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Політична трибуна

Шановні колеги!
Ситуація в країні не проста. 

Влада цинічно застосовує прин-
цип «розділяй та владарюй», ма-
ніпулюючи політичними настро-
ями українців і відвертаючи їх 
увагу від соціально-економічних 
проблем та зовнішньої ізоляції. 

Цей принцип був придуманий 
римлянами для завоювання чужих 
народів, а не управління власним, 
адже це призводить до розколу 
нації та громадянських непоро-
зумінь. Та нема більш ганебного 
явища для суспільства, аніж гро-
мадянські конфлікти, базовані на 
мовній, національній чи релігійній 
основі. Влада повинна шукати 
об’єднуючу мету для усього сус-
пільства, а не царювати, викорис-
товуючи внутрішні конфлікти!

(Закінчення на 2-3-й стор.)

Мова – душа народу! 

Виступ депутата 
обласної ради 

Юрія ЧижмАрЯ 
на сесійному засіданні

Час настав у засіки збирати 
позолочене сонцем зерно

Чортківщина жнивує. розпочавши збирати те, що вродила наша земля цьогоріч, тижнів на два швидше 
ніж завше, аграрії саме у розпалі збирального сезону. Під спекотним палючим сонцем усе достигло 
майже одночасно, тому й «запарка» зараз у хліборобів: комбайни молотять і озимий ячмінь, і ріпак, 

й озиму пшеницю – лише встигай збирати. У понеділок зранку начальник управління агропромислового 
розвитку рДА Іван Бабій та головний спеціаліст відділу організації виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції управління Петро Березовський здійснили об`їзд полів Колиндянської 
зони, побувавши, зокрема, у ПАП «Нічлава». Дане сільгосппідприємство обробляє 1050 га землі, 

займається вирощуванням зернових, зернобобових культур, буряків й ін. 

Головний агроном ПАП «Нічлава» Ярослав Боднарук пока-
зує нам поле, на якому саме зараз жнивують. Перед очима 
розкривається сільська картина: ген-ген за обрієм, що майо-
ріє сизою димкою, потопають у небесній голубизні пожовтілі 
ниви. Як господарі, повагом походжають скошеними рядами 
лелеки. Ідилію руйнує гуркіт трьох комбайнів, які навперебій, 
ніби змагаючись хто швидше, збирають посіви. Як повідомив 
агроном «Нічлави», тут було посіяно озиму пшеницю, сорт 
«Елегія». На час, коли здійснювався об`їзд, вони лише по-
чали жнивувати і її урожайність була 30 ц/га (при очікуваних 
45), а озимого ячменю – 36 ц/га. Та спеціаліст-аграрій спо-

дівається на кращий урожай. Пан Боднарук звернув увагу 
посадовців на факт пересушки зерна. Звичайно, для пере-
робки це є непоганим показником, адже пшениця має до-
бру клейковину, та відповідно у зв`язку із низьким відсотком 
вологості є втрати у вазі.

(Закінчення на 10-й стор.)

На знімку: з оптимізмом дивляться у майбутнє цьогоріч-
ної жнивної кампанії комбайнер ПАП «Нічлава» Володимир 
Стасів та водій Іван Сичак.

Шановні чортківчани 
та гості міста! 

Вітаємо усіх з 490-річчям нашого рідного 
Чорткова! Це свято тих, хто тут народився і ви-
ріс, хто приїхав колись, щоб залишитися наза-
вжди у місті з особливим колоритом, традиція-
ми і славною історією. Дякуємо всім мешканцям 
Чорткова, які небайдужі до долі рідного міста, 
а особливо представникам старшого покоління, 
мудрим наставникам, тим, хто пройшов і війну, 
і голод, і розруху, але не зломився, не втратив 
віри, а продемонстрував приклад безкорисно-
го служіння малій батьківщині, змінюючи своєю 
працею кожен день життя на краще. Вітаємо та-
кож молоде покоління, яке буде визначати долю 
нашого міста в майбутньому. Дуже хочеться ба-
чити нашу молодь цілеспрямованою, здоровою, 
перспективною, освіченою, з активною життє-
вою позицією. Нехай же зростає та процвітає 
наше улюблене місто! Нехай щастя, любов і до-
статок живуть на кожній його вулиці, у кожно-
му домі, в кожній родині, об’єднуючи всіх нас у 
згуртовану і небайдужу громаду!

Чортків – це край дружинників теребовлян-
ського князя Василька, козацьких полків Макси-
ма Кривоноса, славної Чортківської офензиви, 
край відомих всьому світові співами Катерини 
Рубчакової, поетів Степана Чарнецького та Бог-
дана Лепкого, художника Якова Гніздовського, 
вчених Богдана Гаврилишина та Степана Воро-
ха, багатьох видатних державних, політичних та 
культурних діячів України. 

Слава нашому сивочолому Чорткову! Слава 
Україні!

Урочисте відкриття – о 10-й год. 30 хв. 

ХХІ районні спортивні 
ігри Чортківщини

Неділя, 15 липня ц. р.
Стадіон селища Заводське

У ПрогрАмІ ЗмАгАНЬ:
перетягування каната 

армреслінг
гирьовий спорт

підтягування 
на перекладині 

волейбол 
міні-футбол 

шашки 
змагання спортивних 

сімей

×ÎÐÒÊÎÂÓ – 490!

Цей номер вийшов на 10-ти сторінках!



N 29 (8365), 13 липня 2012 року

На часі2

13 липня. Тривалість дня – 16.04. Схід – 5.01. Захід – 21.05

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідо-
цтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 при-
мірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.
net. Електронна версія “Голосу народу” на веб-сайті районної ради: www.
chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com.  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 
2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. (03552) 
2-12-43.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору автора. 
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних 
назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Номер набрано і звер-
стано у комп`ютерному комплексі редакції газети. Віддруковано в друкарні 
ТзОВ “Буковинський видавничий дім”, м. Чернівці, вул. Прутська, 29.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

У райдержадміністрації

Вітання Сесія районної ради

Політична трибуна

Президенту України
голові Верховної ради України

ЗверНеННя
депутатів Чортківської район-

ної ради Тернопільської області 
з приводу прийняття верховною 
радою України законопроекту 

«Про засади державної 
мовної політики»

Ми, депутати Чортківської район-
ної ради Тернопільської області, вва-
жаємо зрадою державних інтересів 
та злочином проти української нації 
ухвалення Верховною Радою Украї-
ни 3 липня 2012 року законопроекту 
«Про засади державної мовної політи-
ки». 248 осіб, що вчинили наругу над 
українською мовою, на нашу думку, є 
порушниками присяги народного де-
путата і не мають морального права 
бути представниками народу.

Ми переконані, що подіями 3 липня 
цього року Партією регіонів та її са-
телітами свідомо запущено механізм 
розколу українського суспільства та 
дестабілізації ситуації в країні напе-
редодні виборів до парламенту Укра-
їни. У такий цинічний спосіб штучно 
підігрівається напруга у суспільстві та 

відволікається його увага від катастро-
фічного зубожіння різних верств насе-
лення, невиконання гучних передви-
борчих обіцянок, тотальної корупції та 
згортання демократичних цінностей.

Водночас цим законом парламент-
ська більшість має намір запрова-
дити в Україні другу державну мову 
– російську, звузити сферу вживання 
мови української як державної, по-
рушити громадянський спокій у сус-
пільстві та посіяти міжнаціональну 
ворожнечу.

Набрання чинності законопроекту 
«Про засади державної мовної по-
літики» призведе до фактичного ви-
тіснення української мови з найваж-
ливіших сфер суспільного життя та 
становитиме загрозу українській на-
ції як системоутворюючому чиннику 
незалежної Української держави.

Такі дії ми розцінюємо також як по-
сягання на Конституцію України, що 
офіційно закріплює статус україн-
ської мови як єдиної державної.

Звертаємо також увагу, що 3 липня 
2012 року під час так званого при-
йняття законопроекту «Про засади 
державної мовної політики» було 
грубо порушено порядок розгля-

ду законопроекту у другому читанні 
та цинічно знехтувані норми Закону 
України «Про Регламент Верховної 
Ради України».

Тому, вболіваючи за материнську 
мову, висловлюючи волю, настрої та 
патріотичні почуття громади Чортків-
щини, вимагаємо:

1. Від Голови Верховної Ради Укра-
їни – не підписувати прийнятий з 
порушенням Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» 
законопроект «Про засади державної 
мовної політики».

2. Від Президента України, як га-
ранта Конституції України, – застосу-
вати право вето на закон від 3 лип-
ня 2012 року «Про засади державної 
мовної політики» та забезпечити пра-
ва громадян на мирні зібрання.

Також ми, як представники гро-
мади Чортківщини, звертаємось до 
жителів району підтримати нашу по-
зицію і приєднатися до мирних акцій 
громадського спротиву окупаційній 
та антиукраїнській політиці влади.

(Прийнято 6 липня 2012 р. на 
п’ятнадцятій сесії Чортківської район-
ної ради шостого скликання).

Небайдужими до майбутнього рідної 
мови виявилося 70 із 90 депутатів рай-
ради, і що цікаво – поряд з УНП повна 
явка була з боку депутатської групи 
Партії регіонів.

Головуючий передусім нагадав при-
сутнім, що 21 червня ц. р. на чотир-
надцятій сесії районної ради було 
прийнято та направлено звернення 
до Президента України і парламенту 
щодо зняття з розгляду законопроекту 
про засади державної мовної політики, 

однак 3 липня Верховна Рада України 
248 голосами таки його протиснула. 
Це викликало масовий спротив у дер-
жаві. Ним було ініційовано зустріч з ке-
рівниками депутатських фракцій і груп 
у районній раді, засідання президії з 
тим, аби скликати позачергову сесію. 
На засіданні президії було домовлено 
у випадку наявності масового зібрання 
людей на центральній площі транслю-
вати хід роботи сесії через гучномов-
ці. І хоча масовості не спостерігалося, 

все ж депутати зійшлися на думці до-
цільності зовнішнього озвучення.

Далі заступник голови райради 
Л.Хруставка ознайомив присутніх з 
трибуни з текстом проекту звернення, 
що пропонувалося депутатам до роз-
гляду, які його одноголосно підтрима-
ли, прийнявши за основу. Бажаючих 
висловитись з цього приводу і внести 
певні корективи виявилося більше де-
сятка.

Голова найчисельнішої фрак-
ції у райраді партії «Наша Україна» 
Д.Михайлецький у своєму виступі за-
значив, що до керма державою при-
йшла неукраїнська влада, яка крок за 
кроком прагне знищити все україн-
ське, забути нашу історичну пам’ять, 
позбутися української мови. Почалося 
все з відміни закону про обов’язковість 
телеефіру на українській мові не мен-
ше 50 відсотків. Потім пішов наступ на 
українські школи, де з історії викинули 
згадку про ОУН, вояків УПА, помаран-
чеву революцію. Робилися спроби пи-
сати спільну з Російською Федерацією 
історію за ініціативою міністра освіти 
Д.Табачника. Залишилося тільки по-
збутися української мови. «Проста іс-
тина, – зазначив він, – нації без мови 
не існує!».

(Закінчення на 6-й стор.)Минулого понеділка, 9 липня, відбулася апарат-
на нарада в голови райдержадміністрації Я.Стеця 
за участю куратора району від облдержадміністра-
ції З.Висоцького, заступника начальника головного 
управління агропромислового розвитку ОДА В.Стахіва, 
голови районної ради В.Заліщука, міського голови 
М.Вербіцького, заступників голови, керівників управ-
лінь та відділів РДА. 

Насамперед начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій РДА Б.Гусак повідав інформацію про масшта-
би стихії, яка пронеслася над Улашківцями увечері, 8 
липня, коли сільчани саме святкували День села. По-
страждав як житловий сектор, так і соціальний, осо-
бливо приміщення загальноосвітньої і музичної шкіл 
– буревій подекуди зірвав шифер, поламав дерева, до-
щем замулено городи, пошкоджено посіви, завалено 
гіллям проїжджу частину тощо. (Наступного дня увече-
рі удар стихії знову прийшовся по нашому району, на 
цей раз по його східній частині. Найбільше потерпіли 
села Коцюбинчики, Босири, Кривеньке, Васильків, Чор-
нокінецька Воля. На позачергових засіданнях районної 
комісії комісій з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, що відбулися 9 і 11 липня 
ц. р., прийнято рішення про виділення необхідних бу-
дівельних матеріалів на ліквідацію наслідків буревію з 
резерву району потерпілим населеним пунктам).

Начальник управління агропромислового розвитку 
РДА І.Бабій повідав про початок жнивної кампанії в ра-
йоні, зокрема розпочався збір озимих ячменю, пшениці 
і ріпаку. Врожайність через спеку та інші несприятливі 
погодні умови наразі, на жаль, не тішить.

Одними з важливих питань, що розглядалися на на-
раді, були погашення заборгованості за здану продук-
цію агропромисловим підприємствам району з боку 
Марилівського МПД  ДП «Укрспирт», складна ситуація 
на ТОВ «Чортківський цукровий завод», де спостеріга-
ється тенденція до зниження заробітної плати, що ви-
кликає тривогу у працюючих. Управлінням економіки 
і праці та соцзахисту населення РДА дано доручення 
вивчити стан справ на цих провідних підприємствах 
району.

Серед почутої на нараді іншої інформації варто виді-
лити повідомлення заступника голови РДА І.Стечишина 
і міського голови М.Вербіцького про заходи зі святку-
вання 490-річчя Чорткова (12-14 липня ц. р.). Зокрема, 
до нашого міста прибуде польська делегація, очіку-
ється візит Генерального Консула Республіки Польща 
в Україні, а ранкове Святкове Богослужіння у собо-
рі Верховних Апостолів Петра і Павла 12 липня ц. р. 
очолить Глава УГКЦ блаженнійший Патріарх Святослав 
Шевчук.

Рятуймо українську мову!
Як ви уже знаєте з попереднього номера нашої газети, минулої 

п’ятниці, 6 липня, головою районної ради В.Заліщуком була 
скликана позачергова п’ятнадцята сесія районної ради шостого 
скликання, на яку виносилося всього лиш одне, але надважливе 

для всієї української нації, майбутнього України питання – існування 
української мови. Приводом до цього послужило прийняття 

Верховною радою України 3 липня ц. р. скандального закону 
про засади державної мовної політики Колесніченка-Ківалова.

16 липня – День бухгалтера

Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом! 
Появою цього професійного свята враховано значний 

внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток 
фінансово-господарської діяльності підприємств, уста-
нов і організацій, зростання національної економіки.

Від людей цієї відповідальної професії залежить 
злагоджена робота усіх сфер народного господарства 
краю. Адже саме вони забезпечують чіткий контроль 
фінансових потоків, своєчасність податкових платежів, 
заміряють фінансовий пульс району. Без належної ро-
боти бухгалтерських служб неможливо забезпечити 
подальший розвиток економіки регіону та держави за-
галом.

Шановні бухгалтери! Від імені райдержадміністрації 
і районної ради прийміть щиру вдячність за щоденну 
сумлінну працю і вірність професійному обов’язку. Ба-
жаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя, невичерпних сил та наснаги.

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Стихія за стихією

Мова – душа народу! 
(Закінчення. поч. на 1-й стор.)

Основою для громадянської 
злагоди є Конституція. Влада, яка 
поважає свій народ, шанує його 
Конституцію. Неухильне виконання 
владою Основного Закону є гаран-
тією прав і свобод громадян. Сьо-
годні ж Україна не має Конституції, 
оскільки діюча влада з допомогою 
Конституційного Суду довела наш 
Основний Закон до рівня підза-
конного акту. Верховна Рада, шля-
хом прийняття законів, міняє зміст 
і сутність конституційних норм. За 
два роки без волі народу в країні:

– реанімували кучмівську консти-
туцію;

– дозволили безкарний перехід 
депутатів з фракції у фракцію;

– ліквідовують соціальні стандар-
ти, а сьогодні ще й вводять другу 
державну мову.

Наступ на українську мову і усе 
українське розпочато не сьогодні. 
Я констатую процес згортання по-
пуляризації української мови та по-
ступову русифікацію. Свідченням 
того є:

– обмеження радіотрансляції 
україномовних виконавців в ме-

жах 25 відсотків (сьогодні на сході 
України і в Криму українську піс-
ню на радіостанціях можна почути 
лише вночі);

– значне збільшення репертуару 
українських виконавців комерціалі-
зованими російськомовними пісня-
ми (Ірина Білик, Ані Лорак, Тіна Ка-
роль, Наталка Могилевська, Андрій 
Данилко та інші);

– лише субтитрування україн-
ською мовою фільмів, вироблених 
не тільки в Росії, а й у інших країнах 
світу;

– випуск на екран антиукраїн-
ського за своїм змістом фільму Во-
лодимира Бортка «Тарас Бульба» та 
інші явища гуманітарного характе-
ру.

А чого тільки вартують зміни до 
навчальної програми в школах! 

З вересня наші діти повинні ви-
вчати дві іноземні мови. Ідея гарна, 
але якщо врахувати, що на Терно-
піллі у сільській місцевості одно-
часне викладання двох іноземних 
мов може забезпечити лише не-
багато шкіл, можна здогадатися, 
якою буде друга мова – російська. 
Директори шкіл будуть змушені за-
безпечити викладання двох мов, а 

вчителі іноземних мов, за їх мізер-
ну зарплату і при відсутності гарно 
спланованої маршрутної мережі, 
відмовлятимуться їздити і викла-
дати у різних школах.

Подібні процеси відбуваються 
і в осередках української мовної 
культури за кордоном. У 2010 році 
закрито Українську бібліотеку в 
Москві. Український вільний універ-
ситет, заснований у Відні в 1921 році 
українськими вченими-емігрантами, 
відомий своєю просвітницькою ді-
яльністю в часи тоталітаризму Ра-
дянського Союзу, сьогодні за неза-
лежної України знаходиться на межі 
фінансового банкрутства. Щоб збе-
регти заклад, керівництво універ-
ситету в 2008 році змушене було 
продати приміщення університету в 
центрі Мюнхена і переїхати на око-
лицю міста.

Тому, на моє глибоке переконан-
ня, ми, як місцева влада, повинні 
показати свою дієвість не тільки в 
написанні заяв.

Ми повинні:

– вимагати від Президента не-
гайно заветувати закон «Про заса-
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14 липня. Тривалість дня – 16.02.  Схід – 5.03. Захід – 21.04. Іменини святкують Ангеліна, Кузьма, Дем`ян

Політикум Добра воля

Із «мовним» законом Партія регіо-
нів та її союзники ошукали українців. 
Користуючись сленгом депутата-
регіонала Михайла Чечетова – «роз-
вели як кошенят». Законопроект, який 
мав бути опрацьований профільним 

комітетом, ухвалили в редакції пер-
шого читання, без врахування більше 
2000 поправок, які вносили депутати 
опозиційних фракцій. За закон прого-
лосували буквально за кілька секунд 
– під крики, поламані мікрофони та 
сутички. Пропрезидентська більшість 
вже давно не приховує, що діє ви-
ключно з позиції сили, маючи в своїх 
лавах кілька десятків вгодованих бо-
йовиків з депутатськими мандатами і, 
по великому рахунку, плюючи на всі 
ці демократичні «заморочки». 

Опозиція покинула залу Верховної 
Ради, а біля Українського дому в Ки-
єві її представники оголосили голо-
дування, а згодом місце з такою сим-
волічною назвою стало епіцентром 
повноцінної акції протесту. Багато 
киян та мешканців інших регіонів роз-

ташувалося на сходах Українського 
дому разом із лідерами Об’єднаної 
опозиції «Батьківщина». Всі вони  про-
демонстрували неабияку стійкість під 
час спроб спецпідрозділу «Беркут» 
придушити мітинг. Можливо, вперше 

за останні роки в повітрі так сильно 
запахло відчуттям свободи та того, 
що українці є єдиним народом, гото-
вим захищати свої права. І абсолютно 
очевидно також, що Віктор Янукович 
опинився в найскладнішому станови-
щі за весь час свого президентства. 

Питання не лише в тому, що йому 
довелося скасувати свою прес-
конференцію, яка мала відбутись в 
Українському домі вранці 4 липня. 
Хоча само по собі це є свідченням 
моральної перемоги громадян над 
чинною владою. Але для цієї таки 
влади все набагато гірше. 

4 липня подали у відставку спікер 
Верховної Ради Володимир Литвин 
та віце-спікер, представник «Батьків-
щини» Микола Томенко. Парламент 
обезголовлено, оскільки перший 

віце-спікер Адам Мартинюк, який за 
відсутності голови Верховної Ради і 
«продавив» у парламенті мовний за-
кон, згідно з чинним законодавством 
не має права підпису. 

А для Володимира Литвина підпи-
сати закон Ківалова-Колесніченка — 
це те ж саме, що підписати собі по-
літичний вирок. Хоч фракція Народної 
партії, яку він очолює, проголосувала 
«за» у повному складі, Литвин веде 
власну гру, пов’язану з бажанням 
пройти до нової Верховної Ради по 
рідному для нього округу в Жито-
мирській області, де голосування за 
придушення української мови не про-
бачать.  

Тож Януковичу, замість того, щоб 
виступати перед пресою, довелося в 
терміновому порядку скликати нара-
ду за участю лідерів парламентських 
фракцій з метою пошуку виходу з 
кризи. Він був змушений визнати її 
наявність та вперше припустив мож-
ливість дострокових парламентських 
виборів.

Втім, і ця зустріч відбувалася без 
представників опозиції, які заявили, 
що готові спілкуватись з Януковичем 
тільки в присутності журналістів та 
обговорювати умови проведення не 
лише парламентських, а й достроко-
вих президентських виборів. 

Голова Ради Об’єднаної опозиції 
«Батьківщина» Арсеній Яценюк на 
прес-конференції, яку вони провели 
разом із заступником голови партії 
«Батьківщина», заявив, що міф про 
стабільність в Україні зруйновано. 

Він наголосив, що в Україні почи-
нається повномасштабна політична 
криза, і висунув вимогу  переобрати 
не лише Верховну Раду, а й прези-
дента.

«Народ України не обирав Янукови-
ча на той обсяг повноважень, якими 
він сьогодні користується. Якщо пре-
зидент знайде в собі сили і мужність 
визнати, що він призвів Україну до по-
літичної кризи, до політичної ізоляції, 
до того, що Україна стала буферною 
зоною між Росією та Європейським 
Союзом, він повинен оголосити про 
проведення дострокових парламент-
ських та президентських виборів», – 
сказав Яценюк.

Євген БУЛАВЕЦЬКий

Об’єднана опозиція «Батьківщина»: 
міфу про стабільність більше немає

Події останніх днів в Україні розгорталися за сценарієм, який 
навряд чи передбачали організатори голосування за скандальний 
закон про засади мовної політики. Не тільки саме по собі раптове 

і несподіване для багатьох ухвалення цього рішення, а й те, 
що воно відбулося з порушенням всіх можливих процедур 

та норм регламенту Верховної ради, спричинило ефект бомби, 
що вибухнула. В державі наявна парламентська криза, 

яка переростає у кризу суспільно-політичну. 

ди мовної політики в Україні»;

– звернутися до фракції «Партії 
регіонів» у обласній раді з пропо-
зицією визначитися у своїй позиції 
щодо мовного питання. Якщо вони 
є щирими українцями, як деклару-
ють, то повинні вже зрозуміти ан-
тиукраїнську суть їхньої партії і ви-
йти з неї, ліквідувавши фракцію в 
обласній раді. Позиція Муца, який 
вийшов на пиріжки під час голосу-
вання його карточкою, свідчить про 
фарисейство, а не політичну пози-
цію;

– звернутися до фракції Народної 
партії в обласній раді з пропозиці-
єю визначитися зі своєю позицією 
щодо мовного питання і звернутися 
до лідера партії Володимира Литви-
на не підписувати антиконституцій-
ний закон. В іншому випадку вони 
мають ліквідувати свою фракцію в 
обласній раді і вийти з партії;

– звернутися до лідерів україн-
ської опозиції перестати бороти-
ся за владу, а почати боротися за 
Україну. Якщо ми хочемо перемог-
ти і не допустити внесення анти-

українських змін до Конституції, то 
на виборах до Верховної Ради ми 
повинні йти однією колоною. По 
кожному округу маємо визначити 
дійсно єдиного кандидата. Політик, 
який вболіває за долю країни, го-
товий піти на поступки своїми полі-
тичними амбіціями заради майбут-
нього країни;

– створити комісію з вивчення 
питання партизації бюджетних за-
кладів області. Адже мені відомо, 
що за два роки майже 80 відсот-
ків керівників бюджетних закладів, 
сільських рад увійшли в Партію ре-
гіонів, а сьогодні отримали вказів-
ку збільшити кількість членів партії 
за рахунок працівників очолюваних 
ними установ і організацій. Люди 
тримаються за свої робочі місця, а 
влада цинічно погрожує звільнен-
ням, якщо вони не вступлять у пар-
тію. Ми повинні цьому протидіяти. 
Якщо іншого методу не буде, то ви-
користовуючи досвід Чортківської 
районної ради, слід перепідпоряд-
кувати заклади медицини, освіти і 
культури обласній та районним ра-
дам;

– закликати усіх членів Партії регі-
онів у нашій області, які вболівають 
за майбутнє України, негайно вийти 
з партії, а заяви про вихід принести 
під офіс обласної організації.

Шановні колеги, я б дуже не 
хотів, щоб сьогоднішня сесія за-
вершилася виключно політичною 
заявою і ми розійшлися по домів-
ках, втішившись виконанням свого 
громадського обов`язку. Для влади 
ці заяви не мають змісту, вона вже 
давно не звертає уваги на суспіль-
ну думку. Інакше це нагадує лист 
козаків турецькому султану. Заява 
була сміливою за змістом, але для 
султана вона не мала значення. 
Згадайте, невже подіяли на владу 
наші заяви по Харківських угодах, 
по відкритій українофобській полі-
тиці міністра Табачника? Ситуація 
у країні спланована заздалегідь та 
ймовірно погоджена з деякими лі-
дерами опозиції. 

Тому в своїй області, де ми є вла-
дою, і можливо останнім осередком 
демократії, ми повинні діяти, актив-
но діяти!

Напередодні відзначення ювілею Чорткова, 6-го липня, 
чисельна громада міста вирішила поєднати змістовний від-
починок із корисною працею на благо свого рідного міста. 
Понад 150 активістів, небайдужих чортківчан, зібралося при 
вході до міського парку культури та відпочинку, щоби про-
дуктивно провести зініційовану нашим земляком, генерал-
полковником Володимиром Бедриківським акцію «Чистота 
довкілля». Відрадно, що до даної акції дружно долучилися 
і колишні воїни-«афганці», і представники молодіжної ор-
ганізації «Українська молодь – Христові», очолювана Рома-
ном Безпальком, і усі небайдужі мешканці рідного міста. А 
також плідною працею підтримав нашу громаду Олександр 
Ліщенко – президент обласного спортивно-екологічного 
клубу м. Тернопіль «Каскад». 

Вишикувавшись щільною живою шеренгою на усю ши-
рину парку, добровольці чудового, вкрай потрібного, про-
дуктивного, так би мовити, дійства запаслися заздалегідь 
закупленими рукавичками, поліетиленовими сміттєвими 
пакетами, «прочісували» територію, звільняючи її від усякої 
нечисті. І спека не була на заваді, й доволі жаркий липне-
вий вітерець наче пустотливо розвіював довкіллям дотепні 
жарти, влучні приказки та щирий сміх працюючих. Робота 
кипіла згуртованістю та плідністю. За недовготривалий час 
виросла величезна купа пакетів зі сміттям. Знадобилася 
доволі вмістка вантажівка, щоби вивезти непотріб. Попра-
цювали на славу! 

– Безумовно, турбота про охайність довкілля – це реаль-
ний вагомий крок до відродження культури нашого краю, 
– зазначив Володимир Бедриківський. – Звісно, хотілось, 
щоби якнайбільше громадян долучилось до прибирання 
територій, та відрадно, що серед учасників даної акції (хоча 
слово «акція» зазвичай асоціюється з чимось вкрай непри-
ємним, та все ж на часі – це і є боротьба з неприємним – 
забрудненістю) більша частина – це молодь, у якої наявні 
воля та бажання покращити наш спільний добробут. У пер-
шу чергу люди самі у собі повинні виховувати порядність. І 
як відрадно, що саме у такому вихованні, реалізовуючи свої 
прагнення, попереду – молодь. Отож, така активна юнь не-
одмінно збудує хороше майбутнє, потрібно лише згуртува-
тися якнайміцніше, щоби творити добро.

Опісля праці й втома не відчувалася. Авжеж, загалом на-
багато легше корисні справи здійснюються, та й прохолод-
не свіже морозиво (яким пригостив учасників, подякувавши 
усім-усім за розуміння, підтримку та працю, пан генерал-
полковник) прийшлося саме до смаку. А під завісу дня, 
коли сонячні промені ледь торкали землю, яка зашарілася 
від надто щедротного тепла, учасники акції, зібравшись на 
співочому полі в парку, ще мали приємну нагоду послухати 
чудові пісні про козаків і боротьбу за вільну Україну, про 
тривожні спомини воїнів-«афганців» у виконанні Олексан-
дра Ліщенка, котрий свою подругу-гітару також взяв із со-
бою, знаючи, що у вільну хвилину й пісня прийдеться до 
душі… Й нікому не хотілося поспішати в інших справах, об-
говорювалися плани на подальші добродійства… 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото ореста ЛижЕЧКи

Охайність довкілля – 
наша культура

Цьогоріч 12 липня наш славний Чортків відзначив 
своє 490-річчя. І як же хочеться, щоби рідне 
місто цвіло та розвивалося в усіх напрямках 
доброцільно не лише у передсвяткові дні, а й 

повсякчас. Та хто ж як не ми самі, чортківчани, 
реально не усвідомимо, не подбаємо про 

благоустрій, чистоту й окрасу довкілля (якщо на 
це не завжди спроможна місцева влада)?! Хто ж 
як не ми,  виявивши добру волю, наведемо лад у 

власному домі, який іменується Чортковом?!
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15 липня. Тривалість дня – 16.00. Схід – 5.04. Захід – 21.03. Іменини святкує Радослав

До ювілею Святкове

Присвята

Наші святині

12 липня цьогоріч наше місто святкувало ювілейну дату 
– 490-річчя. 10 років тому міським головою був обраний 
М.Вербіцький. Ось і знову йому випала доля продовжувати 
цю клопітку працю. За термін кермаництва п. Михайла змі-
нилося наше місто: викладено плиткою чимало тротуарів, 
дороги ремонтуються, клумби цвітуть… 

Ми ходимо і насолоджуємося природою, краєвидами; 
та ніби всі й подобрішали… Нам потрібно оберігати наше 
місто: не смітити, не ламати огорожі, не нищити наса-
дження, не писати на стінах споруд і якнайшвидше забра-
ти з центру міста наметовий стихійний ринок (!). Шануймо 
свою культуру, рідну мову, наше місто й державу. І вірмо в 
кращу долю нашу й нашого Чорткова.

З нагоди подвійного святкування – великого празника 
Апостолів Петра і Павла та 490-ї річниці рідного Чорткова 
бажаю всім мешканцям нашого міста щастя й доброї долі. 
Хай Бог усіх нас благословляє лише на щире та величне. 

В блакить звертаєм погляди свої,
Де стяг синьо-жовтий грає,
Наше місто – Чортків – ювілей свій стрічає.
Це одна із найкращих дат – чотириста дев’ятдесят!
Злетів час століть, сповитий імлою,
А ми милуємось й сьогодні, Чорткове, тобою.
Рідне місто привітно клич до свята сурмить.
Хай спалахне з новою силою
Любов, що тут спізнали ми.
І помолімося у величне свято
У храмі Апостолів Петра і Павла.
Із ювілейною, місто, датою!
В майбутнє дорога твоя пролягла!

марія ТорКІТ,
м. Чортків

Вітання з Ювілеєм
Я вітаю тебе, рідне місто моє...
Що надбав ти, Чортків, все це буде твоє.
Красивішим стаєш, хоч повільно, щодень.
В ювілей прозвучить тобі в̀ язка пісень.

І поезія теж прозвучить в честь твою,
В ній прохання: ходу не спиняй ти свою.
Хоч притишено, все ж боротьбу ми ведем
За могутність твою і красу день у день.

Щоби чистим, зеленим ти був, наш Чортків,
Щоби люд весь любив і любити хотів,
Працю щиру для тебе щодня віддавав,
Щоб добробут родинний постійно зростав.

Щоби діти твої не спішили в світи –
В чужині неможливо те щастя знайти.
Що з колиски зродилось, у корінь вросло,
Береже його в серці і місто, й село,

Любов до Чорткова, верби і калини.
Живем відчуттями одної родини...
Зішли всім нам мудрості, Боже єдиний,
Щоб жити для щастя свого й України.

галина гриЦЬКІВ,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Чудового літнього дня, 11 липня 
1962 року, коли сонце ласкаво ося-
вало довкілля, четверо 12-річних ді-
вчаток – Оля, Іванка, Марійка, Таня 
– гралися неподалік церкви. Наба-
вившись, дівчатка потомилися й за-
хотіли напитися водички. Прибігли до 
джерельця, нахилилися, щоби напи-
тися, і – побачили щось незвичайне: 
із глибини кринички виходили наче 
якісь бульбашки, били ясні промені й 
немовби щось рухалось у воді. Діти 
не знали, що то таке, тож поклика-
ли дорослих, аби ті подивилися, що 
це може бути. Коли прийшли старші, 
побачили, що у воді відбивався об-
раз Божої Матері, яка на руках три-
мала Ісуса Христа. А церква водно-
час засяяла видіннями святих.

Люди полишали всі свої життєві 
справи та поспішили подивитися на 
чудотворне об’явлення. Хто – пішки, 
а хто – на велосипеді, навіть маши-
нами приїхали. Приходило багато 
немічних, незрячих, щоби помоли-
тися, обмитися водою із чудодійного 
джерела. Дивилися, вірили та про-
сили Матір Божу про здоров’я для 
себе, своїх дітей та онуків.

Дехто її бачив, а були такі, що не 
бачили, та вірили в з’явлення Бо-
жої Матері й прохали заступництва 
в її Сина, нашого Спасителя, за нас 
грішних. 

…Були то важкі часи для християн. 
Релігія заборонялася й вважалася 
антирадянською пропагандою. Діти, 
які навчалися в школі, та студенти 

повинні були на Великдень йти на 
науку, щоби не йти з батьками до 
церкви. Але звістка про об’явлення 
Божої Матері швидко облетіла довко-
лишні села, райони й навіть області. 
Люди йшли звідусюди. Тривало це, 
може, три-чотири дні, допоки не ді-
зналася про це місцева та районна 
влади. У село приїхало багато пра-
цівників міліції, почали відганяти лю-
дей від кринички… Недільного дня, 
коли зійшлися всі сельчани, примча-
ла пожежна машина, викачала з кри-
нички воду й насосом під напором 
води пожежники обливали людей. 
Аби запевнити, що все це – неправ-
да. Керівник тодішнього Чортків-
ського райкому покликав священика 
о. Кутного, щоби той подивився в 
криничку та сказав, що там бачить. 
Однак на все – воля Божа. Свяще-
ник сказав, що не побачив нічого. 
Так хотів Бог: якби священик щось 
угледів, напевно, був би у в’язниці. 
Але людей нічим не могли зупинити. 
Вони продовжували йти до джерела, 
вірити, молитися...

(Далі буде)

Л.мАТВІйЧУК, о.БІЛоУС,
очевидці тих подій

Чорткову – 490

Фото ореста ЛижЕЧКи

Улашківці – село, яке, ніби бажаючи 
щастя людям, що проживають у ма-
льовничій долині, омиває підковою річ-
ка Серет, з давніх давен, ще із ХІV ст. 
набуло слави по усій Україні, а то й за її 
межами, відпустового місця. Усе завдя-
ки монастирю ченців-василіанів Свято-
го Івана Хрестителя, який розташував-

ся на горі Ясній. 7 липня, коли увесь 
християнський світ святкує Різдво Іва-
на Хрестителя, в Улашківському монас-
тирі проходить відпуст, який прирівню-
ють із тим, що відбувається у вічному 
Римі. От і цього року у монастирській 
церкві було людно від парафіян, котрі 
прийшли сюди не лише із сусідніх сіл, а 
й прибули з інших районів, областей. 8 
липня вшанування постаті святого Іва-
на продовжилося в селі посвяченням 
встановлених фігур Ісуса та Івана, що 
саме охрещує Його.

Парох місцевої церкви Собору Пре-
святої Богородиці о. Ігор Лесюк рока-
ми виношував ідею облагородження 
місцини, на якій щорічно відбувається 
освячення води у часі Йорданських 
свят, – високого берега над рікою, де 
видніються з води розвалини старого 
моста. Образ Йорданського комплексу 
у цілісності прийшов після знайомства 

із скульптором із Підгайців Богданом 
Дячуком, котрий полюбляє виготовляти 
авторські, не схожі на інші скульптурні 
роботи. Довго священик і митець обго-
ворювали композиційне вирішення за-
думаного, поки не зупинилися на сцені 
хрещення Іоаном Хрестителем Ісуса. 

Біля моста, що веде у центр Улаш-

ківців, на крутому березі Серету поста-
ли тесані з каменю фігури, мальовані 
світлими фарбами, ніби символізуючи 
чистоту й ясність, що асоціюються у 
людей із цими постатями. Майстер із 
Заболотівки Володимир Машталь пе-
реобладнав скульптури під водоспад: з 
руки Івана на голову Ісуса злегка лиєть-
ся водичка, а перед ними – невеличка 
обкладена камінням купіль з водяним 
фонтаном всередині. І уся ця компози-
ція покрита вишуканим балдахіном із 
кованими підпорами, вкритими «виро-
щеним» ковалем виноградом. Навколо 
– майданчик, вимощений тротуарною 
плиткою, невеличка бетонна огорожа.

Розділити із місцевими жителями ра-
дість посвяти духовного комплексу до 
Улашківців завітали ігумен монастиря 
о. Теодозій Крецул, віце-декан Улаш-
ківського деканату о. Роман Гончарик, 
виходець з села парох церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці м. Заліщики о. 
Іван Сендзюк, який і мав привітальне 
слово до односельчан. 

Фундатор будівництва – комплексу 
фігур з балдахіном – виходець з села, 
голова Селянської партії України Зено-
вій Холоднюк та його брат Павло були 
відзначені подячними грамотами від 
преосвященного владики Дмитра Гри-
горака, ЧСВВ, та отримали в дарунок від 
церковної громади пам`ятні фотографії 
краєвиду рідного села. У минулому, за-
уважу, брати вже подарували громаді 

Улашківців духовну споруду – фігуру 
Богородиці. Отець Ігор відзначив також 
тісну співпрацю із сільським головою 
Ольгою Дмитрук, від імені улашківчан 
дякував за жертовність директору ПАП 
«Березина» Володимиру Заболотному, 
начальнику Чортківського району елек-
тромереж «Тернопільобленерго» Ігорю 
Виннику, приватним підприємцям Єв-
гену Колівошку та Богдану Шевчуку, 
братству й сестринству церкви Собору 
Пресвятої Богородиці. 

«Маємо віру, що це місце буде акту-
альним не лише у час Йорданських від-
прав, а й протягом року люди зможуть 
знаходити шлях до покаяння і черпати 
з джерела води сили для духовного 
зростання і життя в любові», – висло-
вив сподівання духовний наставник 
улашківчан.

оксана СВиСТУН
Фото Володимира ТиХоВиЧА

У неділю, відразу ж після дня пошанування святого Предтечі, 
8 липня в с. Улашківці на березі р. Серет відбулася посвята 

йорданського комплексу, спорудженого з ініціативи отця Ігоря 
Лесюка завдяки активній допомозі меценатів, сільського голови та 
місцевої громади, парафіян церкви Собору Пресвятої Богородиці.

Сучасне продовження вікових традицій

Криволуцька капличка
Невеличке мальовниче село Криволука розкинулося серед зелених 
родючих земель і неначе загубилося на межах нашого та сусіднього 
Бучацького районів. Доля села – це гірка доля багатьох сіл Західної 
України. Пам’ятають мешканці села нелегкі роки панської Польщі, 

виселення сельчан у Сибір, воєнні лихоліття, а потім – важкі повоєнні 
голодні та холодні роки, становлення колгоспів та ін. На околиці 

Криволуки стоїть церква, збудована прадідами сельчан ще з XIX ст. 
На узбіччі біля дороги до церкви витікало звичайне джерельце, де 
люди зробили невеличку криничку-капличку для споживання води. 

За християнським звичаєм, на капличці встановили хрест…



N 29 (8365), 13 липня 2012 року

Цінності 5

16 липня. Тривалість дня – 15.58. Схід – 5.05. Захід – 21.02. День бухгалтера. Іменини святкують Анатолій, Марк

Подарунок для обителі

Вічні цінності

Знай наших!

Виставка
Зустрічі

Варто зазначити, фестиваль зібрав понад 400 кон-
курсантів різних вікових категорій з багатьох країн (Ро-
сії, Білорусії, Польщі, Німеччини, України та, звичайно 
ж, – Болгарії). Нашу державу представляли таланти 

Чернігова, Костополя, Полтави та рідного Чорткова.
Серед чисельних номінацій юні земляки представили 

такі жанри: вокальний, хореографічний, інструменталь-
ний. Слід сказати, до складу журі конкурсу входили за-
служені працівники культури, композитори, музиканти, 
хореографи, балетмейстери – відомі знаменитості євро-
пейського рівня. Відрадно повідомити, що доволі суро-
ве суддівство високо оцінило майстерність чортківчан. 
Подивували своїм талантом, зірвавши бурхливі оплески 
публіки та виборовши призові місця: диплом ІІ ступеня 
в номінації «Інструментальний жанр» – Анна Маланчук, 
учениця 5-го класу Чортківської музичної школи (клас 
викладача Лариси Чельтер); диплом ІІІ ступеня в номі-
нації «Вокальний жанр» – 10-річна Юлія Матійчук (вона 
чудово представила естрадний вокал під майстерним 
керівництвом своєї мами – Наталії Матійчук); диплом 
ІІІ ступеня в номінації «Сучасна хореографія» – дитячий 
ансамбль сучасного танцю «Flex» (керівник – Аліна Лег-
ка, до речі, саме вона й зініціювала та організувала по-
їздку на фестиваль); спеціальний приз журі в номінації 
«Сучасна хореографія» за сольний танець отримав юний 
чортківчанин Ілля Сенів (учасник вказаного ансамблю). 

Неодмінно слід відзначити, що у вокальному та інстру-
ментальному жанрах високі відзнаки здобуті не лише 
завдяки талантам юних артистів, а й клопіткій наполе-
гливій праці у передконкурсній підготовці викладачів 
Чортківського педагогічного училища ім. О.Барвінського 
Марти Кікис і Наталії Матійчук. Відрадно, що педагоги 
завше у творчому пошуку, не зупиняються на досягну-
тому, а складають плани на здобуття перемог у подаль-
ших конкурсах.

 Ну що ж, чортківчани повернулися з перемогами та 
незабутніми враженнями, отож, бажаємо успіхів і нових 
високих досягнень нашим доморощеним талантам!

Тетяна ЛЯКУШ

На знімку: зліва направо – Юлія Матійчук, Марта Кі-
кис, Анна Маланчук.

З нами Бог і ми щасливі, 
                    Він дарує нам життя,
Книгу мудрості і сили 
              для дороги в майбуття…

Саме такими словами почали свій 
виступ вихованці дитячого садочка, 
яких навчає Галина Мирославівна. Ли-
нули пісні: «Славимо Ісуса», «Ісусова 

любов», які підго-
тувала вчителька 
музики Руслана 
Бесяда.

Передати іскру 
любові ближньому 
– головне завдан-
ня членів Марій-
ської дружини, яку 
створила в селі 
пані Галина. У бла-
китних накидках 12 
дівчат прославля-
ли Ісуса віршами, 
піснями: «Забутий 
Ісус», «Наче по-
вний голос дзво-
ну», «О, Ісусе!». Зі 
словами вдячності 

звернулися до присутніх Дмитро Дубін 
та Галина Величенко.

Проведене дійство закликає, щоб 
усі ми усвідомили – Христос бажає, 
щоб дали можливість Йому увійти у 
наші серця. Там, де замешкає Ісус, 
пустеля стає оазою. 

Всі вірні нашого села складають 
щиру подяку Галині Мирославівні, май-
бутньому священику Дмитру Дубіну, 
вихованцям дитячого садочка, членам 
Марійської дружини за відправлений 
молебень до Ісуса, за щирі слова і мо-
литви. Ще раз заново всі прийшли до 
переконання, що покращення життя на-
ступає тоді, коли людство приймає Ісу-
са. 

Нехай Боже благословення щедро 
шириться серед односельчан через 
щиру молитву дітей та плідну працю їх 
наставників, яким бажаємо сили, здій-
снення всіх задумів на нелегкому полі 
діяльності! 

марія КАЧмАрСЬКА, 
директор Товстеньківської ЗОШ І-ІІ ст.

День 7 липня 2012 року назавжди 
залишиться доброю згадкою в історії 
Улашківського василіянського монас-
тиря, що у Чортківському районі, адже 
з вічного міста Риму, де знаходиться 
Апостольський Престіл, цій предвічній 
духовній обителі передано в дар неоці-
ненний скарб – частинку Чесного і Жи-
вотворящого Хреста Господнього, який 
в Україну супроводжував Канонік Бази-

ліки Марії Маджоре владика Іриней Бі-
лик, чину Святого Василія Великого.

У день храмового празника Різдва св. 
Івана Хрестителя владика Іриней Білик 
передав святу реліквію у руки о. Теодозія 
Крецула, ректора Улашківської Базиліки 
Різдва Божої Матері. Частинку Чесного і 
Животворящого Хреста Господнього пе-
редано Улашківській обителі також для 
привселюдного поклоніння та отриман-

ня Божих ласк. 
На урочистос-

ті прибув владика 
Дмитро Григорак – 
правлячий архиєрей 
Бучацької Єпархії, 
який очолив Архиє-
рейську Божествен-
ну Літургію у спів-
служінні з владикою 
Іринеєм Біликом 
– каноніком пап-
ської Базиліки Санта 
Марія Маджоре. У 
Святій Літургії взяли 
участь понад 20 свя-
щеників, котрі спів-
служили та сповіда-
ли зібраний люд. 

Для громади 
Улашківців події 
цього дня стали 

символічними. На відправу до монасти-
ря з`їхались вірні з інших сіл Чортківщи-
ни, аби прикластися до святої реліквії і 
отримати благодать Божу.

На свято прибув представник упра-
ви Провінції Найсвятішого Спасителя в 
Україні отців василіян – о. Макарій Фля-
чок, а також ігумени, священики та брати 
з василіянських монастирів, що у Римі, 
Львові, Бучачі, Кам’янці-Подільському, 
Крехові, Брюховичах, священнослужи-
телі інших храмів Тернопілля.  

В урочистостях взяв участь наш зем-
ляк, генерал-полковник Володимир Бе-
дриківський, який був запрошений на 
свято. Він щиро, від усієї душі привітав 
вірян з Різдвом св. Івана Хрестителя,  і 
з такої нагоди  подарував Каноніку Ба-
зиліки Марії Маджоре владиці Іринею 
Білику та о. Теодозію Крецулі, ректору 
Улашківської Базиліки Різдва Божої Ма-
тері, унікальні копії Бучацького Єванге-
лія. Опісля відбулося посвячення копії 
чудотворного образа cв. Івана Хрести-
теля та освячення води біля цілющого 
джерела.  

А вже наступного дня, 8 липня, Во-
лодимир Бедриківський на запрошення 
улашківської громади прибув на святку-
вання Дня села, де відвідав Богослужін-
ня в храмі та зустрівся з парафіянами. З 
нагоди свята наш земляк подарував до-
бірку дитячих книг для малечі місцево-
го дитячого садочка, а також поповнив 
фонд сільської бібліотеки унікальними 
книгами про героїчне минуле україн-
ського народу.

На знімку: Виступ Володимира 
Бедриківського перед паломниками.

Її пізнавальною передумовою для 
гостей міста з Івано-Франківська ста-
ла екскурсія у музей репресованих та 
політв’язнів більшовицького терору, 
яку провела зв’язкова УПА і в’язень ра-
дянських концтаборів Марія Штепа. На 
початку літературне зібрання вшанува-
ло хвилиною мовчання пам’ять близь-
ко 900 політичних в’язнів, закатованих 
російськими радянськими окупантами 
при втечі в липні 1941 р., та жертв Уман-
ського етапу із Чортківської тюрми. 

Цього разу в нашому товаристві був 
«день народження» поетичної збірки 
Олександри Федорів (Адель Станіс-
лавської) «Мереживо душі», близько  
140 сторінок яскравих поезій граней 
жіночої душі зі вступним словом Ярос-
лава Чорногуза. Після словесних сяйв 
її творів Олександра Наконечна зачи-
тала доповідь про громадського діяча, 
члена Проводу ОУН, поета Олега Оль-

жича, який народився 105 років тому, 
а вірш поета зачитав Михайло Нако-
нечний. Відбулась коротка презентація 
науково-популярного видання історика 
Ярослава Дзісяка «Нариси військової 
історії Чортківщини. 1914 – 1920 рр.» 
і поміж авторськими виступами ним 
було зачитано як колорит української 
мови на Поділлі першої чверті ХХ ст. 
уривок зі спогадів Якова Гальчевсько-
го, командира українських повстанців. 
Надалі своїми емоційними артистични-
ми читаннями увагу залу заполонила 
вже відома чортківчанам Олександра 
Туєшин (Леся Геник), також відбув-
ся виступ тандему – читали дві Лесі-
франківчанки. Поетичний дует склав 
враження відлуння доброї казки – од-
нойменна назва літературного видання 
із серії «Усі ми родом з дитинства», що 
нещодавно вийшло у Хмельницькому, і 
охоплює авторів зі всієї України. «Добру 

казку» представив ведучий-автор, чий 
прозовий твір вміщений у збірці. Про-
довжили виступи молодий місцевий 
автор Роман Король, у його добірці – 
філософські поетичні роздуми і гумор, 
що нікого не залишить без посмішки, 
та юна Ілона Поселюжна, не першого 
року учасниця «Сонячного грона». Ви-
важеність досвіду і неординарний по-
гляд на світ у своєму виступі відтворив 
Ярослав Свистун, а Олесь Гопанчук 
представив твори з нової збірки «Гей 
Іване, не спіши і про себе розкажи!» та 
ряд фахових порад з народної меди-
цини. Михайло Гутін з карпатської Гу-
цулії озвучив свою лаконічну та влучну 
поезію. Ближче до завершення щирі 
нестримні посмішки у шанувальників 
поетичного слова викликав Орест Чо-
ловічок з обласного центру, учасник і 
лауреат ряду фестивалів гумору. А на 
завершення поетичні строфи предста-
вив організатор Ярослав: лірику при-
роди про діалог вітру із хмарою, про 
мандри поїзда крізь ніч, громадянську 
лірику сучасності і про успішність скли-
кання кворуму наших речень. 

Після гостинного обіду гостям зі 
Станіславова була проведена екскур-
сія містом.

Ярослав ДЗІСЯК

Володимир БедРиКІВСьКий:  
«Відроджуємо рідний край»
Чесному і животворящому Хресту тепер можна поклонитися 

в Улашківському монастирі.

Передати іскру любові ближньому – 
їх головне завдання

1 липня у неділю в с. Товстеньке біля каплички фундатора 
п. михайла гладкого під керівництвом виховательки дитячого садочка 
«Сонечко» галини Величенко та студента ІІ курсу Івано-Франківської 
духовної семінарії Дмитра Дубіна відправлено молебень до Ісуса.

Поетичне слово у Чорткові
У першу неділю спекотного липня в Чорткові у затишному 

приміщенні районної бібліотеки відбулася міжобласна 
творча зустріч авторських поетичних читань, вже традиційно 

організована Ярославом Дзісяком (Дорожним) – автором, 
членом Тернопільського літоб`єднання при НСПУ, і олександрою 

Наконечною, бібліотекарем та керівником літстудії «Сонячне гроно». 

Тут було представлено нагороди місцевої футболь-
ної команди «Січ», яка минулоріч стала чемпіоном від-
критої першості району, та нагороди марилівських 
футболістів, а саме – кубки, медалі, грамоти, особисті 
речі гравців, фотомиттєвості футбольних баталій. Се-
ред експонатів красувалися сувеніри, які подарував 
музею консул Генерального Консульства Республіки 
Польща, що у Львові. Найціннішим експонатом вистав-
ки був білет на фінальний матч з футболу Московської 
олімпіади 1980 року відомого вітчизняного спортивно-
го журналіста, вихідця із Ягільниці Івана Греська. Ви-
ставку відвідали численні любителі футболу.

З ініціативи депутата сільської ради Андрія Джумаги 
для численних вболівальників було організовано фан-
зону, добровільний внесок від неї передано на розви-
ток Ягільницького дитячого садочка.

оксана ЛАЗАрЧУК, 
депутат Ягільницької сільської ради

«Українці – наш час 
настав!»

Під такою назвою з нагоди Євро-2012 
в Ягільницькому народному музеї історії села 

було відкрито виставку.

Нові перемоги 
чортківчан

У самому центрі м. Варна (Болгарія) розмістився 
дивовижний амфітеатр КК «Золоті піски»,

де нещодавно, з 15 по 20 червня ц. р., проходив 
щорічний міжнародний багатожанровий 
дитячо-юнацький фестиваль «Ярмарок 

талантів-2012». Наші юні чортківчани також 
демонстрували свої таланти на даному 

фестивалі-конкурсі та вибороли призові місця.
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Санстанція застерігає

Держкомзем інформує

Інформує Держфінінспекція

З метою зворотного зв’язку з громадськістю та інформу-
вання про порушення фінансово-бюджетної дисципліни на 
об’єктах контролю в Держфінінспекції в області функціонує 
«телефон довіри» за номером (0352) 52-54-05.

Іншою важливою метою функціонування «телефону довіри» 
є надання Держфінінспекцією в області у межах компетенції 
інформаційно-консультативних послуг громадськості з питань 
здійснення фінансового контролю за дотриманням чинного 
законодавства при витрачанні бюджетних коштів, викорис-
танням державного чи комунального майна.

Крім цього, Держфінінспекція в області просить інформува-
ти про факти неналежного виконання обов’язків працівниками 
інспекції під час проведення ними контрольних заходів.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна те-
лефонувати на «телефон довіри» Держфінінспекції України за 
номером (044) 425-38-18.

Прес-служба Держфінінспекції у Тернопільській області

У результаті розпаювання земель ко-
лективної власності та передачі у при-
ватну власність значна частина грома-
дян у Чортківському районі отримала 
право на землі сільськогосподарського 
призначення, що перебували в користу-
ванні колишніх сільськогосподарських 
підприємств, кооперативів, акціонер-
них товариств, у тому числі створених 
на базі радгоспів та інших державних 
підприємств.

Підставами для виділення земельних 
ділянок у натурі (на місцевості) власни-
кам земельних часток (паїв) є рішення 
відповідної сільської, селищної, міської 
ради в межах населених пунктів, а за 
межами населених пунктів – відповід-
них органів виконавчої влади.

Земельним кодексом України вста-
новлено, що сертифікати на право на 
земельну частку (пай), отримані гро-
мадянами, вважаються правовстанов-
люючими документами при реалізації 
ними права вимоги на відведення зе-
мельної частки (паю) в натурі (на міс-
цевості) відповідно до законодавства. 
Земельний сертифікат – це документ, 
який посвідчує право особи на земель-
ну частку (пай) і містить відомості про її 

вартість та розмір в умовних кадастро-
вих гектарах. При виділенні земельних 
паїв у натурі (на місцевості) потрібно 
пам’ятати, що через різну якість зе-
мельних ділянок у загальному масиві 
розпайованих земель фізичний розмір 
виділеної в натурі земельної частки, як 
правило, не збігатиметься з кількістю 
умовних кадастрових гектарів, зазначе-
них у сертифікаті на право на земельну 
частку (пай).

Сертифікати на право на земельну 
частку (пай) є дійсними до виділення 
власникам земельних часток (паїв) у 
натурі (на місцевості) земельних ді-
лянок та видачі їм державних актів на 
право власності на землю.

Документи, які необхідні для заміни 
сертифіката на земельну частку (пай) 
на державний акт на право приватної 
власності на землю:

– розпорядження районної держав-
ної адміністрації, рішення сесії сіль-
ської ради про надання дозволу на ви-
готовлення державного акта на право 
власності на земельну ділянку;

– викопіювання із нанесенням місця 
розташування земельної ділянки, заві-
рене печаткою районної державної ад-

міністрації та підписом голови;
– копія сертифіката на право на зе-

мельну частку (пай);
– копія свідоцтва про право на спад-

щину, рішення суду;
– копія паспорта (всі сторінки) та 

ідентифікаційного номера.
Тобто, особи-власники сертифікатів 

на право на земельну частку (пай), які 
виявили бажання одержати належну їм 
земельну частку (пай) в натурі (на міс-
цевості), подають до відповідної сіль-
ської, селищної, міської ради чи район-
ної державної адміністрації заяву про 
виділення їм земельної частки (паю) в 
натурі (на місцевості). Після прийнят-
тя рішення розпорядником земель про 
передачу земельної ділянки у власність 
здійснюється перенесення меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевос-
ті) та виготовлення державного акта 
на землю, за результатами чого тери-
торіальний орган земельних ресурсів 
проводить державну реєстрацію права 
власності на землю.

Земельна частка (пай) виділяється 
її власнику в натурі (на місцевості), 
як правило, однією земельною ділян-
кою. За бажанням власника земельної 
частки (паю) йому можуть бути виділе-
ні в натурі (на місцевості) дві земельні 
ділянки з різним складом сільськогос-
подарських угідь (рілля, багаторічні 
насадження, сінокоси або пасовища).

Слід зазначити, що значну частину 
із загальної кількості земельних часток 
(паїв), які невитребувані громадянами, 

складають саме неуспад-
ковані земельні частки. 
Через тривалу та складну 
процедуру переоформ-
лення спадкового майна, 
в тому числі земельних 
ділянок, і витрати на це 
певних коштів, деякі гро-
мадяни своєчасно не вчи-
няють відповідних дій, од-
нак і не відмовляються від 
успадкованого права.

Отож, кожен власник 
земельної частки (паю) 
має усвідомити, що ре-
альним власником належ-
ного йому паю він стане 
тільки тоді, коли це право 
буде посвідчене держав-
ним актом на право влас-
ності на земельну ділянку, 
зареєстрованим у вста-
новленому порядку.

Володимир оПАЦЬКий, 
в. о. начальника 

управління Держкомзему 
у Чортківському районі

1. Молоко і молочні продукти. Уважно розгляньте упа-
ковку. Не забувайте, що на етикетці творога, сметани і кефі-
ру повинен бути указаний час, день, місце і рік виготовлення. 
При температурі ±2-4 градуси молочна продукція зберіга-
ється від 48 год. до п’яти діб.

До речі, все це відноситься і до морозива, яким так хо-
четься насолоджуватися в жару. Якщо ви помітили, що ста-
канчик підтанутий – проходьте повз, не ризикуйте. Це озна-
чає, що умови зберігання на якомусь етапі було порушено, 
і солодощі розморожували, а потім були заморожені знову. 
До речі, таке морозиво має водянистий смак, у ньому зустрі-
чаються куски льоду. 

2. риба. Особливо небезпечна свіжа і слабо солена. В 
групі ризику зараз усі суші-бари. Так що краще не випро-
бовувати долю, а ввечері спекотного дня поласувати чимось 
більш традиційним. Хоча б термічно обробленим.

3. варені ковбаси та паштети. Мають короткий термін 
реалізації, навіть при 8 градусах зберігаються не більше 2 – 
5 діб. Особливо це стосується делікатесних варених ковбас. 
Усі вони, як правило, зроблені за кордоном, а значить уже 
належались у дорозі. А тут ще й спека. Якщо вже ніяк без 
ковбаси, то краще вже взяти копчену.

4. Магазинні салати. Про розважні салати, які з недав-
ніх пір почали виготовляти самі магазини, окрема розмова. 
Якщо зіпсуті овочі щедро залити майонезом, вони не пах-
нуть. Це не значить, що всі готові салати зроблені з побитих і 
зіпсутих нереалізованих овочів, але версія така є. Взагалі, як 
мінімум у спекотні дні утримуйтеся від такої покупки.

5. випічка. Пиріжки, біляші, ватрушки. Все це небезпечно 
не тільки з тим, що скоро псується: сир, фарш, а й в самому 
тісті, в основі якого – яйця. У спеку в багато разів виросте 
ризик заразитися сальмонельозом.

Важливо! По можливості не купуйте продукти у невелич-
ких магазинах. У спеку холодильники, що охолоджують воду 
і морозиво, нагрівають маленькі приміщення кіосків і мага-
зинчиків більше, ніж раніше. Продукти, що знаходяться по-
близу, швидше псуються. У нормальний час вафлі, шоколадні 
пасти, кетчуп чи майонез можуть не потребувати додатково-
го охолодження, але не в 30-градусну спеку. Виходить, що 
майонез, термін придатності якого при температурі до 15-
18 градусів до 45 днів, знаходиться під парами працюючої 
на повну потужність техніки. Звичайно, у таких умовах його 
термін придатності скорочується. Тут ніякі консерванти не 
врятують.

марія ФЕЦУЛЯК, 
інструктор з санітарної освіти ДЗ «Чортківська райСЕС»

Скористайтесь «телефоном довіри»

Як не отруїтися влітку
Як зазначають лікарі, влітку різко збільшується 

кількість харчових отруєнь. Це відбувається 
в силу того, що спека «скорочує» термін 

придатності деяких популярних продуктів.

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

«Дісталося» від нього й присутнім у 
залі представникам Партії регіонів. Як, 
мовляв, ви можете перебувати в одній 
партії з Табачником, Колесніченком, Кі-
валовим і їм подібними?

Депутатові-«свободівцю» М.Коту від-
радно, що народні обранці району од-
ноголосні в своїх думках з цього питан-
ня, отже «ще не вмерла України…».

Його колега по фракції М.Камінський 
вважає, що прийняття цього закону 
штовхає Україну на шлях Білорусі, де 
у 1996 р. теж було прийнято закон про 
двомовність і фактично з тих пір біло-
руська зникла з ужитку.

Вищезгаданому Л.Хруставці, котрий 
виступав від фракції Української На-
родної Партії, сумно не від того, що 
закон прийнятий, а що ми проковтнули 
це мовчки. Що ми далі боїмося. З його 
слів, у сесійній залі менше присутніх, 
аніж двома днями раніше на парткон-
ференції РО Партії регіонів. Хто має за-
хищати українську мову, коли сьогодні в 
залі всього кілька освітян? У зверненні 
не сказано, з подачі якої політсили це 
зроблено. Тому він запропонував у при-
йнятому проекті це вказати, а також до-
дати наступне: «…забезпечити право 
громадян на мирні зібрання»,  зверну-
тися до жителів району підтримати по-
зицію районної ради, «…приєднатися 

до мирних акцій громадського спротиву 
окупаційній та антиукраїнській політиці 
влади».

Депутати більшістю голосів підтрима-
ли ці пропозиції. 

Депутат І.Віват також апелював до 
зали: «Що ми за народ такий, коли сьо-
годні немає нікого під адмінбудівлею, 
крім тих, що в залі?». «Інтереси держа-
ви мають стояти вище від особистих!», 
– переконаний голова районної органі-
зації КУН.

Голова депутатської групи у райраді 
Народного Руху України Т.Яблонь закли-
кала з трибуни, щоб подібні сесії були 
проведені у кожному селі, щоб кожен 
трудовий колектив звернувся до Пре-
зидента України, продемонструвавши 
свою громадянську позицію, сказавши 
«Ні!» тотальному наступу центральної 
влади на демократію.

Заступник голови фракції ВО «Бать-
ківщина» у районній раді М.Горбаль була 
ще рішучішою у своєму полум’яному ви-
ступі: «Якщо кожен з нас проявить ак-
тивну позицію і вийде на вулицю – ми 
покажемо, що ми – сила, що ми можемо 
боротися і вони будуть змушені відсту-
пити». «Україно, вставай з колін!», – про-
цитувала вона Шевченка.

Неодноразово лунали голоси із 
залу почути позицію з даного приводу 
представників партії влади. Її озвучив 
Я.Стець, лідер депутатської групи Пар-

тії регіонів у найвищому представниць-
кому органі Чортківщини.

– Гадаю, усі депутати райради від 
Партії регіонів підтримають це звернен-
ня, – сказав він. – Ми за те, щоб укра-
їнська мова була державною, щоб вона 
розвивалася і влада району робить для 
цього все можливе.

 Щодо закидів на адресу його од-
нопартійців, у кожного громадянина є 
право на свій політичний вибір і кожен 
вправі його робити…

Своїми думками з приводу прийнят-
тя так званого мовного закону поді-
лилися з присутніми депутат райради 
Ю.Кукуляк («Наша Україна»), голова 
фракції ВО «Свобода» в обласній раді 
О.Сиротюк, представник ініціативної гру-
пи пенсіонерів-«чорнобильців» В.Чепига, 
Свидівський і Малочорнокінецький сіль-
ські голови Б.Сорока та О.Яніцька, які 
зводилися до однозначного засудження 
прийнятого вищезгаданого закону і під-
тримки звернення. Тож коли головуючий 
поставив проект рішення про звернення 
на голосування – підтримка з боку депу-
татів була одностайною.

Власне, це питання було єдиним у по-
рядку денному. Тож, закриваючи роботу 
сесії, голова райради В.Заліщук приві-
тав депутатів і присутніх у залі з Різдвом 
Івана Хрестителя, святом Верховних 
апостолів Петра і Павла та 490-річчям 
Чорткова, яке святкується цими днями.

Любомир гАБрУСЬКий
Фото ореста ЛижЕЧКи 

Шановні жителі району!
Чортківське УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» повідомляє, що остан-

нім часом почастішали випадки самовільного встановлення 
(заміни) газових приладів (плит, котлів, колонок) неліцензо-
ваними організаціями та різного роду спеціалістами, а також 
проводяться земляні роботи без погодження з газовою служ-
бою, що може призвести до надзвичайного стану та нещас-
них випадків, пов`язаних з використанням природного газу в 
побуті.

Так, найбільш резонансний випадок стався з жителями Яго-
тина Київської області, де ховали всю сім`ю одразу: матір 1959 
р. н, сина 1981 р. н., невістку 1986 р. н., двох діток 2005 та 
2009 р. н.

Причина трагедії банальна – чадний газ... Смерть потерпі-
лих настала в результаті отруєння оксидом вуглецю. Причина 
трагедії – робота газового проточного водонагрівача імпорт-
ного виробництва за повної відсутності природної вентиляції. 
Глибина проблеми – у халатному ставленні людини до питань 
особистої безпеки.

Вдумаймось у страшну статистику: за п`ять місяців цього 
року від чадного газу в Україні загинуло 58 осіб. Це більше, 
ніж у найнебезпечнішій галузі виробництва – вуглевидобуван-
ні.

Отже, щоб не сталося трагедії, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯ-
ЄТЬСЯ самовільно приєднувати та переставляти газові при-
лади, ремонтувати їх. Ці роботи повинні виконувати тільки 
працівники газового господарства.

Особливу увагу звертайте на наявність тяги та справність 
вентиляції, стан і справність газових приладів у ваших оселях.

Засторога
Причина трагедії банальна 

– чадний газ…

Сесія районної ради

Рятуймо українську мову!

Порядок заміни сертифікатів на право на земельну 
частку (пай) на державні акти на право власності на землю
Правовою основою виділення земельної частки (паю) виступає Закон 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», який визначає 

організаційні та правові засади виділення власникам земельних 
часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, 
що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, 

сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським 
акціонерним товариствам на праві колективної власності.



07.10 Це було недавно, це 
було давно
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Д/ф “Євро. 12 
гравець”
09.05 Смішний та ще 
смішніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Ближче до народу
10.25 Крок до зірок
11.15 Д/ф “Країну - на-
родові”
11.35 Формула кохання
12.20 Караоке для дорослих
13.10 Шеф-кухар країни
14.00 Х/ф “Пілоти”
15.45 Золотий гусак
16.15 Діловий світ
16.50 Формула кохання
17.40 21-й Міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов`янський Базар у 
Вітебську”. Урочисте від-
криття
20.50 Головний аргумент
21.00 Підсумки дня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський виклик
23.50 Д/ф “Євро. 12 
гравець”

06.0 Х/ф «Манату»
07.45 Мультфільми
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Кулінарні курси
11.30 Чотири весілля
12.45 Х/ф “Ванечка”
14.55 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф “Кохання-
зітхання 3”
22.15 Світське життя
23.15 ТСН-Тиждень

04.50 Вечір боксу за 
участю В.Узєлкова
06.50 Т/с “Російський 
шоколад”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Х/ф “До Чорного 
моря”
11.35 Вечірній Київ
13.35 Т/с “Спадкоємиця”
17.55 Т/с “Смерш. Легенда 
для зрадника”
20.00 Подробиці
20.25 Т/с “Смерш. Леген-
да для зрадника”
22.40 Х/ф “На краю стою”

06.10 Мультфільм
06.20 Світ православ`я
07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00 Шустер-Live
09.20 Школа юного 
суперагента
09.40 Шустер-Live
11.00 Народний список
12.00 Х/ф “Фронт в тилу 
ворога”
14.35 Х/ф “Бризки шам-
панського”
16.15 Зелений коридор
16.35 Наша пысня
17.20 Золотий гусак
17.55 Футбол. “Говерла” - 
“Шахтар”
19.55 Проводи україн-
ських спортсменів на 
Олімпіаду 
21.00 Підсумки дня
21.15 Кабмін: подія тижня
21.25 Проводи україн-
ських спортсменів на 
Олімпіаду
23.00 Експерт на зв`язку
23.25 Ера здоров`я

06.00 М/ф «Смурфи»
06.40 Справжні лікарі 2
07.40 Кулінарні курси
08.05 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тімон і Пумба»
11.00 Світ навиворіт
12.10 Велика різниця по-
українському
13.00 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна»
15.20 Х/ф “Легенда про 
монстра”
17.10 Х/ф “Даїшники”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Ліки для 
бабусі”
23.55 Х/ф “Чужий проти 
Хижака”

06.10 Т/с “Російський 
шоколад”
09.25 Городок
10.05 Найрозумніший
12.00 Х/ф “За сімейними 
обставинами”
14.50 Концерт “Аль Бано і 
його Леді”
17.00 Юрмала
19.00 Розсмішити 
коміка
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній Київ
22.40 Вечір боксу за 
участю В.Узєлкова

07.00, 08.00 Новини
07.15 Мультфільм
08.15 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф “Фізика на фоні 
джазу”
09.55 Легко бути жінкою
11.00 Віра. Надія. Любов
12.00 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.20 Х/ф “Слово для 
захисту”
15.00 Euronews
15.05 Діловий світ
15.20 Наша пісня
16.10 Формула кохання
16.55 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.40 Шляхами України
19.10 Формула кохання
20.00 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Бенефіс Є.Шифрина 
“25 років на сцені”

06.30, 19.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник 
доктора Зайцевої”
09.05 Т/с “Парижани”
10.05 Їхні звичаї
10.50 Цілковите пере-
втілення
11.45 Я люблю Україну
13.00 Десять кроків до 
кохання
14.10 Т/с “Метод Лаврової”
16.15 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
17.20 Не бреши мені
18.30 Сімейні мелодрами
20.15 Х/ф “Чужий проти 
Хижака”
22.10 Х/ф “Чужий проти 
Хижака 2”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Сьомін”
12.00. 18.00 Новини
12.15 Д/с “Судмедексперти”
13.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Чокнута”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Х/ф “Бомж”

07.00, 08.00 Новини
07.15 Мультфільми
08.15 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
09.45 Легко бути жінкою
11.00 Здоров`я
12.00 Діловий світ
12.25 Аудієнція
12.50 Крок дозірок
13.30 Х/ф “Викуп”
15.00 Euronews
15.05 Діловий світ
15.20 Жарт у подарунок
15.40 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.35 Діловий світ
18.55 М.Поплавський. 
“Шоу продовжується”
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Жарт з братами По-
номаренками
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.30 Підсумки
23.50 Від першої особи

06.30, 19.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
09.05 Т/с “Парижани”
10.05 Їхні звичаї
11.10 Цілковите перевті-
лення
12.05 Х/ф “Трішки пекла 
в раю”          
14.05 Т/с “Метод Лаврової”
16.10 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
17.15 Не бреши мені
18.25 Сімейні мелодрами
20.15 Я люблю Україну
21.30 Десять кроків до 
кохання
22.40 Чотири весілля

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Сьомін”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с “Судмедексперти”
13.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Чокнута”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Х/ф “Сильна слабка 
жінка”

07.00, 08.00 Новини
07.15 Мультфільми
08.15 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.45 Легко бути жінкою
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.05 Діловий світ
12.30 Наша пісня
13.30 Х/ф “Серце друга”
15.00 Euronews
15.05 Діловий світ
15.20 Х/ф “Бризки 
шампанського”
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.40 Діловий віт
18.55 Х/ф “Країну – 
народові”
19.15 Концерт 
К.Новикової
21.00 Підсумки дня
21.30 Театральні сезони
21.50 Народний список
23.00 Підсумки
23.20 Експерт на зв`язку
23.40 Від першої особи

06.30. 19.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
09.05 Т/с “Парижани”
10.05 Їхні звичаї
11.10 Цілковите перевті-
лення
12.05 Х/ф “Я вродлива і 
струнка”          
14.05 Т/с “Метод Лаврової”
16.10 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
17.15 Не бреши мені
18.25 Сімейні мелодрами
20.15 Х/ф “Правдива 
брехня”
23.05 Гроші

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Сьомін”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с “Судмедексперти”
13.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Чокнута”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Х/ф “З любов`ю із 
пекла”

07.00, 08.00 Новини
07.15 Мультфільм
07.40, 08.35 Формула 
любові
08.15 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.30 Світло
10.05 Легко бути жінкою
10.55 В гостях у Д.Гордона
12.00 Діловий світ
12.15 Кубок світу з футбо-
лу 2014. Щоденник ФІФА
12.50 Хай щастить
13.15 Х/ф “Пам`ятай ім`я 
своє”
15.00 Euronews
15.05 Діловий світ
15.10 Ближче до народу
15.45 Х/ф “Фронт у тилу 
ворога”
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.40 Діловий світ
19.00 Ювілейний концерт 
М.Поплавського “Світ 
моєї любові”
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Смішний та ще 
смішніший
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.25 Підсумки
23.45 Від першої особи

06.30, 19.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
09.05 Т/с “Парижани”
10.05 Їхні звичаї
11.15 Цілковите перевті-
лення
12.10 Х/ф “І знову люблю”          
14.10 Т/с “Метод Лаврової”
16.15 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
17.20 Не бреши мені
18.30 Сімейні мелодрами
20.15 Велика різниця по-
українськи
22.15 Ілюзія безпеки
23.20 Х/ф “Кордон”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”         
11.00 Т/с “Сьомін”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с “Судмедексперти”
13.10 Слідство вели...
14.05 Сімейний суд
15.05 Судові справи
16.00 Т/с “Чокнута”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Х/ф “Мара”
00.25 Х/ф “В ім`я справде-
ливості”

07.00, 08.00 Новини
07.15 Мультфільм
07.40, 08.35 Формула 
любові
08.15 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.45 Агро-News
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Шеф-кухар країни
11.45 Діловий світ
12.10 Олімпійським 
курсом
12.25 Темний силует
12.35 Право на  захист
12.55 Театральні сезони
13.40 Х/ф “Непідсудний”
15.05 Вікно до Америки
15.25 Euronews
15.35 Діловий світ
15.45 Х/ф “Фронт у тилу 
ворога”
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.30 Смішний та ще 
смішніший
19.55 Формула кохання
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Д/ф “Країну - на-
родові”
22.00, 22.55 Місце зустрічі
23.25 Підсумки
23.45 Від першої особи

06.30 ТСН
07.30 “Тімон і Пумба”
08.00 Х/ф “Даїшники”
10.15 Їхні звичаї
11.00 Цілковите пере-
втілення
12.00 Х/ф “Кохання-
зітхання 2”          
14.05 Т/с “Метод Лаврової”
16.10 Т/с “Щоденник док-
тора Зайцевої”
17.15 Не бреши мені
18.30 Сімейні мелодрами
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Запасний 
план”
22.20 Територія обману
23.25 Х/ф “У пошуках няні”

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 Ранок з Інтером 
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
09.10, 12.25 Т/с “Не зріка-
ються, кохаючи”
12.00, 18.00 Новини
13.30 Слідство вели...
14.25 Сімейні справи
15.25 Судові справи
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Жіночий лікар”
22.25 Т/с “Право на по-
милування”
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18 липня. Тривалість дня – 15.53. Схід – 5.07. Захід – 21.00. Іменини святкує Сергій

ПОНЕДІЛОК
17 липня

ВІВТОРОК
18 липня
СЕРЕДА

19 липня
ЧЕТВЕР

20 липня
П`ЯТНИЦЯ

21 липня
СУБОТА

22 липня
НЕДІЛЯ

16 липня

Скородинський цегельний завод 
відпускає високоякісну 

ліцензійну цеглу 
Можлива доставка власним 

автотранспортом
Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Бетонні роботи
сходи, підмурівка, 

обмостка, фундамент
Тел.: 3-92-58; 098-702-33-97

ПРОДАюТЬСЯ
власний будинок у Чорткові по вул. 

Шопена на 13 сотках приватизованої 
землі.

Тел. 096-793-71-71.

поросята травоїдні (кармали).
Тел.: 5-16-20; 097-892-15-25.

“еліт”-3-кімнатна квартира у 
7-квартирному котеджі у м. Чортків (біля 
ЗОШ № 5). Площа – 100 кв. м. З меблями, 
суперремонт.

Тел. 066-204-76-12.

3-кімнатна квартира по вул. 
Незалежності зі всіма зручностями, 
недорого.

Тел.: 3-37-50; 097-031-89-28.

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, 
загальною площею 209 кв. м, 5 кімнат, 
сутерини по всій площі, 2 гаражі (під одним 
підвал), сарай, стайня, криниця, сад, зем. 
ділянка 15 сотих, приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04. 

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Глибокій, 15, поблизу нової школи, газ, 
світло, вода, сарай, є два гаражі для бусів, 
18 сотих землі. Недорого.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

гараж в кооперативі “Автолюбитель”. 
Вигідне місце. Підвал, яма.

Тел. 095-861-43-39.

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

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

будинок, гараж, літня кухня у с. 
Улашківці. Город 0,3 га. Ціна договірна.

Тел. 096-412-41-98.

приватизована земельна ділянка у 
с. Біла по вул. Залужжя. Площа – 0,9 га.

Тел.: 066-656-43-32; 098-579-61-26.

приватизована земельна ділянка 
під забудову по вул. Антонича. Площа 
– 0,08 га. Можливий обмін на квартиру 
(з доплатою).

Тел. 067-876-68-33.

житловий будинок в с. Шманьківчики. 
Є 4 кімнати, газ, гараж, залізна огорожа, 
криниця.

Тел. 096-957-34-08.

3-кімнатна квартира у м. Чортків 
по вул. Незалежності на 3-му поверсі, 
загальною площею 62 кв. м, або обміняю 
на 2 однокімнатні, або 2- і 1-кімнатну 
квартири. Недорого. Терміново.

Тел.: 3-25-11; 
067-127-57-50; 
067-119-92-85.

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

Тел. 096-542-90-09.

Депутатський корпус Чортківської районної 
ради висловлює глибокі співчуття депутату 
райради В.М.Гулею з приводу непоправної 

втрати – смерті матері.

Перша група. Росохач – Біла – 1:3; 
Улашківці – Горішня Вигнанка – 5:2; 
Косів – Поділля – 1:1; Звиняч – За-
водське – 2:1; Ягільниця – Шманьківці 
– +:–. 

Друга група. Зона «А». Палашівка – 
Ридодуби – 3:1; Базар – Бичківці – 4:0; 
Свидова – Милівці – 0:0; Капустинці – 

Ромашівка – 0:3; Дж. Слобідка – Біло-
божниця – 6:0; Скородинці – Полівці 
– +:–.  

Зона «Б». Колиндяни – Гадинківці – 
3:6; Шманьківчики – Кривеньке – 7:0; 
Пробіжна – Давидківці – 2:3; Залісся – 
Угринь – 2:3; Товстеньке – В.Чорнокінці 
– 5:3; Заводське 2 – вихідний. 

Футбол
Чемпіонат району. 9-й тур
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19 липня. Тривалість дня – 15.51. Схід – 5.08. Захід – 20.59. Іменини святкує Інокентій

Вітання

+15 ... +27

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
14 липня

+15 ... +25

неДілЯ
15 липня

+16 ... +21

ПОнеДілОк
16 липня

+15 ... +21

вівТОРОк
17 липня

+13 ... +19

СеРеДА
18 липня

+11 ... +25

чеТвеР
19 липня

+13 ... +29

П`ЯТницЯ
20 липня

Ліцензія серія АВ за № 525683, вид. Міністерством транспорту та зв`язку України 22.03.2010 р.

Показово

Від щирого серця поздоровляємо 
з 50-річчям

Євстафія Франковича МАРЦІНІВА
зі с. Бичківці.

Журавлиним ключем 
                  відлітають літа,
Сивина засріблила 
                          вже скроні.
Тільки в серці Твоєму 
            та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме 
                          в долонях.
Зичимо здоров`я Тобі 
         від води джерельної,
Багатства від землі святої,

Неба голубого, хліба запашного,
Радості від дітей, поваги від людей.
Хай сонце Тобі щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Щоб Твої стежинки стелив дивосвіт
На многая, многая, многая літ.

З повагою – брати Іван, Микола, 
Василь з сім`ями.

12 липня, коли величні церковні дзвони 
сповіщають, що засяяв радісний празник 

верховних Апостолів Петра й Павла, 
святкували свої іменини найрідніші, 

найкоханіші люди –
Петро Іванович і Сергійко ПЛІЩУКИ

зі с. Білобожниця.
Прийміть від нас 

розмаїтий ужинок щи-
рих вітань.

Бажаємо щастя 
                   й тепла,
Голубого і чистого 
                        неба,
Щоб ви вічно 
          здорові були,

І нам більше нічого не треба.
Нехай смуток обходить всякчас,
Світла радість ніколи не минає,
Тож прийміть побажання від нас,
З ніжним щирим цілунком ми вас обнімаєм.

З любов`ю – кохана Юлія-любляча 
мама, сестричка Роксоланка, 

батько-дідусь Іван.

10 липня відсвяткувала 
своє 55-ліття

Мирослава Михайлівна ПЕТРИШИН
зі с. Коцюбинчики.

Добра і радості бажаєм,
Здоров`я Вам на всі літа,
Хай сонце весело Вам сяє
І квітне в серці доброта.
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

Церковні сестриці.

Щиро вітаємо з 1 рочком дорогу донечку, 
внучку, правнучку, сестричку

Олександру ПАВЛЮК
зі с. Росохач.
В чудовий літній день 
Співали ангели пісень,
Вони вітали немовлятко –
Маленьке, гарне ангелятко.
І розцвітає наша квіточка –
Маленька Сашенька.
І зігріває нас, як сонечко,
Весела наша донечка.

Зірочко Ти наша, будь завжди здоровою.
І в житті своїм йди лиш доброю дорогою.
Зростай для щастя і добра,
Дитино наша дорога.
Хай завжди для Тебе сонечко сіяє,
Хай Тобі сміються зорі в небесах,
Усмішка хай буде завжди на устах.
Маленький Ісусик хай Тебе береже,
Мати Пречиста за ручку веде,
Ангелик з неба ласку зсилає,
У своїй опіці завжди Тебе має. 

З любов`ю – мама, тато, братчик 
Іванко, бабусі Олі, дідусь Михайло 

і вся родина.

8 липня, коли природа увінчується 
розмаїтим цвітінням і неповторним 

літнім ароматом ягід, зустріла свій 
чарівний ювілей шанована усіма

Іванна Ярославівна СКОРУК.
Допоки сонце світить 
                              з висоти,
Щебечуть птахи, 
                 зацвітають квіти,
Ми Вам життям 
             бажаєм твердо йти
І днем грядущим 
                   від душі радіти!
Хай щастя завжди 
                супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,
А Ваші мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають.

З повагою – колектив Улашківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Хочемо висловити вдячність приватним під-
приємцям Олегу Ваврику та Петру Сандуляку 
за надання допомоги з вивозу сміття з терито-
рії Чортківського замку. Приємно, що є люди, 
які розуміють значення, цінність цієї архітек-
турної пам`ятки для міста. Сподіваємось і на 
подальшу співпрацю.

З повагою – начальник Чортківського 
замкового відділу НЗ “Замки Тернопілля” 

Володимир ГРИЦИК

15 липня святкуватиме свій перший 
ювілей, 5-ліття, наш дорогий синочок, 

братик, онучок, племінник
Владиславчик БІЛИй 

зі с. Росохач.
Хай теплом і сонечком, 

любов`ю і ласкою зігріває 
Тебе життя, як лагідна мами-
на усмішка.

Хай захистком і підтрим-
кою будуть Тобі в житті рідні 
батькові руки. Хай добром 
і миром, щедрістю і багат-
ством повниться душа від 

дідусевої науки. Хай пташиним щебетом зву-
чить мелодія літньої днини, як ніжна бабуси-
на колискова.

Здоров`я Тобі, наш любий, погожої долі, 
щасливої стежини у житті і повні пригорщі 
добра, радості, веселості і сміху.

З найщирішими побажаннями – мама, 
тато, сестричка Христинка, 

бабуся Галина, дідусь Іван, 
бабуся Віра, дідусь Василь, хресний 

тато Микола, тьотя Інна, Назарчик.

Щиро вітаємо з 40-річним ювілеєм 
шановану нами заступника директора 

Горішньовигнанської ЗОШ
Галину Вирославівну 

ЧАйКІВСЬКУ-КІНЬ.
Серед липневих 
    дивовижних трав і квітів
Окресливсь чітко 
       Ваш щасливий ювілей.
Це наше й Ваше 
                величаве свято –
Прийміть вітання 
              від учителів, дітей.
Хай ладиться скрізь: 

                                       на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, все гарне, що треба людині,
Нехай з кожним роком приходить до Вас.

Педколектив школи.

Власне, коли ми, журналісти, підійшли до замкових воріт, то побачили таку активну ді-
яльність, яку ці древні стіни спостерігали вже давно. Хлопці та дівчата у білих футболках 
із написом «Благодійний фонд Олега Ваврика» весело трудилися на благо громади. Ак-
тивістка Оксана фарбувала огорожу, чоловіки збирали розкидане по дворі припороше-
не віковим порохом каміння, косили бур`яни, зачищали звільнену від сміттєвих завалів 
територію. Словом, старалися з усіх сил. Не було часу для простою і у екскаваторника: 
як підрахували згодом, навантажувач «осилив» 200 тонн непотребу – саме стільки ви-
везли з оточеного старовинними мурами подвір`я. 22 великі вантажні машини, заван-
тажені по вінця сміттям, що накопичувалося тут протягом цього та й минулого століття 
також, проклали того дня маршрут з подвір`я замку до місцевого сміттєзвалища.

Дана соціальна акція, що відбулася 5 липня з ініціативи Олега Ваврика та завдяки 
активістам благодійної організації «Перспектива», приурочена до святкування 490-річчя 
нашого рідного Чорткова. Але на цьому співпраця «Перспективи» з архітектурною пер-
линою Чортківщини не завершується. Благодійний фонд, як твердо запевнили організа-
тори, бере під свій патронат замок Гольських, а отже, зобов`язується залучати інвестиції 
для його реконструкції та розвитку як історичної пам’ятки і туристичного об’єкта. Окрім 
того, в подальших планах – залучення науковців, археологів, архітекторів з метою вияв-
лення та вивчення відомого й невідомого в історії зведення замку. Адже замок Гольських 
– одна із найменш вивчених та досліджених пам’яток історії й архітектури Чорткова, 
тому благодійна організація «Перспектива» для розширення уявлень про історію замку, 
його нинішнє становище та значення для міста має на меті провести комплекс архітек-
турних та науково-аналітичних досліджень.

Організатори акції сподіваються, що після її проведення справжня історична перлина 
нашого краю стане благодатною територією для проведення різноманітних фестивалів, 
турнірів та змагань історичного та патріотичного характеру, реконструкції середньо-
вічних боїв, різного роду мистецьких подій – перформансів, ярмарків тощо. Замок є 
майданчиком для пожвавлення культурного життя в місті, залучення якомога більшої 
кількості городян та гостей до заходів, що там відбуватимуться. Тим більше, це при-
ваблюватиме іноземних туристів, що, у свою чергу, в перспективі привабить іноземних 
інвесторів або й меценатів. 

Активісти, котрі долучилися до заходів, інвестують у збереження історії Чорткова не 
лише кошти, а й власний час, зусилля – на благо всієї громади міста. Адже Чортків вар-
тий того, аби ним пишалися його мешканці й милувалися гості. 

оксана СВиСТУН

«УдАР»на акція 
у Чортківському замку

Успішний підприємець і політичний діяч олег Ваврик – один з очільників 
партії «УДАр (Український Демократичний Альянс за реформи) В.Кличка» на 
Тернопільщині – разом із активістами благодійної організації «Перспектива» 

УДАрили чистотою по території Чортківського замку. 

ПодякаФакультет української філології 
та журналістики Кам’янець-
Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 
запрошує на навчання 
(денна і заочна форми) 

на місця державного бюджету:
– випускників педучилищ спеціальності 

5.01010201 «Початкове навчання» для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-
лавр» напряму підготовки 6.020303 Філоло-
гія*. Українська мова і література з терміном 
навчання 1 рік 10 місяців. Прийом документів 
до 20 липня.

– випускників загальноосвітніх шкіл для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «ба-
калавр» напряму підготовки 6.020303 Філоло-
гія*. Українська мова і література з терміном 
навчання 3 роки 10 місяців. Абітурієнти пода-
ють сертифікати ЗНО з предметів: українська 
мова та література, історія України, іноземна 
мова. Прийом документів до 31 липня.

Студенти забезпечуються гуртожит-
ком та стипендією у розмірі 583 грн. 
Адреса університету: м. Кам’янець-

Подільський, вул. Огієнка, 61.

Вважати недійсними
посвідчення громадянина, потерпілого вна-

слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 816931, 
видане Тернопільською ОДА 19 листопада 
2010 р. на ім`я: ПРИСЯЖНА Ольга Олегів-
на.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 153659, 
видане Тернопільською ОДА у 1993 р. на ім`я: 
ІВАНЦІВ Ігор Петрович.Ліцензія серії АД за № 034693, видана 

Мін. освіти, науки, молоді та спорту 28.05.2012 р.
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Партійне життя Трафунки плачевні

Жорстка публіцистика

Служба автодоріг попереджає

Великому німецькому філософові Ема-
нуїлу Канту належать слова: «Ніщо мене 
так не захоплює, як зоряне небо над го-
ловою і моральний закон всередині нас». 
Але совість у цьому суєтному світі не у 
всіх є домінантою, дехто легко обходить-
ся і без неї. Особливо українці, вірніше 
незначна їх частина (а може, й значна, 
хто його знає?), себто такі собі грошовиті 
мішки із владно/провладно/навколовлад-
ного олімпу, які заробили свої мільйонні/
мільярдні статки на злиднях українсько-
го народу. Світ такого ще не видів: усі ці 
титуловані/регалійовані особи, замість 
того, аби мати клопоти, скажімо, із пра-
воохоронцями, вже нині рвуться/пнуться 
у народні депутати. Розказують нам про 
якийсь майбутній добробут, достаток, за-
гальне благо усіх українців. А ми ходимо 
за цим примарним щастям уже двадцять 
один рік, а воно, як міраж, віддаляється 
все дальше і дальше від нас. Ні лиця, ні 
сорому такі кандидувальники не мають: 
співають/викрикують/вигейкують на різ-
ноплощах тупі політичні гасла, аби тіль-
ки пресподобатися своїм виборцям (між 
рядками можна читати таким собі «ло-
хам», на вуха яких можна локшину віша-
ти), тицяють у руки пересічних громадян 
політагітки-метелики, цебто газети, га-
зетки, календарики тощо з портретами 
своїх політичних вождів, при згадці чи 
спогляданні яких, чесне слово, уже на 
рвоту тягне. Гай-гай, суспільне корито 
одне, а коритників у нашій державі непо-
лічене небо! Кожен із таких сонценосних 
українських цезарів норовить показати 
себе перед усім чесним людом білим і 
пухнастим, ну справжнім тобі борцем за 
народне щастя-«благоденствіє». 

Не знаю, як в кого, а у мене такі вулич-
ні/завуличні «дарунки», себто партійна 
мукулатура-література, викликають огиду 
і спротив. Кажуть у народі, що дармово-
му коневі в зуби не дивляться. Але цей 
дармовий кінь, звиняйте, куплений за 
наші гроші, тому маємо повне право не 
тільки в зуби йому заглядати, а ще й хвіст 
викручувати. А то що вимарковується: за 
наше жито ще нас і бито?! Та й хліб (ду-
ховний/душевний), яким нас нині годують 
многі партійці, замішаний на сльозах зне-
долених співвітчизників, цвіллю від нього, 
як кажуть у деяких галицьких селах, не-
сусвітньо пахне. І нема на те ніякої ради. 
Не раз собі думаю, якби сьогодні з могил 
могли встати-воскреснути учасники ви-
звольних змагань, борці за національну 

ідею, соборність і незалежність україн-
ської держави – оунівці-упівці, то бага-
то хто із новозавітних (читайте «нових 
українців») поплатився б своїм животом. 
Не таку державу хотіли бачити, будувати 
наші прадіди – кримінальну, олігархічну, 
божевільну чи придуркувату, де злодій на 
злодієві сидить і злодієм поганяє.

Це правда, що дехто із крутовитих чух-
раїнців на наступнорічних виборах добре 
попасеться, настриже собі капусти на 
кілька років наперед, а простолюдцям і 
далі залишиться дуля з маком, або узага-
лі без маку. Будемо, направду, з великою 
дулею, якщо голосуватимемо у жовтні за 
політичних «бомжів», аферистів, брехунів, 
у жилах яких нема й крапелини україн-
ської крові. Маємо, браття, нині над чим 
сушити собі голови, але попелом ні в яко-
му разі не будемо їх посипати.

Добра усіляка страва, коли вона лише 
непереперчена і непересолена. А нам ту 
препіснісіньку, марнославну страву полі-
тикани вже так пересолили, що її й соба-
ки не хочуть їсти. Скільки ж то гривастих 
мільярдиків вбехкають суспільні помаза-
ники на свою рекламу – аж страх бере. 
За такі гроші безмір добрих справ можна 
зробити, культурних і соціальних проек-
тів профінансувати, але все піде як дим 
за вітром, бо кому з людей владоможних 
того тра… Правду народ говорить: чому 
ми бідні, бо дурні, а чому дурні, бо бідні. 
На розум бідні, на цілу голову. 

Ондечки, митці у цій державі сьогод-
ні залишені напризволяще. Ними ніхто 
не цікавиться, нікому вони не потріб-
ні. А влада з кожним днем стає дедалі 
цинічнішою і жорстокішою. Складається 
враження, що нині в Україні триває спла-
нований культурний і моральний геноцид 
нації. У 1932-33 рр. українців вбивали го-
лодом, а в новітній історії – безкультур’ям 
і бездуховністю.

В цивілізованому світі людей насампе-
ред хвилюють соціальні прожекти, мате-
ріальні блага, модерні віяння, завтрашній 
день, а у нашому здеградованому сус-
пільстві – вибори, передвиборне шоу. На 
базарах, автобусних зупинках, застіллях 
тільки й точаться розмови про вибори, 
про одного чи гурт політичних колядни-
ків. Інакодумство,  симпатії, не приведи 
Господи, до когось із непопулярних, ма-
лорейтингових політиків, ба навіть укра-
їнофільських чи націоналістичних партій 
викликають у частини суспільства спротив 
і осуд. Люди готові за своїх кандидатів у 

народні депутати горою стати, писки одні 
одним порозривати. Хіба це не божевіл-
ля? В кожній партії є нормальні і поважні 
люди, але є й нездарі і пристосуванці. По-
літика – це всього лиш велика гра, прав-
да, з кримінальним відтінком. Але нам 
усім, хто не цурається свого роду-кореня, 
треба за свою державу вболівати, влас-
не, дбати щосили, щодуху за українську 
Україну. Для цього й потрібні люди з не-
заплямованою совістю і чистими помис-
лами. Думаймо про це повсякчас.

Цікаво знати: чому окремим нашим спів-
вітчизникам аж до знемоги чи, то пак, до 
«сверблячки» хочеться, аж «муркочеться» 
стати депутатами Верховної Ради? Одні 
вже втратили сон, другі – апетит, бо не за 
горами вибори, а кількість депутатських 
місць регламентована законом. І нікому із 
кандидатуючих нині не хочеться «проїха-
ти» чи «пролетіти» повз омріяну мету. Та і 
хто тільки не «затесався» у списки канди-
датів у депутати різних політичних партій: 
і «крутелики», і «метелики», властьімущі та 
«тямущі не в масть», і т. д. і т. п. Одним 
словом, куди не поткнешся – усюди на 
кандидата у депутати натрапиш. А влада-
рювати хочеться багатьом, для таких ці-
лей ніяких грошей і обіцянок не шкода. Та 
і ніяким законом України вішати локшину 
на вуха простакуватим людям не заборо-
нено. А ми, вуха розвісивши, віримо тим 
«байкам» про добробут та швидке покра-
щення життя усіх жителів району і міста. 
А віз і нині там – ніяк не хоче наше життя-
буття ліпшати і баста.

Влада розбещує, влада захоплює, 
владою хворіють, за неї воюють, і навіть 
«гризуть землю», звісно ж, непокірні. Це 
підступна хвороба, якою, на жаль, сьогод-
ні хворіє багато наших земляків. Що це? 
Відчуття суспільної необхідності якогось 
із депутатів, хвороблива уява про казкові 
блага, стан душі, намір «засвітитися» чи 
земна, себто, плотська заохота походити 
хоч трішки в начальниках? Чогось не ві-
риться, що той чи інший кандидат у депу-
тати (уточнюю – майбутній) нарешті відчув 
у своєму серці нагальну потребу прислу-
житися своїм співвітчизникам. Якщо такі 
і є, то їх можна на пальцях порахувати, 
а решта, мабуть, усе-таки прагне у своїх 
щоденних помислах та клопотах влади, 
регалій, слави і всенародної уваги та лю-
бові. Але цю любов ще треба собі заслу-
жити...

Володимир ПогорЕЦЬКий, 
головний редактор 

журналу «Золота Пектораль», 
постійний «голосонародівець»

На конференції було розглянуто такі 
питання:

1. Звіт голови районної організації НРУ, 
його заступників за два останні роки та 
вибори керівництва РО НРУ.

2. Вибори делегатів на конференцію 
Тернопільської крайової організації НРУ.

3. Різне.
У звітній доповіді голови РО НРУ проа-

налізовано роботу організації за два роки. 
Це був нелегкий період, так як і всі періо-
ди існування Народного Руху України.

Іван Стойко, котрий на той час обіймав 
посаду голови облдержадміністрації і го-
лови обласної організації НРУ, робив все 
для того, щоб знищити останню. Головам 
райдержадміністрацій було поставлено 
завдання усунути з голів районних органі-
зацій рухівців, які найбільше приклалися 
до здобуття Україною незалежності. Але 
районна організація НРУ не тільки вистоя-
ла, а й зробила все можливе, щоб усунути 
І.Стойка від керівництва обласним Рухом 
назавжди.

Районний Рух підтримав керівництво 
партії щодо підтримки на президентських 
виборах 2012 року найбільш рейтингово-
го кандидата у президенти України, го-
лову ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко. 
І якщо б це зробили інші опозиційні пар-
тії, то перемога Тимошенко була б забез-
печена. Але позиція Ющенка, Тягнибока, 
Костенка голосувати проти Януковича і 
проти Тимошенко в другому турі прези-
дентських виборів посприяла Януковичу 
стати Президентом України.

Напередодні президентських виборів 

тільки «Батьківщина» і Рух агітували в ра-
йоні за Юлію Тимошенко. Агітатори від РО 
НРУ розгорнули тоді дві палатки у Чортко-
ві, розповсюджували людям агітаційні ма-
теріали, працювали у виборчих комісіях.

У районній раді на той час районний 
Рух мав вісім депутатів, я очолював де-
путатську комісію з питань соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів, ветеранів. 
Комісія працювала добре, а фракція НРУ 
була ініціатором прийняття важливих для 
району та України рішень.

Після президентських виборів ми по-
чали підготовку до виборів до органів 
місцевої влади, які відбулися 31 жовтня 
2010 р. Для Руху вони були надзвичай-
но складними, адже починаючи з 2002 р. 
НРУ перебував у складі «Нашої України» і 
в якійсь мірі втратив свою самостійність, 
що призвело до зниження рейтингу на-
шої партії. Крім цього, закон про вибори 
до місцевих органів влади давав можли-
вість команді Януковича у виборчій комісії 
різних рівнів не допускати кандидатів від 
НРУ, що дозволяло фальсифікувати вибо-
ри на деяких дільницях та в цілому.

Однак РО НРУ вдалося сформувати в 
районній раді депутатську групу Народ-
ного Руху України, депутати якої допома-
гали «чорнобильцям» у відстоюванні їхніх 
інтересів, приклалися до прийняття ра-
йонною радою важливого рішення щодо 
заборони вивішування портретів держав-
них та політичних діячів у комунальних за-
кладах району та інших. Завдяки Рухові 
не пройшов до районної ради жоден ма-
жоритарник від Партії регіонів. Близькими 

до перемоги були кандидати у депутати 
до районної ради по Джуринському та 
Капустинському виборчих округах. Разом 
з тим, нижче своїх можливостей працю-
вали осередки НРУ у Тарнавці, Пробіжні, 
Шманьківцях, де Рух завжди мав добрі 
позиції.

Аналізуючи роботу організації в цілому, 
делегати конференції оцінили її задовіль-
но та зобов’язали міський і сільські осе-
редки збільшити свою чисельність на 20 
відсотків до 1 січня 2013 р., покращити їх 
якісний склад. Стома відсотками голосів 
була підтримана моя кандидатура на го-
лову РО НРУ. Обрано провід та раду Руху, 
делегатів на обласну конференцію. Проа-
налізовано теперішню суспільно-політичну 
ситуацію в Україні та підготовку до парла-
ментських виборів 28 жовтня 2012 р.

НРУ, партії «Реформи і порядок», «За 
Україну!», «Народна самооборона», 
«Фронт Змін», ВО «Батьківщина», «Гро-
мадянська позиція» А.Гриценка створили 
об`єднання опозиційних сил «За Бать-
ківщину». Його мета – виграти вибори у 
команди Януковича, яка узурпувала вла-
ду, зробила конституційний переворот та 
ігнорує Конституцію України, старається 
надати статус державної російській мові, 
заморозила рівень пенсій та зарплат.

Хвилиною мовчання делегати конферен-
ції Руху вшанували пам’ять В.Чорновола, 
М.Бойчишина та районних рухівців, які піш-
ли з життя, і роз`їхалися по домівках, щоб 
виконувати поставлене завдання – усунути 
від влади Партію регіонів та її сателітів.

Василь ЯБЛоНЬ, 
голова Чортківської РО НРУ 

На виконання вимог Законів України «Про дорожній 
рух», «Про автомобільні дороги» та Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 27 червня 2007 р. за № 879 
«Про заходи щодо збереження автомобільних доріг за-
гального користування» на період температури повітря 
більш ніж 28 градусів Цельсія у Тернопільській області 
введено тимчасові обмеження руху транспортних за-
собів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на 
вісь більш ніж 7 т.

Звертаємо увагу водіїв транспортних засобів, вагові 
параметри яких перевищують зазначені вище показни-
ки, на обов’язковість дотримання вимог встановлених 
заборонних дорожніх знаків та просимо утриматись від 
поїздок з 10-ї до 22-ї год., коли температура повітря 
вище 28 градусів.

Обмеження руху не розповсюджуються на тран-
спортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, 
що швидко псуються, або зайняті на ліквідації наслідків 
дії стихійних явищ та надзвичайних ситуацій.

Ігор ПАСТУХ, 
інспектор ВДАІ МГБ 

Чортківського РВ УМВС України 
в Тернопільській області

Про конференцію РО Народного Руху України
1 липня ц. р. у Чорткові відбулася чергова звітно-виборна конференція 

Чортківської районної організації Народного руху України.

Возить літо вибори…

Шануйте дорожнє 
полотно

вправляння у влучності…
Минулого четверга, 5 липня ц. р., у райвідділ міліції 

повідомили, що по вул. Незалежності з будинку за номе-
ром 80 невідома особа «стріляє по дітях». Коли поспіли 
працівники правоохоронних органів, виявилося: дійсно, 
з вікна однієї із квартир вказаного будинку громадянин 
С., будучи, як виявилося пізніше, у стані алкогольного 
сп’яніння (чи то вже святкував Івана, чи – ще День мо-
лоді досвятковував…) середнього ступеня, затіяв стрі-
лянину. З його слів, «… стріляв по металевих стояках 
турніка та дитячих карусель…» (Але ж кулі рикошетом 
могли відлетіти, потрапивши в дитину (!)… – Авт.). 

Під час огляду місця злочину працівниками міліції у 
«снайпера» було вилучено пневматичний пістолет, з 
якого здійснювалися постріли, та 80 штук свинцевих 
кульок-патронів до нього. А також при огляді квартири 
«бешкетника» знайдено та вилучено 57 штук бойових 
набоїв до автоматичної зброї. Згідно з поясненнями 
затриманого, бойові набої придбав під час строкової 
служби в армії та привіз їх додому (можливо, знадо-
бляться).

Зброю та боєприпаси правоохоронні органи напра-
вили на дослідження, вирішено питання про порушення 
кримінальної справи. Дострілявся?! 

Файно святкували Івана!
Опісля свята Івана Серетом уже плавали й машини – 

так наші краяни празникували…
Восьмого липня неподалік с. Біла у р. Серет знайшли 

затоплений легковий автомобіль. Коли оперативна гру-
па слідчих органів прибула на вказане за повідомлен-
ням місце, виявилося: авто («догори ногами»), яке за-
дніми колесами ще виринало з води, належить одному 
із мешканців ближнього села. Слід зазначити, міліції 
треба було докласти зусиль, щоби знайти власника 
«потопельника». Господар авто пояснював, що із ком-
панією гучно святкував на природі, коли вже добряче 
хильнули, вирішив відправитися додому. Розвертаючи 
машину, не пам’ятає «яким макаром», не побачив, що 
берег закінчився… Авто ринуло в річку, водій, дивом 
цілий-непошкоджений, виліз із «купелю» й почимчику-
вав до свого обійстя. 

Нічого не скажеш, файно посвяткували!..    

Алкоголь та водойма – несумісні!
Шостого липня, напередодні свята Івана Купала, 

компанія хлопців (мешканці с. Полівці, один із товари-
шів – з с. Косів), працюючи в м. Бучач, домовилися від-
святкувати празник в с. Джуринська Слобідка на березі 
тамтешнього ставу. Взяли намети, випивку, закуску і 
вже 6-го ввечір (близько 21-22-ї години) були на міс-
ці відпочинку. Випивали, влаштували нічне купання, 
забавлялися… На світанку компанія вгомонилася, за-
снувши хто де… Прокинувшись, ніхто з відпочиваючих 
і не помітив, що одного товариша немає. Від хлопця 
залишилися на березі – шорти, футболка, мобільний 
телефон. Гадали, пішов десь з дівчиною, там і зано-
чував… Нікому й в голову не прийшло, що трапилося 
непоправне. Пороз’їжджалися по домівках, пройшов 
деякий час – спохватилися, пригадували, що товариш 
не вмів плавати, тому й у воду глибоко не заходив… 
Відкидали думку про нещасний випадок, шукали всю-
ди. Пройшла доба… 

У неділю, восьмого липня, інші громадяни, купаючись 
у тому ж ставі, наткнулися на бездиханне тіло 25-річно-
го мешканця Косова.

І скільки ж іще застерігати, що алкоголь та купання у 
глибокій водоймі – речі несумісні?!

Тетяна ЛЯКУШ
(за інформацією Чортківського РВ УМВСУ 

в Тернопільській області)  
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У рамках конкурсу

ДПІ інформує

Жнива-2012

Державна податкова інспекція у Чорт-
ківському районі повідомляє, що з 1 
липня ц. р. набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо удосконалення 
деяких податкових норм» від 24 травня 
2012 p. за № 4834-VI (далі – Закон за 
№ 4834).

Згідно зі ст. 94 Закону за № 4834 
статтю 323 доповнено пунктом 323.2 
такого змісту «Не є платниками збору 
водокористувачі, які використовують 
воду виключно для задоволення питних 
і санітарно-гігієнічних потреб населен-
ня (сукупності людей, які знаходяться 
на даній території в той чи інший період 
часу, незалежно від характеру та три-
валості проживання, в межах їх житло-

вого фонду та присадибних ділянок), у 
тому числі для задоволення виключно 
власних питних і санітарно-гігієнічних 
потреб юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та платників єдиного по-
датку.

Під терміном «санітарно-гігієнічні 
потреби» слід розуміти використання 
води в туалетних, душових, ванних кім-
натах і умивальниках та використання 
для утримання приміщень у належному 
санітарно-гігієнічному стані».

Завдяки змінам, внесеним Законом 
за № 4834, розширилося коло суб`єктів 
господарської діяльності, які мають 
право застосовувати спрощену систе-
му оподаткування.

Таке право отримали суб`єкти гос-

подарської діяльності, які займаються 
виробництвом, постачанням, продажем 
(реалізацією) ювелірних і побутових ви-
робів із дорогоцінних металів, дорого-
цінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення і напівдорого-
цінного каміння. Такі ювеліри-юрособи 
відноситимуться до єдинників четвертої 
групи, а ювеліри-фізособи – до третьої 
групи єдинників. При цьому ювеліри-
фізособи не зможуть бути платниками 
ПДВ і сплачуватимуть єдиний податок 
за ставкою 5 відсотків. Також право на 
спрощену систему отримали особи: які 
здійснюють кур`єрську діяльність; на-
дають послуги зв`язку (окрім послуг, що 
ліцензуються); реалізовують корисні ко-
палини місцевого значення.

ДПІ у Чортківському районі

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

На зовсім некомфортну теплінь у роз-
печеній машині: чи ж жарти – майже 
60 (!) на термометрі у кабіні – нарікає, 
розповідаючи нам про початок жнив, 
молодий працівник ПАП «Нічлава» водій 

ГАЗ-53 Іван Фичак. Разом із колегою 
Ярославом Липовим перевозять зер-
но у засіки. Золотисте, налите сонцем 
та соками землі, сиплеться достигле 
збіжжя із рукава комбайна, яким керує 
досвідчений комбайнер із багаторічним 
стажем Володимир Стасів, у кузов ав-
тівки, заповнюючи його по вінця, і по-
спішаючи прямують машини із цінним 
вантажем на тік. Там теж у цей час ки-
пить робота: працівники (в основному 
– жінки) очищають зерно, готуючи його 
для подальшого зберігання. Пшениця, 

ячмінь надходять такими сухими, що не 
потребують додаткової сушки: при нор-
мі вологості 14 відсотків ячмінь має 9,9 
відсотка, пшениця – 11. 

Оглянувши підготовлені комори ПАП 
«Нічлава», що затихли в очікуванні зер-
нового моря, начальник управління аг-

ропромислового розвитку РДА Іван Ба-
бій побажав усім аграріям краю гарної 
погоди, щоб щасливо зібрати те, що 
вродило, й вщерть заповнити засіки до-
бром, та водночас такої ціни на сільгос-
ппродукцію, яка б дала змогу вкладати 
більше коштів у розвиток і підприємств, 
і Чортківщини.  

За даними управління агропромис-
лового розвитку РДА, які озвучив голо-
вний агроном району Петро Березов-
ський, жнивна кампанія розпочалася 30 

червня. Усього у нашому районі 37-ма 
сільгосппідприємствами обробляється 
40821 га землі. В основному займа-
ються вирощуванням зернових, зерно-
бобових, технічних культур. Кращими 
господарствами району є ПАП «Дзвін», 
«Обрій», «Фортуна», «Довіра», «Полівці», 

«Нічлава». Овочівництвом досить потуж-
но займається ПАП «Березина», забез-
печуючи за низькими закупівельними 
цінами цим товаром місцевий ринок. 

Загальна площа до збирання зерно-
вих та зерно-бобових становить 19237 
га. Всього було посіяно ранніх зернових 
культур (крім гречки і кукурудзи) 19937 
га, з них озимих – 10559 га, ярих зер-
нових – 9378 га. Та у результаті того, 
що наш район потерпів від стихії, яка 
розігралася на Чортківщині 10 червня, 
загинуло 700 га ниви.

На сьогодні (12 липня ц. р.) вже об-
молочено 680 га озимої пшениці при 
урожайності 48 ц/га. Валовий збір – 
3264 т. Озимого ячменю намолочено 
630 т з площі 180 га при урожайності 
35 ц/га. 770 т озимого ріпаку зібрали 
із 350 га (урожайність – 22 ц/га). Жни-
ва планується провести за 15 робочих 
днів, а в окремих господарствах – за 
5-10 днів. На збирання зернових та 
зерно-бобових культур задіяно всьо-
го 79 фізичних комбайнів, при потребі 
сільгосппідприємства можуть залучити 
ще додатково 17 зернозбиральних ма-
шин. Навантаження на один умовний 
комбайн – 81 га.

Водночас господарства проводять 
підготовку полів для посіву озимих 
культур під урожай 2013 р. 

оксана СВиСТУН
Фото ореста ЛижЕЧКи

Час настав у засіки збирати 
позолочене сонцем зерно

Про зміни у законодавстві

Недарма кажуть, що краще один раз побачити, ніж де-
кілька разів почути. Спрацьовує ця істина і при обговоренні 
життя сільських громад: як же оцінювати роботу сільрад, 
не ознайомившись на місцях із тим, що напрацьовано на 
цей день. Комісія з благоустрою та підтримки громадсько-
го порядку районної ради вже підбиває підсумки першого 
етапу районного конкурсу «Населений пункт найкращого 
благоустрою та підтримки громадського порядку в 2012 
році», ми ж хочемо поділитися враженнями від відвідин 
окремих населених пунктів району в один із днів об`їзду. 

5 липня представники комісії з благоустрою на чолі із за-
ступником голови районної ради Любомиром Хруставкою 
побували у Росохачі, Сосулівці, Заболотівці, Капустинцях, 
Милівцях, Улашківцях та Нагірянці. Об`їздивши немало 
населених пунктів краю, можна відзначити якісь спільні 
для усіх проблеми, виокремити те, чим переживає кожна 
громада зокрема. Так, спільним є невтішна демографіч-

на ситуація: 
с м е р т н і с т ь 
п е р е в а ж а є 
над народжу-
ваністю. А 
ще об`єднує 
г р о м а д и 
така біда, як 
безгрошів`я. 
От як, скажіть, 
дивитися в очі 
дошкільнятам 
Сосулівсько-
му сільському 
голові Богда-
ну Бегмі, яко-
му прийдеть-
ся, мабуть, 
з а к р и в а т и 
сільський дит-
садок, адже 
до кінця року 
ДНЗ нема чим 
утримувати. У 
перший клас 
цьогоріч під-

уть вісімнадцять діток, ще стільки ж, 18, залишилося у 
дошкільному закладі на вихованні. Та й малят, що під-
ростають і хочуть відвідувати садочок, теж немало: у селі 
проживає 86 дітей від народження до шести років. 

Прикладом у питанні розвитку дошкільної освіти на селі 
може послужити Нагірянка. Маючи у своєму підпорядку-
ванні два дошкільні навчальні заклади, ця сільрада зуміла 
викроїти кошти на капітальний ремонт обидвох (на фото). 
Провели до ДНЗ, що по вул. Хом`яківка, водопровід, тепер 
до послуг малят – джерельна холодна і гаряча вода.

У багатьох селах скаржаться сільські голови на недо-
працювання працівників закладів культури: масові заходи 
або зовсім не проводяться, або їх можна перерахувати на 
пальцях однієї руки. Наприклад, така ситуація спостеріга-
ється у Росохачі (зі слів війта Віктора Басістого), у Забо-
лотівці після відзначення на початку березня річниці заги-
белі Р.Шухевича жодного іншого дійства не проводилося. 

Спільно, громадою готувалися до Дня села Улашківці 
(щоправда, негода не дозволила провести заплановане, 
відклавши на найближчий час святкування), тут робота 
«кипіла» в усіх напрямках: і останні репетиції концерту, і з 
благоустрою. До речі, у сільському бюджеті на цей рік за-
кладено на благоустрій одну тис. грн. Але й крім цих гро-
шей улашківчани дбають про своє село: буквально напе-
редодні приїзду комісії закінчили встановлювати огорожу 
навколо цвинтаря, витративши на це 23 тис. грн. зібраних 
громадою коштів.

Ще однією спільною проблемою є питання вивозу сміт-
тя. Непроста ситуація склалася у с. Росохач. По селі було 
розкладено 30 сміттєвих баків, в які місцеве населення і 
зносило непотріб. Було організовано його централізова-
ний вивіз. Та на сьогодні сільський голова змушений ці 
ємкості позбирати і зберігати до кращих часів, оскільки 
грошей на оплату сміттєвоза немає. 

Десятиліттями невирішуване питання доріг. Ось як ви-
глядає центральна дорога у с. Заболотівка (на знімку) 
вище сільради після зливи, води якої розмили і без того з 
вибоїнами дорожнє полотно. 

…Висвітлювати проблеми, переказувати досвід їх вирі-
шення у окремих громадах будемо на сторінках районки і 
надалі. Сподіваємося, це допоможе громадам справитися 
із ними.

оксана СВиСТУН,
фото автора 

Нотатки про побачене


