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Виходить з 1939 року

Бандерівець! Хтось кинув в злості.
Не буду суперечить я!
Велика честь носити й досі
Героя справжнього ім’я, – так писав у вірші «Бан-

дерівець» відомий український поет-пісняр Вадим 
Крищенко. Ця тема проходила рефреном на уро-
чистостях, приурочених 104-й річниці від дня наро-
дження Степана Бандери, що відбулися у нашому 
місті біля пам`ятного погруддя Провідникові укра-
їнської національної ідеї, яке було встановлено на 
центральній вулиці, що носить його ім`я, нещодав-
но, в третій декаді жовтня 2012 р. 

(Закінчення на 3-й стор.)

Урочистості

Вони вічно в тобі, 
Україно!

Вони – це герої нації, одним з перших серед 
яких є Степан Бандера. Вони – в Україні

і Україна – в їхніх серцях. Назавжди. Хоча 
українська незалежність, виборювана 

століттями, ще надто молода й приховані 
сторінки історії патріотичної героїки лише 

починають відкриватися й вимальовуватися 
в загальну картину, в головах українців тільки 

зароджується (бо ж на тлі неодноразового 
переписування підручників цей процес і так 

є досить позитивним) усвідомлення потрібності 
вшанування своїх провідників – провідників 

українства, та на сьогодні можемо похвалитися 
тим, що першого січня, у перший день нового 
року не лише у Західній, а й у Східній Україні 

відсвяткували день народження людини, 
чиє ім`я змінило назву усього народу. 

Звичаї

Íова раäіñтü ñтаëа, ÿка нå бóваëа:
çвіçäа ïравäи, çвіçäа воëі наì ïóтü оñіÿëа!

Новою радістю і, по суті, новацією 
Ðіздва-2013 стало винесення «на 
люди» утаємниченої споконвіку 

традиції приготування найпершої 
та найголовнішої з-поміж усіх 

святвечірніх страв – куті. 
У Òернополі, на центральному 
майдані міста, третього дня 

Ðіздвяних свят започатковано 
Ôестиваль різдвяної куті. 

Òа ще й як! Àдже спромогою 
й керівництва області з очільником 

ÎÄÀ Валентином Хоптяном, 
й гуртом небайдужих тернополян 

у найбільшій в Україні макітрі 
приготовлено 1300 (!) літрів страви, 
котра є непроминальним символом 

життєспромоги, благополуччя, 
зрештою, майбутності нації. 

Ãолошено на майдані, що для 
її приготування знадобилося 300 кг 
пшеничного зерна, 50 кг меду, рівно 
по стільки ж маку та горіхів, а ще – 

по 30 кг родзинок та цукру. ² ще така 
добра вість: рекорд той заôіксовано 

Êнигою рекордів України.

(Читайте на 5-й стор.)
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Відкритий лист Сесія районної ради

Ярмарок

Документи
ßкі лишень принади – атрибути блиçьких у часі Ðіçдвяних 

свят не тішили око на торговиці, що роçвернулася у 
всій широчіні на чортківському майдані çа три дні до 
Святвечора! Пригадаймо, як то у щедрівці співаºться: 
«Ùедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце 
ковбаски!». Òак от не лишень ці прадавні святочні страви, 
а й багате роçмаїття інших можна було çготувати іç 
краму, що пропонувався на тім ярмарку. Òож і квапилися 
çаповçятливі господині, аби встигнути наготувати для 
своїх сімейств та гостей всіляких ладних присмакітоньок. 

Ôото Îреста ËÈÆÅ×ÊÈ

Ãолові Верховної Ðади України ÐÈБÀÊУ В.В. 
Народному депутату України СÒÎЙÊУ ².М. 

Êопії:
×ортківській районній раді 

Ðедакції газети «Вільне Æиття плюс» 
Ðедакції газети «Ãолос народу» 

Ðедакції газети «×ортківський вісник»
Члени Координаційної ради національно-демократичних 

партій та громадських органіçацій Чортківського району 
Òернопільської області висловлюють глибоке обурення ç 
приводу реºстрації у Верховній Ðаді України çаконопроекту 
депутата В.Колісниченка, яким встановлюºться кримінальна 
відповідальність çа героїçацію людей, пов’яçаних ç Україн-
ською Повстанською Арміºю та Органіçаціºю Українських 
Націоналістів.

Ми роçцінюºмо çгаданий çаконопроект як грубу про-
вокацію, як çраçок невігластва у питаннях історії та право-
çнавства. Сподіваºмось, що Верховна Ðада України не роç-
глядатиме його. Переконані, що çгаданому депутату, який 
відомий своїми українофобськими настроями, не місце в 
українському парламенті.

У той же час ми стурбовані численними фактами, що свід-
чать про беçдіяльність влади перед лицем роçростання геро-
їçації сталініçму. Нагадаºмо у цьому çв`яçку, що Ðеçолюціºю 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ «Воçç’ºднання роçділеної 
Європи» сталінський режим, як і нацистський, одноçначно 
виçнаний çлочинним, таким, що ніс геноцид, порушення 
прав та свобод людини і çлочини проти людства.

Прийнято одноголосно на çасіданні Координаційної ради 
національно-демократичних партій та громадських органіçа-
цій Чортківського району Òернопільської області 25 грудня 
2012 року.

Співголови Координаційної ради 
національно-демократичних партій та громадських 

організацій Чортківського району
Îлександр СÒÅПÀНÅНÊÎ, ²ван В²ВÀÒ, 

Богдан БÀÒÐÈН×УÊ

×ортківська районна рада Òернопільської області
Шосте скликання 

Äев`ятнадцята сесія
Ð²ШÅННя

від 29 грудня 2012 року                                          № 276
Про затвердження Порядку списання майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

Чортківського району
Відповідно до Закону України “Про місцеве самовряду-

вання в Україні”, ç метою çапровадження ºдиних підходів 
щодо çдійснення списання майна спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, 
враховуючи пропоçиції постійної комісії районної ради ç 
питань соціально-економічного роçвитку, підприºмництва, 
власності, інвестицій та торгівлі від 27 листопада 2012 року, 
районна рада ВИÐІШИЛА:

1. Затвердити Порядок списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського ра-
йону (додаºться).

2. Відповідно до частини п’ятої статті 59 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні” опублікувати дане 
рішення у районній гаçеті “Голос народу” і встановити, що 
воно набираº чинності ç дня офіційного оприлюднення у 
вкаçаному друкованому çасобі масової інформації.

3. Контроль çа виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію районної ради ç питань соціально-
економічного роçвитку, підприºмництва, власності, інвести-
цій та торгівлі.

Ãолова районної ради
В.ЗÀË²щУÊ

(З додатками до даного рішення можна ознайомитися 
на офіційному web-сайті Чортківської районної ради: www.
chortkivrr.te.ua)

×ортківська районна рада Òернопільської області
Шосте скликання 

Äев`ятнадцята сесія
Ð²ШÅННя

від 29 грудня 2012 року                                       № 277 
Про затвердження переліку нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортків-
ського району, яке може бути передано в оренду у 2013 році

Відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України “Про орен-
ду державного та комунального майна”, пункту 3.3. Положення 
про порядок надання в оренду майна спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, що 
çатверджене рішенням Чортківської районної ради від 14 груд-
ня 2012 року çа № 252 “Про оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського райо-
ну”, враховуючи пропоçиції Чортківської районної комунальної 
дитячо-юнацької спортивної школи від 14 грудня 2012 року çа № 
126, відділу культури та туриçму Чортківської районної держав-
ної адміністрації від 12 грудня 2012 року çа № 618, постійної ко-
місії районної ради ç питань соціально-економічного роçвитку, 
підприºмництва, власності, інвестицій та торгівлі від 17 грудня 
2012 року, Чортківська районна рада ВИÐІШИЛА:

1. Затвердити перелік нерухомого майна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, яке 
може бути передано в оренду у 2013 році, çгідно ç додатком.

2. Опублікувати даний перелік у районній гаçеті “Голос на-
роду” та на офіційному сайті районної ради.

3. Контроль çа виконанням даного рішення покласти на пос-
тійну комісію районної ради ç питань соціально-економічного 
роçвитку, підприºмництва, власності, інвестицій та торгівлі.

Ãолова районної ради
В.ЗÀË²щУÊ

(З додатком до даного рішення можна ознайомитися на офіцій-
ному web-сайті Чортківської районної ради: www.chortkivrr.te.ua)

Неçважаючи на те, що депутатів у се-
сійній çалі çареºструвалося дві третини 
від обраних, ç перших же хвилин роботи 
відчувалися вольти емоційної напруги. 
Не роçрядив обстановку навіть приºм-
ний момент – вручення головою райради 
В.Заліщуком почесних грамот аграріям 
В.Вислоцькому та В.Заболотному çа ва-
гомий особистий внесок у роçвиток сіль-
ського господарства краю та ç нагоди 
Дня працівників сільського господарства. 
Першим та другим у порядку денному 
сесії були питання щодо реформування 
медичної галуçі: «Про надання çгоди на 
передачу відділення та пунктів швидкої 
медичної допомоги Чортківської ЦКÐЛ» 
та «Про передачу майна ç балансу Чорт-
ківської ЦКÐЛ на баланс комунальної ра-
йонної установи «Чортківський комуналь-
ний районний центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги».  У першо-
му проекті рішення було прописано пере-
дати у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Òернопільської 
області відділення та пункти швидкої ме-
дичної допомоги ЧЦКÐЛ; надати в оренду 
приміщення, в яких роçміщені дані під-
роçділи, а також автомобілі, які çакрі-
плені çа ними, передбачивши в умовах 
оренди повернення ЦКÐЛ орендованих 
автомобілів після використання моторе-
сурсу, проведення орендарем поточних 
та капітальних ремонтів автомобілів та 
наданих йому приміщень. Депутатів ціка-
вила доля працівників ШМД району після 
проведеної реформи, але головний лікар 
ЦКÐЛ Ð.Чортківський, котрий доповідав ç 
цього питання, çапевнив, що робочі місця 
çберігаються çа тими, хто працюº на сьо-
годні. Ðішення було прийняте поçитивне, 
ç врахуванням поправки, висловленої 
депутатом В.Шепетою: передати в орен-
ду ç дня створення відповідного Центру 
екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф в області. 

Обговорення другого «медичного» 
питання було більш дискусійним, але й 
тут Ð.Чортківський çумів переконати де-
путатів у доцільності такого кроку – роç-
міщення центру первинної медичної до-
помоги у приміщенні дитячої поліклініки. 
Більшість іç присутніх висловилися «çа» 
çа пропонований проект рішення.

Активність депутатів та присутніх çа-
прошених осіб досягла апогею при роç-
гляді третього питання, наçва якого çву-
чить коротко, та вміщуº у собі ледь не 
долю усього району – «Про районний бю-
джет на 2013 рік». Пояснювала усі «çа» і 
«проти» цьогорічного бюджету начальник 
фінансового управління ÐДА Г.Іçвºкова. 
Вона çауважила, що контрольні цифри, 
що надійшли ç Міністерства фінансів, 
опрацьовано відповідними управліннями 
та відділами. А важливість тих питань, 

проблем, які депутати піднімають у се-
сійній çалі та висловлювали на спільно-
му çасіданні шести комісій напередодні, 
працівники фінуправління роçуміють та 
будуть намагатися вирішувати в ході ви-
конання місцевих бюджетів. Доповідач 
довела до відома, що çагальний обсяг 
доходів районного бюджету на цей рік 
становить 241 млн. 49,963 тис. грн., ç них 
власних – лише 10,2 відсотка (ç кожним 
роком цей покаçник, як çгодом çаува-
жить у виступі çаступник голови райради 
Л.Хруставка, çменшуºться, для порів-
няння у минулому році він становив 12 
відсотків). На 1,7 млн. грн. çбільшуються 
видатки на галуçь освіти (çдебільшого це 
пов`яçано ç підвищенням мінімальної çа-
робітної плати протягом року). Видатки 
на соціальний çахист і соціальне çабеç-
печення вперше çа всі роки перевищують 
видатки на освіту і çаймають у районному 
бюджеті питому вагу – 39 відсотків або 
91,1 млн. грн. Видатки на культуру у по-
точному році передбачаються у сумі 9 
млн. 608,8 тис. грн., що, як скаçала голо-
вний фінансист району, відповідаº роçра-
хункам Міністерства фінансів. У видатках 
на оплату праці працівників культурно-
освітньої сфери уже çакладено мінімаль-
ну çарплату ç 1 січня ц. р. – 1147 грн., ç 1 
грудня – 1218 грн. Оскільки у цьому році 
буде продовжуватися реформування 
галуçі медицини, то çменшено фінансу-
вання охорони çдоров`я на 5,2 млн. грн. 
Ðеçервний фонд плануºться у сумі 156 
тис. грн.

Обраховані певним чином міжбюджет-
ні трансферти для органів місцевого са-
моврядування на 2013 р. складають до-
тації вирівнювання у сумі 16 млн. 203,9 
тис. грн. і 95,4 тис. грн. – надходження 
ç Нагірянської сільської ради. Обсяг до-
тацій вирівнювання у 2013 році çростаº 
на 29 відсотків, або на 2,6 млн. грн. Для 
вирівнювання фінансової çабеçпеченості 
місцевих бюджетів передбачено також 
додаткову дотацію у сумі 661 тис. грн. 
Плануºться й інша додаткова дотація на 
перевеçення учнів шкіл – 66,5 тис. грн. 
Окрім того, передбачаºться повернення 
коштів, наданих на кредитування сіль-
ських çабудовників, і спрямування їх на 
ту ж мету. Згодом у виступах сільських 
голів проçвучать сумні çауваження, що ці 
цифри «çакривають» лише трохи більше 
половини іç çахищених статей. Òого дня 
було çаслухано не лише думки депутатів 
ç приводу районного бюджету-2013, а й 
представники фракцій висловили свою 
поçицію щодо прийняття-неприйняття 
цього основного фінансового документа 
в життºдіяльності краю, кожному бажаю-
чому було надано çмогу донести своº ба-
чення вирішення поставленого питання. І 
хоча всі беç винятку висловлювали не-

гативне ставлення до нього, та çрештою 
погоджувалися, що голосувати «çа» по-
трібно – на підтримку вчителів, медиків, 
вихователів дитсадків й тих, які беç при-
йняття бюджету вже çавтра можуть çали-
шитися беç çарплати. Лише представник 
фракції ВО «Свобода» у райраді депутат 
І.Міçерота çачитав çаяву, в якій «свободів-
ці» висловили стурбованість ситуаціºю, 
що склалася навколо районного бюджету 
на 2013 р., çауваживши, що уряд фактич-
но пішов війною на місцеве самовряду-
вання і тому голосувати çа такий бюджет 
– оçначаº стати співучасником çлочину 
не лише проти місцевого самовряду-
вання, а й проти працівників бюджетної 
сфери. Все-таки районний бюджет було 
проголосовано поіменним голосуванням 
поçитивно. Òа наступним кроком депута-
ти ухвалили рішення про çвернення де-
путатів райради до Верховної Ðади, Кабі-
нету Міністрів, Преçидента України,  яке 
доручено підготувати преçидії, де буде 
висловлено категоричну поçицію райра-
ди стосовно того, що робить центральна 
влада ç місцевими бюджетами. 

Òакож на сесійному çасіданні було роç-
глянуто й прийнято поçитивні рішення ç 
таких питань: про програму підтримки 
малого підприºмництва в Чортківському 
районі на 2013-2014 роки; про район-
ну програму профілактики, діагности-
ки та лікування вірусних гепатитів В і С 
на 2013-2016 роки; про районну цільову 
програму щодо реаліçації Конвенції про 
права інвалідів на період до 2020 року; 
про цільову соціальну програму çабеç-
печення пожежної беçпеки Чортківського 
району Òернопільської області на 2013-
2015 роки; про çатвердження Порядку 
списання майна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міста 
Чортківського району; про çатвердження 
переліку нерухомого майна спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, 
міста Чортківського району, яке може 
бути передано в оренду у 2013 році; про 
план роботи районної ради на 2013 рік (іç 
доповненнями – пропоçиціºю В.Шепети 
çаслухати у ІІ кварталі ц. р. çвіт голов-
ного лікаря ЦКÐЛ про хід медичної ре-
форми у районі) – депутат О.Степаненко 
вніс пропоçицію обговорити цей план на 
çасіданнях профільних комісій, череç це 
включити це питання у порядок денний 
наступної сесії; про чисельність та струк-
туру виконавчого апарату районної ради 
на 2013 рік і оплату праці голови районної 
ради та çаступника голови. Після голо-
сування çа останнº питання фракції ВО 
«Батьківщина» і «Свобода» у райраді від-
реагували своºрідним протестом, поки-
нувши сесійну çалу. Òому два інших про-
екти рішень череç відсутність кворому  
так і не було роçглянуто і перенесено на 
інше чергове çасідання сесії райради.

На çавершення сесії голова районної 
ради В.Заліщук çапросив присутніх на 
вшанування пам`яті С.Бандери 1 січня 
біля пам`ятного погруддя у м. Чорткові.

Îксана СВÈСÒУН

Хто нå гоäóє конÿ, ìóñитü ìати äобрий батіг
Òак словами східної приказки охарактеризувала депутат райради Òетяна 

яблонь одне (чи не найголовніше) із питань порядку денного Х²Х сесії 
райради VI скликання – «Про районний бюджет на 2013 р.». Сесійне 
засідання відбулося напередодні Нового року – 29 грудня і на ньому 

передбачалося розглянути та прийняти рішення по чотирнадцяти питаннях.

Òа й кëаäітü каëачі 
ç ÿрої ïøåниöі
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Суспільство 3
Урочистості Враження

Стурбовано

Найбільше враçили дві поради журналіс-
там. Перша – більше çустрічатись, я çроçу-
міла, ç героями соцпраці і так çваними мая-
ками та роçповідати сучасній молоді про їх 
çдобутки, що оçначаº – прославляти. Отож, 
висловлюю свої опонентські міркування. 
По-перше, як твердить філософська теçа: 
всьому свій час. Невже комуністи çамало 
уваги приділяли чи честі віддавали цим 
людям у їх час? Ордени, медалі, çвання, 
портрети на дошках пошани, статті в гаçе-
тах, дорогі подарунки, премії і т. п. На мою 
думку, більш ніж достатньо. А ось головно-
го не було çа їх важку працю – належної 
çарплати, наслідок якої – міçерна пенсія, 
адже пересічним і досі нараховують пен-
сії çа радянською формулою. Наші «слуги 
народні» тільки собі і тим, хто їх охороняº, 
доглядаº, прийняли çакон про нову касту: 
це про держслужбовця, якому нараховують 
пенсію 80-90 відсотків від çарплати, решті 
ж і досі по-радянськи: 40-50 відсотків. Òому 
вважаю, що повторне сьогоднішнº про-
славлення отих обібраних радтрударів ніяк 
не компенсуº їм втрату çдоров`я, нестатку 
коштів на ліки, харчі, вçуття і т. п. 

А якими радянськими çдобутками можна 
çацікавити сучасну молодь? Невже молода 
людина така тупа, що не роçуміº причин 
сьогоденних наших проблем, не бачить роç-
битих доріг (якби були добротно умощені, 
то çа 20 років ніщо їх би не роçбило), çруй-
нованих ферм, çаводів, фабрик (хто «до-
çволив» руйнувати, чи не той, що керував 
будівництвом), çнищених хрестів, капличок, 
церков, пам`ятників давнини і т. д.? А ще й 
досі не çорані поля цвітуть бур`янами, біль-
шість çаводів, фабрик, підприºмств Чортко-

ва уже не відродити... Один тільки приклад: 
Чортківський побуткомбінат чому припинив 
існування – комусь було вигідно. Більшість 
швей подалася до Польщі, Чехії, де й досі 
жінки шиють модний одяг, а «човники» при-
воçять до нас же на баçар. Ось про це треба 
тлумачити молоді, хто і чому допустив таке 
беçчинство. 

Народна мудрість акумульована у 
прислів`ях-прикаçках, одна ç яких гла-
сить, що кінець діло хвалить. А який був 
кінець радянщини? Все було, абсолютно 
все (çемля, надра, природні багатства, всі 
види виробництва, наука, культура і т. д.) 
в руках одних комуністичних керівників. І 
що ж? ß це добре çнаю (готувала лекції 
про продпрограму від 1960 до 1990 рр.), 
що не çмогли çабеçпечити людей, крім хлі-
ба, який був дешевий і у достатній кількос-
ті, всіма іншими продуктами харчування. 
ßкщо в обласних містах ще так-сяк було, то 
у районах   спостерігався дефіцит всього. 
Приклад: майонеç був дефіцитом № 1, ті, 
хто їçдив до Москви, привоçив його ç мар-
кою нашого виробництва. Коментарі çайві. 
І ці «етапи великого шляху» çавершив беç-
славний карточний горбачовський період. 
Порівнюю: у воºнний час були карточки на 
хліб, а у 80-х рр. минулого століття – на 
всі продовольчі та промислові товари. Ðіç-
ниця ще й у тім, що у війну отоварювали 
усі талони, а у 80-ті роки – ні одного не 
вдавалось отоварити, бо на магаçинних 
полицях – порожнеча. Чи повірить у це 
хтось іç молодих? Òодішній генсек çнай-
шов вихід – відкрив кордони, виручила ота 
капіталістична Òуреччина і наші всюдисущі 
«човники». Òакий беçславний кінець кому-

ністичних «çдобутків». 
ß б çапропонувала çапочаткувати рубри-

ку «Ðетро» (чи якусь іншу наçву) про мину-
ле. Ùоб люди ділилися спогадами, поки ще 
живуть ті, що виживали і вижили у радян-
ському «раї». Не все ж було погано, бо не 
вижили б. А як мине 50 років, то майбутні 
комуністи (їх ідеологія живуча і всепере-
магаюча, російська прикаçка твердить, що 
«дурной пример çараçителен») доводити-
муть, що того всього каçусу (дефіциту, кар-
точок, руйнації і т. д.) не було, як тепер çа-
перечують голодомор.

Друга порада – менше писати на політичні 
теми, «людям потрібен спокій, ...упевненість 
у çавтрашньому дні». О, яка суперечливість! 
Хіба й наш час рейдерсько-міліцейсько-
СБУшного і прокурорсько-судочинницького 
свавілля на основі верховнорадського çако-
нодавства, çокрема останнього (про мову, 
çемлю, податки, пенсію і т. д.) та уçаконення 
(чого ніде у світі нема і не було) каçнокрад-
ства, тобто виділення, драконівський çабір 
коштів іç бюджету на утримання численних 
дач Преçидента, Кабміну, СБУ, міліції, суд-
дів і т. п. (це ен-млн. грн. лише на один день) 
у пересічного українця ще може жевріти 
надія на спокій, упевненість у чомусь? Ці 
субстанції людям могла çабеçпечити тіль-
ки українська сильна держава. На це марно 
сподіватися. Боºçдатної армії у нас, по суті, 
нема: оті тисячі однорічних воїнів – це лише 
видимість та наçва. Òак що 20 років нашої 
неçалежності – то гра киці ç мишкою.

Ось останній виступ В.Путіна про Украї-
ну – його тон, погляд ясно вираçили: киця 
çадовго çагралась іç мишкою. Преçидент 
Ðосії явно дав çроçуміти українській владі, 
що почне діяти (як, це його справа, не ви-
ключений і груçинський варіант). І ніхто нас 
не çахистить, бо ми у світі ще й досі у віль-
ному (чи невільному) плаванні, довго дума-

ºмо, до якого берега причалити. Більшість 
громадян України ç рабсько-генною психо-
логіºю, що формувалась тристоліттями, тя-
жіº до Аçії, до того ж çашморгу, ç якого не-
давно вирвалась. Подумаймо: де спасіння? 
Чому усі постсоцкраїни Європи уже давно 
перебувають в ЄС і НАÒО, як і республіки 
Прибалтики? Òам колективна беçпека, там 
рівноправність: найменша країна маº право 
голосу, як і найбільша. А наші державники 
дбають лише про себе і своº благо: у ЄС 
стільки коштів у офшори не çможуть пере-
вести... Òому й не поспішають туди, доки ще 
не все скупили у нас çа беçцінь. 

А українські комуністи націлені на Ðосію, 
вони ж не можуть беç ЦК (центрального ке-
рівництва) ç Москви. Для нас çасвітилось 
би світло в кінці тунелю, якби Україна хоч 
одніºю ногою вступила в Європу – ЄС, отоді 
б ç`явилась надія на краще.

А тепер не те, що треба çменшити писа-
ти про політику, а слід би ще нову рубрику 
почати – «лікполнегр»: ліквідація політич-
ної неграмотності. Після прийняття «кноп-
кодавцями» çакону про референдум, якщо 
він почне діяти, будь-якій промосковській 
силі буде легко органіçувати референдум, 
реçультат якого явно виявиться таким, який 
потрібний органіçаторам.

Òак що справжнім українцям тепер спокій 
навіть і не сниться. А українофоби торже-
ствують, як відьми під час шабашу, неçаба-
ром почнуть писати оди і співати дифірамби 
його величності ...Путіну.

Îльга ÐÈЗÀÊ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», с. Заболотівка

P. S. Може, у когось ç читачів інші мірку-
вання, іç çадоволенням прочитала б чи по-
слухала.                

Урочини відбувалися біля погруддя çдібному та 
видатному органіçаторові Української ідеї. Прийшло люду 
на цю конче потрібну пошанівку м`яко кажучи до смішного 
мало. Були представники влади – як районної ради, так і 
держадміністрації, а від церковної – тільки один священик 
ç білівської парафії. Суто чортківських священиків не 
було жодного, а, хочу наголосити, Степан Бандера – син 
священика, якого доля обрала Провідником українського 
народу çа виçволення ç-під багатовікового гніту. 

Виступаючі палко говорили про çвитяжність боротьби 
нації çа свою державність, самопожертву та відданість 
наших предтеч, неçважаючи на дуже трудні умови 
спочатку підпілля, а потім і створення Української 
Повстанської Армії. Армії беç держави, яка çасвідчила 
перед цілим світом неçламність духу нації. Духу до волі, 
до відновлення державності, втраченої череç об`ºктивні 
причини. Виступаючі говорили про ºдність поколінь, про 
ту ºдність, котра маº нас утримувати для роçбудови 
неçалежної України. Виступали співочі колективи братства 
вояків ОУН-УПА та ºдиний на весь район аматорський 
хор çі с. Полівці. Відрадно, що у складі хору співали не 
тільки вже статечні жінки, а й молоді патріотки-дівчата. 
Кажуть, село çанепадаº. Òа ні, не çанепадаº, якщо молоді 
люди беруть участь в таких імпреçах і покаçують приклад 
для наслідування не тільки у районі, а й в усій Україні. 
Хор ç Полівців виявився ºдиним, що виступав ç такими 
патріотичними піснями. Нехай Бог допомагаº цим людям 
у всіх помислах та вчинках, які приносять користь для 
суспільства!

²гор СËÎНÎВСÜÊÈЙ, 
м. Чортків

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

На майданчику біля пам`ятника çі-
бралися ті, хто бажав віддати шану 
людині, котра пожертвувала усе своº 
життя çадля свободи й неçалеж-
ності рідного краю: голова райради 
Володимир Заліщук та його çаступ-
ник Любомир Хруставка, голова ÐО 
КУН Іван Віват, представники духо-
венства краю, районних органіçацій 
демократичних партій, інтелігенція 
Чортківщини, небайдужі.

Ведуча çаходу – методист ÐКБК 
ім. К.Ðубчакової Галина Корецька 
çапросила до слова депутата рай-
ради, співголову Координаційної 
ради демократичних партій та гро-
мадських органіçацій району, голову 
ÐО КУН Івана Вівата. «Бандера – це 
не просто постать, не просто вихов-
ний процес, Бандера – це українські 
цінності, а беç належного вшануван-
ня цінностей не будемо мати держа-
ви», – наголосив у виступі пан Віват. 
Висловлену ним думку підтримав 
і голова районної ради Володимир 
Заліщук: «Слово «бандерівець» не-

çабаром стане словом-символом 
свободи і неçалежності. Непере-
можний шлях Бандери ще скаже 
своº в Україні – і у нас çапануº до-

бро, çлагода, благополуччя». 
Своºрідну пораду для досягнен-

ня отого çгаданого благополуччя 
в нашому суспільстві дав головний 
вікарій Бучацької ºпархії УГКЦ о. Во-
лодимир Заболотний: «Попередня 
влада, яка правила в Україні десятки 
років, головне çавдання виконала – 
виховала людину-споживача. Òому 
найголовніше – це çміна мислення: 
чому ми так живемо, як хочемо жити 
і що потрібно çробити, щоб çмінити 
це все. Наш патріарх – Блаженніший 
Святослав каже, що треба будува-
ти український світ. І будувати його 
там, де живеш. Òому виконаймо 
обов`яçок, покладений на нас, робі-
мо те, що належиться, – створюймо 
навколо себе українську патріотичну 
громаду».

Виступи перепліталися пісенними 
дарунками Герою України від народ-
ного аматорського хору патріотичної 
пісні (кер. – Борис Бойко), жіночого 
вокального ансамблю Полівецько-
го СБК (кер. – Ольга Луцишин) та 
солістів-вокалістів Галини Корецької 
і ßрослава Бабія.

Òакож відбулося покладання квітів 
до підніжжя пам`ятного погруддя. 

Îксана СВÈСÒУН
Ôото Îреста ËÈÆÅ×ÊÈ

Вони вічно в тобі, Україно!

Òåïåр óкраїнöÿì, ñïравæніì ïатріотаì, 
ñïокій навітü і нå ñнитüñÿ

У ¹ 53 «ÃН» від 21 грудня 2012 р. прочитала допис п. ².Білика, на який не 
можу не відгукнутись. Настільки цікава, змістовна та об`єктивна оцінка роботи 
творців районки, настільки несподівано протилежними є висновки, напучення, 

поради, тобто: початок – «за здравіє», кінець – «за упокой».

Îкриëåні äóõоì çвитÿги
Першого дня нового року у нашому місті 
пошанували честь полум`яного борця за 

Українську державу та її незалежність, великого 
патріота, керівника Îрганізації Українських 

Націоналістів Степана Бандери.
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Наша гордість

Згідно ç накаçом начальника акаде-
мії генерал-лейтенанта П.Òкачука (від 
26 липня 2012 р.) Андрій Мальований 
(1994 р. н.) çарахований курсантом 
першого курсу на факультет – військо-
ве управління (сухопутні війська), çа 
спеціальністю – управління діями під-
роçділів механіçованих військ.

Вчитуючись у виписку ç накаçу, я 
маю моральне çадоволення від того, 
що юнак іç села Стара ßгільниця çумів 
çробити відповідні висновки, слухаючи 
мої неоднораçові виступи перед юна-
ками, і вступити до військового вишу. 
А вступ – не ç легких! Але Андрій ще 
й рідного брата переконав діяти çа 

його прикладом. У çвичайній сільській 
родині це було сенсаціºю, хоча не всі 
у сім’ї такий вибір хлопців сприймали 
поçитивно. Брат Олег (на рік молодший 
від Андрія) теж пішов, так би мовити, 
по стопах брата, вступивши до Львів-
ського військово-спортивного ліцею; 
нині він – одинадцятикласник-ліцеїст і 
цьогоріч вступатиме в Академію Сухо-
путних військ.

Нехай багатостраждальне село Ста-
ра ßгільниця маº тепер справжніх юна-
ків – майбутніх українських офіцерів – 
çахисників рідної держави.

Дуже хочеться, щоби й інші молоді 
люди вçяли собі до уваги та поставили 
перед собою ціль – стати офіцерами 
Збройних Сил України. Фактично, «çа 
парканом», якщо можна так скаçати, 
маºмо Академію Сухопутних військ – 
основного і головного виду Збройних 
Сил. Òо чому би молодим і дужим па-
рубкам не обрати такий фах? У школах 
тему військово-патріотичного вихован-
ня необхідно поставити на найвищий 
рівень. На жаль, у нашому районі º 
села, ç уродженців яких немаº жодно-
го військового: ні ліцеїста, ні курсанта 
військового вишу, ні кадрового вій-
ськового офіцера çа 21 рік неçалежної 
України! Гадаю, коментарі çайві. Ко-
лись один директор школи мене çапи-
тав: «Хіба це обов’яçково?». Òа хіба таке 
çапитання обдумане?! Нехай керівники 
освіти дадуть відповідь, а я та й читачі 
районки іç çацікавленням прочитаºмо 
висвітлену щодо цього думку…

Степан ÎСÀÄЦÀ,
уповноважений Чортківського 

районного військового комісаріату, 
підполковник запасу  

Народився Степан Ількович 8 жовтня 
1925 р. у с. Скородинці. Виховання про-
ходило в атмосфері національної свідо-
мості. Чотирнадцятирічним юнаком вже 
брав участь у просвітянському русі, ама-
торських гуртках, був членом товариства 
«Сокіл». У 1943 р. çаснував у рідному 
селі молодіжний çмішаний хор, це був 
початок його диригентської діяльності.

Кар`ºра професійного диригента по-
чинаºться çі студентських років. У 1951-
1955 рр. керував студентським хором у 
Львівському медучилищі, ç 1955 р. пра-
цював іç хором педагогічного інституту 
(1959-го цей інститут перевели в м. Дро-
гобич). У цьому ж році С.Стельмащук çа-
кінчив консерваторію і став викладачем 
на кафедрі муçики Дрогобицького педа-
гогічного інституту, продовжуючи пра-
цювати çі студентським хором. Від 1961 
р. Степан Ількович – старший викладач, 
1964 – доцент, а ç 1992 – професор ка-
федри теорії та історії муçики. У 1962 р. 
він çасновуº в Дрогобичі відомий чолові-
чий хор «Бескид» і очолюº його до 1989 
р. (до постійного проживання у Львові).

У Львові ще півтора року працював 
çі студентським хором університету ім. 
І.Франка.

У репертуарі хорів – твори на слова 
Ò.Шевченка, класичні й оперні твори, 
українські та інших народів пісні і власні 
твори диригента; а в репертуарі студент-
ського хору було понад 80 творів.

Ювілейні дати видатних діячів, наукові 
конференції, мистецькі çаходи çавжди 
супроводжувалися виступами хорів, яки-
ми диригував Степан Ількович.

У травні 1964 р. у Òрускавці відпочи-
вав Олесь Гончар іç дружиною. Хорист 
«Бескиду», доцент кафедри української 
літератури Степан Пінчук çапропонував 
органіçувати çустріч іç відомим письмен-
ником в інституті.

 – А чому çустріч? Органіçуймо мис-
тецький вечір на честь Олеся Гончара! – 
відгукнувся Степан Ількович.

Òакий вечір відбувся 15 травня того 
ж року і çібрав багато шанувальників 
письменника. Вітав Олеся Гончара про-
ректор Микола Òкачук. Концерт роçпо-
чав студентський хор твором Анатолія 
Кос-Анатольського на текст Ò.Шевченка 
«Учітеся, брати мої», а потім проçвучало 
ще кілька українських творів і народ-
них пісень. «Бескид» виконував твори  

Ò.Шевченка ç поеми «Гамалія» на муçику 
М.Лисенка, «Ой нема, нема ні вітру, ні 
хвилі», «У туркені по тім боці» та інші.

Олесь Гончар висловив щиру вдячність 
хористам обох колективів:

 – Дорогі друçі! Неçабутнім для мене 
буде цей день, ця щира, хвилююча çу-
стріч іç вами. ß слухав ваші пісні, був 
çачарований цим співом. ßка краса! ßка 
щедрість і повнота талантів! Хай вічно 
квітуº ними наша українська çемля! Сла-
ва їй, çемлі Òарасовій, çемлі Великого 
Каменяра!».

Олеся Гончара увесь час оточували 
студенти, викладачі, парткомівці, якісь 
невідомі особи, а Степану Ільковичу дуже 
хотілось опинитися ç письменником віч-
на-віч. І така нагода трапилась по від`їçді 
Олеся Гончара, в Òрускавці. 

Професор çгадував: 
 – Олександре Òерентійовичу, – çапи-

тав я, – що çа нинішніх умов чекаº Укра-
їну? Чи вистоїмо? Невже нас вигублять?  
– Гончар відповів коротко, але твердо:  – 
Ні! Не пропадемо!

Зі студентським хором С.Стельмащук 
гастролював по містах і селах Львівщи-
ни, Прикарпаття; в Карпатах, у Моршині, 
Жидачеві, Ðогатині, Òернополі, Бережа-
нах; у селах нашого краю – Жукові, Ілав-
чому, Білій, Скородинцях. Іç тріумфом 
пройшли гастролі в Киºві, Дарниці, Ніжи-
ні; віддали шану Кобçареві на Òарасовій 
горі в Каневі; ç успіхом концертували у 
Вільнюсі (1959 р.). По Òернопільщині сту-
дентський хор супроводжував представ-
ник парткому п. Òарасюк (недремне око 
«кадебе»). Ось яку він дав оцінку: «Вот 
смотрю на эту молодёжь и думаю: если 
бы Степан скаçал им, что, мол, берите 
автоматы и идите в лес, они бы все сей-
час пошли». Коментарі çайві…

Під час çвіту про гастролі по Òерно-
пільщині одна хористка скаçала, що най-
краще їх приймали в Жукові – селі Бог-
дана Лепкого.

Хмари над студентським хором і його 
керівником çгустились – і вдарив грім.

«… Òоді в педінституті мене «роçбира-
ли» çа «антинаукову діяльність і політич-
ну короткоçорість», а відтак ще й çа «ан-
типедагогічну поведінку» (щось начебто 
«çа політичне хуліганство»)». Це, мабуть, 
çа те, що в кінці навчального року в трав-
ні 1961 р. після репетиції хор іç піснями 
вийшов на подвір`я інституту й на вулиці 

міста. Але диригента відкликали в сто-
рону і … «Хто доçволив?».

Студентський хор перестав існувати 
1964 р. «Хор іç національним обличчям, – 
çаçначив професор Стельмащук, – сис-
темі був не потрібний».

З 1972 р. С.Стельмащук почав дослі-
джувати і çбирати матеріали про творчу 
діяльність видатного диригента, осново-
положника професійного співу, будителя 
національного духу на Західній Україні у 
20-30-х роках минулого століття, çасно-
вника хорової капели «Òрембіта», в`яçня 
комуністичних ГУЛАГів Дмитра Котка 
(1892-1982 рр.). І лише в часи перебудо-
ви і неçалежності України йому вдалося 
опублікувати книгу «Дмитро Котко та 
його хори» (Дрогобич – «Відродження» 
– 2000, 335 стор.), цим çберігши навіки 
ім`я легендарної людини.

У 2009 р. ç-під пера професора Стель-
мащука вийшла у світ ще одна об`ºмна 
книга «В світі çвуків і слова». (Видавни-
цтво Òараса Сороки, Львів, 2009). У ній 
çібрано дослідження про видатних діячів 
української культури другої половини ХХ 
століття; вміщено 37 нарисів більш як на 
300 сторінках, çгадано понад шістсот 
імен діячів української культури, ком-
поçиторів, письменників, науковців. Іç 
книги довідуºмось, у яких умовах оку-
паційного часу жило, виростало і вихо-
вувалося молоде покоління українських 
патріотів, як в умовах комуністичного 
режиму передова українська інтелігенція 
не склала рук, а робила свою українську 
справу. Книга ілюстрована: портрети 
компоçиторів, письменників, друçів, світ-
лини хорових колективів.

Уся діяльність і творчість Степана Іль-
ковича свідчить про те, що він був Вели-
ким Українцем, вихованим на творах пе-
редової української літератури, великих 
українських компоçиторів, українських 
традиціях, боротьбі патріотів çа держав-
ність. Він ніколи не міняв своїх поглядів і 
переконань у найгірших умовах комуніс-
тичного поневолення і, неçважаючи на 
недремне око «кадебе», ріçних сексотів 
і провокаторів, робив українську справу. 
Не міняв написання окремих букв, які 
вчив ще в сільській школі, вживав бук-
ву «ґ» та окремі галицькі вираçи і стиль 
роçмови. Це був сміливий, енергійний, 
працьовитий і неçламний український 
патріот, вірний друг своїх однодумців.

Ðоман ÊÐÈÒЮÊ,
позаштатний кореспондент 

“Голосу народу”,
с. Стара Ягільниця

Він бóв Вåëикиì Українöåì
Òретього січня цьогоріч минуло два роки з дня смерті видатного 
земляка, великого культурного і громадського діяча, диригента 

і композитора, науковця, проôесора Степана ²льковича СÒÅËÜМÀщУÊÀ.

Íа øëÿõó äо оìріÿної ìåти
Стати військовим оôіцером – ось до такої мети прагне тепер уже 
курсант Ëьвівської Àкадемії Сухопутних військ ім. Ãетьмана Петра 

Сагайдачного Збройних Сил України Àндрій Мальований.

Серед çапрошених були: Òетяна Витягловська – 
майстер гобелену, член Національної спілки художників 
України, Галина Баньківська – директор місцевого 
будинку культури, ßрослав Левицький – друг, порадник, 
чоловік нині покійної Марії Левицької, авторки 
прекрасної поетичної çбірки «Цвіт мімоçи», Оксана 
Млодçяновська – колишня випускниця школи, а нині 
автор чудових поетичних çбірок «Ісус – моя любов, моя 
надія» та «Квіти долі», а також Олесь Гопанчук – лікар çа 
фахом, а ще поет, проçаїк, гуморист. Гостями çустрічі 
стали шкільні бібліотекарі методичного об’ºднання 
Чортківського округу раçом іç çавідуючим кабінетом бі-
бліотечних фондів райво Володимиром Маслянком.

Запрошені поділились іç присутніми своїми 
доробками, планами на майбутнº. Учні çачитували 
вірші іç поетичних çбірок авторів. Ніжно й çворушливо 
çгадали Марію Левицьку. ¯ї çбіркою «Цвіт мімоçи» 
çахоплюються як люди середнього та старшого віку, 
так і молодь. Поеçія ціºї жінки проста, çроçуміла й 

водночас çахоплююча, життºва та мудра. ßрослав 
Григорович подарував çбірку учасникам çустрічі, учням, 
що читали ті поеçії, шкільним бібліотекарям міста, всім, 
хто çнав цю жінку, хто поважаº й цінуº її талант. Галина 
Баньківська написала муçику на слова вірша «Мелодії 
весни» Марії Левицької. Цю пісню присутні мали çмогу 
почути у прекрасному, майстерному виконанні п. 
Галини.

Зі çворушливими, теплими словами, повними віри, 
любові та надії, çвернулась до присутніх Оксана 
Млодçяновська. Душевно, проникливо й правдиво вона 
роçповідала дітям, як щира віра у Бога допомагаº їй 
жити, долати труднощі та перешкоди, яке велике місце в 
її серці належить Всевишньому. Закликала не опускати 
руки, не лякатись труднощів, а працювати, йти вперед 
ç вірою в Господню силу і ласку, подарувавши дітям 
обраçочки та молитовнички.

Виступ Олеся Гопанчука викликав ріçні емоції: від 
смутку, болю та жалю, коли автор çачитував свого 
вірша, приуроченого важким рокам голодомору, до 
піднесеного, веселого, коли автор ділився своїм 
доробком у царині гумору. Він маº у своºму арсеналі 
ріçноманітне: поетичні çбірки, сонник «Сновидіння. 
Підкаçують. Попереджають. Прогноçують», книжку 
порад «Лікарські рослини в нашому житті», а також нову 
çбірку віршованих гуморесок «Гей, Іване, çупинись! І 
про себе роçкажи!».

Школярі, вчителі та гості çустрічі мали можливість 
побачити дивовижні роботи подружжя Витягловських, 
членів Національної спілки художників України, 
поçнайомитися ç авторкою чудових полотен, володаркою 
гобелену, майстром чарівної нитки і просто хорошою 
жінкою Òетяною Витягловською. Завдяки старанням 
лаборанта школи Діани Воробель спостерігали ту 
красу на екрані. 

Уваçі присутніх було çапропоновано також перегляд 
гравюр художника від Бога, талановитої людини 
Степана Шевчука. Дивовижні пейçажі, куточки Чорткова 
ç’являлись на екрані, спонукаючи çахоплюватись 
талантом ціºї скромної людини.

ßк підсумок пробігли на екрані творчі доробки 
Петра Дараманчука, Оксани Марущак, випускника 
школи Ігоря Крочака, книги яких подаровані шкільній 
бібліотеці під час çустрічі ç цими людьми. Окрасою 
çустрічі став виступ юних талантів школи: учениці 11-
го класу Катерини Хорощак та дев’ятикласниці Анни 
Сидор. Катя преçентувала присутнім власну пісню, 
çачитала вірш і повела проçовим словом у світ çимової 
природи. Аня çачитала власного вірша про Україну, про 
те, що їй болить çа долю держави. Ùирими оплесками 
присутні вітали юні таланти і дякували çа прекрасні 
хвилини неçабутньої çустрічі, що пройшла в теплій, 
дружній обстановці, даруючи нам радість піçнання.

Ëюба ÊУБÀСÎВÀ, 
завідувач бібліотеки Чортківської 

ЗÎØ ² – ²²² ст. № 4

Òаëант – öå криëа. 
ª криëа – і ти çëітаєø

У ×ортківській ЗÎШ ² – ²²² ст. ¹ 4 відбулася 
зустріч учнів школи із талановитими людьми, що 

мешкають у селищі Заводське, з людьми, 
які плоди свого таланту дарують нам.
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Пригорща новин

Відлуння свят

І дорослі, і малеча ç нетерпінням 
чекали на дарунки святого Миколая. 
А ç якою радістю діти çустрічали свя-
то Миколая в районному комунальному 

центрі соціальної реабілітації дітей-
інвалідів «Дорога в життя»! 18 грудня 
довгоочікуваний гість çавітав до ви-
хованців центру. З піснями, віршами, 
іграми, гарним настроºм та усмішками 
çустріли його тут. А допомагали Чу-
дотворцю колективи районної проку-
ратури на чолі ç головним прокурором 
Б.Іжуком та УПСЗН ÐДА під керівни-
цтвом В.Цвºткова, студенти медично-
го коледжу та педагогічного училища 
ім. О.Барвінського, спонукувані ди-
ректорами Л.Біликом та Ð.Пахолком 
відповідно, працівники торговельної 
фірми «Оріфлейм», приватні підпри-
ºмці М.Дубко, О.Гнатусько, С.Юркевич, 
А.Прислопський, В.Пивовар, М.Гадç, 

Н.Мальована, В.ßхніцький, Н.Кулій, 
Б.Пальчинський, В.Дерій, Н.Òайка, 
В.Геба, добродії ç магаçинів «Органіка», 
«Господарські товари», «Автоçапчасти-

ни», «Універмагу», «М’ясопродукти», 
«Òовари для дому», «Перукарні».  

Ùе одну нагоду çібрати дітей ç особ-
ливими потребами спонукало свято Но-
ворічної ялинки, яке відбулося 29 грудня 
в приміщенні ЗОШ І – ІІІ ст. № 2. Орга-
ніçатором дійства стала М.Євсюкова та 
дитячий танцювальний колектив, яким 
вона керуº. Не обійшлося беç конкур-
сів, ігор, веселощів, жартів, хитрих ви-
тівок каçкових персонажів. Запальні 
танці маленьких артистів, дçвінкі пісні, 
інсценівки, вірші, яскраві карнавальні 
костюми тішили очі як дітей ç обмеже-
ними можливостями, так і їхніх батьків. 
А допомагали органіçувати свято шко-
лярі ЗОШ І – ІІІ ст. №№ 2 та 7. 

Звучали слова вдячності від педа-
гогічного колективу центру çа подаро-
вані методичні посібники та керівника 
районного громадського об’ºднання 
батьків дітей-інвалідів «Лебедята» 
Г.Саварин çа чудово органіçоване дій-
ство, подарунки, яскраві враження для 
дітей та надане приміщення, в якому 
проведено свято.

Особлива подяка від адміністрації 
реабілітаційного центру директору дер-
жавного медичного коледжу Л.Білику 
çа благодійність та сприяння у прове-
денні районного фестивалю «Повір у 
себе»; директору педагогічного учили-
ща Ð.Пахолку – çа тісну співпрацю та 
благочинність; директорам хлібоçаво-
ду «Паляниця плюс» В.Хом’яку та Ðос-
охацького ЗАÒ «Агропродукт» М.Плішці, 
приватним підприºмцям В.Крунь та 
О.Крунь, керівникам аграрних підпри-
ºмств І.Войцишину, В.Заболотному, 
І.Фричу, П.Чайці çа постійну допомогу 
продуктами харчування; директору ра-
йонного центру соціальних служб сім’ї 
та молоді Є.Деренюк çа тісну співпра-
цю і всім небайдужим людям, які до-
помагають, не наçиваючи навіть свого 
імені.

Адміністрація ЧÐКЦСÐ дітей-інвалідів 
«Дорога в життя», батьківський комітет  
ÐО «Лебедята» дякують усім мецена-
там, чиї добрі вчинки çасвітили іскрин-
ки радості в дитячих очах та вітають 
добродіїв ç ріçдвяними святами:

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!
Хай кожен день приносить 
                                   тільки щастя,
Робота – насолоду і наснагу,
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають,
² сам Господь по милості наділить
Багато літ, що сонцем виграють!

Марія ÀН²СÅНÊÎ, 
керівник ЧРКЦСР дітей-інвалідів 

«Дорога в життя»

Як «кочувала» дата новоріччя
Цікавинка якраç до часу: наші пращури стрічали новий рік і 

ç початком береçня, й вересня... Про усе те і не тільки свого 
часу оповів у гаçетній публіка-
ції çнаний у краї історик (навіть 
кандидат історичних наук) та по-
шуковець скарбів історичної іс-
тини, літератор та поет ßрослав 
Дçісяк. Читачам районки çнайо-
ме це ім`я. А нещодавно він уçяв 
та й видав півторастасторінкову 
книжечку свого гаçетярського 
доробку – «Мандри сторінками 
гаçет». Вона умістила авторські 
матеріали, видрукувані у «Віль-
ному житті», «Чортківському ві-
снику» та «Голосі народу». До 
слова, публікацій у районці – чи 
не найбільше. Потугу çмісту çа-
свідчують вже самі çаголовки: 

«Воçнесіння у краї беçдуховності», «ßк судили Степана Бан-
деру», «65 років свободи. Але якої?», «Обличчя історії все ще 
під маскою». У ниçці публікацій дістався роçвою і поетичний 
дар автора. 

Популярно про найголовніше
Відкрите çаняття «Основні права, свободи і обов`яçки гро-

мадян України» у рамках çаходів до Дня çахисту прав лю-
дини проведено в Чортківському педагогічному училищі 
ім. О.Барвінського. Зустріч студентів ç начальником кримі-
нальної служби по роботі ç неповнолітніми майором міліції 
І.М.Слободяном на тему «Правила і çакони у суспільстві та 
твоºму житті» влаштувала викладач суспільних дисциплін, 
кандидат політичних наук І.П.Станкевич. Викладачем Г.ß.Ушій 
органіçовано виставку плакатів-проектів на тему «Права у 
твоºму житті».

«Марія Мати Сина леліє, 
Йосиф старенький пелени гріє...»

Ðік у рік вод-
ночас іç Ðожде-
ством Сина Бо-
жого сповиваº 
наші душі неви-
мовна радість 
оновлення та 
умиротворення, 
ласки й бла-
годаті. ßк мо-
вить жителька 
с. Косів Надія 
Задорожна, до 
таких почувань 
врівень ç пра-
батьк івськими 
колядками спо-
нукуº традиційна вже ріçдвяна шопка, котра так проникливо 
і çворушливо відображаº миті народження нашого Спасите-
ля. А парафіяни косівської церкви Введення у храм Пресвятої 
Богородиці УГКЦ цьогоріч напередодні Ðіçдва Христового 
встановили аж дві шопки – власне у храмі та побіля нього. 
Усі фігурки виготовили власноруч. Парох о. Василь Лехняк до 
слів вдячності çа духовну радість усім, хто долучився до плід-
ної праці, додав сутність буття української душі: ця ріçдвяна 
шопка º символом наших традицій, нашої автентичності.

Незагублені в снігах
Мешканка с. Джурин Василина Цепенда – пенсіонерка, 

25 років працювала листоношею, носила пошту людям çа 
будь-якої погоди. Добре çнаº, що то таке – снігові çавії та 
çамети, як важко брести снігами, коли мусиш. Òому й може 
достоту уповні поцінувати, що нинішньої çими, коли на наші 
села й міста впали інтенсивні сніги і все навкруги çавіяло-
çапорошило і у багатьох селах, на багатьох вулицях селяни 
опинилися відріçаними від білого світу череç непрогорнуті 
від снігових çаметів вулиці, то у Джурині такого не трапилось. 
Бо çемельні паї там орендуº ÒОВ «Агрополіс», а бригадиром 
від цього господарства Микола Островерха. Ні, техніки в селі 
він не маº, проте її пригнали, щоби прочистити практично всі 
вулиці. Жінка проживаº на бічній вуличці Заджуринці, та й її 
мешканців не çабуто. Це реальна, практична людяність.

Грайливі витівки зими-матінки?
Нині телеекрани лишень і подивовують світ та його люд-

ність, що всілякими рукотворними льодовими то скульптура-
ми, то палацами, то химерами, докладаючи до того чимало 

коштів та çусиль. 
А Чорткову все 
обійшлося çнач-
но простіше й 
дешевше, на-
віть проçаїчніше 
беç будь-якого 
підтексту: не-
прогорнуті ç 
центра льного 
міського майда-
ну кучугури сні-
гу, добре всто-
явшись, стали 
ще й якими ігро-
вими атракціо-
нами для малечі. 

Американські гірки «відпочивають» перед чортківськими. Òим 
більше, що санчат у дітлахів не бракуº. Навіщо відшукувати 
десь çа містом якісь там пагорби? До твоїх послуг тут – усе!

Ведуча рубрики Àнна БËÀÆÅНÊÎ
Ôото Îреста ËÈÆÅ×ÊÈ

Вåñåëощаìи, ñïіванкаìи, щåäриìи 
äарóнкаìи – çі ñвÿтаìи ваñ!

Надійшла зима, а з собою і свята принесла. Новорічно-різдвяний 
цикл святкувань розпочинається відзначенням Äня святого Миколая 

та продовжується новорічними ранками, різдвяними колядками. 
Веселощами, сміхом, безмежним задоволенням від подарунків 

запам`ятаються цьогорічні торжества юним вихованцям районного 
комунального центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Äорога 

в життя», бо саме так вітали їх з прийдешніми святами благодійники. 

Звичаї

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Гостилися всі, хто був у тогочас-
сі на Òеатральному майдані, щойно 

çготованою кутею та гарячим уçва-
ром. Ùе й як до часу: припікав бо 
мороçець! А господині й господарі ç 
кожного району у привеçених çвіду-

сіль будиночках-обійстях частували 
охочих святочними наїдками на всяк 
лад. Гордилися-çмагалися çвіçдарі: 
полонили çір мерехтінням та бар-
вою своºї неповторної ріçдвяної çір-
ки. А гурти колядників виставлялися 
один наперед другого дотепністю 
колядок та повіншувань враçливістю 
вертепів. 

Гурт іç Чортківщини раçом çі çба-
ражцями дістався найвищого виç-
нання çагалу поміж інших районів 
області. Може, череç те, що ґаçди у 
нас майстровиті, а ґаçдині вмілі та 
проворні. Або ж череç те, що çагос-
тили на çапочаткований фест çна-
ні фольклорні колективи «Гаївочка» 
та «Перевесло». А ç їх уст і коляди, 
й віншування линуть так, що нікого 
не çоставлять байдужим, роçтоплять 
найтовщу кригу у найміцніший мо-
роç!

Ôоторепортаж Îреста ËÈÆÅ×ÊÈ

Íова раäіñтü ñтаëа, ÿка нå бóваëа:
çвіçäа ïравäи, çвіçäа воëі наì 

ïóтü оñіÿëа!
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15 січня. Тривалість дня – 8.30. Схід – 7.53. Захід – 16.23. Іменини святкують Борис, Серафим, Сергій, Юлія, Кузьма

Пенсійний фонд інформує Розпорядження голови райдержадміністрації

Управління ПФУ у Чортківському районі повідомляº, 
що у çв’яçку іç çмінами, çатвердженими Постановою 
правління Пенсійного фонду України від 10 грудня 
2012 р. çа № 24-1 (Зареºстрована в Міністерстві юс-
тиції України 27 грудня 2012 року çа № 2204/22516), 
фіçичні особи-підприºмці, у тому числі ті, які обрали 
спрощену систему оподаткування, формують та по-
дають до органів Пенсійного фонду çвіт самі çа себе 
один раç на рік до 10 лютого 2013 року.

Звітним періодом º календарний рік. Звіт подаºть-
ся çа формою çгідно ç додатком 5. ФО-підприºмці 
çобов’яçані подавати çвіт неçалежно від того, чи ведуть 
вони підприºмницьку діяльність. Звіт, надісланий пош-
тою, не вважаºться поданим.

За неподання чи несвоºчасне подання фіçичними 
особами-підприºмцями çаçначеного çвіту органи Пен-
сійного фонду çобов’яçані çастосовувати передбачені 
Законом фінансові санкції.

Для уникнення черг (оскільки поряд ç річною çвітніс-
тю страхувальники подають щомісячну) çвіт можна по-
дати щодня:

ç 1-го по 21-й день місяця – ç 14-ї год. до 16-ї год. 
30 хв.;

ç 22-го по 30-й день місяця – ç 9-ї год. до 12-ї год. 
30 хв. та ç 14-ї год. до 16-ї год. 30 хв., крім святкових 
та вихідних.

Не відкладайте подання звітності на останні дні!

Світлана ÔÎÊÀ, 
начальник відділу персоніфікованого обліку 

УПÔУ в Чортківському районі

*    *    *

ç 1 січня ц. р. набираº чинності Закон України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік», яким встанов-
лено у поточному році прожитковий мінімум:

– для працеçдатних осіб: ç 1 січня – 1147 грн., ç 1 груд-
ня – 1218 грн.;

– для осіб, які втратили працеçдатність: ç 1 січня – 
894 грн., ç 1 грудня – 949 грн.

Законом про держбюджет на 2013 рік виçначено та-
кож роçмір мінімальної çаробітної плати в Україні: ç 
1 січня – 1147 гривень, ç 1 грудня – 1218 гривень на 
місяць.

Відповідно, мінімальний роçмір ºдиного внеску на 
çагальнообов’яçкове державне соціальне страхування 
становитиме: ç 1 січня – 398,01 грн.; ç 1 грудня – 422,65 
грн.

Максимальна сума, ç якої справляºться ºдиний вне-
сок на çагальнообов’яçкове державне соціальне стра-
хування: ç 1 січня – 19499 грн. ç 1 грудня – 20706 
грн.

Îлександр ÊÎËÅСН²ÊÎВ, 
начальник відділу обліку 

надходження платежів УПÔУ 
в Чортківському районі

Відповідно до Закону України «Про 
військовий обов`яçок і військову служ-
бу», Постанови Кабінету Міністрів çа 
№ 352 від 21 береçня 2002 р. «Про çа-
твердження Положення про підготовку і 
проведення приçову громадян України 
на строкову військову службу та при-
йняття приçовників на військову службу 
çа контрактом», роçпорядження голови 
Чортківської районної державної адміні-
страції від 3 грудня 2012 р. çа № 792-ОД 
«Про підготовку та проведення припис-
ки громадян 1996 року народження до 
приçовної дільниці Чортківського райо-
ну Òернопільської області» накаçую:

1. Приписати усіх громадян, котрі на-
родились ç 1 січня по 31 грудня 1996 
року включно, які постійно або тимча-
сово проживають на території Чортків-
ського району.

2. Приписати громадян старшого приçов-
ного віку, які не були приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить 
ç’явитися для приписки до приçовної 
дільниці, çобов`яçані прибути çа адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка 40, Чорт-
ківський районний військовий комісарі-
ат, у виçначений для них час, маючи при 
собі документи, що çаçначені у повістці.

4. Усіх керівників житлово-експлуата-

ційних органіçацій, підприºмств, установ 
та органіçацій неçалежно від підпоряд-
кування і форми власності, які çдійсню-
ють експлуатацію будинків, навчальних 
çакладів неçалежно від підпорядкуван-
ня і форми власності, çобов`яçую на-
правити юнаків, яким необхідно прибу-
ти для приписки до приçовної дільниці 
до Чортківського районного військового 
комісаріату.

5. Контроль çа виконанням накаçу çа-
лишаю çа собою.

Ë.П²ÄÐУ×НÈЙ, 
військовий комісар Чортківського 

районного військового комісаріату

У відповідності до ст. 14 Закону Укра-
їни «Про військовий обов’яçок і військо-
ву службу», п. 17 та п. 31 Положення про 
підготовку і проведення приçову грома-
дян України на строкову військову служ-
бу, çатвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 береçня 2002 р. 
çа № 352 (іç çмінами та доповненнями), 
для формування молодого поповнення 
Збройних Сил України, ç метою органі-
çованого і якісного проведення приписки 
громадян до приçовної дільниці Чортків-
ського району:

1. Виконкомам сільських, селищ-
ної та міської рад, керівникам підпри-
ºмств, установ, навчальних çакладів, 
на яких покладено первинний облік 
військовоçобов’яçаних та приçовників:

1) подати у районний військовий ко-
місаріат списки юнаків 1996 року наро-
дження, які підлягають приписці до при-
çовної дільниці;

2) çгідно ç вимогою районного військо-
вого комісаріату оповіщати юнаків про 
виклик їх у військкомат і çабеçпечувати 
своºчасне прибуття їх çа цим викликом. 
Відповідальним çа військовий облік при-
бувати у райвійськкомат раçом ç юнака-
ми і під керівництвом спеціаліста першої 
категорії райвійськкомату брати участь у 
дооформленні особових справ приçов-
ників.

2. Ðайонному військовому комісару 
Підручному Л.Ð.:

1) до 31 береçня ц. р. провести при-
писку громадян 1996 року народження 
в приміщенні приçовної дільниці Чорт-
ківського райвійськкомату çа адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 40.

2) у раçі, коли після подання çвіту у 
районному військовому комісаріаті ви-
никне необхідність проведення приписки 
громадян, яких додатково роçшукано або 
які повернулися ç медичного обстеження 
(лікування) та стосовно яких необхідно 
повторно роçглянути питання про їх при-
датність до військової служби çа станом 
çдоров’я, комісії ç питань приписки до-
çволяºться провести додаткові çасідан-
ня, після çакінчення яких дані остаточного 
підсумку включаються до çвіту про черго-
вий приçов. 

3. Для виçначення придатності грома-
дян 1996 року народження до військової 
служби, навчання в органіçаціях товари-

ства сприяння обороні України, вступу 
до військових навчальних çакладів го-
ловному лікарю центральної комунальної 
районної лікарні Чортківському Ð.В. орга-
ніçувати медичний огляд громадян, що 
підлягають приписці на приçовній дільни-
ці, для чого:

1) своºчасно, çгідно ç окремим графі-
ком райвійськкомату, проводити флюо-
рографічне обстеження органів грудної 
клітки, електрокардіограму серця;

2) у лабораторії центральної комуналь-
ної районної лікарні проводити необхідні 
аналіçи: виçначати групу крові і реçус-
фактор крові громадян 1996 року наро-
дження. Видачу реçультатів аналіçів про-
водити протягом  усього робочого часу;

3) на приçовній дільниці обладнати лі-
карські кабінети на період приписки та 
çабеçпечити їх необхідним інструмента-
ріºм та медичними препаратами; 

4) для проведення стаціонарного об-
стеження юнаків виділити 6-8 ліжко-
місць. Приçначити відповідальних ліка-
рів ç відповідною категоріºю, які будуть 
контролювати якість стаціонарного об-
стеження;

5) для çабеçпечення медичного обсте-
ження на приçовну дільницю направити 
також середній медичний персонал;

6) на додаткове медичне обстеження та 
лікування юнаків для виçначення їх при-
датності до військової служби приймати 
тільки іç скеруванням ç райвійськкомату;

7) додаткове медичне обстеження юна-
ків проводити беçоплатно.

4. Затвердити Основний склад район-
ної комісії ç питань приписки громадян до 
приçовної дільниці çгідно ç додатком 1 та  
Ðеçервний склад çгідно ç додатком 2.

5. На весь період виконання своїх 
обов’яçків çа лікарями-спеціалістами, се-
реднім медичним персоналом, технічним 
персоналом та іншими працівниками çбе-
рігаºться місце роботи та середньомісяч-
на çаробітна плата çа місцем основної 
роботи, яка виплачуºться çгідно ç діючим 
çаконодавством України.

6. Ðайонному відділу УМВС України  в 
Òернопільській області (ßнчинський О.В.) 
надавати в межах компетенції всебічну 
допомогу райвійськкомату на період про-
ведення приписки.

7. Командиру військової частини А-1915 
підполковнику Вівсяному А.І. на час про-

ведення приписки громадян çабеçпечити 
чергування у приміщенні військкомату ç 9-ї 
до 14-ї год. одного військовослужбовця-
контрактника. 

8. Відділу освіти райдержадміністрації 
(ßремко Ò.В.) направити в роçпорядження 
Чортківського райвійськкомату двох пра-
цівників ç вищою педагогічною освітою 
(психологів) для проведення всебічного 
вивчення особистості приçовників çгідно 
ç методичними вкаçівками райвійськко-
мату.

9. Òермін явки громадян на комісію ç 
приписки виçначити накаçом  військового 
комісара та довести до відома громадян 
персональними повістками.

10. Ðедакціям  часопису «Голос народу» 
та районного радіомовлення  çабеçпечи-
ти оприлюднення накаçів Чортківського 
районного військового комісара «Про 
проведення приписки юнаків 1996 року 
народження у січні-береçні 2013 року» та 
даного роçпорядження.

11. Чортківському районному військо-
вому комісару по çавершенню приписки 
громадян 1996 року народження до 25 
квітня  2013 р. подати повну інформацію 
голові районної державної адміністрації 
про хід та çавершення приписки у районі.

12. Виçнати таким, що втратило чин-
ність, роçпорядження голови районної 
державної адміністрації від 28 листопада 
2011 р. çа № 860 «Про підготовку та про-
ведення приписки громадян 1995 року 
народження до приçовної дільниці Чорт-
ківського району Òернопільської області», 
çареºстроване в Чортківському районно-
му управлінні юстиції 21 грудня 2011 р. çа 
№ 3/114.

13. Дане роçпорядження набираº чин-
ності ç 1 січня 2013 року.

14. Контроль çа виконанням роçпоря-
дження покласти на çаступника голови 
районної державної адміністрації Стечи-
шина І.С. та районного військового комі-
сара Підручного Л.Ð.

3 грудня 2012 р.                  № 792-ÎД

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                               

Ð.Ô²ËяÊ

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

Законом України “Про Державний бюджет Укра-
їни на 2013 рік” від 6 грудня 2012 р. за № 5515-VI 
передбачено наступне:

Стаття 7. Установити у 2013 році прожитковий мінімум 
для працеçдатних осіб ç 1 січня по 30 листопада 2013 р. 
– 1147 грн.;  ç 1 грудня по 31 грудня 2013 р. – 1218 грн.

Стаття 8. Установити у 2013 році мінімальну çаробітну 
плату у місячному роçмірі: ç січня 2013 р. – 1147 грн.; ç 
грудня 2013 р. – 1218 грн.

Зростання роçміру мінімальної çарплати протягом 
року на роçмір пільг не впливатиме. Загальна пільга – 
573,50 грн. Підвищена 150 відсотків – 860,25 грн. Під-
вищена 200 відсотків – 1147 грн. Заробітна плата, що 
даº право працівникові çастосовувати податкову соці-
альну пільгу (ПСП), – 1610 грн.

Ðоçмір нецільової благодійної допомоги, що не об-
кладаºться ПДФО, виçначаºться на рівні суми дохо-
ду, що даº право на ПСП (пп. 170.7.3 ПК). Òому роçмір 
неоподатковуваної допомоги у цьому році становитиме 
1610 грн.

Не обкладаºться ПДФО допомога від роботодавця 
на поховання померлого працівника в роçмірі подвійної 
суми доходу, що даº право на ПСП (пп. 165.1.22 ПК). 
Допомога на поховання від роботодавця, що не обкла-
даºться ПДФО, у 2013 році становить 3220 грн. 

²ван ÃÀВÎÐ, 
в. о. начальника ДП²

 у Чортківському районі

«Øановна редакціє!
Проконсультуйте, будь ласка, щодо 

спадкування майна» – з таким прохан-
ням звернулася до редакції телефоном 
чортківчанка, що представилася Наді-
єю Василівною. Її прохання ми пере-
адресували юристу, члену Національної 
спілки журналістів України Романові 
РУСНАКУ:

– Під спадкуванням роçуміють пе-
рехід майна померлого до інших осіб.  
Спадкування çа çаповітом º тоді, коли 
власник, спадкодавець маº бажання 
висловити свою волю, кому та до кого 
маº перейти його майно після смерті. 
Заповіт може виçначатися, як роçпоря-
дження власника своїм майном на ви-
падок його смерті.

Заповіт – односторонній правочин, º 
договором, так як відповідно до нього 
права та обов’яçки для інших осіб ви-
никають на підставі волевиявлення çа-
повідача. Заповіт може складати тільки 
діºçдатна особа. ßкщо буде виявлено, 
що çаповідач діяв у стані, коли не міг 

роçуміти çначення власних дій, то у су-
довому порядку çаповіт може бути ви-
çнаний недійсним. Відповідно до çакону 
çаповіт маº бути письмовий іç çаçна-
ченням дати та місця його складання, 
ç підписом çаповідача та нотаріально 
посвідчений. 

Спадкодавець – це особа, яка була 
власником майна і після смерті якої це 
майно çалишилося.  Особи, до яких це 
майно перейшло, наçивають спадкоºм-
цями. Спадкоºмець маº повне право 
прийняти спадщину або відмовитися 
від неї.

Спадкування можливе лише у двох 
випадках: çа çаповітом та çа çаконом. 
Громадяни та держава можуть бути 
спадкоºмцями як çа çаповітом, так і çа 
çаконом, а юридичні особи тільки çа çа-
повітом.

Спадкування çа çаконом маº місце, 
коли: çаповіту немаº; çаповіт виçнано 
недійсним; спадкоºмці, приçначені в 
çаповіті, померли до відкриття спадщи-
ни або відмовилися від неї. Цивільний  
кодекс України виçначив коло спадко-

ºмців çа çаконом: діти, дружина і бать-
ки, онуки та правнуки, брати та сестри, 
дід та баба, утриманці, держава.

Час відкриття спадщини – день смер-
ті çаповідача. Місце – місце проживан-
ня спадкодавця або місцеçнаходження 
майна. 

Заповіт, що складений піçніше, ска-
совуº попередній çаповіт, навіть тоді, 
коли попередній çаповіт також був 
скасований çаповідачем. Коли піçніше 
складений çаповіт судом виçнаний не-
дійсним, то раніше складений çберігаº 
силу.

Заповіт може бути виçнаний недій-
сним у судовому порядку çа поçовом çа-
інтересованих осіб, якими можуть бути 
спадкоºмці çа çаконом, спадкоºмці çа 
іншими çаповітами, прокурор, фінансові 
органи, якщо º підстави передбачити, 
що спадкоºмцем буде держава. 

Спадкоºмцям, що прийняли спадщи-
ну, державна нотаріальна контора видаº 
свідоцтво про право на відкриття спад-
щини після çакінчення шестимісячного 
терміну ç дня відкриття спадщини.

Увага! Зìіна тåрìінів 
çвітноñті äо ïåнñійного 
фонäó фіçичниõ оñіб-

ïіäïриєìöів

ДПІ інформує
Íові ïроæитковий ìініìóì 

та ìінçарïëата ç ñічнÿ ö. р.

Про ïіäготовкó та ïровåäåннÿ ïриïиñки гроìаäÿн 1996 рокó нароäæåннÿ 
äо ïриçовної äіëüниöі Чортківñüкого районó Òåрноïіëüñüкої обëаñті

Запитуйте – відповідаємо

Витяг з наказу військового комісара
Про ïриïиñкó гроìаäÿн 1996 рокó нароäæåннÿ äо ïриçовної 

äіëüниöі Чортківñüкого районного війñüкового коìіñаріатó



06.10 Крок до зірок
06.40Час культури
07.10 Твій голос
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Сміх з доставкою 
додому
09.05 Золотий гусак
09.30 Крок до зірок
10.10 Маю честь запро-
сити
10.55 Ближче до народу
11.30 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (жін.)
13.00 Шеф-кухар країни
13.50 Криве дзеркало
15.10 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (чол.)
16.50 Концертна програма 
Вітаса «Пісні моєї 
мами»
18.05 Крим-music fest
21.00 Підсумки тижня
21.30 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
22.00 Фольк-music
23.05 Ювіленйи вечір 
А.Демиденка «На відстані 
душі»

06.00 Голос. Діти
07.50 Мультфільм
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Кулінарні курси
11.25 Велика різниця
13.00 Х/ф «Неймовірні 
пригоди італійців у 
Росії»
15.10 Х/ф «Вагітна 
бабуся»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Zолушка»
22.15 Світське життя
23.15 Х/ф «Правда 
і почуття»
01.20 ТСН

07.20 М/с «Вінкс»
08.15 М/с «Панда 
Кунг-Фу 2»
10.10 Школа доктора 
Комаровського
11.00 Х/ф «Хочу 
дитину»
13.00 Т/с «Чокнута»
16.25 Х/ф «Її серце»
18.20 Т/с «Шпигун»
20.00 Подробиці
20.55 Т/с «Шпигун»
22.35 Х/ф «Подорож ма-
шиною часу»
00.50 Подробиці 
тижня

06.00 Ранкова молитва
06.10 Світ православ`я
06.40 Хочу все знати
07.00 Ера здоров`я
07.25 Сміх з доставко. 
Додому
08.00 Шустер-Live
11.15 Рейтинг платників 
податків
12.45 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування 
(жін.)
14.10 Місце зустрічі. Гала-
концерт
15.10 В гостях у 
Д.Гордона
16.10 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідуваня (чол.)
17.50 Золотий гусак
18.15 Крим-music fest
21.00 Підсумки дня
21.15 Українська пісня
21.45 Зірки гумору
23.00 Твій голос
23.25 Ера здоров`я
23.50 Ювілейний вечір 
А.Демиденка «На відстані 
душі»

06.00 Голос. Діти
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт – 
3:Танзанія, Ефіопія
12.00 М/ф «Різдвяна 
історія»
13.55 Х/ф «Історія вічного 
кохання, або 
Попелюшка»
16.35 Вечірній Київ
18.30 Розсміши коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Прокляття 
Чорної перлини»
23.10 Х/ф «Кримінальна 
фішка Генрі»

06.30 Х/ф «Синбад: Леген-
да семи морів»
08.10 Х/ф «Полі: Історія 
папуги»
10.00 Орел і Решка
11.00 Концерт «Фести-
валь: Велика Різниця в 
Одесі»
13.000 Т/с «Катерина 3»
20.00 Подробиці
20.25 Концерт «Міжна-
родний фестиваль гумору 
«Юрмала 2012»
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кімната смерті: Комбінація 
Білого коня»

07.00, 08.00 Новини
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «І.Алфьорова. 
Нічого не минає»
09.00 Підсумки дня
09.20 Т/с «Маруся»
10.55 Х/ф «Син полку»
11.55 Віра. Надія. 
Любов
12.50 Надвечір`я
13.25 Х/ф «Гіркий 
ялівець»
14.40 Т/с «Маруся»
15.25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чол.)
17.10 Концертна програ-
ма Вітаса «Повернення 
додому»
19.55 Зимовий жарт з 
О.Воробей, Ю.Гальцевим
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.15, 22.50 Шустер- Live
00.30  Підсумки

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
11.50 Х/ф «Шерлок 3»
13.50 Не бреши мені
14.50 Сімейні 
мелодрами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Вечірній Київ
21.50 Х/Ф «Відплата»
00.10 Х/ф «Братство 
вовка»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Дільничний»
11.05 Д/с «Слідство 
вели»
12.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство 
вели»
13.50 Детективи
14.20 Судові справи
15.10 Сімейний суд
16.05 Т/с «Серце Марії»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Х/ф «Її серце»
22.30 Д/ф «Росія. Повне 
затемнення»
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кімната смерті: Царство 
кісток»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «І.Муравйова. 
Найчарівніша та найпри-
вабливіша»
09.00 Підсумки дня
09. 25 Т/с «Маруся»
10.55 Х/ф «Син полку»
12.05 Крок до зірок
12.50 Х/ф «Завтра буде 
пізно»
14.25 Т/с «Маруся»
15.25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жін.)
17.10 Ювілейний концерт 
С.Ротару
18.20 Новини
18.40 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.20 Концерт 
О.Малініна
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Великі битви

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
11.50 Х/ф «Шерлок 2»
13.45 Не бреши мені
14.50 Сімейні 
мелодрами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Шерлок 3»
22.00 Х/ф «Рекрут»
00.35 ТСН

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Дільничний»
11.05 Д/с «Слідство 
вели»
12.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство 
вели»
13.55 Детективи
14.20 Судові справи
15.10 Сімейний суд
16.05 Т/с «Серце Марії»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дільничний»
22.25 Д/ф «Росія. Повне 
затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кімната смерті: Крісло 
фотографа»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О.Сафонова. У 
пошуках кохання»
09.00 Підсумки дня
09.30 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
10.25 Т/с «Маруся»
11.15 Х/ф «Макар слідо-
пит»
12.45 Українська пісня
13.20 Х/ф «Східний кори-
дор»
15.00 Т/с «Маруся»
16.35 Криве дзеркало
18.20 Новини
18.40 Ювілейний концерт 
М.Гаденка
19.30 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.25 Ювілейний концерт 
народного артиста України 
П.Зіброва
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Великі битви

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
11.50 Х/ф «Шерлок 1»
13.45 Не бреши мені
14.50 Сімейні мелодрами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Шерлок 2»
22.00 Табу
23.05 ТСН
23.20 Х/ф «Ларго Вінч. 
Змова в Бірмі»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Дільничний»
11.00 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство вели»
13.50 Детективи
14.20 Судові справи
15.10 Сімейний суд
16.05 Т/с «Серце Марії»
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дільничний»
22.25 Д/ф «Росія. Повне 
затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кімната смерті: Очі паці-
єнтки»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «А.Пугачова. 
Знайти мене»
09.00 Підсумки дня
09.30 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
09.50 Т/с «Маруся»
11.20 Х/ф «Макар слідо-
пит»
12.40 Хай щастить
13.00 Х/ф «Вальс довжи-
ною в життя»
15.05 Т/с «Маруся»
16.35 Криве дзеркало
18.20 Новини
18.40 Романси
 А.Малініна
19.35 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.20 Адреналін
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Великі битви

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
11.50 Х/ф «Чемпіони в 
підворотні»
15.50 Сімейні 
мелодрами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Шерлок 1»
22.00 Українські 
сенсації
23.10 ТСН
23.25 Х/ф «Ларго Вінч. 
Початок»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Дільничний»
11.05 Д/с «Слідство 
вели»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Д/с «Слідство 
вели»
13.55 Детективи
14.20 Судові справи
15.10 Сімейний суд
16.05 Т/с «Серце Марії»
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дільничний»
22.25 Д/ф «Росія. Повне 
затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кімната смерті: Темне 
походження Шерлока 
Холмса»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О.Яковлева. 
Я сама»
09.00 Підсумки дня
09.20 Змінимо світ на 
краще
10.15 Міжнародний фес-
тиваль «Щасливі долоні 
2012»
11.30 Х/ф «Макар слідо-
пит»
12.40 Змінимо світ на 
краще!
13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35 Х/ф «Звичайне 
диво»
14.40 Вікно в Америку
15.05 Т/с «Маруся
16.40 Криве дзеркало
18.20 Новини
18.40 Агро-News
18.55 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
19.35 Місце зустрічі
21.00 Підсумки дня
21.25 Місце зустрічі
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Кіно в деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
11.45 Х/ф «Білосніжка. 
Помства гномів»
13.50 Х/ф «Якось на 
Новий рік»
15.45 Сімейні мелодрами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Чемпіони в 
підворотні»
00.10 ТСН

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Х/ф «Іронія долі, або 
З легкою парою»
12.00, 18.00 Новини
13.25 Д/с «Слідство вели»
14.15 Х/ф «Зимовий 
круїз»
16.10 Чекай мене
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дільничний
22.25 Д/ф «Росія. Повне 
затемнення»
23.25 Х/ф «Пригоди моло-
дого Шерлока Холмса»
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ПОНЕДІЛОК
15 січня

ВІВТОРОК
16 січня

СЕРЕДА
17 січня
ЧЕТВЕР

18 січня
П`ЯТНИЦЯ

19 січня
СУБОТА

20 січня
НЕДІЛЯ

14 січня

ПРОДАюТЬСЯ
квартири

Вважати недійсними

16 січня. Тривалість дня – 8.32. Схід – 7.52. Захід – 16.24. Іменини святкують Павло, Орина, Жанна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 
ПАТ “Державний ощадний банк України”, Філія – Тернопільське облуправління ПАТ “Держав-

ний ощадний банк України”, яка розташована за адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі, 2, має 
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для:

ТВБВ 100019/054 м. Чортків, яке розташоване за адресою: Тернопільська область, Чортків-
ський р-н, м. Чортків, вул. С.Бандери, 6.

Валовий викид забруднюючих речовин становить: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту (1Ч0+М02) – 0,023 т/рік; оксид вуглецю – 0,083 т/рік; вуглецю діоксид – 19,449 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних нормативів у процесі виробництва немає. Забезпечення 
обігріву приміщень проводиться за допомогою водогрійних котлів, конвекторів. Паливо при-
родний газ.

Зауваження приймаються за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація, 
протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації.

2-кімнатна квартира в центрі міста. Заг. площа – 
65,5 кв. м, кімнати роздільні, індивідуальне опалення, 
лічильники, два підвали, перспектива на мансарду. 
Будинок 2-поверховий, вхід окремий.

Тел. 068-148-19-84.

2-кімнатна квартира  по вул. Шухевича, 2 а, площею 
92 кв. м, у новозбудованому сучасному 5-поверховому 
будинку на 4-му поверсі. Є 2 балкони, лоджія, підвал, 
пластикові вікна. Ціна договірна.

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

2-кімнатна приватизована квартира по вул. 
Незалежності, 68 в, без ремонту, біля магазину “Берегиня”. 
Можна використовувати під житло, офіс, магазин. Перший 
поверх. Загальна площа – 58,6 кв. м. Ціна договірна.

Тел.: 098-424-70-21; 050-072-95-84.

3-кімнатна квартира у м. Чортків (район Кадуб) в 
новобудові, 2-й поверх, 70 кв. м, євроремонт.

Тел. 099-190-85-17.

Педагогічний колектив і працівники Бич-
ківської ЗОШ І – ІІ ст. висловлюють щирі 
співчуття директору школи Н.Р.Йосифів з 
приводу смерті її матері ДЖАГИ Ольги 
Михайлівни.

Профспілкова організація працівників 
культури району висловлює щирі співчут-
тя бібліотекарю міської бібліотеки для до-
рослих Людмилі Радувні Тимофій з приво-
ду смерті її матері. Хай Божа благодать 

огорне її душу, а земля буде їй пухом.

Адміністрація Чортківської центральної 
комунальної районної лікарні та районна 
організація профспілки працівників охо-
рони здоров’я України висловлюють щирі 
співчуття лікарю-інфекціоністу Ігорю Во-
лодимировичу Шкварку з приводу смерті 

його матері Марії Петрівни.
В цей скорботний час ми з глибоким сумом 

поділяємо Ваше горе і підтримуємо Вас.

Сім`ї Шевчуків та Демковичів висловлю-
ють глибокі співчуття Івану Володимирови-
чу Юлику з приводу непоправної втрати – 
смерті його матері.

Директори шкіл району висловлюють 
щирі співчуття директору Бичківської ЗОШ 
І – ІІ ст. Надії Романівні Йосифів з приво-
ду непоправної втрати – смерті її матері 
ДЖАГИ Ольги Михайлівни.

диплом серії ВА за № 23303724, виданий Івано-
Франківським національним технічним університетом 
нафти і газу 27 червня 2003 року на ім`я: ПРОСИМ`ЯК 
Володимир Михайлович.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО за 
№ 006575, видане відділом у справах сім`ї, молоді 
та спорту Чортківської РДА 23 листопада 2010 р. на 
ім`я: ЧОРНІЙ Марія Михайлівна.

посвідчення пенсіонера серії ААЄ за № 632139, 
видане управлінням ПФУ у Чортківському районі 18 
листопада 2009 року на ім`я: ЮРКІВ Йосип Микола-
йович.

Станом на вкаçану дату çгідно ç попередніми даними всіма категоріями 
господарств району çібрано 169878 т çерна ç площі 38553 га при се-
редній урожайності 44,1 ц ç га. Сільськогосподарськими підприºмствами 
пшениці оçимої çібрано 37163 т; ячменю оçимого – 653 т; пшениці ярої 
– 14906 т; ячменю ярого – 14609 т; кукурудçи на çерно – 63284 т; гречки 
– 205 т; гороху – 173 т.

Серед çернових культур найвищу врожайність одержано оçимої пшени-
ці – 37 ц; ячменю ярого – 39,1 ц та кукурудçи на çерно 68,8 ц ç 1 га.

Всіма категоріями господарств çібрано 115193 т солодких коренів, на 
45,3 відсотка менше до минулорічного врожаю. Урожайність цукрових бу-
ряків становить 409,6 ц ç 1 га при çібраній площі 2812 га. Господарствами 
району çібрано картоплі 401 5 га і одержано врожаю 80579 т, та овочів 
відкритого грунту відповідно 587 га і 12429 т.

Сільськогосподарські підприºмства станом на 1 грудня минулого року 
під урожай-2013 çасіяли площу 11239 га оçимими çерновими культурами, 
ç них оçимою пшеницею – 11004 га; оçимим ячменем – 235 га. Ðіпаку 
оçимого на çерно посіяно 3640 га.

Òетяна СÒÀÐÎВÎЙÒ, 
начальник управління статистики у ×ортківському районі

Статистика

У ïоëі й ó коìорі
Відповідно до плану державних статистичних спостережень 

управлінням статистики у ×ортківському районі проведено аналіз 
заключного звіту 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 року».



2 січня о 19 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 230 г, 51 
см) в Îльги ÀÄÀМ çі смт Òовсте,

о 23 год. 25 хв. – хлопчик (2 кг 980 г, 53 см) 
в ²рини СЦ²БÀН çі с. Горішня Вигнанка;

3 січня о 23 год. 55 хв. – хлопчик (2 кг 950 г, 52 
см) у Ãалини ÊÀËÜМУÊ ç м. Чортків;

4 січня о 4 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 250 г, 54 
см) в Îксани ПÅËÅШÎÊ çі с. Шманьківці,

о 8 год. 16 хв. – хлопчик (3 кг 300 г, 51 см) 
у Василини ÊÎЗÀÊ çі с. Нагірянка,

о 22 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 180 г, 52 см) 
в Îксани СÒÀСЮÊ ç м. Чортків;

5 січня о 00 год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 210 г, 47 
см) у Наталії ПÐÎХ ç м. Чортків,

о 00 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 460 г, 53 см) 
у Беттини ÊУШН²Ð ç м. Чортків,

о 7 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 315 г, 53 см) 
у Христини ÃÈÊÀВÎЇ çі с. Біла,

о 15 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 400 г, 53 см) 
в Îксани МÀËÀН×УÊ çі с. Скородинці;

6 січня – дівчинка (3 кг 335 г, 53 см) у Марії 
СÀÄÎВÎЇ çі с. Сосулівка;

7 січня о 20-й год. – хлопчик (3 кг 380 г, 53 см) 
у Òетяни ПËÅÊÀН çі с. Давидківці;

8 січня о 5 год. 15 хв. – дівчинка (2 кг 720 г, 50 
см) у Ëілії ÀНÄÐ²яНЦÅВÎЇ çі с. Малі Чорнокінці,

о 18 год. 12 хв. – дівчинка (3 кг 335 г, 52 см) 
у Òетяни ШВÅЦÜ çі с. Косів;

10 січня о 7 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 625 г, 52 
см) у Мар`яни МÈÐÎНЮÊ çі с. Колиндяни.
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П`ЯТницЯ
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Подяки

17 січня. Тривалість дня – 8.35. Схід – 7.51. Захід – 16.26. Іменини святкують Артем, Денис, Панас, Остап

На початку січня відзначив ювілей 
завідуючий кабінетом бібліотечних 

фондів відділу освіти РДА
Володимир Орестович МАСЛЯНКО.

З Днем народження вітаєм, 
Щастя, радості бажаєм, 
Не старіти, не хворіти, 
Як вогонь завжди горіти.
На роботі лише успіху, 
Удома – радості й усміху!

Шкільні бібліотекарі.

Вітаємо з ювілеєм
Павла Мирославовича САВУ

із м. Чортків.
Сьогодні рівно 25
В житті Твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь –
Прекрасним, ніжним, чистим.

З найкращими привітаннями – 
брат Петро з дружиною 
та похресницею Тонею.

5 січня своє 25-річчя відсвяткував 
люблячий чоловік, син, зять та батько

Петро Мирославович САВА.
Наш милий і любий, 
             найкращий у світі,
Бажаємо щастя, 
                  даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі 
                  плекали тепло,
І щоб завжди здоров`я 
                      у Тебе було.
Щоб смутку не знав, 
              ми просимо долі,

Добра Тобі й радості, рідний, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку і мирного неба.
З найщирішими вітаннями 

– люблячі дружина Ірина з 
донечкою Тонею та рідні.

Щиросердечно вітаємо 
Білівського сільського голову 

Володимира Петровича ШМАТьКА
та його родину з Новим роком 

та Різдвом Христовим! 
Бажаємо Вам, щоб Новий рік, який насту-

пив, став наступним кроком до втілення планів 
та мрій. Нехай цей рік наповнить Ваше життя 
творчими успіхами, необмеженими можливос-
тями та мудрими рішеннями, щоб з Божою по-
міччю і Вашим чітким керівництвом наше село 
процвітало, а нащадки гордилися Вами. Ми 
вдячні Всевишньому, що маємо Вас – патріота 
села, адже за такий короткий час Ви зуміли так 
багато зробити. Любові та шани Вам від тих, 
що оточують. Здоров’я, оптимізму, родинного 
затишку, взаєморозуміння друзів та близьких.

Хай Ангел торкнеться Вас ніжно теплом,
Зігріє Вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, любов наповнять Ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім! 
Христос рождається! Славімо його! 
З повагою – депутати 

та члени виконкому с. Біла.

Педагогічний та учнівський колективи 
Коцюбинчицької ЗОШ І – ІІ ст. щиро дяку-
ють за спонсорську допомогу директору 
ПАП “Довіра” І.А.Войцишину.

У ці світлі дні Нового року та Різдва 
Христового бажаємо Вам, шановний Іване 
Адольфовичу, міцного здоров`я, щастя, 
добра, миру, здійснення усіх мрій і споді-
вань. 

*  *  *
Колектив Свидівської ЗОШ І – ІІ ст. вітає 

директора ПАП “Фортуна” Ігоря Васильови-
ча ФРИЧА, його сім`ю та очолюваний ним 
колектив з Новим роком і Різдвом Христо-
вим.

У часі новорічно-різдвяних свят бажає-
мо йому здоров`я, успіхів та висловлюємо 
щиру подяку за надану допомогу.

*  *  *

Висловлюємо щирі слова вдячності за 
чуйне, уважне, турботливе ставлення до лю-
дей, які потребують уваги та опіки, началь-
нику управління праці та соціального захис-
ту населення РДА В.Д.Цвєткову, головному 
спеціалісту відділу обслуговування пільго-
вих категорій населення С.Б.Дутковській, 
провідному спеціалісту О.І.Попадюк та на-
чальнику відділу А.Є.Михальчук.

Нехай Новонароджений Ісус обдаровує їх 
Своїми Ласками. Плідної праці та успіхів у  
Новому році!

Людмила Назар, 
Любов Нагаєвська, Петро Рудько.

Щиро вітаю з 80-річчям дорогого стрийка
Івана Григоровича ДОБУЩУКА

зі с. Залісся.
У день ювілею, 
        в прекрасний цей час
Щирі вітання 
         приймайте від мене.
Ви заслужили 
                    повагу і шану,
Квітів найкращих 
             букет полум`яний.
Хай Вас завжди 
          обминають тривоги,

Щасливими будуть життєві дороги.
Нехай Вас щастя, як дощ, обливає,
А біда стороною минає.
Зозуля в гаю сто літ накує,
А Матінка Божа здоров`я дає.

З повагою – племінник 
Михайло Іванович Дереш 

зі с. Колиндяни.

Сердечно вітаємо з 30-річчям дорогого 
чоловіка, турботливого татуся,

 зятя і швагра
Андрія Григоровича ДІДИКА

зі м. Чортків.
Наш славний і рідний, 
            найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
                затишно і світло,
Ти гарний господар 
              і батько чудовий,
Даруєш турботу 
                  та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
Хай буде здоров`я, як чиста вода,
На довгі, щасливі многії літа!

З любов`ю  і повагою – 
дружина Леся, синочки Віталій 
і Вадим, батьки дружини Надія 

та Володимир, сестра дружини 
Оксана, похресник Віталій.

10 січня свій неповторний 30-річний ювілей 
відзначає в колі сім`ї, родини та друзів наш 

улюблений син, брат, племінник
Андрій Григорович ДІДИК

зі м. Чортків.
Сердечно вітаємо з юві-

лейним Днем народжен-
ня! Бажаємо Тобі доброго 
здоров`я, в сім`ї – любові 
та розуміння, в роботі – ста-
більності і процвітання, в 
колі друзів – підтримки та 
поваги.

Ще зичим з нагоди 
                                               чудової дати
Усмішок, любові, добра в Твою хату.
Бажаємо Тобі море щастя,
Здійснення кращих мрій та сподівань.
Живи, радій та усміхайся,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожна мить і кожна гожа днина
Для Тебе будуть сповнені добром.
Хай доля щаслива, хай настрій веселий
І успіх у всьому чекають Тебе.
Ми Тобі посилаєм ці вітальні слова,
А Бог хай дарує многії літа.

З любов`ю – батьки 
Григорій і Євгенія, брат 

Степан з сім`єю, хрещена 
мама Людмила, Ерік.

Щиро вітаємо із Днем народження 
головного бухгалтера ПАП “Довіра”, 

депутата районної ради
Наталію Михайлівну БОЙЧУК.

Від серця щирого бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров`я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи Ваші всі були в порядку.
Хай люди шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у хаті хай панують.
Ми дякуємо Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров`я Господь Вам дає.
З великою повагою до Вас 

– Ваші пайовики, церковне 
сестринство та братство 

с. Босири.

Щиро вітаємо із Новим роком та Різдвом 
Христовим директора ПАП «Березина» 

Володимира Євгеновича ЗАБОЛОТНОГО.
 Нехай новий рік принесе Вам нові здобутки 

та не применшить старі, свіжим подихом змін 
на краще пронесеться в Вашому житті. Від 
усього серця бажаємо, щоб трепет святкового 
настрою зберігався якомога довше і надихав 
Вас на добрі справи, якими Ви постійно щед-
ро одаровуєте нас. Нехай ці свята увійдуть 
у Вашу домівку сімейним теплом, душевним 
спокоєм, злагодою і благополуччям, 
а Вас ніколи не залишають життєва 
наснага і оптимізм, удача та стій-
кість духу!

З повагою – працівники, 
вихованці та батьки ДНЗ 
«Журавлик» с. Сосулівка.

П`ятнадцятирічний легкоатлет ç Чорткова, у послужному списку котрого перемоги на 
всеукраїнському і вже навіть ºвропейському рівнях, продовжуº далі çбирати титули. Òак, у 
середині грудня минулого року у Хмельницькому в критому легкоатлетичному манежі від-
бувся традиційний турнір «Кубок Поділля» серед юнаків 1995 р. н. і молодших, çвідки Вітя 
привіç «повен кошик» нагород. Відомі тренери-наставники ç інших областей України не 
могли надивуватися галицькому вундеркінду. Біг на дистанцію 60 м – І місце іç реçультатом 
6,8 секунди! Це – перший дорослий роçряд. Сектор стрибків у довжину – І місце. І це при 
тому, що перемоги було виборено у кращих юних легкоатлетів країни, причому на два роки 
старших!

На «Фестивалі бігу», що традиційно проходить у Львові наприкінці грудня, В.Сенчуку теж 
не було рівних. Змагання проходили çа спринтерською формулою: 1. Попередній çабіг на 
60 м – його реçультат – 7,0 сек. 2. Півфінал на цю ж дистанцію – 6,9. У фінал вийшла шістка 
найкращих, але вже на стометрівку. Стрілка секундоміра çупиняºться на поçначці 10,9 се-
кунди – неçаперечна перемога ç феноменальним реçультатом!

Слід скаçати, що поліпшили свої особисті рекорди, продемонструвавши хороші реçульта-
ти на турнірі у місті Лева, й інші юні представники Чортківщини, вихованці відомого тренера-
педагога Валерія Большакова: Володимир Суходольський (біг на 300 м) ç Білобожницької 
ЗОШ І – ІІІ ст. та Христина Паньків і Віталій Кульба (1000 м), що навчаються у Білівській ЗОШ 
І – ІІІ ст. Хоч перемоги їм і не вдалося çдобути, та боролися вони ç усіх сил до кінця. 

На турнір ç`їхалося блиçько 150 учасників-борців. Активно çаявила про себе і çбірна 
Чортківської ÐК ДЮСШ, çаробивши купу çдобутків. У ваговій категорії 52 кг вагоме 
друге місце çдобув Віталій Походня. Поміж «тяжковиків» у ваговій категорії понад 53 
кг теж другим став Петро Смаглій. А поміж найлегших – 26 кг – третім став Михайло 
Ставничий. Усі вони нагороджені медалями та дипломами.

Варто висловити вдячність керівництву ÐК ДЮСШ çа сприяння та надану допомогу 
для уможливлення участі наших вихованців у цих çмаганнях. Адже послідовний 
роçвиток вільної боротьби, набутки й перемоги сприяють популяриçації цього виду 
спорту в нашому районі.

Юрій ÃÅÐÀВС, 
тренер з вільної боротьби РК ДÞСØ

У час, коли зима сипле щедро снігами і 
весь світ поклоняється новонародженому 

Божому Дитяті, а від хати до хати 
лине дзвінкоголоса українська колядка, 

засилаємо найщиріші вітання з 40-річним 
ювілеєм та Днем ангела 
отцю Василю ЛЕхНЯКУ. 

Сьогодні Вас вітаєм, 
                        отче, щиро,
Здоров`я зичим, 
              щастя на 100 літ.
Щоб Ваші  будні й свята 
                    були з миром,
Щоб зерна правди дали 
                     щедрий плід.
Бо Ви, наш отче, 
                  робите багато,

Для всіх, хто помочі шукає для душі,
Надію, віру, силу і наснагу
Засвічуєте в кожному вікні.
Ви кріпите надію в своїх ближніх,
І миру є надійним сівачем,
Вчите любові, як учив Всевишній,
І зцілюєте словом, не мечем.
В Христовій вірі нас єднайте, отче,
Хай слово Боже сонцем пломенить,
Щоб збулися слова Христа пророчі:
“Я – хліб життя, до мене приходіть!”.

З повагою – 
греко-католицька 
громада с. Звиняч.

Спорт

Віктор Сåнчóк çбирає ïåрåìоги

Ãрóäнåвий «óæинок»
Наприкінці минулого року у Òернополі відбувався ² Всеукраїнський турнір 

з вільної боротьби, присвячений пам`яті чемпіона України, тренера 
Êостевича À.²., серед юнаків 2000 р. н. та молодших.

З нароäæåннÿì Òåбå, ìаëÿтко!
У ×ортківському пологовому будинку 

за період з 2 по 10 січня ц. р. 
народилося 5 дівчаток і 10 хлопчиків: 

Родовід

Пайовики с. Ягільниця вітають з Днем 
Ангела керівника ПСП “Ягільниця-В”

Василя Михайловича ВИСЛОЦьКОГО.
Щоб Ваше здоров`я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня 
                             з Вами буде.


