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Виходить з 1939 року

Від свята до святаСесія районної ради

Чортківська райдержадміністрація
Чортківська районна рада

Відділ культури і туризму РДА 
запрошують

на районний 

фестиваль 

«Ð³çäâÿíå 
ðîçìà¿òòÿ»

у програмі:
13 год. – виступи ху-

дожніх колективів району
15 год. – виступ народного артиста 

України Богдана Сташківа і його друзів

Масове гуляння відбудеться 
на центральній площі 
м. Чортків 15 січня

21 січня о 10-й год.

Чортківське педагогічне училище 
ім. О.Барвінського

Будемо раді зустрічі з вами!

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ

запрошує
випускників 9-х класів на

20 січня у районному будинку культури 
ім. К.рубчакової відбудуться урочисті 
збори та святковий концерт з нагоди 

Дня Соборності україни.      

Оголошення

Початок о 15-й год.

Розпочалася сесія теплими словами привітань із 
днем народження депутату райради І.Герчаку та ві-
таннями з Новим роком й Різдвом Христовим від 
працівників й вихованців палацу дітей та юнацтва. 
Але далі обстановка від позначки “тепло” накалилася 
до неможливого. Усе пов`язано з тим, що на цьому 
засіданні депутати розглядали чи не найважливіше 
питання, яке хвилює у сьогочассі, – про районний 
бюджет на 2012 рік. Доповідала начальник фінансо-
вого управління райдержадміністрації Г.Ізвєкова. На 
початку доповіді фінансист зауважила, що профінан-
сувати усі заходи, передбачені у бюджетних запитах 
управлінь, а також у пропозиціях комісій, неможли-
во, але, розуміючи важливість піднятих питань, фін-
управління бере їх на контроль і в ході виконання 

місцевих бюджетів буде вирішувати. Доповідач звер-
нула увагу присутніх на те, що порівняно з минулим 
роком Міністерством фінансів України заплановано 
зростання на 13,1 відсотка або 3888, 1 тис. грн. об-
сягу власних доходів бюджету району, що є досить 
проблематично, бо у 2011-му ріст доходів І кошика 
до попереднього року склав 5 відсотків. 

(Закінчення на 2-й стор.) 

З бюджетом, 
та без голови

У середу, 11 січня, в часі різдвяних свят, 
відбулася перша у цьому році, а назагал 

– одинадцята сесія районної ради 
шостого скликання.

«Старий рік минає, Новий наступає, Новий наступає!» – 
такі наспіви нині направду доречні, як ніколи. Бо на поро-
зі – Новий рік за старим стилем. Якщо вийти на подвір’я 
опівночі, то можна почути, за народною уявою, як Новий 
рік проганяє старий. В перший день Нового року найбільш 
поширеним був, та й тепер залишається, обряд засівання. 
Вважається, що цей обряд прийшов ще з дохристиянських 
часів, адже наші пращури зустрічали Новий рік не взимку, 
а навесні, й тому обряд засівання пов’язаний з надіями на 
добрий врожай. До того ж, на старий Новий рік припадає 
свято Василя, а Василь здавна вважався покровителем зем-
леробства. Тому вдосвіта слід було засівати хати зерном.  
Засівали здебільшого діти, причому найщедріше обдарову-
вали тих, хто прийшов до оселі першим. Вірили, що перший 
посівальник приносить в будинок щастя та злагоду. Засівати 
хлопці починали вдосвіта, щоб отримати найкращий гости-
нець. Тим, хто спізнювався, господарі давали лише млинці й 
пиріжки. Спочатку заведено було засівати у хрещених бать-
ків та близьких родичів. Існували, окрім засівачів-одинаків, 
цілі засівальницькі ватаги. Й тоді цей цікавий обряд пере-
творювався на справжню виставу, де головними дійовими 
особами були Василь, Маланка, циган та інші. 

Святий Василь за плугом ходить,
А Маланка коня воде,
Коня воде, хустку несе.
В тії хустці троє зілля:
Перше зілля – васильочок,
Друге зілля – барвіночок,
Третє зілля – любисточок.
Васильочок за образочок,
Барвіночок на віночок,
Третє зілля на весілля...
На особливу увагу на Маланки заслуговують дівочі гадан-

ня. Що тільки не чинили представниці слабкої статі, аби ді-
знатись, що ж готує їм примхлива доля! Вони теж водили 
по селу дівчачі ватаги. Щедрувати дівчата могли лише під 
вікнами будинків і то лише до опівночі.

Народні прикмети: якщо 14 січня буде туман, рік видасться 
врожайним; якщо дерева рясно вкриті інеєм – рік буде бага-
тим на мед; вечірня завірюха 14 січня сповіщає про великий 
урожай горіхів, а зоряна ніч – про ягідне літо. А ще – Василів 
вечір додає дня на курячу ніжку.

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Старий рік у ноги – Новий у пороги!
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Сесія районної ради У райдержадміністрації

За день до сесії, 10 січня, у малому 
залі засідань районної ради відбулося 
спільне засідання постійних комісій ра-
йонної ради, а саме: з питань бюджету; 
з питань соціально-економічного розви-
тку, підприємництва, власності, інвести-
цій та торгівлі; з питань правової політи-
ки; з питань культури і туризму, молоді 
та спорту; з питань охорони здоров`я, 
сім`ї, материнства і дитинства; з питань 
духовності, освіти, свободи слова та ін-
формації. Як зазначив головуючий на за-
сіданні голова райради Р.Чортківський, 
подібна практика запроваджена на зра-
зок обласної ради, коли для обговорен-
ня різних важливих питань, що виноси-
тимуться на сесії, збираються спільно 
різні комісії. Хоча порядок денний містив 
п’ять питань, усе ж головним було про 
районний бюджет на 2012 рік. До відо-

ма присутніх членів комісій його довела 
начальник райфінуправління Г.Ізвєкова. 
Дане питання, як і перед тим на засідан-
ні колегії, викликало жваву дискусію се-
ред присутніх. Звичайно, бюджет далеко 
не повністю влаштовує всі галузі. Своє 
невдоволення висловили члени бю-
джетних комісій депутати М.Андрусик, 
Н.Бойчук, І.Войцишин. Останній обурю-
вався, мовляв, для чого збирати сесію, 
коли депутати райради не вправі ні на 
що вплинути? Голова постійної комісії 
з питань бюджету В.Грушецький зазна-
чив, що райбюджет пораховано згідно 
з формульним методом правильно. На 
необхідності його прийняття на най-
ближчій сесії наголошував і голова рай-
ради Р.Чортківський. У результаті один 
утримався, решта членів постійних комі-
сій проголосувала, аби винести проект 

бюджету на розгляд сесії.
На даному засіданні постійних комі-

сій дістали схвалення і наступні питан-
ня порядку денного: про призначення 
та звільнення керівників підприємств, 
установ та організацій спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, 
міста Чортківського району та запро-
вадження з ними контрактної форми 
трудового договору; про врегулювання 
діяльності Чортківської централізованої 
бібліотечної системи та про затвер-
дження ряду розпоряджень голів район-
ної ради і райдержадміністрації. Вони ж, 
а так само про головного лікаря Чортків-
ської центральної комунальної районної 
лікарні, були розглянуті того ж дня і на 
засіданні президії районної ради.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Перший після різдвяних свят робочий день у житті 
району (10 січня) був означений засіданням колегії 
райдержадміністрації, де розглядалося всього лиш 
два питання. Головним з них було, звичайно, про 
проект районного бюджету на 2012 рік, адже від 
нього залежить життєдіяльність усіх бюджетних га-
лузей Чортківщини у поточному році. 

Доповідач з нього – начальник райфінуправління 
Г.Ізвєкова зазначила, що даний проект формувався 
згідно з Бюджетним кодексом України, у межах роз-
рахункових показників доходів і видатків, доведе-
них Міністерством фінансів. Обсяг власних доходів 
бюджету району, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів, доведений Мінфіном у 
сумі 33,6 млн. грн., що на 13 відсотків більше фак-
тичних надходжень минулого року. Це досить на-
пружений план, адже у минулому році ріст доходів 
першого кошика склав усього 5 відсотків. Доходи 
другого кошика прогнозуються в сумі 4,5 млн. грн. 
(24,4 відсотка менше минулорічних). 

Найбільш питому вагу видатків (34,8 відсотка) 
складають видатки на освіту – 72 млн. грн. (ріст 
17,6 відсотка).  Другими за обсягом є видатки на 
соцзахист і соціальне забезпечення – 66,6 млн. грн. 
(1,8 %). На охорону здоров`я передбачається 39,2 
млн. грн. (12,4 %), культуру – 9 млн. грн. (44 %). Се-
ред новацій – уперше медичним працівникам буде 
виплачуватись допомога на оздоровлення у розмірі 
посадового окладу, цьогоріч також з райбюджету 
фінансуватимуться не тільки районні, а й сільські та 
міські бібліотеки-філіали. 1,5 млн. грн. передбачено 
субвенцій з державної кишені на ремонт і утриман-
ня місцевих доріг. Загалом, зазначила доповідач, 
районний бюджет збалансований по доходах і ви-
датках і прогнозується в сумі 210,7 млн. грн.

У ході запитань до виступаючої головний держав-
ний санітарний лікар району О.Чайчук звернула ува-
гу, що, на жаль, жодної копійки не передбачається на 
поліпшення якості питної води в районі, 10 відсотків 
якої не відповідає санітарно-епідемічним нормам. 
Чортківський міський голова М.Вербіцький у своє-
му виступі наголосив, що даний бюджет гірший ніж 
минулорічний і вважає за краще його не приймати 
й жити, як передбачає у таких випадках законодав-
ство, за тимчасовим розписом 1/12 бюджету-2011. 
Особливо його непокоїть ситуація із міськими дит-
садками, на які цьогоріч передбачається тільки  9 
млн. грн., а потрібно на 5 млн. більше. Г.Ізвєкова у 
відповідь на це зазначила, що у райбюджеті-2012 є 
ріст по кожній галузі, за винятком міських дитсадоч-
ків, і від неприйняття бюджету доходи не зростуть. 
Голова районної ради Р.Чортківський також вважає, 
що проект районного бюджету потрібно схвалити і 
виносити на сесію райради, адже у доведені Мін-
фіном розрахунки ніхто на місці не вправі внести 
корективи, лише при уточненні бюджету через пів-
року. А вже на місцях визначатися кожній міській 
та сільській раді – приймати свій бюджет чи ні. У 
результаті головуючий на засіданні колегії РДА пер-
ший заступник голови РДА Р.Філяк поставив на го-
лосування проект розпорядження з даного питання. 
При семи голосах членів колегії «за» і одному «про-
ти» (М.Вербіцький) він був схвалений.

На засіданні колегії також було внесено зміни 
та доповнення до Програми підтримки підприєм-
ництва в Чортківському районі на 2011-2012 роки 
(їх озвучила начальник управління економіки РДА 
Г.Мостовик).

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Пристрасті 
навколо бюджету

У районній раді

Важливі питання вирішуємо спільно

З бюджетом, та без голови
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

У виступі Г.Ізвєкової прозвучали такі 
цифри: обсяг доходів райбюджету ви-
значений у сумі 210,7 млн. грн., з яких 
власних доходів лише 12 відсотків, а 
решта 185,8 млн. грн. – трансферти з 
Держбюджету. Щодо цього пункту, то з 
вуст багатьох депутатів прозвучало на-
гадування про ситуацію із Марилівським 
спиртозаводом, чи не найбільшим бю-
джетоутворюючим підприємством на-
шого району: розміщений на території 
Чортківщини, а зареєстрований з ми-
нулого року в іншій області, що, звісно, 
не могло не позначитися у негативному 
плані на доходах краю. Вкотре депута-
ти просили владу району, а також свого 
колегу із обласної ради О.Сиротюка, ко-
трий був присутній на засіданні, поста-
ратися змінити становище.

Були і позитивні моменти у бюджетно-
му році – 2012: вперше передбачаються 
субвенції на придбання медикаментів 
для забезпечення швидкої медичної 
допомоги у сумі 516 тис. грн. та на бу-
дівництво, ремонт й утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених 
пунктах в сумі 1519,8 тис. грн.; вперше у 
цьому році медичним працівникам буде 
виплачуватись допомога на оздоров-
лення у розмірі посадового окладу.

Виступаюча також запевнила, що 
протягом року будуть уточнення як до 
Державного, так і відповідно до місце-
вих бюджетів, окрім того, президент 
дав доручення Кабміну доопрацювати 
та внести зміни до Держбюджету най-
ближчим часом.

Особливо переймалися долею своїх 
громад сільські голови, міський голо-
ва: формульний метод, запропонований 
Кабміном для розподілу міжбюджетних 
трансфертів між районним бюджетом та 
іншими бюджетами, не завжди показує 
реальний стан потреб тієї чи іншої гро-
мади. Про фінансування не в повному 
обсязі Базарської сільської ради тур-
бувався депутат В.Гулей, такі ж про-
блеми озвучив і Заболотівський сіль-
ський голова М.Фойдюк. Мер Чорткова 
М.Вербіцький розклав “по поличках” 
негаразди міської громади, особливо 
переймався коштами для дошкільних 
навчальних закладів: “При такому фі-
нансуванні міська рада буде не в змозі 
їх утримувати навіть на рівні минулого 
року, бо, якщо у 2011-му на ДНЗ потріб-
но було 10 млн. грн. по факту, то тепер, 
враховуючи те, що протягом року пла-
нується збільшення розміру мінімальної 
заробітної плати, а також підвищення 
тарифів на енергоносії, потрібно 14-15 
млн. грн. Як нам покрити оцю різницю 
у цифрах?”. 

Активно обговорювався присутніми 
пункт щодо придбання нового авто-
мобіля терцентром соцобслуговування 
за рахунок коштів бюджету розвитку. 
Про доцільність такої покупки запев-
няла директор вищезгаданої установи 
Л.Дамарацька.

Щоб ще раз обсудити злободенне 

питання райбюджету по фракціях на 
пропозицію  “Батьківщини” було оголо-
шено 10-хвилинну перерву, після якої 
свою позицію щодо обговорюваного ра-
йонного бюджету – 2012 висловила де-
путатська фракція ВО “Свобода” в особі 
В.Грушецького: «Це є антисоціальний 
бюджет, але, враховуючи те, що тисячі 
людей можуть не отримати заробітних 
плат, ми змушені голосувати за нього”.

Беручи до уваги висловлене окреми-
ми депутатами, сільськими та міським 
головами, було вирішено внести два 
доповнення у запропонований проект 
рішення: капітальні видатки погоджува-
ти із бюджетною комісією райради; на-
правити лист до Міністерства фінансів 
України, який повинна виписати та ж 
таки бюджетна комісія, враховуючи усі 
зауваги та пропозиції сільських, селищ-
ного та міського голів (для цього дані 
посадові особи мають надати у тижне-
вий термін відповідні листи із висвіт-
ленням усіх наявних проблем громад). 
Із цими доповненнями проект рішення 
про районний бюджет було прийнято в 
цілому.

Другим питанням порядку денного 
сесії було “Про призначення та звіль-
нення керівників підприємств, установ 
та організацій спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міста 
Чортківського району та запровадження 
з ними контрактної форми трудового 
договору”. Проголосувавши більшістю 
голосів за даний проект, сесією було 
прийнято рішення райради, згідно з 
яким з 2012 р. запроваджено конт-
рактну форму трудового договору з ке-
рівниками вищеперерахованих установ 
та організацій, порядок призначення 
та звільнення їх з посади, положення 
про порядок укладення та розірвання 
контрактів, затверджено типову форму 
контракту, а контроль за виконанням 
покладено на постійну комісію райради 
з питань соціально-економічного розви-
тку, підприємництва, власності, інвести-
цій та торгівлі.

Третє питання у порядку денному теж 
зазнало бурхливого обговорення, що-
правда, усі виступи були сповнені по-
зитиву. Такий ажіотаж викликало серед 
присутніх повідомлення про те, що го-
лова районної ради має намір скласти 
свої повноваження задля посади голов-
ного лікаря Чортківської центральної 
комунальної районної лікарні. Пере-
дувала цьому рішенню заява нині ді-
ючого головного лікаря ЦКРЛ М.Семківа 
про звільнення займаної ним посади у 
зв`язку з виходом на пенсію та поганим 
станом здоров`я. Даний документ було 
розглянуто на засіданні комісії з пи-
тань охорони здоров`я, сім`ї, материн-
ства і дитинства, як повідомив її голова 
І.Веретик. Також зазначена вище комісія 
розглянула подання начальника відділу 
охорони здоров`я РДА Я.Ратушняка про 
призначення на посаду головного ліка-
ря Р.Чортківського й підтримала його. 
Заступник голови райради Л.Хруставка 

надав слово районному очільнику. 
Р.Чортківський  у своєму виступі щиро 
подякував М.Семківу за віддану працю 
на ниві медицини, зазначивши, що да-
ний керівник пробув на посаді 30 років, 
за які медична галузь району, безпере-
чно, зазнала розквіту, та перерахував-
ши усі здобутки теперішнього головно-
го лікаря. Опісля виступаючий привітав 
букетом квітів свого колегу М.Семківа, а 
також квіткові дарунки шанований пен-
сіонер отримав з рук голови райдер-
жадміністрації Я.Стеця, депутатів і ко-
лег Д.Михайлецького, С.Шаги. Присутні 
стали свідками сліз з очей багаторічного 
керівника медичної галузі району. Такі 
ж вітання квітами і добрими словами 
були заготовлені і для його наступника 
Р.Чортківського, а Л.Хруставка, подяку-
вавши від депутатів і виконавчого апа-
рату райради, вручив своєму керівнику 
прапор Чортківщини.

Рішення райради з цього питання 
депутати підтримали одноголосно, та-
ким чином залишивши свій чисельний 
депутатський колектив без умілого кер-
манича й отримавши привід для обго-
ворення кандидатур на щойно створену 
вакансію.

Питання, що розглядалися опісля: 
про затвердження розпоряджень голови 
Чортківської районної ради; про затвер-
дження розпоряджень голови Чортків-
ської районної державної адміністрації; 
про врегулювання діяльності Чортків-
ської централізованої бібліотечної сис-
теми; про план роботи Чортківської ра-
йонної ради на 2012 рік (з невеликим 
доповненням, запропонованим депута-
том Д.Михайлецьким, – заслухати про 
стан харчування дітей у загальноосвітніх 
школах); про чисельність та структу-
ру виконавчого апарату районної ради 
на 2012 рік та оплату праці голови ра-
йонної ради та заступника голови; про 
внесення змін до Програми підтримки 
малого підприємництва у Чортківському 
районі на 2011-2012 роки – було при-
йнято в цілому.

У “Різному” депутатом Т.Яблонь було 
запропоновано віддати вчительці Росо-
хацької ЗОШ І – ІІІ ст. Т.Гриців відрядні 
кошти депутатів для допомоги у виданні 
методичної розробки із виховання шко-
лярів на засадах християнської моралі. 
Голова РДА Я.Стець ще раз нагадав 
присутнім про проведення районного 
фестивалю “Різдвяне розмаїття” та за-
просив усіх у неділю, о 13-й год., на 
центральний майдан міста. Депутат 
М.Кіт звернувся до присутніх із прохан-
ням посприяти йому у виданні чергової 
збірки віршованих творів на патріотичну 
тематику, а також любовну лірику.

Закінчилася сесія благословенням і 
напутнім словом о. Б.Верхомія, депута-
та райради, та під звуки колядки “Нова 
радість стала”, яку з доброго почину 
депутата Г.Баньківської стоячи співала 
вся зала.

Оксана СвИСтУн
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Майже історія

Топ-тема Резонанс

Я солідарна з його глибоким розумінням української мен-
тальності, що формувалась у тяжких, м`яко сказано, трагічних, 
часто нестерпних історичних умовах: які тільки чужоземці не 
панували в нашому краї, яка чума, справжня і завойовницька, 
не косила наш люд. А також – з високою авторською оцінкою 
мужності, сили, витривалості, терпеливості, інтелекту і та-
ланту наших предків, що ще в сиву давнину створили могут-
ню європейську державу з усіма майже сучасними атрибу-
тами: столицею, конституцією, козацьким військом, мовою, 
писемністю, культурою, фольклором, звичаями, обрядами і 
т. п. І цей неоціненний скарб зуміли зберегти, не розгубити в 
часи кількастолітнього поневолення, розграбування і розкра-
ювання території країни різними-прерізними загарбниками, 
донести до сьогоденної, отої омріяної віками незалежності, 
яка, як виявилось, мнина. За неї ще треба боротися й боро-
тися за досить складних умов: якщо в минулому ворог був 
всім відомий – завойовник, то тепер усі наші «партдрузі» на-
вперебій клянуться у вірності Україні й народу, а насправді... 
Не так просто пересічному громадянинові розібратись, хто 
є хто, бо ж в усіх такі патріотичні програми і заманливі обі-
цянки. А на ділі – усі провідні (праві і ліві), які мають шанс 
за новим виборчим законом знову попасти до Верховної 
Ради, уже почергово побували при владі, та віз і нині там, 
ми й досі «лебідь, рак і щука». Нам залишається тільки за-
здрити маленькій Естонії та її сусідам, чехам і словакам, які 
мирно роздвоїлись, не доказуючи, що мають бути разом, бо 
вони слов`яни, навіть усім південним слов`янам колишньої 
Югославії, які після немирного розпаду вступають у ЄС (торік 
Хорватія). Ми теж наче хочемо туди уже мирних 20 років, та 
навіть після київського саміту ЄС (19 грудня 2011 року) нам 
і не замиготіло світло в кінці тунелю. Наші керманичі тільки 
говорять про європейський вектор, а насправді він у нас діа-
метрально протилежний: захід – схід. Це, як оцінив наш на-
род, – за двома зайцями...

Те, що українська верхівка, яка гонорово, в той же час по-
милково, називає себе елітою, дійсно не тільки хоче, а й уже 
твердо стоїть однією ногою в Європі, всім відомо. Європа 
для неї як запасний аеродром, гроші в офшорах на Кіпрі, 
бо там не цікавляться, як в Австрії та інших країнах, чисті 
вони чи брудні; нерухомість придбана не лише в Європі, а 
й за океаном; діти навчаються у закордонних вишах; деякі 
сім`ї вже там оселились і т. д. Ніхто з них не вивіз ні гривні 
в Росію чи Азію. Так, всі вони прагнуть в Європу без нас, 
«пересічних», яким милосердно дозволили підпільно виїха-
ти на заробітки не без користі для себе, а щоб збагачувати 
їхні банки. Щоб завести Україну в ЄС, то треба не лише для 
себе створити євроумови життя, а для всіх: роботу, зарплату, 
пенсію, медицину, освіту, культуру; головне – розвинути еко-
номіку і поставити її так, щоб працювала не лише на еліту. А 
цього ніхто з наших «турботливих» державотворців не хоче й 
не допустить, бо так, як досконалість не має меж, так і нена-
ситність безгранична, нерідко абсурдна: є мільйони – мета 
мільярди, є мільярди – мета трильйони і т. д. 

Наші елітники часто, коли їм вигідно, наводять приклади 
з європейського чи американського життя. Навряд, чи є хоч 
один президент багатої держави світу, щоб мав більше деся-
ти резиденцій. А у нашого – одинадцять. Чи це не абсурд? Ні, 
це злочин! Якщо Луценка мордують за перевиплату одному 
водієві уже рік, а попереду ще суд і вирок, то скільки зарп-
лат з бюджету України (і теж не мінімальних) йде на обслугу 
11-ти резиденцій? Нам речники влади твердять, що головна 
умова вступу до ЄС – це реформи і прийняття нових законів. 
Весь теперішній процес реформ тягарем лягає на плечі обі-
браних, реформатори для себе запобіжливо визначають ніші, 
віконця, щоб їх ніщо боляче не торкнулося. Закони, невигідні 
їм, не затверджують: про оподаткування переказів в офшори 
три рази ставив спікер на голосування, але голосів – мізер. 
Все це нагадує радянський анекдот: пасажири розгойдують 
вагони поїзда, що стоїть, створюючи видимість руху.

То чи зможемо ми менш ніж через рік у нашій міражній 
Україні вибрати справжню українську Верховну Раду? При-
гадую, як колись після чергового виступу М.Амосов запитав 
цензора-«хоронителя», чи він не вийшов у доповіді за межі 
«дозволеного коридору». Ось нам Верховна Рада затверди-
ла такий «коридор», обмеживши не залізною огорожею, як 
себе, а правилами нового виборчого закону, в якому, крім 
явних заборон, багато невидимих підводних перешкод. Цей 
документ ніяк не вселяє оптимізму. До мажорно-мрійливих 
сподівань п. Критюка я б додала перефраз пісні «Прекрасне 
недалеке, не будь до нас жорстоке...». Це ж бажання, мрія, 
просьба, мольба... А дійсність... Сучасні владарі своєю бра-
вадною поведінкою настирливо намагаються переконати 
наше суспільство, що вони прийшли надовго, назавжди, у 
всякому разі, нізащо добровільно, по-ющенківськи, цивілізо-
вано, владу не віддадуть і не передадуть, як би розумно не 
голосували ми.

Буду дуже рада, щиросердечно подякую тому, хто аргу-
ментовано доведе безпідставність моїх міркувань. Попутно 
дякую своїм однодумцям, тим, що пишуть листи (бажано 
надсилати їх до редакції «Голосу народу»), і тим, що дзво-
нять. А опоненти мовчать: чи їх немає (не віриться), чи нічим 
крити, чи чомусь незручно привселюдно висловити свою по-
зицію, чи...

Усіх-усіх, однодумців і опонентів, читачів і нечитачів «Голо-
су народу» вітаю з 2012 роком. Нехай буде він для всіх благо-
датніший, ніж минулий!

Ольна РИЗАК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Як старшій людині, мені навіва-
ються спогади давно минулих літ. 
До 1939 р. при польській владі було 
також кіно, але ми, діти 10-12 років, 
знали про нього лише з оповідей 
наших родичів, та, коли у вересні 
1939 р. до нас прийшла радянська 
влада, як тоді говорили “поработі-
тєлі”, а вони себе називали “осво-
бодітєлі”, з владою прийшло і кіно, 
яке дуже полюбило населення, осо-
бливо молодь. Коли почались по-
кази фільмів довоєнних часів, як 
то “Волга, Волга”, “Трактористи”, 
“Весьолиє рєбята”, то тоді важко 
було взяти квиток – такі були великі 
черги. Тож ми, діти, посилали стар-
шого ще у післяобідню пору, щоб, 
вистоявши в черзі, придбати квитки 
для усіх. Так було з вересня 1939-го 
по 1941-й, доки знову не відбула-
ся зміна влади: з радянської на ні-
мецьку. При відході совіти спалили 
плівки, бо там знаходилося багато 
документів про терор влади над на-
шим народом, який проводив КДБ у 
закритих підвалах, які служили ка-
тівнями безневинного народу. Цей 
кінотеатр, який, згадую, знаходився 

на місці, де тепер є собор Верхо-
вних Апостолів Петра і Павла, ад-
мінбудівля районної ради, якраз на-
впроти військкомату. Коли ж настала 
німецька влада, то спочатку наводи-
ла порядок в місті, а вже потім від-
новила кіносеанси, фільми почали 
крутити у будинку товариства “Со-
кіл” (тепер – приміщення районного 
будинку культури). З липня 1941-го 
по вересень 1944-го кіно знову за-
працювало, народ переглядав різні 
фільми, які демонстрували: угорські, 
болгарські, французькі – не політич-
ні, а життєві історії, від яких хотілося 
плакати часом. Я уважно записував 
картини, які бачив. Так тоді прово-
див час. Після вересня 1944-го зно-
ву прийшла радянська влада, фронт 
посунувся на захід. Тоді почали 
випускати нові, вже воєнні фільми 
різні кіностудії – “Мосфільм”, “Лен-
фільм”, студія ім. О.Довженка й ін. 
Звичайно, показували життя й по-
дії так, як було вигідно совітам, бо, 
як кажуть, переможців не судять. Ті 
картини були надзвичайно популяр-
ними, особливо “Подвиг розвідни-
ка”. У ті часи кінотеатр знаходився 

на вул. Носса, біля мосту. Перед по-
чатком сеансів у вихідні на майдан-
чику грала музика, люди приходили 
швидше, щоб послухати її, а відтак 
заходили в зал, який був перепо-
внений, в усіх проходах стояла мо-
лодь. Такий був успіх кіно. 

Кіномистецтво ще довгі роки при-
носило радість, адже у кінотеатрах 
можна було спокійно культурно від-
почити різним віковим категоріям 
населення. Але життя триває, ми-
нають роки, приносять щось нове у 
наш побут. У кожному домі появи-
лись телевізори, інтерес до кіноте-
атрів потрохи стихав, але все-таки 
кінопрокат ще тримався на плаву, 
хоч відвідувачів і поменшало. З на-
станням незалежної України кіно у 
нас в Чорткові й зовсім занепало, 
відійшло в історію. Ніхто цим пи-
танням не займається. Хоча можна 
було б хоч два рази на тиждень про-
демонструвати гарні нові сучасні кі-
нофільми чи ретро-фільми, думаю, 
бажаючі їх переглянути знайшлися 
б. Знаю, що у РБК ім. К.Рубчакової 
є всі умови для цього. Можливо, за-
буте нами відвідування кінотеатрів 
знову ввійде в моду?

Роман КРИЖАнівСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент 

“Голосу народу”

Поміж зимовими святами, як за-
вжди, мають місце й буденні клопо-
ти. Щоранку, поспішаючи хто на ро-
боту, хто в індивідуальних справах, 
зазвичай кожен із нас розмірковує 
над вирішенням набіглих завдань, 
плануючи робочий день погодинно, 
щохвилинно. Й ось щодня, чи влас-
ною ходою, чи у когось – необхід-

ність скористатися автотранспор-
том, наш нарід направляється, щоби 
здійснити все заплановане, та най-
важливіше – вчасно приступити до 
своїх посадових обов’язків, тобто 
без спізнення прибути на роботу. 

Відомо, що у Чорткові працює 
багато мешканців із навколишніх 
сіл району, котрим доводиться до-
їжджати до місця призначення місь-
ким і приміським транспортом. А 
ще якщо перевізники влаштовують 
стоянки, так би мовити, стихійні, у 
зручних для пасажирів місцях, то це 
ж для окремого загалу людей чу-
дово. Та дана «чудовість» двобока, 
як-то кажуть, п’ятдесят на п’ятдесят 
(комусь – зручності, а комусь – вони 
на заваді). Й, безумовно, створення 
стихійних стоянок призводить деко-
ли, погодьтесь, і до непередбачува-
них неприємних, а то й небезпечних 
ситуацій. Без сумніву, викладене у 
більшості перевізників і пасажирів 
викличе обурення. Та факт залиша-
ється фактом. 

От, власне, щодо виникнення сти-
хійних зупинок.

Згідно із Законом України «Про ав-
томобільний транспорт», а саме – ст. 
32 «Відносини автомобільного пере-

візника, що здійснює перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, із влас-
никами автостанцій» головою Чорт-
ківської райдержадміністрації Ярос-
лавом Стецем від 4 січня 2012 року 
видано доручення «Про створення 
робочої групи для визначення  від-
повідності руху маршрутів автотран-

спорту». З приводу цього за деталь-
нішою інформацією кореспонденти 
районки звернулися до представни-
ків відділу розвитку інфраструктури 
Чортківської РДА, поспілкувавшись 
із головним спеціалістом Любоми-
ром Баліцьким, котрий повідомив, 
що у статті 32 Закону України чітко 
вказано: відправлення чи прибуття 
автобусів приміських, міжміських і 
міжнародних автобусних маршрутів 
загального користування здійсню-
ється тільки з автостанцій, а в разі 
їх відсутності – із зупинок, передба-
чених розкладом руху.

Отже, всі оновлені паспорти на-
ших перевізників також повинні від-
повідати букві закону. В паспортах 
руху відзначається увесь розклад, 
чітко розписані графік і схема руху 
транспорту, щоби не було, так би 
мовити, певних збоїв у перевезенні 
пасажирів. Отож, відправлень паса-
жирського транспорту зі стихійних 
зупинок у місті (а їх, до речі, кілька 
– на вул. Шевченка побіля військко-
мату; за адміністративною будівлею 
на Подільській; позаду універмагу; 
на вул. Хичія біля будівлі районного 
центру зайнятості та ін.) з 1-го січня 
ц. р. бути не може. Та чи зручно це 

нашим громадянам, які щодня ко-
ристуються послугами транспорту, 
чи не тягне за собою дане рішення 
певний негатив у людське життя?.. 

Слід сказати, колишні паспорти 
руху, які діяли до цього року, перед-
бачали можливість зупинок у ви-
щевказаних місцях, але на часі такі 
зупинки та відправлення транспор-
ту вважаються неправомірними. З 
одного боку, ст. 32 Закону України 
забезпечує (і перевізників, і пасажи-
рів) місцем посадки, і квитком, і пе-
редбачуваним страховим полісом, 
але з іншого – у користувачів паса-
жирського транспорту виникатимуть 
зайві витрати коштів і часу, щоби 
добратися до автостанції. Створю-
ється такий, скажімо, супротив для 
перевізників і пасажирів, тому що, 
вкотре наголошуємо, нові паспорти 
руху погоджують відправлення лише 
з автостанції. Та поспішаємо за-
спокоїти і тих, й інших, що питання 
щодо зручностей перевезення на-
разі вирішується. Наступного тиж-
ня запланована розширена нарада 
за участю представників районної, 
міської влади, автотранспортної ін-
спекції, перевізників щодо вирішен-
ня назрілої проблеми. Новоство-
рена робоча група для визначення 
відповідності руху маршрутів авто-
транспорту вже проводить ряд пе-
ревірок щодо виявлення порушень 
розпорядку руху транспорту згідно 
з паспортами руху, щоби передба-
чити всі «за» і «проти» скасування 
стихійних зупинок. При цьому вра-
ховуватимуться усі пропозиції від 
сільських, селищної та міської рад, 
погоджуватимуться й коригувати-
муться усі розклади руху транспор-
ту, щоби домогтися оптимального 
рішення поставленого завдання. А 
також на меті – розглянути питання 
створення міської автостанції, щоби 
не ущемляти ні пасажирів, ні пере-
візників, щоби хоч трохи вивільнити 
центр міста від доволі великого та 
незручного скупчення транспорту. 

Про подальші зміни та рішення 
щодо скасування стихійних зупи-
нок у Чорткові буде повідомлено на 
шпальтах нашої газети.

тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А що ми, пересічні, можемо 
видумати, хоча би й були 
з семип`ядевими лобами?

Отаке запитання виникло у мене зразу після 
прочитання публікації п. Критюка 

«то що ми за народ такий?» 
(«Голос народу» від 16 грудня 2011 р., № 51).

Нова стара мода на кіно
Чи повернеться забута слава кіно, яка приносила радість 

впродовж всієї війни всьому населенню, 
а державі – великі доходи?

Стихійні зупинки…
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Пригорща новин

(Закінчення. Поч. у № 2 (8338) 
від 7 січня ц. р.)

Неподалік центру розташована міс-
цева кірха з великим шпилем. Звісно, 
цікаво було побувати усередині. Будівля 
датована ще 1626 роком. Над вівтарем 
вгорі розп`яття Христа, нижче – трибу-
на, де пастор виголошує промови. Усю 
стіну навпроти займає старий орган. З 
трьох сторін у напрямку до центру роз-
ташовані лавочки для сидіння – це щоб 
людям було зручно вийти, нікому не за-
важаючи. Фіни – лютерани за віроспо-
віданням. Оленка каже, що вони не такі 
аж глибоко віруючі, але традиції берегти 
уміють. І кірха відіграє роль такого собі 
культурного центру, де відбуваються 
концерти, збирається молодь тощо. 

Навколо храму – цвинтар. Мармурові 
надгробки над рівними підстриженими 
газонами. Покійників тут не тільки хова-
ють, як у нашому розумінні, а й крему-
ють. Того дня (5 листопада) було якесь 
свято, коли вшановують померлих роди-
чів. Тож увесь цвинтар палав свічками.

Наступного дня подалися до Васи. 
Це місто – за розміром як два Чортко-
ви, але практично є на кожній карті сві-
ту. Стоїть на березі Балтійського моря, 
у найвужчому місці Ботнічної затоки. 
Звідси чотири години поромом – і вже 
у Швеції, літаком – 15 хв. 

Центр міста викладений бруківкою, 
численні магазини і супермаркети, біль-
шість з яких не працювала, бо була не-
діля. Архітектури практично ніякої, одні 
залізобетонні коробки (на знімку). Над 
площею височить монумент людини з 

рушницею, під яким дата – «1918». Того 
року Фінляндія, як і Польща, остаточно 
здобула незалежність від Росії, позбув-
шись більш як сторічного московського 
панування, ми ж, на жаль, не зуміли… 

Крамниці аж сяють чистотою. Продав-
ці з вами ввічливо вітаються: «Хей!». У 
відповідь потрібно так само відповісти. 
Узагалі тут не прийнято рукостискан-
ня, лише при знайомстві, причому й з 
жінками. А так – «Хей!» (Привіт!), «Хей! 
Хей!» або «Хей до!» (До побачення!). 
Ціни на промислові товари, мабуть, не 
вищі від наших, на побутову техніку, 
електроніку приблизно як у нас. На про-
довольчі товари – дивлячись на що: кар-
топля – 29 центів за кг, кілограм цукру 
– 98 центів, банани – 1,30 євро/кг. Хліб, 
правда, дорогий – від трьох євро і вище. 
Для нас, але не для фінів із середньою 
зарплатою 3-3,5 тис. євро. Не дуже тут 
і нап`єшся. Пляшка «Московської осо-
бливої» коштує 19,50 євро (200 грн.!). 
Узагалі алкоголь можна придбати тіль-
ки у спеціалізованих відділах магазинів 
і то десь у великому місті. Приміром, у 
Вйорі (вона за 35 км від Васи) його не 
купиш, не кажучи вже про села. У ба-
рах відпускають лише слабоалкогольне 
пиво. І таке поняття, як алкоголізм, тут, 
звичайно, майже відсутнє. 

Звернув увагу і на одяг. Ходять охай-
но вдягнені, у зручному вбранні: джин-
си, кросівки, спортивна куртка тощо. 
Що ріже око, так це вигляд молоді (не 
поголовно, але вистачає), навіть людей 
середнього віку – пірсинг, тату, якісь 
дивні зачіски. Приміром, хлопець наголо 
пострижений з довгою, майже до пояса, 
бородою. Але це стосується міста, в се-
лах цього не помітив.

Увечері поїхали в містечко Ліхермі у 
спа-салон. Придбав квиток за 10 євро 
і відпочиваєш собі цілий день – сауна, 
душ, басейн, різні там масажі; до ваших 
послуг – ресторан (треба доплатити 15 
євро) зі шведським столом, їж що хо-
чеш і скільки душа бажає. Приїхали піз-
но, тож, крім останнього, вже ні на що 
не встигли. Планували іншим разом. Не 

вийшло.
Тепер про заняття фінів. Кума Оленка 

працює у норково-лисовому господар-
стві в одних фермерів. Добирається що-
дня 45 км на роботу машиною (придба-
ла старенького 20-річного «Ніссана» за 
700 євро). У даній місцині це дуже по-
ширене заняття. Взагалі Фінляндія ра-
зом з Данією і Канадою – світові лідери 
з виробництва хутра. Фермери – батько 
й син тримають близько 20 тис. норок 
і більше десятка тисяч лисиць. Робота 
тут – на власні очі переконався – дуже 
важка, особливо в сезон, коли йде забій 
тварин. Зате дохід приносить чималий. 
Шкурка норки коштує 20-60 євро, за-
лежно від величини і якості, чорнобурки 
– від 110 євро. Її фермери – мільйонери, 
автівок мають (дуже дорогих, як у нас, 
приміром, джипів, лексусів, я у Фінляндії 
не зустрічав) – годі й порахувати, у кож-
ного своя яхта. Але, дивлячись на них, 
цього не скажеш. Працюють усією роди-
ною поруч з усіма робітниками. Живуть 
у звичайному дерев`яному фінському 
будиночку розміром не більше нашого 
«чвурака». До речі, тут будинки ніхто не 
закриває, гаражі навіть не мають во-
ріт. Здавалося б, куди вони вкладають 
гроші? Подорожують. Старший фермер 
– Ханс цього літа був в Америці, нещо-
давно повернувся з Китаю. Тепер мо-
лодший Роґер планує по закінченні се-
зону побачити Велику Китайську стіну, а 
перед цим подорожував Норвегією.

А хто купує найбільше шкури – вам ці-
каво дізнатись? Китай, Туреччина, Росія 
і… ми, «бідні» українці.

Ще про будинки. Вони тут відсотків на 

95 дерев`яні, пофарбовані спеціальною, 
здебільшого темно-вишневою фарбою, 
що оберігає їх від руйнування, тому зда-
леку здаються усі однакові. Коштують 
недешево. Є й по 100-200 тис. євро. Бу-
дуються «під ключ» на замовлення разом 
з усіма комунікаціями швидко. Всереди-
ні виглядають дуже охайно і компактно, 
нічого зайвого. З усього видно, фіни на 
палацах, як ми, не зациклені.

Кум Святослав працює на тварин-
ницькій фермі. Працює тут тільки він і 
його господар Мартін, що теж запросив 
нас на екскурсію. Фермер тримає 90 ко-
рів, а ще – худобу м`ясних порід, телята 
– всього разом близько 300 голів ВРХ. 
Має 100 гектарів власного поля плюс 
20 – оренди, 120 га лісу. І з цим усім 
справляється лише двоє людей! Брат 
кума Вітя, що теж гостював у нього, пра-
цює ветлікарем в Україні. На таку ж кіль-
кість худоби їх там двадцятеро людей. 
Мартін аж за голову взявся: «І що вони 
там роблять?!».

Фермер (до речі, також мільйонер!) 
показав нам усі закутки своєї господар-
ки:  нове тваринницьке приміщення (на 
знімку), сучасний доїльний пункт, де 
молоко одразу від корови потрапляє в 

холодильник (корови дають 25-55 л мо-
лока на день), котельню на твердому 
паливі, що обігріває усю ферму. 

Мартін запрошував нас на вечір у 
сауну – попаритися, а потім стрибати 
у крижану ополонку. Та у нас були інші 
плани. У їхньої доньки кумів Насті було 
різдвяне свято для батьків у школі. 

Одноповерхова будівля школи, збу-
дована ще у 1979 році, виглядає мов 
щойно здана в експлуатацію. Скрізь іде-
альна чистота. Діти тут ходять виключно 
босими (прийнято роззуватися у Фін-
ляндії при вході й у лікарні). Заглянув до 
класних кімнат – парти для одного учня 
розташовані півколом, у музичному кла-
сі – різні духові і електронні інструмен-
ти. Дванадцятирічна Настя з шести років 
грає на фортепіано, і саме вона відкри-
вала вечір чудовим твором А.Вишняка 
«Ніжність». Її виконання фіни сприйняли 
бурхливими оплесками і від того неаби-
яка гордість проймала за Україну. 

Від школи Настя у захопленні, за рік 
опанувала шведську (даний регіон – 
шведськомовний; узагалі в Фінляндії дві 
державні мови – власне фінська (роз-
мовляє 95 відсотків населення) і швед-
ська (5 відсотків), вивчає англійську 
(знає найкраще в класі, адже батьки – 
вчителі англійської), фінську, грає у фут-
бол за місцеву футбольну дівчачу шкіль-
ну команду тощо. Цьогоріч закінчує дану 
школу і переходить у іншу – старшу. Су-
мує за Україною, за дідусями, бабусями, 
друзями. Але й тут їй подобається. Куми 
наразі не поспішають повертатися на 
Батьківщину, їх тут більш-менш все вла-
штовує, сім`я разом. Хочуть, аби дитина 
здобула пристойну європейську освіту. 
Святослав зізнався, що не може диви-
тися українські телеканали: хіба можна 
так над людьми знущатися?! Оленка на 
це спокійніше дивиться.

Можна ще багато писати про Фін-
ляндію, спочатку, було, розігнався, але 
бачу, що задалеко зайшов, мусив ви-
кинути «середину» і закінчувати. Якось 
довелося почути, що Фінляндія – це ве-
лике дерев`яне село. Можливо, й так, як 
на перший погляд. Але чим довше там 
перебуваєш, тим більше розумієш усю 
суть того «села». У стосунках фіни – щирі 
і приязні люди, готові будь-чим допо-
могти. Святослав уже в третій країні на 
заробітках, але каже, що тут найбільш 

людяні відносини. Про Україну вони зна-
ють, що там Чорнобиль і… чорнозем. Це 
підкреслює, що вони цінують найбільше. 
Й просто диву даєшся, як вони – на ске-
лях, у лісах побудували одну з найроз-
винутіших держав Європи,  а ми, маючи 
найкращі в світі землі…

Наші люди самі собі ще якось раду 
дають, коли подивишся, у яких будинках 
вони живуть, чим їздять, у що вдягають-
ся. Й здається, а що нам потрібно, аби 
жити так, як фіни? Навести порядок у 
державі, побороти корупцію на кожному 
кроці, усім без винятку шанувати закон, 
дати людям пристойну зарплату, побу-
дувати дороги, поновити усі комунікації,  
навчитися поважати одне одного, пере-
стати обманювати на кожному кроці… 
Ой, ні! Нам багато чого іще треба. 

Як відомо, початок державності схід-
них слов`ян поклало  запрошення новго-
родцями скандинавського князя Рюри-
ка, котрий був покликаний навести лад 
і припинити міжусобиці між племенами. 
Може, нам знову потрібно попросити у 
фінів ще одного рюрика?.. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
фото автора

А як у них?

На батьківщині Діда МорозаСвят-вечір злучив серця
Відомо, що за Свят-вечірнім столом віддавна збиралась 

уся родина. Дотримуючись цієї давньої української традиції, 
6 січня в управлінні Бучацької єпархії УГКЦ вперше провели 
унікальну духовну акцію, яка об’єднала людські серця і зро-
била навіть незнайомих людей братами й сестрами. Це була 
Свят-вечірня трапеза, на яку завітали малозабезпечені, по-
требуючі та знедолені миряни, а також діти-сироти. У ній взяв 
участь Преосвященний владика Дмитро Григорак, ЧСВВ. До 
трапези також приєднались священики, місіонери, представ-
ники християнських молодіжних організацій, отці-василіяни, 
сестри Пресвятої Родини та сестри Мироносиці, котрі тру-
дяться в єпархії, зокрема у Чорткові. На особливе свято Схід-
ної Церкви завітали й представники римо-католицького духо-
венства, котрі ділились з присутніми католицьким оплатком. 
Натомість владика Дмитро, за східнохристиянською традиці-
єю, по-батьківськи ділився з учасниками трапези проскурою. 
А розпочалась Свята вечеря з молитви та благословення 
дванадцяти символічних страв. Опісля присутні колядували 
та складали один одному святкові побажання (прес-служба 
Бучацької єпархії УГКЦ).

різдво для ув`язнених
Свято народження Ісуса Христа відсвяткували ув’язнені, 

що утримуються в Чортківському слідчому ізоляторі. Завдяки 
старанням капелана СІЗО о. Андрія Лемчука та монахиням 
згромадження «Сестер Пресвятої Родини» особи, які перебу-
вають за ґратами, мали змогу скуштувати смачної різдвяної 
куті, якої було зварено понад 140 літрів. З возвеличувальни-
ми словами народження Ісуса представники студентського 
братства «Обнова» здійснили постановку вертепного дійства 
у світлиці установи для засуджених. Сценка народження Ісу-
са Христа була поставлена з великою майстерністю. Також 
отцем Андрієм відправлено Святкову Літургію у храмі святого 
Апостола і Євангелиста Івана, що на території установи, та 
продемонстровано фільм духовного спрямування «Страсті 
Христові» (web-сайт Чортківської РДА).

усталене лідерство
Ще в середині грудня на сесії обласної ради вручено по-

чесні грамоти Верховної Ради України «За особливі заслуги 
перед народом України» двом вчителям Тернопільщини. По-
між них – вчителю світової літератури Колиндянської ЗОШ 
І – ІІІ ст. Світлані Дячок. А відтак визначено найкращих вчи-
телів Тернопільщини у фіналі обласного туру всеукраїнсько-
го конкурсу. З усієї області в олімпіаді «Учитель року-2011» 
взяли участь 25 педагогів. Вони змагалися в п`яти номінаціях: 
«початкові класи», «світова література», «історія», «німецька 
мова» та «образотворче мистецтво». Переможницею у другій 
номінації стала все та ж наша гордість – Світлана Дячок. До 
слова, звання кращого вчителя року вона удостоюється не 
вперше. Усі п`ятеро переможців навесні представлятимуть 
Тернопільщину в Києві – на всеукраїнському конкурсі «Учи-
тель року-2011».

Номіновані села
Пригадуєте слова класика: «Село на нашій Україні, неначе 

писанка, село»? Справді, у кожному з них завдяки патріотам 
малої батьківщини споконвіку є своя родзинка. Що не так 
давно, в часі відзначення Дня місцевого самоврядування на 
районному рівні, це й було яскраво підтверджено. Бо: на-
чальник відділу кульутури і туризму РДА Г.Чайківська поці-
нувала Грамотою громаду с. Косів за ревне збереження та 
примноження народних традицій рідного краю, вручивши її 
Косівському голові А.Бідочку; за значну роботу в плані ре-
формування медицини на селі таку ж Грамоту отримав з рук 
начальника відділу охорони здоров`я РДА Я.Ратушняка Ро-
сохацький війт В.Басістий. Начальник відділу освіти райдер-
жадміністрації Т.Яремко виокремила на загал ДНЗ с. Шмань-
ківчики та № 3 м. Чорткова; а начальник відділу молоді та 
спорту РДА О.Галущак адресував відзнаку Ягільницькому 
сільському голові Й.Зібрівському, котрий очолює громаду 
одного з найспортивніших сіл не лише району, а й Терно-
пільщини. А на додачу усім війтам дарував щемні слова на-
родний артист України М.Гаденко, нарікши їх «поводирями й 
апостолами, що ведуть до світла й тепла».

один, однак швидкісний
Донедавна через станцію Чортків курсувало чотири 

поїзди дальнього сполучення: Івано-Франківськ – Хар-
ків, Шепетівка – Івано-Франківськ, Чернівці – Одеса та 
Чернівці – Київ (відповідно й у зворотному напрямку). 
Ще наприкінці минулого року про два перших нам до-
велося забути. За тиждень не матимемо й одеського 
– він, згідно з розкладом на 2012-й, курсуватиме через 
Чортків лише до 20 січня, прямуючи на Одесу (бо ходить 
по парних числах), та до 19-го за напрямком на Чернівці 
(по непарних). Залишається київський. Отож, «Букови-
на» 117-й, сполученням Київ – Чернівці, від 2 січня ц. р. 
ходить щоденно із зміненим графіком руху: прибуває до 
Чорткова о 4 год. 12 хв., відправляється о 4-й 14 хв. і 
фінішує в Чернівцях о 7-й 58 хв. У зворотному напрямку, 
тобто до Києва, «Буковина» 118-й, сполученням Чернівці 
– Київ, зупиняється на чортківській станції о 22-й рівно, 
вирушає далі вже через дві хвилини, тобто о 22-й 02 хв., 
і прибуває до столиці о 8-й год. 03 хв. Ці поїзди дістали 
категорії швидкісних, бо долають шлях майже на годину 
раніше. Та й зупиняються на 11-ти станціях замість ко-
лишніх 20-ти. Однак економія часу обходиться пасажи-
рам дорожче приблизно у межах десяти гривень.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕнКО
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16 січня. Тривалість дня – 8.31. Схід – 7.52. Захід – 16.23. Іменини святкує Володимир

Наші земляки

Рецензія

Спонсори, озовіться!

Пишу про людину, котра могла би 
бути знаною не тільки у Кривенькому, 
а й далеко за його межами. Микола 
Пилипович Федорейко народився у 
1920 році в звичайній селянській роди-
ні. Батьки займалися землеробством. 
Особливо на той час дохідливою куль-
турою був тютюн. Батько, Пилип, возив 
свій товар до Ягільниці. Звідтіля приво-
зив саджанці дерев, а пізніше й дозрілі 
черешні. Микола з нетерпінням чекав 
повернення батька, так як любив по-
смакувати привезеними ним черешня-
ми, хоч деколи і з хробаками. Село в ті 
роки ледве животіло. Найповажанішою 
установою була корчма. Школа теж пе-
ребувала нелегкі часи. Одночасно на-
вчання велось як на українській, так і на 
польській мовах.

Микола закінчив 4 класи цієї шко-
ли. Вчився добре, особливо мав успі-
хи зі словесності. Знав багато пісень, 
віршів, особливо любив читати шев-
ченківський «Кобзар». Любив слухати 
розповідь баби Теклі про відьом, про 
«біди». Говорили, в селі, під васильків-
ським мостом, є «біда». Разом зі свої-
ми ровесниками Микола якось вирішив 
перевірити існування тієї істоти. Чергу-
ючи до опівночі, нікого підозрілого не 
виявили. Правда, батько на затію Ми-
коли відреагував...

По закінченні школи не було змоги 
продовжити навчання. Ще з малих літ 
мусив заробляти на життя, допома-
гаючи батькам по господарству. Але 
ніщо не могло заглушити інтересу до 
пісні, до словесної творчості. Ще юна-
ком Микола брав активну участь в хо-
ровому гуртку при будинку «Просвіти», 
правда, з певними перешкодами. Бать-
ко хлопця не поділяв його захоплення, 
вважаючи, що без цього можна обі-
йтись. Часто закривав його в хаті і не 
відпускав на репетиції. Миколі нічого 
не залишалось, як лізти через вікно. 

Нелегко склалося подальше життя. 
Рано померла мати і хлопець зали-
шився напівсиротою з батьком. Невдо-
взі одружився з Ганною, донькою так 
званого ворога народу, котрий за свою 
любов до України, за свої націоналіс-
тичні погляди відбував покарання і не 
зміг допомогти молодій сім`ї. Далі – ві-
йна. Захищав Микола «свою» Родіну. 
На щастя, смертельна куля обминула 
його і він щасливо повернувся додому. 
Нелегкими були й повоєнні роки, голо-
дові 1946-1947-й, роки колективізації. 

Збільшилась сім`я, народився син Пе-
тро, а незабаром Іван. Нелегко було 
– доводилося зводити кінці з кінцями, 
щоби прогодувати родину. І щоб якось 
полегшити становище, вийти зі скру-
ти, Микола відважився на «злочин»: 
вкрав у колгоспі декілька кілограмів 
гречки, за що поплатився 7-ма рока-
ми ув`язнення, яке відбував у далекому 
Сибіру, в колимських таборах.

Тяжко довелося його дружині Ганні 
без чоловічої підтримки з двома дітьми 
та зі старим і трохи прикрим Миколи-
ним батьком. Вона трудилася, мов та 
бджілка, поєднуючи важку працю дояр-
ки з домашніми клопотами. А вечорами 
займалась кравецтвом, мала до того 
хист. Шила для власних потреб, а також 
для людей, щоб хоч трохи покращити 
своє життя. Незважаючи на всі трудно-
щі, завжди залишалася життєрадісною, 
веселою, щирої вдачі жінкою. Любила 
людей і вони любили й поважали її.

Любов до пісні не полишала Миколу 
і в тюрмі. Там він теж співав. Співав на-
родні пісні, патріотичні, ліричні. Не раз 
звертались до нього «Николай, спой 
что-нибудь хохляцкое!» і Микола співав 
«Реве та стогне», «Заповіт», співав свої 
пісні, на створений ним мотив. Відва-
жився заспівати «Ще не вмерла Укра-
їна...», за що потрапив до карцеру, а 
могло бути й гірше. Тоді за такі слова 
карали досить суворо. Навіть синьо-
жовтий колір навіював страх на деко-
трих тодішніх представників влади, до 
речі, й на теперішніх. Вони публічно 
ганьблять нашу символіку, називаючи 
синьо-жовтий прапор бандерівським. 
У цьому вони праві. Так, це бандерів-
ський прапор, прапор, під яким справ-
жні герої боролись за незалежність 
України, за кращу долю свого народу, 
віддаючи за це життя.

Повернувшись з тюрми, Микола пі-
шов працювати нічним сторожем на 
колгоспну тваринницьку ферму. От 
тут-то й створились умови для його 
«творчості». Ті, хто проживав неподалік 
ферми, не раз вночі чули мелодійний 
задушевний спів. Любив Микола співа-
ти народні, ліричні, патріотичні пісні. І 
не тільки співав – він писав свої вірші, 
створював пісні, кладучи поетичні ряд-
ки на власну музику. 

Вставай, народе, в ряди вставай,
Кличе на подвиг наш рідний край,
Бо вже наступила велика пора,
Щоби Україна вільною була.

Вже зближається ожиданний час
І скоро засяє сонце і в нас.
Тоді встанем, брати, у лаву одну,
Заспіваємо пісню рідну, свою.
Писав ліричні вірші:
Нема моєї дівчиноньки,
Десь ся забарила,
Чи ти, може, другому
Своє серце подарила.
Вийди, вийди, дівчинонько,
Скажи одне слово,
Чи ти любиш мене вірно,
Чи любиш другого.
Писав і на військову тематику:
Поїхав мій миленький
В армію служити,
Захищати свій рідний край,
Його боронити.
У своїх віршах-піснях Микола про-

славив любов до матері, коханої, до 
неньки України. Не завжди вони були 
досконалі, проте завжди щирі, написані 
з любов`ю, народні. Писав він свої ві-
рші крадькома навіть від дружини, яка 
не дуже вірила у здібності чоловіка. І 
якщо би була можливість покращити 
свою освіченість, розвивати талант, про 
Миколу знали б не тільки в Кривенько-
му. Важка праця, тюремні «будні», роки 
війни, голоду підірвали його здоров`я. 
Відчуваючи свій недовгий земний вік, 
Микола заповів: «Як умру, то заспівайте 
на моїй могилі «Стоїть гора високая». І 
після похорону церковний хор виконав 
його волю. Це, мабуть, остання його 
нагорода, яку заслужив. Таке дійство 
в Кривенькому відбулося вперше. До 
останніх днів життя наш земляк ство-
рював вірші-пісні, не зраджував нехай і 
не професійній творчості.

Павло ШМАтА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», с. Кривеньке

На знімку: Микола Федорейко з си-
ном Петром, невісткою Надею та внуч-
кою Лесею.

Про що ж розповідається в новому 
романі В.Шкляра? Автор літературно-
художнього видання нагадує читачеві 
політичний факт: “1921 року долю чо-
тирилітньої війни, яку Росія розв`язала 
проти Української Народної Республіки, 
було вирішено на користь загарбника... 
Однак збройна боротьба ще роками 
тривала майже на всіх теренах України”. 
Автор немовби продовжує оповідати 
про повстанців Холодного Яру, на чор-
ному бойовому прапорі яких був напис: 
“Воля України або смерть” (згадаймо 
відомий роман Юрія Горліса-Горського 
“Холодний Яр”). Використано чимало 
архівних документів.

Син лісника Чорновус, капітан ро-
сійської армії, що воював за “царя і 
отєчество”, обрав собі кличку “Чорний 
Ворон”, згуртував українців і розпо-
чав нищівну боротьбу проти окупантів. 
“Уночі небо палахкотіло загравами по-
жеж – здалеку було видно, де порядку-
ють московські каральні загони”. Ворон 
мав близько 300 піхотинців і 75 кіннот-
ників. З ними вирушав на бій.

На Лебединській цукроварні, де зі-

бралася “чи не вся повітова верхівка”, 
щоби відгуляти свято врожаю (у селян 
забрали все, “до зернини”), партизани 
примусили пришельців заспівати сла-
вень “Ще не вмерла Україна”, а потім 
усіх розстріляли. 

У м. Звенигородка повстанці знищи-
ли більшовицький суд і його прислугу, 
визволивши приречених на загибель 
українців (“Не ми прийшли на вашу 
землю грабувать, убивать і гвалтувать, 
а ви!”).

Більшовицька влада була нещадна 
до народних месників: масові обла-
ви, тортури над жертвами (“Тєпєрь ми 
тєбє атрєжєм рукі. Правільна, таваріщ 
Кукушкін? Патом атрубім ногі, чтоб ти 
знал, как бєгать по лєсу”), розстріли. 
Десятки героїв постають перед чита-
чем. Спільно з чоловіками у русі опо-
ру брали участь й українські жінки. Ось 
селянка Ганнуся. Вона терпеливо жде 
свого судженого, отамана Веремія, а 
його карателі замучили у в`язниці. Вчи-
телька Тіна, кохана Ворона, вивозить за 
Збруч (Копичинці – Тернопіль) немовля 
Ганнусі, яка закінчила життя самогуб-

ством перед розстрілом. Козачка Дося, 
що любила шаблю, голіруч убиває сек-
сотку (“сєкретний сотруднік”), яку чужа 
влада прислала “винюхувати” дані се-
ред монахинь Мотронинського монас-
тиря...

Все менше і менше залишалося по-
встанців. Чорний Ворон перед відходом 
до Холодного Яру передав додому про-
щального листа: “Низький уклін вам, 
тату, мамо і тобі, люба сестро Маріє! 
Мені зовсім не жаль мого молодого 
життя, бо кладу його за нашу святу ідею, 
яка ніколи не вмре навіть у поневоленій 
Україні”. Перед Івано-Златоустівською 
церквою отаман заскочив у льох, а во-
роги репетували: “Виході, бандіт! Не то 
забросаєм гранатамі!”. Натомість утікач 
сам позаду себе кинув дві гранати і 
ніби провалився під землею...

Однак “залишенець” не загинув, він 
вижив, аби продовжувати боротьбу в 
нових умовах на рідній землі та від за-
кордону. Так закінчується новий роман 
теперішньої української літератури. 
Громадськість зібрала кошти на Народ-
ну Шевченківську премію і в Холодно-
му Яру вручено сертифікат на 250 тис. 
гривень авторові Василеві Шкляру, які 
він використає для екранізації свого 
твору.

Ананій ЮРКів, 
м. Львів

А обіруч йшла пісня...

“Залишенець” В.Шкляра – безпрецендентний 
випадок в українському суспільстві

Цей твір був відзначений найвищою в Україні літературною 
премією ім. тараса Шевченка (2011 р.), але його автор 
відмовився прийняти державну премію, допоки в нас 
є антиукраїнський освітянський міністр Д.табачник. 
Безпрецендентний випадок! такого ще не бувало...

За давньою доброю традицією у день старого Нового 
року районка вдячно пригадує ім`я талановитого україн-
ського письменника-гумориста та сатирика Анатолія Гарма-
тюка – йому цього дня виповнилося б 76. Та вже шість літ 
він продовжує земне життя, котре обірвалося 28 січня 2006 
року, в своїх творах. Після смерті нашого славетного земля-
ка, автора близько 30 книг, за які удостоєний літературно-
мистецьких премій ім. Степана Олійника, Микити Годованця, 
Степана Руданського, його дружина Ніна Гарматюк, часта й 
бажана гостя навчальних закладів, літературно-мистецьких 
об`єднань, книгозбірень Чортківщини, учасниця численних 
зустрічей, влаштовуваних у нашому краї в часі її гостини, 
усистематизувала залишену чоловіком багату літературну 
спадщину, яка вклалася в 10 томів. 

Наприкінці минулого року з Вінниці надійшов черговий 
лист від Ніни Михайлівни. Авторка заначає: у травні 2013 
року виповниться 60 років від дня надрукування першого ві-
рша Анатолія Гарматюка в Чортківській районній газеті. «З 
районкою він підтримував зв`язки усе життя, – мовиться в 
листі. – Друкувалися його твори з редакційними врізками, 
відгуки на збірки, привітання з ювілеями. Є твори, які він 
написав безпосередньо у Чорткові, а є й такі, які вперше 
були надруковані саме у Чортківській райгазеті. Було б до-
бре видати книгу по творчості А.Гарматюка у Чорткові до 
цієї ювілейної дати. І найкраще було б, щоб це ініціювала 
районка», – підсумовує авторка. Вона конкретизує: вибра-
ла з 10-томника все, що стосується Чорткова, й набралося 
текстового матеріалу приблизно на 200 сторінок формату 
книжки. Є й багато чортківських фотографій. Упорядкувати 
видання пропонує журналістам «Голосу народу». Однак, за-
значає, на видання потрібні кошти. Мабуть, тут знадоблять-
ся фінансові потуги усіх небайдужих до мистецького слова, 
до творчості байкаря й гумориста Анатолія Гарматюка на-
ших земляків, меценатів, до чого, власне, й закликаємо ось 
цією публікацією.

Долучила Ніна Гарматюк до листа й одне з останніх ви-
дань – збірник доповідей та повідомлень учасників наукової 
конференції «Літературне краєзнавство: мозаїка творчос-
ті А.П.Гарматюка», виданий нещодавно на Вінниччині. До-
тримуючись традиції видрукування напередодні дня наро-
дження земляка, котрий майстерно вправлявся у красному 
письменстві, перлин його творчості, вміщуємо фрагменти 
іронічних од, витриманих у дусі сократівської іронії, опублі-
кованих у надісланому збірнику.

В тобі сидять, немов на яйцях квочка,
Штани лиш протираючи дарма.
В тобі кричать: «Я так сказав – і точка!»,
Але вини твоєї в тім нема.

(«Ода керівному кріслу»).
Я з рідними й сусідами не знаюсь,
Забув, яке обличчя у дружини...
...Коробко полірована з екраном,
Лиш ти в моїй коробці черепній!

(«Ода телевізорові»).
А ось мініатюри з циклу «Написи»:
Не підіймай мене занадто часто –
Самому доведеться низько впасти.

(напис на чарці).
На попіл обертаєш цигарки?
Дивись, аби не вийшло навпаки...

(напис на портсигарі).
Хіба не відчутний імпульс розмірковуванню, розважанню 

над певними рисами й проблемами суспільства?
Анна БЛАЖЕнКО

Де сходи рясно 
проросли

Гарним передріздвяним настроєм для педагогічного 
колективу Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів сповнився 
день 5 січня, коли до школи завітали відомі люди на-
шого краю Зеновій Васильович та Павло Васильович 
Холоднюки. Приємно відзначити, що шановні земляки 
не вперше цікавляться станом справ колишньої шкіль-

ної альма-матер – клопоти школи постійно в їх полі 
зору. Розуміючи певні матеріальні труднощі освітян-
ського буття, брати ніколи не приїздять з порожніми 
руками. Ось і сьогодні школа отримала від них у пода-
рунок новесенький комп’ютер, а восени завдяки бла-
годійності пп. Холоднюків частина першого поверху 
заусміхалася новими пластиковими вікнами.

Андрій ДіДИК, 
директор Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Меценатство
Подарунок рідній школі
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17 січня. Тривалість дня – 8.33. Схід – 7.51. Захід – 16.25. Іменини святкує Ростислав

Варто знати

ЗаувагаСоцзахист інформує

Засторога

Нещодавно науковець Терно-
пільського державного медичного 
університету ім. І.Горбачевського, 
член-кореспондент НАМН, про-
фесор М.Андрейчин на телеканалі 
“1+1” в ТСН поділився з телегляда-
чами інформацією про невідому нам 
хворобу Моргелонів. У студії була 
присутня і пацієнтка професора (ко-
тра в недалекому минулому перене-
сла цю страшну недугу), розповіла, 
що з нею відбувалося під час хворо-
би. Панянка пригадує:

– Хвороба розпочалася з нестерп-
ного свербіння та появи невеличких 
щільних горбків на шкірі; створюва-
лося враження, що попід шкірою ла-
зять якісь живі істоти. Печія, свербіж, 
болі були настільки нестерпними, що 
хотілося роздерти шкіру. Життя моє 
перетворилося на суцільне пекло, 
доводило до божевілля. Я виснажи-
лася, перестала спати. Щоби полег-
шити відчуття, буквально роздирала 
голкою утворені горбочки, з них ви-
ділявся слиз із крупинками, а з ран 
витягувала, як нитки, різнокольорові 
волокна. Від такої процедури става-
ло краще, та ненадовго. Більшість 
лікарів, до яких зверталася, вважа-
ла, що це гельмінтоз, і призначала 
протипаразитарні препарати, але й 
вони не приносили мені покращен-
ня, як і протибольові та заспокійли-
ві. Й лише професор М.Андрейчин 

висловив думку, що це може бути 
хвороба Моргелонів. Згодом цей 
діагноз підтвердився. Призначене 
мені лікування через 2-3 тижні дало 
позитивний результат. Тепер я по-
чуваю себе здоровою, радію життю, 
а професору М.Андрейчину вислов-
люю щиру вдячність.

Оскільки в медичній літературі 
вказана хвороба не описана, то я 
натрапив на опис цього захворю-
вання науковцями Тернопільського 
університету ім. І.Горбачевського 
під назвою «Загадкова хвороба 
Моргелонів» на одній зі сторінок 
Інтернету. Сподіваюсь, дана інфор-
мація зацікавить як лікарів, так і всіх 
читачів «Голосу народу».

Хворобу Моргелонів, за описом 
науковців із Тернополя, вперше ви-
значили французькі лікарі ще у 17 
столітті. Тоді йшлося про виділення 
чорних волосинок зі шкіри дітей. Від 
прізвища сім’ї, в якій вперше було 
виявлено цю хворобу, походить її 
назва.

Станом на травень 2009 року в 
США зареєстровано 4131 хворого, 
а у світі – понад 12 тисяч. В Укра-
їні кількість випадків захворювання 
невідома, в Тернополі зареєстрова-
но більше 20 випадків. Ученими м. 
Тернопіль вперше в світі виявлено 
збудника хвороби – це є патогенний 
гриб із родини мікоміксів, вони роз-

виваються стадійно, спорами, які 
можуть поширюватися в повітрі на 
десятки метрів. Гриб може розмно-
жуватись як в людському організмі, 
так і в тканинах різного типу. Вчені 
застерігають, що частина європей-
ського «секонд-хенду» вражена цим 
грибком. 

Слід зазначити, якщо діагности-
ка хвороби досліджена, то джерело 
збудника, механізм його передачі та 
сприйнятливість людського організ-
му до захворювання ще не повністю 
з’ясовані. Є припущення, що причи-
нами даного захворювання можуть 
бути результати генної модифікації 
мікроорганізмів (бактерії грибів), 
вживання генетично модифікованих 
продуктів (ГМО), неконтрольовані 
наукові дослідження у сфері новітніх 
технологій та продукти високих вій-
ськових технологій.

Якщо терміново не розпочати лі-
кування цього небезпечного грибка 
на державному рівні, недуга може 
швидко поширитися Україною. За-
разитися може будь-хто, особливо 
люди зі слабким імунітетом. 

Будьмо уважні до свого здоров’я, 
підсилюймо свій організм продукта-
ми без ГМО.

Стефан ГРИЦЬКів,
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
заслужений лікар України.

(Матеріал поданий 
за сторінками Інтернету)

ШАнОвні ГРОМАДЯнИ!
Впродовж останніх років ситуація з пожежами та за-

гибеллю людей на них залишається тривожною. Поже-
жа – це велике лихо, яке завдає великих матеріальних 
збитків, знищує будівлі, майно, худобу, та найстрашні-
ше те, що у вогні гинуть наші громадяни.

Державна інспекція техногенної безпеки України 
вкрай стурбована ситуацією, що склалася з пожежами, 
загибеллю та травмуванням людей. За оперативними 
даними, минулого року в державі зафіксовано понад 
31,7 тисячі пожеж, що на 10 відсотків більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. Лише прямі матері-
альні збитки від них зросли наполовину та перевищили 
492 мільйони гривень. Загалом матеріальні втрати від 
пожеж склали 1 млрд. 522 мільйони гривень. Було зни-
щено або пошкоджено вогнем 12,5 тисячі будинків, це 
на 400 будинків більше, ніж у попередньому році.

Серед основних причин пожеж майже 60 відсотків 
складає необережне поводження з вогнем, 19,7 від-
сотка – порушення правил пожежної безпеки при вла-
штуванні та експлуатації електроустановок.

Викликає занепокоєння й загибель людей під час 
пожеж. Торік внаслідок пожеж загинуло 1605 грома-
дян та 931 отримали травми різного ступеня. В області 
на пожежах загинула 31 особа та отримали травми 33 
людей. Також сумну статистику продовжили випадки 
і в нашому районі: 20 січня 2011 року на пожежі в с. 
Колиндяни загинув чоловік внаслідок необережного 
поводження з вогнем, 30 березня на пожежі в с. Бі-
лобожниця загинув пенсіонер, 21 травня в с. Стара 
Ягільниця – пенсіонерка похилого віку з сином віком 
57 років, 11 жовтня в Чорткові по вул. Надрічній, 22/2 
загинув чоловік віком 52 роки.

Будьте уважні і вкрай обережні у поводженні з вог-
нем! Потурбуйтесь про себе та здоров’я й життя своїх 
ближніх. Слід пам’ятати, що пожежа – не випадковість, 
її можна попередити. Свято бережіть найвищу цінність, 
даровану Богом, – людське життя!

прИ поЖЕЖІ ДзВоНІть – 101

Чортківський районний відділ 
Управління Державної інспекції 

техногенної безпеки

На підставі вимог ст. 10-14, 17, 18, КЗпП України 
Колективний договір укладається на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форм власності 
і господарювання, які використовують найману працю і 
мають права юридичної особи.

Колективний договір укладається між власником або 
уповноваженим ним органом (особою) з однієї сторо-
ни і одним або кількома профспілковими чи іншими 
уповноваженими на представництво трудовим колек-
тивом органами.

Колективний договір може передбачати додаткові по-
рівняно з чинним законодавством гарантії, соціально-
побутові пільги.

Колективні договори підлягають повідомній реєстра-
ції місцевими органами державної виконавчої влади.

Положення колективного договору поширюється на 
всіх працівників підприємства, установи, організації 
незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є 
обов’язковими як для власника, так і для працівників.

Контроль за виконанням колективного договору про-
водиться безпосередньо сторонами, які його уклали.

Навмисне ухилення від укладання колективного до-
говору є грубим порушенням чинного законодавства 
і має наслідком притягнення до відповідальності (на-
кладення штрафу).

За додатковою інформацією просимо звертатись 
в управління праці та соціального захисту населен-
ня райдержадміністрації за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка (готель «Таня», 4-й поверх). Тел.: 2-33-66 
(відділ праці).

Роман ДАнИЛЬЧАК, 
заступник начальника управління праці 

та соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Актуальною проблемою сучасної 
медицини є боротьба із захворю-
ваністю на інфекційну патологію. 
Завдяки медичній науці людство 
отримало можливість знизити за-
хворюваність і смертність від бага-
тьох інфекційних хвороб. Створення 
вакцин стало точкою відліку в зни-
женні кількості хворих на смертель-
но небезпечні недуги, як дифтерія, 
правець, поліомієліт, сказ, та лікві-
дації такого тяжкого захворювання, 
як натуральна віспа. Спроби про-
водити захист від натуральної ві-
спи введенням невеликої кількості 
збудника хвороби проводились ще 
в Х-ХІ ст. в Азії, що призводило до 
виникнення захворювання в легкій 
формі і убезпечувало пацієнтів в 
майбутньому від цієї хвороби. Але 
в частини пацієнтів це призводило 
до важкого перебігу хвороби і навіть 
смерті від віспи.

Точкою відліку систематичної 
профілактики натуральної віспи та 
профілактичних щеплень як проти-
епідемічних заходів стало успішне 
проведення в 1798 р. Едвардом 
Дженнером захисту від натураль-
ної віспи завдяки щепленню віру-
сом коров’ячої віспи (нетяжкого за-
хворювання). В 1885 р. Луї Пастер 
створив першу вакцину для захисту 
людини від сказу. Анатоксини від 
дифтерії та правця почали застосо-
вувати на поч. XX ст., протитубер-
кульозну вакцину Кальметта – Гере-
на (БЦЖ) – в 1927 р., поліовакцину 
Солка – 1955 р., вакцини від кору та 
паротиту – в 60-х рр.

Результатом щеплення є форму-
вання специфічного післявакциналь-
ного імунітету – несприйнятливості 
до захворювання, яке викликається 
збудниками тих чи інших інфекцій-
них хвороб. Важливе значення для 
захисту від епідемій є таке поняття, 
як «колективний» імунітет. Що біль-
ше людей мають імунітет до тієї чи 
іншої хвороби, то меншою є віро-
гідність виникнення захворювання 
та розвитку епідемії. Наприклад, 
якщо в дитячому колективі є одна 

нещеплена дитина, вона все-таки 
добре захищена від захворювання, 
оскільки їй немає від кого інфіку-
ватися. Одна з концепцій, висунута 
Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я, твердить: «Епідемічної 
безпеки можна досягти завдяки ви-
сокому охопленню населення профі-
лактичними щепленнями (не менше 
95 відсотків) та наявності адекватної 
імунної відповіді (у 90 відсотків вак-
цинованих)».

З 1 листопада 2011 року вступив у 
дію новий календар профілактичних 
щеплень. Він дещо відрізняється 
від того, який був раніше, і має за-
безпечити епідемічне благополуччя 
на території нашої держави. Най-
більшим плюсом нового календаря 
вакцинації медики вважають зміни 
щодо щеплення проти коклюшу, 
дифтерії та правця. Тепер для вак-
цинації дітей на першому році життя 
проти цих недуг може використову-
ватись вакцина як із ацелюлярним, 
так і з цільноклітинним кашлюковим 
компонентом, що зменшить кіль-
кість побічних реакцій на введення 
цієї вакцини.

При проведенні вакцинації проти 
поліомієліту для перших двох ще-
плень, як і раніше, використовува-
тимуть інактивовану вакцину, а ось 
для З-6-х щеплень – оральну полі-
омієлітну. Проте у новому календа-
рі визначено, що діти можуть бути 
вакциновані ІПВ, яка вважається 
більш безпечною, за всією схемою. 
Але оскільки держава закуповує 
вакцину ІПВ тільки для перших двох 
щеплень, то батьки за бажанням за 
власні кошти можуть придбати інак-
тивовану поліомієлітну вакцину і для 
всіх наступних, яка може бути за-
стосована як окремо, так і в складі 
комбінованих вакцин.

Згідно з новим календарем при-
пинено ревакцинацію проти паро-
титу та краснухи у 15 років, тубер-
кульозу в 14 та гемофільної інфекції 
у 5 місяців.

На сьогодні є багато дітей, які 
своєчасно не отримали щеплен-

ня. В новому календарі детально 
роз’яснено, в якому віці і проти яких 
захворювань можна дощеплюва-
ти дитину. Крім того, якщо дитині 
не зроблено певного щеплення, 
то медики продовжують наступні 
з дотриманням мінімальних інтер-
валів. Новий календар щеплень не 
встановлює обмеження для невак-
цинованих дітей щодо відвідування 
садочків чи організованих груп. На-
томість рішення про прийняття такої 
дитини до садка приймає керівник 
закладу.

Новий календар вніс зміни в робо-
ту аптек. Зокрема, документ змінює 
порядок відпуску вакцин, придбаних 
на замовлення. Продаж вакцин та 
анатоксинів дозволено тільки за на-
явності рецепта лікаря та термокон-
тейнера з холодовим елементом, в 
якому препарати доставлятимуться 
до лікувального закладу. При реалі-
зації цих засобів провізор чи фар-
мацевт повинен вказати на рецепті 
дату та час відпуску медикаментів. 
Без цього документа жоден мед-
працівник не має права робити ще-
плення купленою за батьківські ко-
шти вакциною.

Ще одним нововведенням при 
проведенні профілактичних щеплень 
є оформлення письмової «Згоди на 
збір та обробку персональних да-
них». Відтепер для проведення про-
філактичних щеплень та внесення 
даних про них у медичну документа-
цію дитини батьки повинні дати на 
це письмову згоду.

Зоряна ЛЕСЕЙКО, 
лікар-педіатр вищої категорії

Коли вогонь – не друг

Про колективні договори Хвороба Моргелонів – 
небезпечне захворювання

Знову про щеплення: 
що нового?

Управління Пенсійного фонду України в Чортківському райо-
ні оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу.
До участі в конкурсі допускаються особи непенсійного віку, які 

мають громадянство України, досконало володіють державною 
мовою, мають повну вищу юридичну освіту, навики роботи на 
персональному комп’ютері, стаж роботи за спеціальністю не 
менше З років.
Довідкова інформація за тел. 2-12-52.
Прийом документів – протягом місяця з дня оголошення конкурсу.



06.40 Крок до зірок
07.10 Д/ф «Світ 
тварин з Джеродом 
Міллером»
07.40 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.05 Як це?
09.30 Ближче до 
народу
10.00 Хто в домі 
хазяїн?
10.20 Крок до зірок
11.00 Шеф-кухар країни
11.50 Кумири і кумирчики
12.15 Караоке для дорос-
лих
12.55 Атака магії
13.25 Біатлон. Мас-старт 
(жін.)
14.10 Маю честь запро-
сити
14.55 Хокей. Матч 
зірок
17.25 Біатлон. Естафета 
(чол.)
18.05 Діловий світ
18.35 Святковий концерт 
«Україна-Я-Україна» до 
Дня Соборності
20.40 Головний 
аргумент
20.50 Офіційна 
хроніка
21.00 Підсумки 
тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Новини 
Європи
 

06.55 М/ф «Самотній 
воїн»
08.30 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.00 М/с «Месники»
10.25 М/с «Тімон і 
Пумба»
10.50 Дикі і смішні
11.15 Хованки
12.10 Смакуємо
12.45 Я так живу
13.10 Шість 
кадрів
13.40 Міняю жінку
14.50 Зірки в опері
16.10 Х/ф «Три 
напівграції»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни
22.25 Т/с «Інтерни»
22.50 Світське 
життя
23.50 ТСН-Тиждень
 

06.40 Найрозумніший
08.15 Формула 
кохання
09.20 Школа доктора 
Комаровського
10.00 Неділя з 
Кварталом
11.00 Т/с «Відкричать 
журавлі»
15.30 Новорічна Велика 
різниця
17.30 Д/ф «Друге пришес-
тя Ванги»
20.00 Подробиці тижня
21.00 Т/с «Все, що нам 
потрібне»

06.20 Світ 
православ`я
07.10 Ера здоров`я
07.35 М/ф
07.50 Корисні 
поради
08.00 Шустер-Live
12.35 Глибинне 
буріння
13.05 Православна 
енциклопедія
13.30 Зелений 
коридор
13.45 Біатлон. Естафета 
(жін.)
15.05 В гостях у 
Д.Гордона
16.45 Біатлон. Мас-старт 
(чол.)
17.25 Перші юнацькі 
зимові Олімпійські ігри. 
Щоденник
17.35 Золотий гусак
18.00 Світ атома
18.25 Новорічний вогник 
на Першому
21.00 Підсумки дня
21.35 Зворотний 
зв’язок
21.45 Творчий вечір 
А.Демиденка
23.00 Ера здоров`я
23.30 Експерт на 
зв’язку
23.50 Оперативний 
об’єктив
00.15 Скарбничка

 
06.30 М/ф «Смурфи»
08.10 Світське життя
09.05 Хто там?
10.00 М/с «Месники»
10.25 М/ф «Тімон і 
Пумба»
10.50 Світ навиворіт: 
Камбоджа
11.45 Пекельна 
кухня
13.10 Голос країни
15.15 Х/ф «Доктор 
Дуліттл»
16.50 Велика різниця по-
українському
17.45 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Три напів-
грації»
23.25 Х/ф «Міцний 
горішок 2»
 
 
06.15 Велика 
політика
08.25 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
10.45 Найрозумніший
12.40 Т/с «Відкрий, 
це я»
16.30 Пороблено на 
Україні
17.25 Вечірній квартал. 
Новий рік
20.00 Подробиці
20.30 Новорічна Велика 
різниця
22.30 Концерт 
“Своя колія. До дня 
народження 
В.Висоцького»
00.40 Х/ф «Блаженство»

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.35 Експерт на зв`язку
07.20 Тема дня
07.45 М/ф
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф «Темна мате-
рія»
10.00 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. 
Любов
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.20 Х/ф «Парад 
планет»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50 Біатлон. Спринт 
(чол.)
17.10 Т/с «Ставка більша 
за життя»
18.05 Перші юнацькі 
зимові Олімпійські ігри. 
Щоденник 
18.15 221. Екстрений 
виклик
18.20 Новини
18.40 Магістраль
19.00 Наша пісня
19.45 Новорічний жарт
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня 
21.20 Плюс-мінус
21.25, 22.50 Шустер- Live

 
06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.05 Сімейні мелодрами
11.00 Не бреши мені
12.00 Чесно
12.55 Т/с «Клон 2»
14.35 Зірка+зірка
17.00 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні 
мелодрами
18.35 Не бреши мені
19.30 ТСН
20.15 Велика різниця по-
українськи
21.10 Х/ф «Міцний горі-
шок»
23.25 Х/ф «Області тем-
ряви»
 

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00 Новини
12.15 Т/с «Псевдонім 
Албанець 3»
13.10 «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Обручка»
19.10 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній квартал
22.30 Велика політика
01.10 Х/ф «Російська 
гра»

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.20 Тема дня
07.45 М/ф
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Аудієнція
12.40 Ближче до народу
1.10 Крок до зірок
13.50 Х/ф «Чоловік собаки 
Баскервілів»
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50 Біатлон. Спринт (жін.)
16.50 Т/с «Ставка більша 
за життя»
18.05 Перші юнацькі зимові 
Олімпійські ігри. Щоденник 
18.15 221. Екстрений виклик
19.00 Про головне
19.25 Концерт Вітаса «По-
вернення додому»
20.55 Офіційна хроніка
21.25 Плюс-мінус
21.30 Світ спорту
21.50 Богатирські ігри
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку
 

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
09.55 Сімейні мелодрами
10.50 Не бреши мені
11.50 Ілюзія безпеки
12.45, 13.35 Т/с «Клон 2»
14.25 Зірка+зірка
17.00, 19.30, 23.10 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф «Ясновидиця»
23.25 Х/ф «Нічний про-
давець»
 

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якості
13.20 Т/с «Псевдонім 
Албанець 3»
14.15 «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Дар»
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Пандора»
22.35 Т/с «Псевдонім 
Албанець 3»
23.50 Х/ф «Караюча сила»

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.20 Тема дня
07.45 М/ф
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Кордон держави
12.40 Х/ф «Жили три 
холостяки»
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50 Х/ф «Час відпочинку 
від суботи до понеділка»
17.15 Т/с «Ставка більша 
за життя»
18.15 221. Екстрений виклик
19.00 Про головне
19.30 Перші юнацькі 
зимові Олімпійські ігри. 
Щоденник
19.45 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
20.30 Зимовий жарт
20.55 Офіційна хроніка
21.25 Плюс-мінус
21.30 Світ спорту
21.50 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку
 

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
09.55 Сімейні мелодрами
10.50 Не бреши мені
11.50 Потойбічна Україна
12.45, 13.35 Т/с «Клон 2»
14.25 Зірка+зірка
17.00, 19.30, 23.40 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Пекельна кухня
22.40 Ілюзія безпеки
23.55 Х/ф «Антибумер»
 

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якості
13.20 Т/с «Псевдонім 
Албанець 3»
14.15 «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Дар»
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Пандора»
22.35 Т/с «Псевдонім 
Албанець 3»
23.50 Х/ф «Санта на продаж»

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.35 Експерт на зв`язку
07.20 Тема дня
07.45 М/ф
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Наша пісня
10.10 Легко бути жінкою
11.00 Темний силует
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Хай щастить
12.40, 15.50 Х/ф «Чорний 
трикутник»
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
17.00 Т/с «Ставка більша 
за життя»
18.05 Перші юнацькі зимові 
Олімпійські ігри. Щоденник
18.15 221. Екстрений виклик
19.00 Надзвичайно зіркова 
зустріч
20.55 Офіційна хроніка
21.25 Плюс-мінус
21.30 Світ спорту
21.45 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
22.30 Контрольна робота
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку
 

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
09.55 Сімейні мелодрами
10.50 Не бреши мені
11.50 Чесно
12.45 Т/с «Клон 2»
14.30 Зірка+зірка
17.00, 19.30, 23.25 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Міняю жінку
22.25 Потойбічна Україна
23.45 Х/ф «Жмурки»
 

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якості
13.20, 22.35 Т/с «Псевдо-
нім Албанець 3»
14.15 «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
15.15 Судові справи
16.05 Т/с «Дар»
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Пандора»
23.50 Х/ф «Ніч самотнього 
пугача»

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.35 Експерт на зв`язку
07.20 Тема дня
07.45 М/ф
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Золотий трюк
12.30 Театральні сезони
13.20 Шеф-кухар країни
14.10 Право на захист
14.30 Армія
14.40 Вікно до Америки
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50 Х/ф “Незваний друг”
17.15 Т/с “Ставка більша 
за життя”
18.15 221. Екстрений виклик
19.10 Перші юнацькі 
зимові Олімпійські ігри. 
Щоденник
19.20, 21.50 Святковий 
концерт до 60-річчя укра-
їнського телебачення
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс-мінус
21.30 Світ спорту
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
09.55 Зірки в опері
11.15 Х/ф «Мабуть боги 
з`їхали з глузду»
13.10 Х/ф «Мабуть боги 
з`їхали з глузду 2»
14.55 Х/ф «Психопатка»
17.00, 19.30, 23.15 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Х/ф «Діамантова 
рука»
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф «Гарячі новини»
23.30 Х/ф «Олігарх»
 

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Х/ф «Сніжний янгол»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якості
13.25 «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
14.25 Сімейний суд
15.25 Судові справи
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Шандора»
22.35 Т/с «Псевдонім 
Албанець 3»
23.50 Позаочі
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Програма телепередач 7

18 січня. Тривалість дня – 8.36. Схід – 7.50. Захід – 16.26. Святий вечір

ПОНЕДІЛОК
17 січня

ВІВТОРОК
18 січня

СЕРЕДА
19 січня
ЧЕТВЕР

20 січня
П`ЯТНИЦЯ

21 січня
СУБОТА

22 січня
НЕДІЛЯ

16 січня

Вважати недійсними

ПРОДАюТЬСЯ
3-кімнатна квартира в смт Заводське. Є ін-

дивідуальне опалення, дві лоджії. Загальна площа 
– 65 кв. м. 

Тел.: 096-462-91-65; 
095-531-13-78.

3-кімнатна квартира з гаражем по вул. 
Січинського, 6 а (біля дитсадка № 9). Ціна 
договірна.

Тел. 067-274-21-95.

кафе-бар “Лісова пісня”, що знаходиться в смт 
Заводське, в лісі, площею 170 кв. м.

Тел. 097-492-20-94.

3-кімнатна приватизована квартира в смт 
Заводське по вул. Спортивній, в 4-поверховому 
будинку, на 3-му поверсі, загальною площею 71 кв. м. 
Зроблений євроремонт, встановлено індивідуальне 
опалення, пластикові вікна. Разом з квартирою 
продається гараж площею 37 кв. м.

Тел.: 2-06-22 (після 19-ї год.); 096-950-90-35.

Ремонт 

мікрохвильовок, 
холодильників. 

Виклик.

тел.097-687-98-83

інвентарну справу та свідоцтво 
про право власності на нерухоме 
майно серії САА за № 841754, ви-
дані Угринською сільською радою 
10 червня 2004 р. на ім`я: БАЛА-
КУНЕЦЬ Євгенія Миколаївна та 
БАЛАКУНЕЦЬ Михайло Петрович.

книгу обліку доходів та витрат, 
видану ДПІ у Чортківському районі 
24 травня 2005 р. на ім`я: ПП СНІ-
ГУР Ольга Володимирівна.

пенсійне посвідчення серії ААД за 
№ 589251, видане управління ПФУ в 
Чортківському районі 16 вересня 2009 
р. на ім`я: КНОБЕЛЬ Анна Василівна.

Державна податкова інспекція у Чорт-
ківському районі повідомляє, що згідно 
з пп. 4 пп. 291.5.1 Податкового кодек-
су України від 2 грудня 2010 року за № 
2755-VІ з 1 січня ц. р. не можуть бути 
платниками єдиного податку суб’єкти гос-
подарювання (юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці), які здійснюють видо-
буток, виробництво, реалізацію дорого-
цінних металів і дорогоцінного каміння, у 
тому числі органогенного утворення.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про дер-
жавне регулювання видобутку, виробни-
цтва і використання дорогоцінних мета-
лів і дорогоцінного каміння та контроль 
за операціями з ними» від 18 листопада 
1997 р. за № 637/97-ВР:

– дорогоцінні метали – золото, срібло, 
платина і метали платинової групи (пала-
дій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-
якому вигляді та стані (сировина, сплави, 
напівфабрикати, промислові продукти, 
хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт 
тощо);

– дорогоцінне каміння – природні та 

штучні (синтетичні) мінерали в сировині, 
необробленому та обробленому вигляді 
(виробах);

– дорогоцінне каміння органогенного 
утворення – перли і бурштин в сировині, 
необробленому та обробленому вигляді.

Також повідомляємо, що суб’єкти гос-
подарювання – юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці, які здійснюють реаліза-
цію виробів із дорогоцінних металів і до-
рогоцінного каміння, з 1 січня поточного 
року зобов’язані перейти на загальну сис-
тему оподаткування та згідно з вимогами 
Закону України від 6 липня 1995 року за 
№ 265/95-ВР “Про використання реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та по-
слуг” зареєструвати реєстратори розра-
хункових операцій для торгівлі виробами 
із дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння.

Володимир ДУТКА, 
заступник голови комісії 

з проведення реорганізації ДПІ 
у Чортківському районі

ДПІ інформує

Колектив працівників Чортківського педа-
гогічного училища ім. О.Барвінського сумує з 
приводу смерті колишнього викладача МОС-

КАЛЬОНОВОЇ Валентини Григорівни та вислов-
лює щирі співчуття родині покійної.

За даними Держкомстату України величина індек-
су споживчих цін (індексу інфляції) у грудні 2011 року 
становила 100,2 % по відношенню до листопада 2011 
року і 104,6 % до грудня 2010 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у 
грудні 2011 року становив 100,1 % по відношенню до 
листопада 2011 року та 103,7 % до грудня 2010 року.

Статистика інформує
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Вітання8

19 січня. Тривалість дня – 8.38. Схід – 7.50. Захід – 16.28. богоявлення Господнє

Вітання

5 січня о 18-й год. – хлопчик (3 кг 490 
г, 51 см) в ольги заєць з м. Чортків;

6 січня о 5 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 
900 г, 53 см) у Надії гураль зі с. Білий 
Потік,

о 15 год. 30 хв. – дівчинка (2 кг 945 г, 
50 см) в ольги ВозьНої зі с. Свидова;

8 січня о 17 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 
255 г, 53 см) в ольги мИКуляК зі с. Рос-
охач;

10 січня о 13 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 
250 г, 53 см) у Віри тКачИшИН з м. Чортків,

о 17 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 330 г, 
52 см) в оксани ДЕрЕНюК зі с. Ридо-
дуби,

хлопчик (3 кг 760 г, 59 см) у марії за-
КрЕВСьКої зі с. Заболотівка;

11 січня в 00 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 
600 г, 52 см) у зоряни рогатИН зі с. Ориш-
ківці Гусятинського району,

в 00 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг, 51 см) 
в оксани запотІчНої зі с. Біла.

З народженням 
тебе, малятко!

У Чортківському 
пологовому будинку 

за період з 5 по 11 січня ц. р. 
народилося 5 дівчаток 

і 4 хлопчики:

Родовід

Щиро вітаємо дорогого батька, 
дідуся і чоловіка

Петра Наумовича ЧУЙКА
з м. Чортків.
Вас вітаєм із 70-річчям,
Радості бажаємо, добра,
Сонячної днини, 
                          довголіття,
Доброго здоров`я
                        Вам сповна.
Щоб теплом 
            наповнилась оселя,
Шанували друзі і рідня,
Будьте життєрадісні, 

                                                           веселі,
Хай Вас Бог оберіга щодня.
Хоч не втримать роки на припоні –
Хай повік Вас обминає сум,
Хай ще довго воронії коні
Калиновим мостом Вас несуть.

З повагою і любов`ю – сини, донька, 
невістка, зять, онуки Даринка, Катеринка, 

Данилко, Софійка, Алінка, дружина.

Сердечно вітаємо з 60-річним ювілеєм
Василя Йосиповича ЮРКІВА

зі с. Білобожниця.
У цей гарний зимовий день 

просимо у Господа Бога міц-
ного здоров`я для нашого 
дорогого іменинника, бо це у 
житті найцінніше.

Що найкраще в серці маєм,
У цей день Тобі бажаєм.
Щастя без ліку, гарного на-

строю та довгого віку.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо – у вічній далекій дорозі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось при кожній хвилині.
Міцного здоров`я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.
Хай Матінка Божа дарує тепло
На многії літа, любов і добро.

З повагою – родини Юрківих 
зі с. Улашківці та Майдаників 

з м. Чортків.

11 січня відсвяткував своє 60-річчя
Іван Васильович СОВ`ЯК

із с. Угринь.
Вже ключами відлетіли в край далекий журавлі,
І берізки пожовтілі шлють листочки до землі,
Осінь щедра і барвиста завітала в нашу хату,
Щоб калиновим намистом дідуся вітати й тата
З ювілеєм, із роками, 
                        що прожив Ти щедро й плідно,
Ти усім ділився з нами, не жалів нічого, рідний.
Ти працюєш без утоми у турботах день при дні,
Щоб достаток був удома, тепло й затишно в сім’ї.
Дітям – поміч і надія, 
                             люблячий дідусь – онукам.
І робити все уміють працьовиті Твої руки.
Те, що маємо сьогодні, ми завдячуєм Тобі,
Найдорожчий, найрідніший, 
                                    щастя Ти даруєш всім.
Ви із мамою в любові разом – років 39,
Кожен з них такий чудовий і глибокий має зміст,
Навпіл ви ділили щастя, смуток, радість і тривогу,
Змогли здолати все удвох 
                              й нам прийти на допомогу.
Ми бажаємо у парі вам ще довго-довго жити
І своєю нас любов’ю й добротою обігріти.
Нехай світять ясні зорі, ясне сонце в небі сяє
Й восени для вас надворі квіти пишно розцвітають.
Щоб міцним було здоров’я і приємними новини,
Щоб достатком хата повна 
                                 у всіх нас була щоднини,
Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди
І щоб міцно всі тримались гілочки одного роду...
Щоб раділи все внучатам, вони вас не забували,
Щоб Тобі, наш любий тату, 
                                   вони настрій піднімали.
Щоб завжди Ти був бадьорим 
                              і тримав спортивну форму.
Здоров’я, сили, витривалості бажаєм, 
                    любий тату, на многії, многії віки.
З повагою – доньки Ліля і Оксана, зяті Та-

рас і Василь, онуки Іванко, Максимко і Оля.

Щиро вітаємо з 25-річчям і Днем Ангела 
коханого чоловіка і люблячого батька

Василя Богдановича ШИШКУ.
Тебе, рідненький, 
                  раді ми вітати –
Твій день народження 
                                настав,
Бо Ти для нас – 
            один єдиний в світі,
І зігріває нас Твоя любов!
Тож хай міцним здоров`я 
                           Твоє буде

І в радості минають дні Твої,
Хай довго стукає ще серце в грудях
На щиру втіху всій Твоїй сім`ї.
Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є,
Хай силу й здоров`я Тобі Він дає.

З любов`ю – кохана дружина 
і синочок.

Щиро вітаємо з Днем народження 
і Днем Ангела дорогого синочка, 

брата і онука
Василя САДОВСЬКОГО.

Ми Тебе вітаємо 
            із великим святом
І Тобі бажаєм радості 
                                багато.
Виростай розумним, 
           добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький,
Ти завжди щасливий!
Виростай на радість 
            і батькам, і рідним,

Будь для мами лагідним, 
А для друзів – вірним!
Гарно Тобі вчитися, щоби більше знати,
Бо цікавого, Вітальчику, в світі є багато.
Щоб в житті не знав Ти горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди.

З любов`ю – тато, мама, брат Тарас, 
бабусі Оля і Леся, дідусь Іван, 

стрийко Микола з сім`єю, 
дядько Віталик з сім`єю.

Щиро вітаємо з 45-річчям 
найріднішу людину, доньку, сестру

Любов Вікторівну БЕРЕЗОВСЬКУ
зі с. Мухавка.
Бажаємо, щоб доля 
                            дарувала
В зимовім сонці 
                    весняне тепло,
Щасливою була 
                    життєва нива,
А для печалі місця 
                               не було.
Нехай людська повага, 

                                  щастя, радість і добро
Крокують з Тобою в майбуття.
Хай Матір Божа береже від бід,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа,
Ангел-хоронитель за руку веде 
                                               ще сотню літ.
Хай голубкою білою мрія зліта,
Хай в щасті й здоров`ї проходять літа,
Хай мир і любов будуть в домі завжди,
Хай Господь захистить від печалі й нужди.

З великою повагою – мама, сестра 
Надія з сім`єю і вся велика родина.

Шкода, що храм Св. Миколая у Колин-
дянах знаходиться трохи вбік від гостинця, 
інакше б сьогодні, у часі різдвяних свят, 
тут би не було відбою від подорожуючих. 
І коли нас запросив одного січневого ве-
чора директор місцевого ПАП «Нічлава», 
депутат районної ради Володимир Залі-

щук оглянути шопку, встановлену побіля 
церкви, що передає таїнство народження 
Божого Дитяти, – нашому взору відкрився 
справжній витвір мистецтва, що простяг-
нувся на кілька метрів: скеляста природа 
Палестини, у центрі композиції  – Йосип 
і Марія, що схилилися над Немовлям у 
бідній яскині, а ось фігури пастушків з яг-
нятком, що «на колінця припадають, Царя-
Бога вихваляють…», з іншого боку поспі-
шають справжнісінькі три царі зі Сходу у 
чалмах… А вгорі – хто це? Білий Ангел, 
що сповістив цю благу вість. Доповнюють 
композицію фігури на повен зріст госпо-
даря і господині, котрі сідають за Святу 
вечерю в українській сільській оселі.

Уже вдруге поспіль взялися за цю кро-
пітку справу місцеві прихожани. Але цьо-
горіч у значно більших масштабах. Осно-
вна ідея походила від старшої сестриці 
церкви Олександри Липової, котра, видно 
з усього, просто живе церковним життям. 
Це вона разом зі своєю невісткою Тетя-

ною Липовою та сільчанкою Ольгою По-
жарнюк ще від Миколая тут трудилися, 
а також старші брати Степан Процьків, 
Іван Стець, Сергій Шемлей, Володимир 
Дереш, Михайло Липовий. Просила се-
стриця згадати в газеті й парафіян Михай-
ла Бойчука, Миколу Липового, Михайла 

Ірху, Петра Боровського. Адже робота тут 
проведена велика: потрібно було збити 
каркас, виконати чимало декоративно-
оздоблювальних робіт з дерева, каменю, 
тканин. За фігурками їздили до Теребовлі, 
криницю виготовили Іван Явний і Петро 
Боровський, млина – Євген Гургач, хату 
– Василь Шутка і його син Ярослав. Усе 
зроблено власними руками. А духовними 
натхненниками були, звісно, ж місцевий 
парох отець Степан Кричковський і їмость 
пані Оксана. 

Особливо ефектно виглядає шопка уве-
чері, коли вона ледь-ледь підсвічується 
вогнями. Поринувши у неймовірну тишу, 
немов і справді стаєш свідком народження 
Божого Сина. Якщо ви тут ще не бували, 
обов’язково завітайте. Подібного витвору 
мистецтва, не побоюся цього стверджува-
ти, годі де й пошукати.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Педагогічний колектив, учні 
Ридодубівської ЗОШ І – ІІ ст. 

та їх батьки щиро вітають з Днем Анге-
ла директора ПАП «Дзвін» 

Василя Степановича ГРАДОВОГО 
і складають слова палкої вдячності 

за спонсорську допомогу.
Ваш професіоналізм, багаторічна послі-

довна та наполеглива праця повсякчас спри-
яють вагомим внескам у розвиток соціальної 
сфери, забезпечують повагу поміж селян. Ми 
пишаємося тим, що нам випала можливість 
працювати поруч з Вами і досягати разом 
професійних висот. Нехай доля шле Вам до-
бро і щастя, міцне здоров`я та достаток, а 
віра, надія та любов будуть вірними супут-
никами на Вашому життєвому шляху. Нехай 
тепло і затишок родинної оселі надійно захи-
щають Вас від негараздів, а в майбутньому 
на Вас чекає ще багато наповнених корис-
ними справами і земними радощами років.
Живіть довго, в щасті, благополуччі та при 
доброму здоров`ї!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Духовне

«Над Вертепом звізда ясна 
на весь світ засіяла…»

ПОДЯКА
Цьогорічні зимові канікули запам`ятаються 

нам надовго. Бо завдяки старанням нашого 
класного керівника, надзвичайно енергій-
ної, ініціативної людини Ніни Миколаївни 
Пастухової ми побували в столиці Украї-
ни. Київ порадував і вразив нас не лише 
красунею-ялинкою на Майдані Незалеж-
ності, а й екскурсіями до Києво-Печерської 
лаври, цирку, обідом в Могилянці, відвід-
инами MсDonalds, прогулянкою Дніпровими 
кручами та ін. Скільки нафотографувалися, 
а як багато вражень дістали! Велике спасибі 
й нашим батькам за розуміння і матеріальну 
підтримку такої пам`ятної та дуже потрібної 
мандрівки.

З вдячністю – учні 6 “в” класу 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5.

Щиросердечно вітаємо чоловіка, 
тата, дідуся

Юрія Йосиповича СТЕПАНЮКА
з його 80-річчям.

Летять роки, 
               як лебеді у вирій,
Життя іде, 
               його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років 
                зичимо прожить.
Хай будуть поруч 
                         віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

З любов`ю – дружина Ліда, донька 
Таня з Італії, внучка Христя, 

зять Олег, правнучка Анастасія, 
а також вся родина.


