, Харків... 
Мітингуючі співчувають і допомагають матері Оксани, обурюються 
садизмом злочинців, засуджують «беспрєдєл», вимагають жорстокої 
кари – навіть смертної. Солідарні з мітингуючими всі, хто почув про 
цю страшну подію, яка тепер на слуху, її обговорюють всі і всюди.

Співбесідники разом з ганьбуванням гвалтівників ставлять немало 
претензійних запитань відносно потерпілої. Ось що цікавить багатьох. 
Чому Оксана опинилась ввечері у барі одна? Чому з ходу присіла до 
столу двох молодих людей, з якими там же щойно познайомилась? 
Не віриться, що не знала, що послідує за випивкою. На що сподіва-
лась, коли так легко згодилася на пропозицію двох молодиків, котрі 
вже підвипили, зайти до їх товариша «на каву»? Судячи зі слів її бабу-
сі, 19-літня Оксана добре розуміла, що таке запрошення – то не намір 
словесного спілкування за чашкою кави. І все ж погодилась... Все це 
говорю не для того, щоб виправдати садизм. Хочу довести, що траге-
дії могло б не бути, якби-якби-якби... Тобто: не прийшла б увечері до 
бару одна; не стала б випивати з незнайомцями; не пішла би з ними 
до їх товариша на квартиру. Вкотре переконуюся, що філософська 
теза – причину бід своїх шукай в собі – небезпідставна.

Все ж таки немалу лепту у скоєння непоправних ганебних про-
ступків привносять і зовнішні чинники. Матері сучасних фраєрів і 
«тьолок» не можуть ні в кого допитатись, чому тепер ці молодіжні 
дискотеки нічні – від 23-ї год. до ранку. Відбуваються вони у напів-
темних залах з мигаючою різнокольоровими вогнями світломузикою. 
Крім неї, танцюючі підігріваються алконапоями. «Основний інстинкт» 
сильної статі плюс алкоголь – це такий фізіологічний коктейль, який 
затуманює розум, паралізує волю, пробуджує нестримну тягу до 
секс-насолоди. Якщо ж на шляху до бажаної мети постає якась пе-
решкода, отоді застосовується сила. Опісля, коли звучать погрози 
на кшталт заяви до міліції і т. п., спрацьовує фобійський інстинкт 
самозахисту. Боязнь втратити волю стає причиною злочину.

Вплив на поведінку молоді усіх зовнішніх факторів неможливо роз-
крити в одному дописі. Про це ще висловлю своє міркування. А поки 
що ось як виклала у поетичну строфу узагальнення від цієї теми. 

Варто б задуматись дівчатам,
Котрі йдуть в бар без провожатих,
А що їх тягне в нічні бари?
Невже надія знайти пару?
Там хлопці гарні, модні, браві,
Гречно запрошують на каву.
Якби зуміли відказати,
Не довелось би шкодувати.
Що значить «філіжанка кави»? 
Таке запрошення лукаве.
Бо далі – ром, вино і пиво,
У головах – коктейльне диво.
Шукати щастя марно в барі,
Дівчача мрія – це примара.
«Мисливці» хитрі оті хлопці:
Безплатний сир у мишоловці.
То що ж ви творите, дівчата?
Цигарки й п`янки – то не свято.
Приманка це така обманна,
На неї ж клюнула Оксана...

Ольга РИЗАК, 
колишній педагог, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»

P.S. Коли матеріал готувався до друку, стало відомо, що вчора 
зранку Оксана Макар померла в Донецькому опіковому центрі. На 
жаль, застосованими реанімаційними заходами повернути дівчину 
до життя не вдалося…

– Сьогодні ви влаштували тут урочисту зу-
стріч на честь презентації моєї книги. Але я хо-
тів би, аби атмосфера була тривожною. Адже 
в книзі я зв’язую ту ситуацію, яка була в часи 
моєї молодості, з небезпекою, яка чекає на 
вас. Боюся, що ваше майбутнє як українців за 
сучасної влади може бути непевним, – такими 
словами почав зустріч з молоддю автор.

У своїй праці він акцентує увагу на житті 
українців під радянським гнітом, а також роз-
повідає історію героїчного вчинку, що трапився 
в Чорткові у січні 1973 року. Тоді група молодих 
людей з приміського села Росохач під керівни-
цтвом В.Мармуса підняла на центральних бу-
динках райцентру жовто-блакитні прапори.

«21 января 1973 г. в 23 часа 40 мин. в гор. 
Чорткове на крышах кинотеатра, крытого 
рынка, здании педучилища и на флагшто-
ке «Лесхоззага» сотрудниками городского 
УКГБ и милиции обнаружены вывешенные 
неизвестными лицами 4 желто-голубых фла-
га. Управлением КГБ приняты активные меры 

к установлению этих лиц...», –  так тоді голова 
КДБ УРСР Віталій Федорчук доповів першому 
секретарю ЦК компартії республіки Володими-
ру Щербицькому про надзвичайну подію, що 
сталася на Тернопільщині.

– Не буду заглиблюватися в зміст книги, хай 
кожен почитає її та знайде там потрібне для 
себе. Скажу тільки, що своєю роботою хотів 
донести історичну правду про той час для на-
щадків. Писав у стислому, документальному 
стилі – без зайвих фантазій. Книжку присвятив 
сучасній молоді, – розповів автор. – Користую-
чись нагодою, хочу  подякувати Тернопільсько-
му земляцтву в Києві і особисто Володимиру 
Бедриківському, які звернули увагу на цю іс-
торичну подію, і, можна сказати, зобов’язали 
мене до роботи над книгою.

Присутній на презентації Володимир Бедри-
ківський відзначив, що мав за честь долучити-
ся до видання такої книги.

– Думаю, жодна людина не залишиться бай-
дужою, перечитавши цю розповідь Володимира 

Мармуса. Я мав велику приємність спілкувати-
ся з ним і знайшов у ньому справжній приклад 
борця за Україну. Вважаю, кожна молода лю-
дина повинна рівнятися на нього і пишатися 
тим, що він живе у нашому місті, поруч з нами, 
– зазначив генерал-полковник у відставці.

Після короткого слова він подарував бібліо-
теці навчального закладу підбірку книг україн-
ських авторів, зокрема Івана Дзюби та Сергія 
Кримського, а також збірку книг на тему Голо-

домору.
Слово про автора кни-

ги також мали кандидат 
історичних наук доцент 
Павло Вівчар, директор 
коледжу Чортківсько-
го інституту підприєм-
ництва і бізнесу ТНЕУ, 
кандидат економічних 
наук, доцент Тетяна 
Жовковська. Ведучими 
зустрічі були другокурс-
ниці коледжу Мирослава 
Середа і Святослава Ге-
вак. Вірші Володимира 
Мармуса читала Настя 
Арутюніна. Пісню «Моя 
Україна» подарувала 
присутнім Марія Пігур. 
Завершила вечір своїми 

авторськими віршами тернопільська поетеса 
Марія Баліцька.

(Матеріали підібрано за інформацією 
сайтів: gazeta1.com та nter.net.ua)

На знімку: Володимир Бедриківський дарує 
бібліотеці навчального закладу підбірку книг.

Фото Ореста ЛИжеЧКИ 

Анатомія молодіжної 
злочинності

У середині березня весь світ стрепенувся від жахливої 
трагедії, що трапилася з Оксаною Макар з Миколаєва. 
Нелюдам замало було поглумитися над нею, вони ще 

задумали замордувати свою жертву, викинути 
на смітник і підпалити, щоб замести сліди.

Презентація

«Доля обрала нас»
Нещодавно у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНеУ 

презентував свою книгу «Доля обрала нас» відомий місцевий громадський діяч 
та дисидент Володимир Мармус.
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Офіціоз10
Розпорядження голови райдержадміністрації

Наказ військового комісара

Відповідно до Указу Президента України 
«Про строки проведення чергових призо-
вів, чергові призови громадян України на 
строкову військову службу та звільнення в 
запас військовослужбовців у 2012 році» від 
31 жовтня 2011 р. за № 1009/2011, статей 
15, 16, 43 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», пунктів 57-
58 Положення про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову вій-
ськову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України 
за № 352 від 21 березня 2002 р. (із змінами 
та доповненнями) та на виконання розпоря-
дження голови обласної державної адміні-
страції від 17 лютого 2012 року за № 106-од 
«Про організацію в області призову грома-
дян України чоловічої статі на строкову вій-
ськову службу у квітні-травні 2012 року»:

1. Затвердити Основний склад районної 
призовної комісії згідно з додатком 1.

2. На випадок хвороби або відсутності з 
поважних причин будь-кого із призначених 
членів призовної комісії затвердити Резерв-
ний склад районної призовної комісії згідно 
з додатком 2.

3. Районному військовому комісару Під-
ручному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян 
Чортківського району чоловічої статі на 
строкову військову службу у Збройні сили 
та інші військові формування України з 2 
квітня по 31 травня 2012 року;

2) скласти графік роботи призовної ко-
місії та затвердити його у голови районної 
державної адміністрації, встановити безпо-
середній контроль за його виконанням;

3) забезпечити висвітлення роботи ко-
місії та хід призову через засоби масової 
інформації району;

4) довести до відома керівників відділів 
культури і туризму, освіти райдержадміні-
страції, ТзОВ «АТП-16142», ТзОВ «Ореол» 
про те, що вони будуть залучені для виді-
лення автотранспорту, необхідного для пе-
ревезення призовників на Тернопільський 
обласний збірний пункт для проходження 
контрольних медичних комісій та відправки 
команд призовників в Збройні сили України 
(графік проходження медичних комісій та 
відправки команд призовників буде дове-
дено додатково).

4. Голові районної призовної комісії Сте-
чишину І.С. здійснити заходи з організації 
медичного огляду призовників та призо-
ву громадян України на строкову військо-
ву службу з призначенням їх для служби у 
Збройних силах України чи іншому військо-
вому формуванні.

5. Виконкомам міської, селищної та сіль-
ських рад, керівникам підприємств, установ, 
організацій  та  господарств  району неза-
лежно  від  форм  власності організувати 
урочисті проводи призовників, забезпечити 
їх транспортними засобами для доставки у 
райвійськкомат.

6. Керівникам підприємств, установ, ор-
ганізацій, господарств та навчальних закла-
дів району незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без пого-
дження з райвійськкоматом у відрядження 
за межі району та за кордон в період про-
ведення призову і відправлень в Збройні 
сили України та інші військові формування 
України;

2) приділити увагу, належну турботу 
сім’ям юнаків, які призвані на строкову вій-
ськову службу.

7. Головному лікарю Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні 

Чортківському Р.В.:
1) для забезпечення якісного медичного 

обстеження призовників, роботи районної 
медичної комісії виділити необхідний ме-
дичний інвентар та обладнання, а також ме-
дикаменти на районну призовну дільницю 
згідно із заявкою райвійськкомату;

2) з 2 квітня по 31 травня 2012 р. на пе-
ріод проведення медичного обстеження 
та призову юнаків на строкову військову 
службу звільнити членів медичної комісії 
від виконання своїх обов’язків за основним 
місцем роботи та направити їх в розпо-
рядження Чортківського райвійськкомату, 
зберігаючи при цьому середньомісячний 
заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікуван-
ня та обстеження призовників під час про-
ведення чергового весняного призову ви-
ділити в центральній комунальній районній 
лікарні 10 ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підля-
гають призову на строкову військову служ-
бу, розпочати та проводити з 2 квітня по 31 
травня 2012 р. згідно з графіком райвійськ-
комату;

5) додаткове медичне обстеження при-
зовників для визначення придатності їх для 
проходження строкової військової служби, 
флюорографічне і лабораторне обстежен-
ня призовників під час проведення призову 
проводити на базі районної поліклініки по-
зачергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безко-
штовних лабораторних та спеціальних до-
сліджень призовників на базі центральної 
комунальної районної лікарні, а саме: за-
гальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 
серологічний аналіз крові на: антитіла до ві-
русу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген 
до вірусу гепатиту «В» (НВsАg,), антитіла 
до вірусу гепатиту «С» (аntіо-НСV), реакція 
мікропреципітації з кардіоліпіновим антиге-
ном (RW), група крові та резус-належність, 
проводити флюорографічне обстеження 
органів грудної клітки, профілактичні ще-
плення у відповідності з календарем про-
філактичних щеплень;

7) на час роботи медичної комісії стар-
шому лікарю, члену призовної комісії сте-
жити за станом медичного інвентаря і своє-
часною його заміною;

8) для своєчасної підготовки та приби-
рання кабінетів лікарів-спеціалістів на при-
зовній дільниці з числа робітників централь-
ної комунальної районної лікарні виділити 
двох технічних працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний 
огляд призовників лікарем-терапевтом під 
час відправлення призовників на Терно-
пільський обласний збірний пункт згідно з 
окремим графіком райвійськкомату, який 
буде переданий головному лікарю цен-
тральної комунальної районної лікарні до 2 
квітня 2012 року;

10) для проведення вакцинації та при-
вивок  призовникам  при  відправлені на 
Тернопільський обласний збірний пункт з 2 
квітня по 31 травня 2012 р. визначити ме-
дичну сестру, яка зобов’язана прибувати 
у райвійськкомат не пізніше 7-ї год. ранку 
згідно з графіком відправлень.

8. Головному лікарю Чортківського облас-
ного комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного 
огляду з 2 квітня по 31 травня 2012 р. виділи-
ти медичну сестру шкірно-венерологічного 
кабінету для роботи в складі медичної ко-
місії;

2) для проведення контрольно-медичного 

огляду призовників під час відправлення їх 
на Тернопільський обласний збірний пункт з 
2 квітня по 31 травня 2012 р. виділити лікаря-
дерматовенеролога, який зобов’язаний при-
бувати в райвійськкомат не пізніше 7-ї год. 
згідно з графіком відправлень.

9. Рекомендувати Чортківському ра-
йонному відділу Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Тернопільській 
області у межах своїх повноважень вжити 
заходів реагування щодо забезпечення ви-
конання чинного законодавства з питань 
призову громадян України та забезпечити 
на період призову охорону громадського 
порядку на призовній дільниці згідно із за-
явкою голови призовної комісії.

10. Командиру військової частини А-1915 
підполковнику Жеребецькому І.Є. на час 
проведення весняного призову грома-
дян забезпечити чергування у приміщен-
ні військкомату з 9-ї до 14-ї год. одного 
військовослужбовця-контрактника.

11. Відділу у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації, районному центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
під час весняного призову 2012 року про-
водити соціально-психологічне вивчення 
призовників. Під час проходження ними 
лабораторно-флюорографічного обстежен-
ня провести професійно-психологічний від-
бір призовників згідно з методичними вка-
зівками райвійськкомату.

12. Термін явки призовників для прохо-
дження призовної комісії визначити нака-
зом військового комісара та персональни-
ми повістками кожному  призовнику.

13. Сектору з питань внутрішньої політи-
ки і зв’язків з громадськими організаціями 
та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації спільно з редакцією 
районного часопису «Голос народу» та ре-
дакцією районного радіомовлення забезпе-
чити оприлюднення даного розпорядження 
в місцевих засобах масової інформації та 
на сайті райдержадміністрації.

14. Чортківському районному військо-
вому комісаріату по завершенні чергового 
весняного призову інформувати про під-
сумки проведення призовної кампанії вес-
ною 2012 року райдержадміністрацію не 
пізніше 25 червня 2012 року.

15. Визнати такими, що втратили чин-
ність, розпорядження голови Чортківської 
районної державної адміністрації «Про чер-
говий призов на строкову військову службу 
весною 2011 року громадян району 1986-
1993 років народження» від 16 лютого 2011 
р. за №113, зареєстроване в Чортківському 
районному управлінні юстиції 28 лютого 
2011 р. за № 1/112, та розпорядження го-
лови Чортківської районної державної адмі-
ністрації «Про черговий призов на строкову 
військову службу восени 2011 року грома-
дян району 1986-1993 років народження» 
від 29 серпня 2011 р. за № 625, зареєстро-
ване в Чортківському районному управлінні 
юстиції 14 вересня 2011 р. за № 2/113.

16. Дане розпорядження набирає чин-
ності з моменту його оприлюднення.

17. Контроль за виконанням даного розпо-
рядження  покласти на заступника голови ра-
йонної державної адміністрації Стечишина І.С.

1 березня 2012 р.                        № 118

(З додатками можна ознайомитися на 
веб-сайті Чортківської РДА: http://www.oda.
te.gov.ua/tchortkivska). 

 
Голова районної 

державної адміністрації
Я.СТеЦЬ

Відповідно до Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу», По-
станови Кабінету Міністрів за № 352 від 21 
березня 2002 р. «Про затвердження поло-
ження про підготовку і проведення призо-
ву громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на вій-
ськову службу за конт-рактом», директиви 
начальника генерального штабу – Головно-
командувача Збройних сил України за № 
ДГШ – 1 від 5 січня 2012 р. «Про організацію 
та проведення призову громадян України 
на строкову військіову службу і звільнення 
в запас військовослужбовців, які вислужи-
ли встановлені строки строкової військової 
служби, у 2012 році»,

НАКАЗУЮ:
1. Всім особам чоловічої статі 1994 року 

народження Чортківського району, яким в 
період чергового призову виповнилося 18 
років, а також тим, які народилися у 1987-

1993 рр., у яких закінчилася відстрочка від 
призову або не призвані раніше на строкову 
військову службу за різних обставин, при-
бути на призовну дільницю.

2. Громадян, які підлягають призову на 
строкову військову службу, зобов’язую при-
бути на призовну дільницю за адресою: м. 
Чортків, вул. Шевченка, 40 у встановлений 
час з документами, що зазначені в повістках. 
Громадян, які не отримали особистих пові-
сток для призову на строкову військову служ-
бу, зобов’язую прибути до районного військо-
вого комісаріату не пізніше 30 квітня, маючи з 
собою документи, що посвідчують особу.

 3. Усіх осіб призовного віку, які підляга-
ють призову на строкову військову службу і 
тимчасово перебувають на території Чорт-
ківського району, зобов’язую негайно по-
вернутися до місця постійного проживання 
та з’явитися у районний військовий коміса-
ріат для проходження призовної комісії.

4. На підставі Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» ке-
рівникам підприємств, установ, організацій, 
у тому числі навчальних закладів, незалеж-
но від їх підпорядкування і форми влас-
ності, зобов’язую відкликати призовників з 
відряджень для забезпечення своєчасного 
прибуття їх на призовну дільницю.

5. Громадян, які ухиляються від призову і 
не з’являються за повісткою до військового 
комісаріату, притягнути до відповідальності 
згідно із законодавством.

6. Контроль за виконанням наказу зали-
шаю за собою.

7. Наказ довести до особового складу 
Чортківського районного військового комі-
саріату та розіслати відповідно до розра-
хунку розсилки.

Військовий комісар районного 
військового комісаріату полковник 

Л.ПІДРУЧНИЙ

Про черговий призов на строкову військову службу весною 
2012 року громадян 1987-1994 років народження

Про черговий призов на строкову військову службу 
весною 2012 року громадян Чортківського району

Міліція застерігає

Обов’язковій здачі в міліцію підлягають зброя і боєприпаси, що 
знаходяться у незаконному користуванні. Сюди відноситься і зна-
йдена на місцях боїв Великої Вітчизняної війни зброя військових 
зразків, і та, що залишилася онукам або дітям від родичів, так як 
після смерті власника її зберігання незаконне.

Громадяни, які добровільно здали зброю, в цей період мають 
можливість зареєструвати її на своє ім’я за умови, що вона не є 
краденою і не використовувалася в будь-яких кримінальних цілях.

Крім того, всі, хто добровільно здав в міліцію зброю, боєприпаси 
та вибухові речовини, які незаконно зберігалися, звільняються від 
кримінальної та адміністративної відповідальності.

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 263 КК України, за носіння, зберігання, 
придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи збут вогнепальної 
зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, ви-
бухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого за-
коном дозволу настає покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк від двох до п’яти років. 

Отож, зважте на власну безпеку і безпеку інших людей. Подбай-
те про те, щоб уникнути кримінальної відповідальності. 

З питань здачі  «небезпечних іграшок», а також придбання чи 
реєстрації зброї та спецзасобів звертайтеся у службу дозвільної 
системи Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області 
або за тел. 2-12-45. 

Дмитро БОжАКОВСЬКИЙ, 
інспектор дозвільної системи 

Чортківського райвідділу міліції

Здайте «небезпечні 
іграшки»

У квітні поточного року на території держави 
проводиться місячник добровільної здачі до органів 

внутрішніх справ зброї, боєприпасів, вибухових 
матеріалів та спеціальних засобів. Мета заходу – 

запобігти незаконному обігу зброї та суттєво знизити 
здійснення тяжких злочинів.

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-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. 

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

Тел. 066-650-13-55. 

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

Тел.  096-793-71-71.

2-кімнатна квартира по вул. Маковея, 2, площею 52 кв. м. Якісний 
євроремонт, індивідуальне опалення, лічильники, вікна, двері, кімнати 
роздільні, балкон засклений. Можливо – частково з меблями. Термі-
ново. 

Тел.: 097-028-68-87; 066-753-00-00, 097-347-60-47.

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.

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

Тел.: 096-185-18-17; 6-48-47.

кінно-тракторна картоплекопалка та косарка (на гумових 
колесах). Ціна нижча за ринкову, договірна.

Тел. 098-432-67-26.

2-кімнатна квартира в центрі Чорткова на 2-му поверсі. Загальна 
площа – 65,5 кв. м, кімнати роздільні, опалення індивідуальне, лічиль-
ники, 2 підвали, гараж на подвір`ї.

Тел. 068-148-19-84.

2-поверховий незакінчений будинок в смт Заводське по вул. Гайовій, 
47, земельна ділянка 10 сотих. Є світло, газ, телефон, каналізація, 
поштукатурений.

Тел.: 2-48-81; 097-505-35-14; 067-923-13-62. 

“еліт”-3-кімнатна квартира у 7-квартирному будинку по вул. 
Січинського, 4. В квартирі “еліт”-ремонт. Опалення, водопостачання 
цілодобово. Є меблі: кухня, вітальня, камін, спальня. Велика ванна 
кімната. Лоджія засклена. Терміново у зв`язку з виїздом.

Тел.: 3-14-69; 099-738-24-78; 099-321-59-12.

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.

капуста, буряки, морква, запчастини до ГАЗ-53. Ціна договірна.
Тел. 067-109-13-05.

приватний будинок в м. Чортків по вул. Галицькій, розміром 10 х 11 
(95 кв. м) на земельній площі 650 кв. м, 4 кімнати, веранда, кухня, котельня, 
кладова. Є газове опалення, водопостачання в хаті і надворі (септик і 
каналізація).

Тел. 093-985-10-78.

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

Тел. 066-703-21-64; 097-596-96-25.

продаютЬСя


