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Виходить з 1939 року

Від свята до свята

19 січня християни відзначають Хрещення Господнє або Йор-
дан. У цей день люди, прославляючи Спасителя світу, вітають 
один одного словами:

 – Христос хрещається!
 – В ріці Йордані! 
 Ісус Христос прийняв хрещення Івана Хрестителя на річці 

Йордан. Коли Ісус вийшов на берег, небеса розкрилися, і на 

Його плече опустився голуб, а з небес почувся голос Бога-Отця, 
Котрий назвав Ісуса Своїм Сином. Звідси і назва – Богоявлення. 
Збігаються два величні свята в один день – 19 січня. Своїм хре-
щенням Спаситель започаткував Таїнство водохрещення. 

Уранці в церквах відбувається Богослужіння, опісля урочис-
тою процесією християни йдуть до водойм для освячення води. 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Най у вас святиться, веселиться, 
святая йорданськая водиця!..»

Шановні краяни!

Український народ 22 січня щорічно святкує 
День Соборності України. Це свято нагадує нам, 
що Україна не розділена, немає окремої Східної 
та Західної України, а що у нас єдина держава і ми 
– єдиний народ! Отже, прийміть найкращі приві-
тання з нагоди найвеличнішого свята українсько-
го народу – Дня Соборності незалежної України! 
Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя 
для відродження незалежної соборної демокра-
тичної України й утвердження національної ідеї. У 
розмаї жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші 
сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і 
Захід України. 

Віримо, що територіальна цілісність України, 
скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, на-
віки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути 
свідомі того, що лише в єдності дій та соборнос-
ті душ можемо досягти величної мети – побудови 
економічно й духовно багатої, вільної й демокра-
тичної України, якою пишатимуться наші нащад-
ки. Плекаймо ідею загальнонаціональної єдності, 
повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, при-
несені на вівтар незалежності, соборності, дер-
жавності. 

Згадаймо нашого земляка, організатора 
національно-патріотичної підпільної організації 
Володимира Мармуса, котрий чотири десятиліття 
тому до річниці проголошення Української народ-
ної республіки та річниці Акта злуки ЗУНР з УНР 
із групою однодумців підготували акцію протесту 
проти русифікації в Україні, арештів серед україн-
ської інтеліґенції з вимогою свободи друку, мітин-
ґів і зібрань. Володимир Мармус написав листівки 
«Свободу українським патріотам!», «Ганьба політи-
ці русифікації!», «Хай живе зростаючий український 
патріотизм!» і вночі проти 22 січня 1973 у Чорткові 
вивісив із друзями 19 листівок і 4 жовто-блакитні 
прапори на чортківських будівлях, за що був за-
арештований та звинувачений в антирадянській 
діяльності. Шість років таборів суворого режиму 
та 5 років заслання не згубили віри в незалежність 
України та любові до України. Володимира Марму-
са так і не змогли «перевиховати». «Ми не прагли 
кидатися на амбразури чи когось обманювати, – 
розповідає пан Володимир. – Але й на краплю не 
розкаювалися у своїх позиціях. Ми всі були пере-
конані, що робимо правильно».

Тож хай наша діяльність, виборена героїчними 
вчинками патріотів, позначається світлими спра-
вами, спрямованими на розвиток і зміцнення 
України, на добробут і розквіт духовності народу. 
Зичимо усім громадянам України здоров’я і зла-
годи, сил та натхнення! Хай розум, воля і любов 
до рідного краю згуртовують нас для здійснення 
високої мети — процвітання соборної незалежної 
демократичної могутньої України, надійної запо-
руки добробуту й щасливого життя її народу!

Перший заступник голови 
районної держадміністрації
Р.ФІЛЯК

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Щороку, 22 січня, ми з вами відзначаємо дату, яка навічно вкар-
бувалася в історію України величним національним святом – Днем 
Соборності. 

Ухвала Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-
Української Народної Республіки була урочисто проголошена у 
Києві на Софіївському майдані 22 січня 1919 року. 

Соборність має величезну вагу для кожної держави, адже саме 
вона невіддільна від досягнення нею реальної державності, за-
безпечення справжнього суверенітету й незалежності народу.

 Однак втримати незалежність та єдність України на початку 
минулого століття не судилось нашим попередникам, але сама 
ідея соборності постійно жила у мріях українців. Саме тому з та-
кою енергією та силою вибухнуло прагнення українського народу 
бути єдиним цілим 22 січня 1990 року, коли мільйони українців, 
очолювані провідниками Народного Руху, побудували «живий 
ланцюг» від Києва до Львова, а трохи згодом реалізували свою 
багатовікову мрію – жити в соборній державі, проголосивши Акт 
незалежності України 24 серпня 1991 р.

Єднання нам 
потрібне й зараз, 
аби не втратити 

набутого та примножити добру славу України. 
Втішною ознакою сьогодення української політики є не лише 

декларація намірів, а й успішні спроби об’єднання патріотичних 
сил, їх реальне згуртування в об’єднані сили опозиції перед чер-
говими парламентськими виборами минулого року. Час засвідчив  
життєспроможність і життєздатність такого об’єднання україн-
ських державників-патріотів, прихильників демократії та позитив-
них прогресивних змін на краще в житті України.

Вірю, що сьогодні на нас із острахом і надією дивляться душі 
тих великих українців, які проголосили Акт Соборності у січні 1919 
року, та моляться, щоб ми не повторили їхніх помилок, зберегли  
вільну Україну для майбутніх поколінь. 

Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акта Злуки 
– це не тільки суспільна потреба, а й наш моральний обов’язок 
берегти світлу пам’ять про незліченні жертви, принесені україн-
ським народом на вiвтар незалежності, соборності, державності.

Адже сила українського народу – лише в єдності!
Тому – гуртуймося, працюймо, творімо і перемагаймо!
Для Бога й України!

З повагою – народний депутат України      
Іван СтОйКО

22 січня 2013 року о 16-й год. у приміщенні районного 
будинку культури ім. К.Рубчакової відбудуться урочисті за-
ходи з нагоди святкування 94-ї річниці з Дня Соборності та 
Свободи України, 95-ї річниці пам’яті Героїв Крут, 40 років з 
дня підняття синьо-жовтого прапора над Чортковом.

Оргкомітет

20 січня 2013 року о 17-й год. 
у приміщенні районного будинку культури ім. К.Рубчакової 

відбудеться концерт за участю 
народного артиста України Івана ПоПовича 

та учасників програми «Х-фактор».
 Вартість квитка 50-80 грн. 

Звертатися за телефоном 2-19-20.
Оргкомітет

Вітання Шановні жителі Тернопільщини!



№ 3 (8393), 18 січня 2013 року

На часі2

18 січня. Тривалість дня – 8.37. Схід – 7.50. Захід – 16.27. Іменини святкують Григорій, Роман, Поліна
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Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

У райдержадміністрації Документи

Аварія

Акценти

Минулого понеділка, 14 січня, перший заступник голови 
Чортківської районної державної адміністрації Р.Філяк провів 
апаратну нараду за участю заступника голови районної ради 
Л.Хруставки, міського голови М.Вербіцького, керівників струк-
турних підрозділів, відділів та управлінь райдержадміністра-
ції, ЗМІ. Першочергово Р.Філяк привітав присутніх зі старим 
Новим роком, подякував усім, хто приклався до організації 
та участі району в святі календарно-обрядового фольклору 
«Нова радість стала» та «Фестивалю різдвяної куті», яке від-
булося нещодавно в Тернополі. Традиційно начальник управ-
ління АПР І.Бабій зосередив увагу на питаннях підопічної йому 
сільськогосподарської галузі. Начальник районного фінансо-
вого управління Г.Ізвєкова, начальник управління Державного 
казначейства у Чортківському районі Я.Загайко доповіли про 
фінансові справи в районі станом на сьогоднішній день. На-
чальник відділу освіти РДА Т.Яремко виокремила питання хар-
чування школярів, господарські питання галузі, зокрема йшло-
ся про температурний режим в ЗОШ після зимових канікул. 
Не обминули увагою і діяльність навчальних закладів району, 
де числиться мала кількість учнів. Із даного питання буде про-
ведено нараду за участю компетентних осіб, оскільки, за сло-
вами начальника відділу освіти, не може існувати школа, де, 
приміром, навчається всього четверо учнів.

У ході наради також піднімались питання реєстрації безро-
бітних жителів села в районному центрі зайнятості; організації 
проведення громадських робіт; проведення аналізу промисло-
вого виробництва в 2012 році; питання виконавської дисциплі-
ни; перспективи впровадження в районі ефірного радіомов-
лення.

Начальник відділу з надзвичайних ситуацій РДА Б.Гусак до-
повів про останні летальні випадки, що мали місце на Чортків-
щині, спричинені пожежами. Так, полум’я забрало життя двох 
чоловіків у селах Біла та Капустинці. Трійко малолітніх дітей за 
останній тиждень отримало термальні опіки (2011-2012 р. н.).

Заступник голови райдержадміністрації І.Стечишин звернув 
увагу на проведення заходів у січні, в тому числі «Різдвяного 
розмаїття» (кінець місяця), Дня Соборності України, Дня пам’яті 
героїв Крут і 24-у річницю виведення військ з Афганістану.

Заступник голови районної ради Л.Хруставка висловив дум-
ки з приводу питання порядку реєстрації сільчан на біржі праці 
та з формування програми соціально-економічного розвитку 
району.

Міський голова М.Вербіцький в основному вів мову про гос-
подарські питання, які не вирішуються у зв’язку з проблемами 
щодо коштів.

У ході наради дано ряд доручень до виконання.
(За інф. веб-сайту РДА: www.oda.te.gov.ua/tchortkivska)

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 29 грудня 2012 року      № 270

Про районний бюджет на 2013 рік

Розглянувши подання районної держав-
ної адміністрації, висновки і рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань 
бюджету та відповідно до пункту 17 час-
тини першої статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” район-
на рада

ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг дохо-

дів районного бюджету на 2013 рік у сумі 
241049,963 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюдже-
ту визначити у сумі 236564,099 тис. грн., 
спеціального фонду бюджету 4485,864 
тис. грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видат-
ків районного бюджету на 2013 рік у сумі 
241049,963 тис. грн., у тому числі обсяг 
видатків загального фонду бюджету у сумі 
236159,099 тис. грн. та видатків спеціаль-
ного фонду бюджету 4890,864 тис. грн. 
за тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів (додаток 
№ 2) та головними розпорядниками ко-
штів (додаток № 3).

3. Установити профіцит загального 
фонду районного бюджету у сумі 405,0 
тис. грн., напрямком використання якого 
визначити передачу коштів із загально-
го фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) (додаток № 6).

4. Установити дефіцит спеціального 
фонду районного бюджету у сумі 405,0 
тис. грн., джерелом покриття якого ви-
значити надходження коштів із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 405,0 тис. грн. (додаток № 
6).

5. Установити розмір оборотного касо-
вого залишку бюджетних коштів районно-
го бюджету у сумі 500,0 тис. грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних 
трансфертів (додаток № 4) на 2013 рік

загального фонду:
– дотації вирівнювання, що переда-

ються з районних та міських (міст Києва і 
Севастополя, міст республіканського і об-
ласного значення) бюджетів у сумі 16203,9 
тис. грн.;

– коштів, що передаються до районних 
та міських (міст Києва і Севастополя, міст 
республіканського і обласного значення) 
бюджетів з міських (міст районного зна-
чення), селищних, сільських та районних у 
містах бюджетів у сумі 95,4 тис. грн.;

– додаткова дотація на вирівнювання 
фінансової забезпеченості місцевих бюд-
жетів у сумі 661,0 тис. грн.;

– інші додаткові дотації у сумі 66,5 тис. 
грн.;

спеціального фонду:
– субвенція з Державного бюджету міс-

цевим бюджетам на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених 
пунктах 1641,7 тис. грн.

7. Установити, що перерахування до-
тації вирівнювання місцевим бюджетам 
(коштів, що передаються до районного 
бюджету) здійснюється шляхом застосу-

вання нормативів щоденних відрахувань 
від надходжень доходів до загального 
фонду районного бюджету (Нагірянського 
сільського бюджету) згідно із додатком № 
4 до цього рішення.

8. Установити на 2013 рік:
обсяги повернення кредитів до район-

ного бюджету у сумі 30,0 тис. грн., у тому 
числі повернення кредитів до спеціально-
го фонду – у сумі 30,0 тис. грн.;

обсяги надання кредитів з районного 
бюджету у сумі 30,0 тис. грн., у тому числі 
надання кредитів із спеціального фонду у 
сумі 30,0 тис. грн. (додаток № 5).

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансу-
вання яких буде здійснено за рахунок ко-
штів бюджету розвитку (додаток № 7).

10. Установити обсяг резервного фон-
ду районного бюджету на 2013 рік у сумі 
156,0 тис. грн.

11. Затвердити перелік захищених ви-
датків загального фонду районного бюд-
жету на 2013 рік за їх економічною струк-
турою:

– оплата праці працівників бюджетних 
установ;

– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчуван-

ня;
– оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюдже-

там.
12. Затвердити в складі видатків район-

ного бюджету кошти на реалізацію місце-
вих та регіональних галузевих програм на 
загальну суму 1177,5 тис. грн. (додаток № 
8).

13. Розпорядникам коштів місцевих 
бюджетів забезпечити в першочергово-
му порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мі-
німальної заробітної плати; на проведен-
ня розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які спо-
живаються бюджетними установами. За-
твердити ліміти споживання енергоносіїв 
у натуральних показниках для кожної бю-
джетної установи виходячи з обсягів від-
повідних бюджетних асигнувань.

14. Надати право фінансовому управ-
лінню районної державної адміністрації в 
процесі виконання районного бюджету, у 
виняткових випадках, за обгрунтованим 
поданням головного розпорядника коштів 
здійснювати перерозподіл видатків за ко-
дом функціональної класифікації в розрізі 
економічної класифікації в межах загаль-
ного обсягу його бюджетних призначень 
по загальному фонду районного бюджету, 
а перерозподіл бюджетних призначень 
за кодами функціональної класифікації у 
межах загального обсягу головного роз-
порядника коштів районного бюджету по 
загальному фонду – за погодженням із по-
стійною комісією районної ради з питань 
бюджету.

15. Установити, що керівники бюджет-
них установ утримують чисельність пра-
цівників та здійснюють фактичні видатки 
на заробітну плату (грошове забезпечен-
ня), включаючи видатки на премії та інші 
види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної 
плати (грошового забезпечення), затверд-

женого для бюджетних установ у коштори-
сах або планах використання бюджетних 
коштів.

16. Надати право районній державній 
адміністрації здійснювати протягом 2013 
року розподіл додаткових обсягів та пере-
розподіл затверджених обсягів субвенцій 
з Державного бюджету України районно-
му бюджету на надання пільг, субсидій та 
допомог населенню в межах одного виду, 
виходячи з фактично нарахованих пільг, 
субсидій та допомоги населенню за по-
годженням із постійною комісією Чортків-
ської районної ради з питань бюджету, з 
наступним затвердженням районною ра-
дою.

17. Установити, що підприємства та 
господарські організації спільної власнос-
ті територіальних громад Чортківського 
району сплачують до загального фонду 
районного бюджету частину чистого при-
бутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) 
сплачується до районного бюджету на-
ростаючим підсумком щоквартальної 
фінансово-господарської діяльності у 2013 
році у строки, встановлені для сплати по-
датку на прибуток підприємств.

Відрахування частини чистого прибут-
ку (доходу) здійснюється підприємствами 
та господарськими організаціями у роз-
мірі 15 відсотків чистого прибутку (дохо-
ду), розрахованого згідно з положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку.

Розрахунок частини чистого прибутку 
(доходу) подається до органів Державної 
податкової служби у строки, передбачені 
для подання декларації з податку на при-
буток.

Інформацію про нарахування та сплату 
частини чистого прибутку (доходу) госпо-
дарські організації подають за підсумками 
2012 року та щоквартально протягом 2013 
року до виконавчого апарату Чортківської 
районної ради.

18. Надати право фінансовому управ-
лінню районної державної адміністрації:

18.1. Одержувати на договірних умовах 
короткотермінові позички в органах Дер-
жавної казначейської служби України без 
нарахування відсотків за користування 
цими коштами для покриття тимчасових 
касових розривів районного бюджету, 
пов‘язаних із забезпеченням видатків за-
гального фонду, у першу чергу на оплату 
праці працівників бюджетних установ та 
нарахування на заробітну плату, придбан-
ня продуктів харчування та медикаментів, 
оплату комунальних послуг та енергоно-
сіїв.

18.2. У процесі виконання районного 
бюджету розміщувати тимчасово вільні 
кошти районного бюджету на депозитних 
рахунках в установах банків з наступним їх 
поновленням до кінця року за погоджен-
ням з постійною комісією Чортківської ра-
йонної ради з питань бюджету у відповід-
ності до порядку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України.

19. Додатки 1-8 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію Чорт-
ківської районної ради з питань бюджету.

Голова районної ради 
В.ЗАЛІЩУК

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

У середу, 16 січня, о 18-й год. 35 хв. у нашому місті на вул. 
Копичинецькій трапилося подвійне зіткнення трьох машин. 
Водій Н., виїжджаючи автомобілем «Субару» з другорядної 
дороги, не пропустив інше авто «Volkswagen T4», внаслідок 
чого й відбулося ДТП. Через складні погодні умови водій 
авто «КІА» М. не розгледів вчасно аварії на дорозі й у свою 
чергу теж потрапив у прикру ситуацію. В результаті подвій-
ної аварії водії отримали закриті черепно-мозкові травми. 
Діагностовано у кожного струс головного мозку, а також 
учасники ДТП зазнали закритих травм грудної клітки, сер-
ця, суглобів, забоїв хребта, плечового суглобу, перелому 
кісток гомілки. Постраждалих було доставлено у травма-
тологічне відділення Чортківської ЦКРЛ.

За інформацією Миколи ПОгОРЕцьКОгО, 
начальника ДПРЧ – 6 ТУ МНС України 

в Тернопільській області

Фракція ВО «Свобода» у районній 
раді стурбована ситуацію, яка склала-
ся з формуванням районного бюджету 
на 2013 рік. Проект районного бюджету, 
який був поданий районною державною 
адміністрацією, як і всі 12 тисяч інших 
місцевих бюджетів країни, насправді 
сформований урядом «проффесіоналів» 
на чолі з Азаровим і доведений до безу-
мовного виконання його представникам 
на місцях в особі керівників місцевих 
державних адміністрацій.

Проекти місцевих бюджетів стали 
наслідком ухвалення аферистичного  
державного бюджету, яким уповільне-
но зростання заробітної плати бюд-
жетників, у рази знижено темпи росту 
заробітної плати в галузях економіки, 
частково призупинено фінансування га-
рантованих державою соціальних пільг, 
доведено обсяг державного боргу до 
величини, що перевищує річний обсяг 
доходів державного бюджету.

При цьому в найкатастрофічнішому 
стані опинилися саме районні бюдже-
ти, обсяг доходів яких зменшується, а 
обсяг делегованих державою повнова-
жень зростає. Не забезпечивши районні 

бюджети розрахунковими обсягами до-
ходів, які хоча б на мінімальному рівні 
забезпечували виплату заробітної пла-
ти бюджетникам, уряд фактично пішов 
війною на місцеве самоврядування. 

Більше того, місцевим бюджетам 
Тернопільської області, які на 80-90 від-
сотків є залежними від трансфертів з 
державного бюджету, в 2013 році уряд 
Азарова зменшив обсяг додаткових до-
тацій з держбюджету в декілька разів!

Йдучи на поводу в своїх босів з печер-
ських пагорбів, керівництво райдерж-
адміністрації пропонує нам нашими 
руками ухвалити «дутий» бюджет, необ-
ґрунтовано збільшивши доходи бюдже-
ту, які не підкріплені й не будуть підкрі-
плені фактичними надходженнями.

Заявляємо, що подібні маніпуляції є 
порушенням принципу збалансованості 
бюджету, який закладений у Бюджетно-
му кодексі України. Йти на такий крок 
– це брехати громаді й самим собі, 
оскільки після цього бюджет, формаль-
но забезпечений асигнуваннями на за-
робітну плату, вже ніколи не отримає 
жодної копійки додаткової дотації ні з 
державного, ні з обласного бюджетів.

Голосувати за такий проект бюдже-
ту означає стати співучасником зло-
чину, який скоює режим Януковича не 
лише проти місцевого самоврядування 
в Україні, а й проти усіх працівників бю-
джетної сфери: вчителів, лікарів, пра-
цівників культури і соціального захисту.

 Тому фракція ВО «Свобода» не під-
тримувала поданий районною держав-
ною адміністрацією проект районного 
бюджету.

Натомість вимагала від районної дер-
жавної адміністрації негайно забезпе-
чити захист реальних показників район-
ного бюджету в Міністерстві фінансів 
України та сформувати за узгодженням 
з Міністерством і обласною державною 
адміністрацією проект районного бюд-
жету, показники якого у повному обсязі 
забезпечують потребу в асигнуваннях 
на заробітну плату, інші делеговані 
державою повноваження та видатках 
на забезпечення власних повноважень 
районної ради.

Фракція ВО «Свобода»
у Чортківській районній раді

Заява фракції ВО «Свобода» у районній раді 
щодо проекту районного бюджету на 2013 рік

Подвійне ДТП на вулиці 
Копичинецькій!
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Суспільство 3
Звитяга Думки вголос

Але від того, що на недавніх виборах до Верховної Ради 
України за комуністів проголосувало 13 відсотків виборців, 
стає сумно й тривожно. Невже наші виборці в Україні ще 
недостатньо засвоїли криваві уроки комуністичної імперії? 
Хоча, щоправда, російська окупація та неволя тягнуться 
ще від Переяславської угоди 1654 року, однак найбільш 
криваві «жнива» влаштувала нашому народові комуністич-
на система через штучні голодомори та масові розстріли, 
у яких загинули десятки мільйонів невинних людей. Україн-
ську націю винищували послідовно й наполегливо.

Спочатку сфабрикували так званий процес Спілки ви-
зволення України, що відбувся в оперному театрі Харкова 
над 45-ма заарештованими, серед яких були вчені, акаде-
міки, письменники, професори, правники, священики, ви-
кладачі вузів і шкіл, студенти. Всі вони обвинувачувались 
у підготовці збройного повстання проти Радянської влади. 
Уся ця брехлива комедія стала початком розгрому україн-
ської науки й культури, що інтенсивно розпочався у трид-
цятих роках. Не дали вороги розвою, знищили в самому 
зародку потужний процес відродження нації.

А чи не є сьогодні скандальний мовний закон 
Колесніченка-Ківалова немов продовженням ганебного 
процесу знищення української мови та культури?

Намагаємось зрозуміти, чому після піднесень в Украї-
ні знову настає якась апатія, млявість, зневіра у власних 
силах. На мою думку, причину треба шукати у трагічних 
сторінках нашої історії.

Згадаймо минуле століття, протягом якого Україна пере-
жила дві масштабні світові, дві національно-визвольні вій-
ни, що закінчилися невдачею, три голодомори, декілька 
десятиріч жорстоких переслідувань за віру, мову, культуру, 
а ще Чорнобильську катастрофу. Найкращі сини й доньки 
України упродовж тривалого часу безжально винищува-
лися окупаційною жорстокою владою. Здається, слабкий 
народ не пережив би цих втрат, зник би з лиця землі. А 
українці вистояли і ще у кінці століття проголосили свою 
державу. Шкода лише, що не маємо поки що достойних 
провідників, які змогли б вивести нашу державу до рівня 
світових розвинутих країн.

Комуністи нічим не кращі від фашистів, це вони пустили 
у хід машину людиновбивства, запустивши розроблений 
наперед план з московського центру, відродили кріпацтво, 
загнавши до колгоспів безпаспортних селян, використову-
вали примусову працю мільйонів безправних в`язнів. Зло-
чинний режим вів затяту боротьбу проти церкви, насаджу-
ючи атеїзм. Молодь виховували у безбожництві, ворожому 
ставленні до селянина-хлібороба, носія української мови, 
культури, традицій. Все це творилось руками тупих, жор-
стоких, малописьменних ледарів та нероб. Щоб запобігти 
народному повстанню, до України присилали військові під-
розділи з Росії, перекривали кордони голодним селянам-
втікачам. Жорстокий штучний голод забрав життя мільйо-
нів українців. Замість померлих українців почали масово 
заселяти схід України росіянами.

Нелюди-комуністи 30 грудня 1930 року підступно вла-
штували з`їзд бандуристів у Харкові. Звезли сюди навіть 
сліпих кобзарів і лірників, яких любив народ, слухав їхні 
пісні як молитву, називав їх Божими людьми, радо приймав 
їх на нічліг, годував. Зібравши усіх цих бідних талановитих 
співців докупи, комуністичні посіпаки знищили їх. Ще ба-
гато прикладів страшних злочинів комуністичної системи 
можна назвати. Наша пам`ять не повинна губити їх, за-
бувати криваві уроки комуністичної імперії, що відірвала 
Україну від європейських народів. Дивно, що й сьогодні 
комуністи обрані до нашого парламенту і ми, українці, так 
легко забуваємо криваві уроки власної історії.

Марія ВИННИЧУК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Милівці

Нині ж, по перебігу аж сорока літ, 
половину з яких умістили роки по-
будови вже здобутої, вистражданої 
віками незалежної України, з їх, влас-
не, висоти, вчинок той не бачиться 
якимось надто героїчним. Особливо 
поколіннями, котрі зростають під роз-
воєм синьо-жовтих знамен, за саме 
поєднання кольорів яких їх предтечі 
одчайдушно йшли на смерть та тор-
тури. І дарма. Задля того, аби ми 
вчилися на власній історії, аби гарту-
валися духом, варто повертатися на 
її щаблі, час від часу осягати й пере-
осмислювати.

За часів незалежності України, від-
коли День її Соборності став не лише 
національним, а й державним свя-
том, про ту подію навперебій охоче 

писали ЗМІ різного пошибу – як у 
провінційному Чорткові 22 січня 1973 
року одразу в чотирьох місцях було 
вивішено жовто-блакитні прапори, 
а ще – розклеєно листівки та гасла 
«Хай живе зростаючий український 
патріотизм!», «Свободу українським 
патріотам!», «Ганьба політиці русифі-
кації!». Знано, що здійснили той не-
чуваний в часи тоталітаризму «еди-
ного и неделимого» члени підпільної 
націоналістичної організації з с. Рос-
охач, очолювані 24-річним Володи-
миром Мармусом. Знано, що було їх 
дев`ятеро і майже всі (окрім неповно-
літнього Петра Вітіва) були покарані, 
ставши політв`язнями на довгі роки. 
(То вже по перебігу 33 літ, 2006 року, 
до Дня Державного Прапора Укра-
їни 23 серпня, указом Президента 
України їх буде нагороджено поосіб-
но орденом «За мужність» І ступеня). 
Найдовший термін – 6 років таборів 
та 5 заслання одержав Володимир 
Мармус.

Із ним, власне, ми й бесідуємо за 
кілька днів до Дня Соборності Укра-
їни, не зреалізувавши з цілої низки 
суб`єктивних причин задуму зустрі-
тися з усіма нині живими членами 
того згромадження росохацьких од-
чайдухів. Бо четверо з них відійшли 
у вічність: спочатку, 1996 року, Андрій 
Кравець, згодом Микола Лисий, торік 
аж двоє – Степан Сапеляк та Петро 
Винничук. Зосталося п`ятеро: брати 
Володимир та Микола Мармуси, Ми-
кола Слободян, Володимир Сеньків 
та Петро Вітів. 

Мій співрозмовник неквапом пере-
бирає у довгій низці пам`яті ті зда-
ленілі в часі події і, по-філософськи 
замислившись, концентрує увагу 
на тому підґрунті, звідкіля вибуяла 
стрімким пагінням непокора існую-
чому режимові. То, за його словами, 
був передовсім аналіз історії рідного 
народу й водночас смислу буття: що 
було, що є і як би мало бути. Таке по-
няття, як самостійна Україна, линуло, 
приміром, у хаті Мармусів мало не 
щодень. Їх батько був популярною 
постаттю на селі. Тож до хати зазви-

чай заходили «опальні» священики 
загнаної до підпілля УГКЦ оо. Стахур 
та Крушельницький. Сусідили з обій-
стям три родини колишніх «упівців», 
і чи не найпомітнішою постаттю був 
Петро Чорній – член молодіжної ОУН, 
а згодом – в`язень ленінградських 
«Хрестів».

Першими помітками спротиву ра-
дянському ладові стали начебто не-
винні на перший погляд вималюваний 
тризуб на шкільній дошці, а відтак – 
на деревах у лісі, саморобна печатка 
з тризубом, котру хлопці ставили на 
підручники. Далі – більше: коли в селі 
було зрівняно із землею могилу укра-
їнських патріотів, майбутні підпільни-
ки понівечили пам`ятник радянському 
солдатові. І все ж хотілося чогось 

серйознішого. Тоді й було започатко-
вано підготовку до «відзначення» дати 
життєпису омріяної, жаданої України 
– 55-ї річниці проголошення її неза-
лежності ІV Універсалом Української 
Центральної Ради 22 січня 1918 року. 
І замайоріли тим ранком над Чорт-
ковом провісниками майбутньої волі 
синьо-жовті прапори, а палкі слова 
юнацького максималізму вилилися у 
гарячі рядки розвішаних листівок...

– Ми чули одне одного, мали спіль-
ні думки, – гніздиться спомином п. 
Володимир на тій принадній лаві 
пам`яті. – На той час припав зрив 
української естради – пісні Володи-
мира Івасюка, які поєднувалися у на-
шому сприйманні зі старими піснями, 
партизанськими. А ще – неповторні 
поезії Василя Симоненка, особли-
во його пророче «вибрати не можна 
тільки Батьківщину». Пригадую, при-
дбали транзисторний радіоприймач 
ВЕФ-203 і спрагло ловили радіоголо-
си зі світу. Почули інформацію, що за 
кордоном діє провід ОУН, а у Карпа-
тах – підпільна націоналістична група. 
Спрацьовував юнацький максималізм 
і здавалося, що ми нічого не робимо. 
Жили, дихали нелегальною інформа-
цією, а легальна лише засівала у душі 
відразу: тодішні газетні публікації 
під рубриками на кшталт «пост іме-
ні Ярослава Галана» із висміюванням 
постатей націоналістів сприймалися 

нами як висміювання фарисеями Ісу-
са Христа. Хоч і знали про репресії, 
та все одно жили жагою боротьби...

Перехопивши на тій ноті злетілу, 
було, думку, намагаємось звернути 
бесіду в інше русло: а якби нині їм, 
60-літнім, та й назад, у 25-річчя, чи 
вчинили б так, як тоді? Володимир 
Мармус не вагається й на мить: неод-
мінно! Адже то був порив душі, з кот-
рого вибруньковувалась її сутність. 
Не з чийогось примусу, а з власної 
волі, цілком свідомо ступили на стеж-
ку, котра незадовго постелилася дов-
гою дорогою таборів та заслань.

Намагаємось перекинути уявний 
місток між молоддю здаленілих 70-х, 
звідкіля родом росохацькі відчайду-
хи, та сьогочассям. «У кожній миті іс-
торії є своя, властива часові необхід-
ність найвищого прояву патріотизму, 
навіть самопожертви, – наголошує 
мій співрозмовник. – Погляньмо: чи 
досягнули ми повної незалежності, 
чи всі проблеми національного від-
родження вичерпані? Сьогодні стає 
модно час від часу розкидати високи-
ми словами, не думаючи про віддачу. 
Верховна Рада ніби «поправішала», та 
в гаслах націонал-патріотів, на жаль, 
поки що більше декларативності, 
аніж конкретних кроків. Та навіть ки-
нуті слова нерідко видаються нам 
зарізкими, загострими. У підсумку 
маємо ганебне нищення української 
мови – несвоєї у своїй хаті; воздви-
ження пам`ятників Катерині ІІ, котра 
дочекалася свого піднесення аж за... 
незалежної (!) України; пам`ятників 
тиранові народів Сталіну. Нині з полі-
тики роблять бізнес, ті, хто ставив на 
перше місце ідею, по суті, виявились 
за бортом. Сам стан України – чи то 
економічний, чи політичний – мало 
засвідчує, що це є та держава, за 
яку без вагань віддавали життя наші 
попередники. А ми не маємо права 
втратити те, що здобуто до нас...». 

Днем раніше п. Володимир по-
вернувся зі Львова, де разом з 
однодумцями-дисидентами прово-
джали на вічний спочинок Михайла 
Гориня – одного з тієї когорти укра-

їнців, кого безпомильно іменують 
совістю нації. З багатьма, каже, зу-
стрівся, а ще з більшою кількістю – ні. 
Час невблаганний, й вони, люди духу 
незнищенного, слабнуть на силі. Жи-
вій історії націоналістичної боротьби 
мають прийти на зміну нові сили, мо-
лода кров. З тим, аби перейняти смо-
лоскип боротьби задля відстоювання, 
відповідно до потреб та ситуації, по-
вноцінності як української нації, так й 
Української держави. Незалежної і со-
борної. Вистражданної та незнищен-
ної. Справжньої. Української України.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

На знімках: 1984 рік. Петро Винни-
чук, Микола Мармус, Андрій Кравець, 
Микола Слободян, Володимир Мар-
мус (зліва направо) після звільнення з 
таборів на росохацькій Лисій горі, на 
місці зрівної із землею могили бор-
цям за волю України, позаду – гора 
Лаканець, де свого часу складали 
присягу вірності ідеалам націоналіс-
тичної боротьби (фото з архіву);

2012 рік. Володимир Мармус, Во-
лодимир Сеньків, Петро Вітів, Петро 
Винничук, Микола Мармус, Микола 
Слободян під час освячення мемо-
ріальної дошки на будівлі Чортків-
ського педагогічного училища ім. 
О.Барвінського.

Реєстрація ЗНО стартувала

З четвертого січня ц. р. розпочалася реєстрація на 
зовнішнє незалежне оцінювання, а тому ми ще ближче 
підійшли до важливої для абітурієнтів події – сесій тес-
тування ЗНО.

Літо 2013 року буде безтурботним, та не для всіх. Для 
нас, цьогорічних випускників, – це час хвилювання, бо 
від ЗНО, яке вже на порозі, а точніше, від результатів 
тестування залежить наше майбутнє.

Наші попередники надали нам кілька доцільних порад 
щодо доволі хвилюючого та відповідального життєвого 
періоду. Й усі одноголосно радили не впадати в паніку, 
бо це найпідступніший ворог на іспитах. Якщо постійно 
твердити собі: «я не зможу», «в мене нічого не вийде», 
то так воно й буде. Головне – вірити в те, що все буде 
добре і не переживати, але ж і навчальний процес треба 
посилити, віддати максимум зусиль для навчання. Цей 
рік пророкує бути напруженішим, ніж попередні, а тому – 
не розслабляймося, готуймося до іспитів якнайкраще. 

Займатися з репетиторами – непогано, але ж не всі 
можуть собі це дозволити. Слід перевірити свої можли-
вості на пробному ЗНО, кажуть, надає позитиву.

Все залежить лише від нас, нашого бажання.
Успіхів усім випускникам 2013 року!

галина ПЕтРЕНКО,
учениця 2-го ліцею Чортківського державного 

медичного коледжу

Тепер наша черга

Криваві уроки 
нашої історії

Багато написано і сказано в Україні 
про комуністично-сталінські репресії у минулому 

столітті. Іноді здається, що ця тема 
вже достатньо розкрита.

Любов к Отчизні де героїть...
той січневий застуджений ранок вмить схолихнув усе місто: над 

Чортковом несамовито розквітла жовто-блакитна барва. Сорок років 
назад, за дрімучих часів неподільного панування комуністичного 
тоталітарного режиму, такий вчинок кількох сміливців з Росохача 

став, поза всіляким сумнівом, небаченим-нечуваним проявом 
зріючого в людності пориву до наших начал, до витоків українства.
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Віковий ювілейРеально

Схиляючи голови перед поважним ві-
ком ювілярки, віддаючи шану народним 
традиціям, державні мужі, підтримані 
потужними тенорами представників міс-
цевої влади, ще з порога заколядували: 
«Нова радість стала…», чим розчулили 
стареньку та її велику родину, яка теж 
з`їхалася, хто звідкіля, аби пошанувати 
берегиню свого роду.

«Дорога Ганно Іванівно! Щиро вітаю 
вас зі славним 100-літнім ювілеєм!» – та-

кими словами розпочиналася вітальна 
грамота ювілярці від Президента Укра-
їни В.Ф.Януковича, яку зачитав перший 
заступник голови райдержадміністра-
ції Ростислав Філяк. «Вклоняюся вашій 
життєвій мудрості, багатому досвіду, не-
зламності перед воєнними лихоліттями 
та труднощами післявоєнної відбудови… 

Радію, що, переживши багато бурхливих 
подій, ви стали свідком незалежності 
Української держави та сьогодні зустріча-
єте свій ювілей у колі рідних й близьких 
вам людей…», – йшлося у листівці.

Це – справді про Ганну Іванівну, бо 
сповна пізнала горя й лихоліть на своєму 
шляху. Чоловік як пішов у 41-му на війну, 
то тільки похоронка від нього й зостала-
ся. Не довелося дочекатися й того дня, 
як єдина донька піде до школи. Бо у ніч 

на 1 вересня 1945 р. стали гуркати в усі 
двері й вікна енкаведисти. Забрали Ган-
ну, спочатку до Чортківської тюрми, а далі 
сталінська репресивна машина занесла її 
аж до Воркути, згодом до Мордовії. З 15 
присуджених років відсиділа одинадцять. 
І то не відразу дозволили повернутися 
додому. А далі – праця в колгоспі до самої 

пенсії, яку теж довелося чекати аж… 12 
літ – не вистачало трудового стажу…  

Мабуть, промайнули за хвилю ці всі 
роки буремних лихоліть перед очима юві-
лярки, коли щиро й тепло, з синівською 
любов`ю вітали її, вручивши великі буке-
ти квітів і цінні подарунки, голова район-
ної ради Володимир Заліщук, начальник 
управління Пенсійного фонду у Чортків-
ському районі Богдан Ситник, директор 
місцевого ПАП «Січ» Микола Андрусик 
(той подарував односельчанці пральну 
машину), Базарський сільський голова 
Ярослав Гузік, директор місцевої одинад-
цятирічки Олександра Гінда, вчителі та 
учні школи, що й собі заколядували. Роз-
чулена до сліз, зворушена тим, що відбу-
вається, вона раз у раз ледь чутно мови-
ла щире «дякую». А наостанок затягнули її 
улюбленої коляди, як підказали рідні, про 
той сумний Святвечір в 46-ім році… Бо то 
справді писано мов із біографії Ганни Іва-
нівни й інших патріотів, що поклали свої 
буйні голови за волю-долю України… 

«Живіть ще довго, тіштеся своєю ро-
диною, передавайте свою неоціненну му-
дрість нащадкам!», – мовив на прощання 
ювілярці виконуючий обов’язки голови 
райдержадміністрації Р.Філяк.

*    *    *
Галузиться нині рід Ганни Іванівни Гулей. 

Міцне коріння пустив на рідній вкраїнській 
землі. Донька подарувала їй двоє внучок, 
ті – троє правнуків. Уже й праправнучка 
упізнає й усміхається ювілярці. Дай, Боже, 
цим людям щасливого родинного життя! 
Щоб наші діти, внуки, правнуки того не 
знали, що довелося спізнати на своїй 
важкій життєвій стежині нашим батькам, 
дідам, прадідам…

Любомир гАБРУСьКИй, фото автора

Молоді люди вклали своє вміння і душу в кожну ди-
тину, яка була задіяна в дійстві. Це вчителі від Бога. 
Вони так зуміли заохотити дітей, що ті з нетерпінням 
чекали кожної репетиції. Навчали їх по 2,5 – 3 години з 
перервою. На перерві дітей пригощали чаєм із солодо-
щами, цікавими розповідями.

Наскільки треба любити і поважати українські тра-
диції, щоби так віддавати себе юні! У їх особах все у 
сув`язі: продюсер, режисер, костюмер і навіть… екс-
педитор. Кожен із нас може позаздрити ентузіазмові 
Ігоря, бо, попри велику зайнятість на роботі, сімейні 
справи, він охоче репетирував з дітьми задумане з дру-
жиною вертепне дійство. Чоловік пам`ятав слова ще з 
дитинства, а дружина з Інтернету переписала в дода-
ток новий зміст, надрукувала слова для кожного пер-
сонажа (Іродові, Смерті, Маркові, Пастушкам, Жидові). 
Текст вийшов дуже повчальним, особливо для дітей. А 
щоби родичі не переживали (бо ж залучено у вертепі 
дітей 1-6 класів ЗОШ), пан Матійчук защораз розвозив 
дітвору до домівок машиною. Ми ж, батьки, раділи, що 
наші діти не проводили весь свій вільний канікулярний 
час біля екранів телевізорів чи моніторів комп`ютерів, а 
займалися вивченням колядок, слів вертепу. В такому 
спілкуванні вони знайшли нових друзів, щодня отриму-
вали свіжі враження від побаченого.

Прийшло Різдво… Маленькі вертепівці з нетерпінням 

і сум`яттям чекали, як пройде їхній дебют. Наполегли-
ва праця дала свої результати: дітей радо зустріча-
ли у кожному домі, господарі ласкаво запрошували в 
оселю, частували малих артистів солодощами, фрук-
тами, говорили теплі слова похвали. Діти побували у 
різних куточках нашого міста. Повсюди їх супроводжу-
вав, підбадьорював пан Ігор, радів за них, був поруч, 
не шкодуючи ні власного часу, ні транспорту. В кінці 
дня подружжя Матійчуків накрили для дітвори багатий 
святковий стіл у нагороду за вдалий виступ; колядува-
ли, веселилися до пізнього вечора.

Ввечері втомлені ноги заледве занесли юних акторів 
у ліжка, але водночас дитячі серця виривалися з гру-
дей від радості й задоволення.

У другий день свят діти з вертепом продовжували 
вітати чортківчан із Рождеством Христовим. А 8 січня 
маленьких артистів супроводжував один із батьків, Ми-
кола Желізняк, за що і йому сердечне спасибі.

Радісний дитячий сміх від успіху співаних колядок 
супроводжував дітей повсякчас. Ввечері пан Микола 
організував для них «вечірню казку» у кафе-барі «Він-
таж». Вертепівців радо зустріли відвідувачі та праців-
ники закладу. За чудовий виступ присутні нагородили 
дітей дружніми, гарячими оплесками. А потім усе відбу-
валося, наче в казці. Смерть із косою і капелюхом піш-
ла поміж столи і всі, «хто хотів жити», «відкуплялися». 
У результаті – повний капелюх гривень. Задоволений 
батько замовив для колядників солодкий стіл.

Ось так гарно та весело святкували наші діти. Ми від 
щирого серця вдячні Ігорю та Любі за різдвяну зимову 
казку, яку вони подарували не лише своїм (Дмитрику і 
Насті), а й нашим дітям. Навіть не віриться, що у наш 
час ще є такі справжні, не на словах, патріоти своєї ду-
ховності, котрі серцем, душею, ділом продовжують пе-
редавати молодшому поколінню перлини українських 
обрядів.

Різдвяні свята минули… Незабутні враження про 
«Маленький вертеп» і чарівне, добре, миле подружжя 
Матійчуків назавжди залишиться у пам`яті наших дітей. 
Можливо, те маленьке зерно, яке вони посіяли у їхніх 
душах, дасть у майбутньому щедрі плоди. Дуже хотіло-
ся б, щоби побільше було таких молодих, енергійних, 
ділових, безкорисливих людей у керівництві нашого 
міста. Тоді й місто було би зразковим, а різдвяна казка 
стала би дійсністю.

Вдячні батьки – 
Христинки глек, Вікторії Марчин, 

Люби Шмигель, Юліани Желізняк, 
Марійки Посіди, Максима Кушки.

Зимова казка
Шановні краяни, із задоволенням розказуємо вам, 

які веселі зимові канікули організувало 
нашим дітям молоде подружжя – Ігор

 та Люба Матійчуки з безкорисливою метою. 
У своєму домі за чотири дні до Різдвяних 

свят створили міні-театр – 
«Малий вертеп». 

«...Даруй літа щасливії цьому дому й господині»
Чи не найрадісніші дні ми переживаємо сьогодні. Як і щороку 

в цей же час. Новорічно-різдвяні свята. «Україна колядує! 
Колядує вся рідня» – як співається в одній відомій пісні. Одного 

з цих морозяних зимових днів легковик із керівниками 
Чортківщини пробивав собі дорогу сніговими кучугурами-заметами 

до далекого Базара: перші особи району поспішали привітати 
зі сторічним ювілеєм ганну Іванівну гулей.

Різдвяно

«Нова радість стала, яка не бувала…» 
– такою колядкою розпочалося різдвяне 
дійство у Швайківському клубі. Дідух, за-
палена свічка і калач, який, здавалось, 
от-от привітна господиня, котра того дня 
разом із чоловіком і двійко діточок пора-

лася на сцені, прибраній під українську 
оселю, вийняла з печі, що стояла тут же. 
Затишку дійству додавала й підвішена 
до стелі колиска для немовляти. Усе це 
разом – порання матері біля столу, пере-
йняті основні акценти Святвечора – дідух, 

миска з кутею та калач на покуті, свічка 
під образами, тиха молитва усієї родини 
разом, коляда за вікном – переповнюва-
ло серця присутніх духом Різдва, радістю 
Ісусового народження. Вертепне дійство 
у виконанні юних швайківчан Софії й Ан-
дріянки Гапинів, Тані й Наталі Сорок, Ми-
хайлика й Наталі Мацьківих, Віки, Емми 
й Артема Арутюнянів, Степана Ковали-
шина, Дмитрика Попінка, Павла Чудика, 
Тарасика Кренціка, Соломії Канюки, Світ-
лани Шлапак не залишило глядачів бай-
дужими. Тому й нагороджені були малі 
«вертепівці» солодкими даруночками. 

Виспівані дітьми колядки підхопили 
й понесли між рядами до односельчан 
мудрі роками колядники М.Процьків, 
Є.Кренцік, Я.Вінцковський, Г.Боднарук, 
М.Мельник. Вів співочу громаду в пісні 
(а у будні – й у реальних справах, за що 
йому – безмежна вдячність) сільський го-
лова М.Антохів. За підтримку в усіх по-
чинаннях, посильну допомогу й активну 
участь особисто працівники місцевого 
закладу культури висловлюють своєму 
війту окремо подяку. 

…«Слава Богу!» заспіваймо, честь й 
поклін Йому віддаймо», – розносилося в 
клубній залі, а з неї – й по усьому селу. 
Того вечора над засніженими Швайківця-
ми ще довго лунали колядки та різдвяні 
віншування.

галина ШЛАПАК, 
завклубом с. Швайківці 

«Несу кутю на покутю…»
Саме так, винісши у назву дійства, що відбувалося у третій день 

Різдвяних свят, у час, коли вшановується пам’ять першомученика 
Степана, назву однієї з основних обрядових різдвяних страв, тим самим 

підкресливши її значимість для українців, продовжили святкування 
Рождества Христового у дусі національних духовних традицій 

у с. Швайківці. Захід був присвячений новорічно-різдвяним святам, 
а патріотичні пісні виспівано швайківчанами до Дня Соборності України.

Благодійний концерт

Минулої неділі на сцені РКБК ім. К.Руб-
чакової мистецтвом хорового співу ті-
шив публіку, що зібралася у залі саме 

з цієї нагоди, народний аматорський 
хор «Благовіст» церкви Непорочного 
Зачаття Пресвятої Діви Марії. Концерт 

був благодійним – таким чином збирали 
кошти на потреби благодійної служби 
милосердя «Карітас». Благословив дій-
ство, водночас ще раз привітавши усіх 
із Різдвяними святами, владика Дмитро 
Григорак, ЧСВВ.

До уваги чортківчан благовіщанами 
було запропоновано більш ніж двадцять 
коляд, якими музичну скарбничку колек-
тиву поповнив, майстерно підібравши, 
деякі – відшліфувавши, керівник хору 
Любомир Хомишин. Ведуча різдвяної 
імпрези Галина Сушельницька вдало 
представила кожний виконаний «Благо-
вістом» музичний твір – своєрідним про-
логом до них послужили вірші, написані 
хористкою Марією Кузик. 

На завершення концерту керівник 
БСМ «Карітас» о. Григорій Канак подяку-
вав присутнім за проявлене милосердя 
до літніх одиноких людей, якими опіку-
ється їхня служба, а також хору церкви 
Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 
Марії за проповідування духу Різдва.

Фото Оксани СВИСтУН

Світлом коляди обновімося
так побажав вірним у вітальній промові з нагоди Рождества Хрис-

тового глава УгКц Блаженніший Святослав (Шевчук). Неодноразово 
таку нагоду чортківчанам було надано у часі Різдвяних свят різнома-
нітними професійними, аматорськими колективами краю, що ходили 

від хати до хати, прославляючи новонародженого Ісуса.
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21 січня. Тривалість дня – 8.45. Схід – 7.47. Захід – 16.32. Іменини  святкують Григорій, Євген, Василина, Антон

Традиції

Відлуння свят

Звичаї

Народження Ісуса Христа – то вели-
ке, радісне торжество в усьому хрис-
тиянському світі. Своїм народженням 
Син Божий дарував нам життя вічне. 
І саме колядою «Нова радість стала» 
Ірина Федчишин розпочала святочні по-

сиденьки 2013 року в музейному клубі 
«Музейні зустрічі». Виставкова зала за-
палала вогнями ошатної ялинки, що 
була оздоблена прикрасами з фондів 
музею, відлік часу яким сягає за 50 літ. 

Оформлена зала нагадувала присутнім 
батьківську оселю на Святвечір...

Та святково-казкову тишу порушують 
колядники. Ватага за ватагою до зали 
входять зі звіздою діти, Рожденного 
у вертепі вітають і людям радість спо-

віщають. Гучно 
й торжественно 
линуть колядки 
«Небо і земля», 
«Добрий вечір 
тобі, пане госпо-
дарю!». Спогада-
ми про новорічно-
р і з д в я н е 
розмаїття свят-
кувань ділилися 
Світлана Гресько, 
Надія Війтик, яка 
зокрема пригада-
ла коляду свого 
дитинства «Нуте, 
нуте, браття-
сусіди», передану 
в спадок її бабу-
сею. А місцева 

поетеса Поліна Самборська прийшла на 
вечір із поетичним куферком, зачитавши 
свої нові вірші – «З Різдвом Христовим!» 
і «З наступаючим Новим роком!». Поті-
шив присутніх міні-виставою вертеп із 

Нагірянки під орудою Івана Запотічно-
го. В основу сюжету покладено біблійну 
оповідь про страту Іродом дітей у Ви-
флеємі.

Коляду за колядою, мов зимовий сні-
гопад, вплітали у канву вечора учасники 
сільського народного аматорського хору 
«Заграва» (керівник Михайло Пуляк), ви-
конавши «Бог Предвічний» і «Дивная но-
вина». Народний аматорський чоловічий 
ансамбль лемківської пісні «Любисток» 
(кер. Руслан Букалюк) порадував ягіль-
ничан колядками «Радуймося, весельмо-
ся всі разом» і «Радуйся, земле, радійте, 
люди». Сольно представили улюблені 
загалом колядки Марія Завійська, Сер-
гій Винничук, Валерій Запухляк, Марія 
Левчук, Михайло Пуляк.

Учасників музейного засідання вітали 
Ягільницький сільський голова Йосип 
Зібрівський та директор школи Андрій 
Зайло, щиро зичачи, аби присутні були 
тверді вірою й переконаннями в любові 
до Всевишнього та у щасливе майбуття 
на рідній землі. І нехай колядка «Небо 
і земля нині торжествують» розносить 
усім радісну звістку про народження Бо-
жого Сина, обдаровуючи Його добрими 
ділами та задумами.

Було всього на тих святочних поси-
деньках – і гумору, і сміху, й жартів, і 
втіхи. Уміло провадили завсідників клу-
бу та гостей Оксана Лазарчук та Андрій 
Мацишин.

Степан БУБЕРНАК, 
завідувач Народного музею 

історії села Ягільниця, позаштатний 
кореспондент «Голосу народу»

Фото Валерія ЗАПУХЛЯКА

Новий рік вам народився на місці старого,
Нехай він вам принесе добра й щастя много.
А старий рік хай ніколи до вас не вертає,
Нехай його лихо повік пропадає.
Христос ся рождає!
Рік у рік 13 січня, 

у переддень старо-
го Нового року в 
с. Пастуше ходить 
Маланка. Місцеві 
юнаки та юнки май-
стерно відтворю-
ють той давній, як 
світ, сюжет, котрий 
символізує багату 
на вигадку і твор-
чу фантазію спо-
конвічну українську 
народну обрядовість. Ось і цьогоріч поспішали-квапилися 
вони від хати до хати, щоби щиро й тепло привітати усіх 
жителів села зі святом старого Нового року.

Ольга гРУДЗІНСьКА, 
завідуюча Пастушівським клубом

Різдвяні свята і старий Новий рік у Косові святкували по-
нашому, по-українськи. Від хати до хати у різдвяно-новорічні 
дні мандрував вертеп. Ангели, пастушки, цар Ірод та його 
воїн, а ще чорт, смерть і Мошко розповідали, колядували 

й веселили одно-
сельців. А 13 січня у 
сільському будинку 
культури відбулось 
дійство Маланки. 
Зійшовся нарід – від 
малого до старого. 
Невеличка виста-
ва підняла настрій 
усім присутнім, коли 
непутяща дівка Ма-
ланка підмітала хату 
й доїла козу. Участь 

у вертепі та Маланці брала молодь села, виявивши ініціа-
тиву відродження споконвічних народних традицій та по-
охочуючи до того косівчан. А якщо на селі є така молодь 
– значить, село житиме.

Надія ЗАДОРОЖНА, с. Косів

Тихесенько сніжинки пролітали в різдвяний цей чарівний вечір,
Вкривали стежки та дороги, доми, дерева, перехожих плечі. 
Село вогнями все сіяло, раділо та колядувало.
І На горбах, і Біля церкви, у Центрі та Поза водою 
На різні тони, різні тембри колядки лилися рікою. 
В домівках коляди завжди чекають 
                                        і разом Рожденного вихваляють.
Зі звуком дзвоника чудесним біля засніженого двору 
Почув, що йде вона й до мене у цю святу вечірню пору. 
Оселі двері відчинив й побачив 
                                   стрункого хлопця у вбранні козачім
І, мов дванадцять ніжних ангелят, 
                                   святково зібраних колядників-дівчат.
Все на подвір`ї ніби скресло – колядувало «Перевесло».
У тиші поступово рівно пливла мелодія чарівна,
І душу, й серце полонила, ніби були у неї крила.
Сусіди слухали, затамувавши подих, 
                                        перехожі в мовчанні зупинялись, 
Слова чарівні коляди, мов води, по вулиці навколо розливались… 
Віншання та «Славім Його» – я двері зачинив, зайшов в оселю 
Й побачив, ніби все хтось підмінив: 
                                         дідух з ялинкою засяяли весело,
І на портреті на стіні мої батьки теж радості своєї не ховали,
Й старі столітні образи немов новіші та світліші стали
Та барвами веселки образ із Дитятком ніжно засіяв… 
Я зрозумів: в мою убогу хату із колядою сам Ісусик завітав.

Михайло ІВАНКІВ, с. Долина

Цьогоріч на своєму рахунку маємо 
дуже багато цікавих заходів, які спрямо-
вані на згуртування класного колективу 
та формування у кожного активної жит-
тєвої позиції. Саме тому ще у вересні ми 
розподілили громадські доручення між 
учнями класу так, щоб усім було цікаво, 

щоби кожен міг себе в чомусь проявити.
Добрі слова мовимо сьогодні про 

роботу культурно-масової комісії, яку з 
перших днів навчального року очолила 
талановита й здібна Марійка Манорик. 
А допомагають їй у роботі Діана Кама-
ранська, Андрій Шептицький та Марійка 

Дунчак. З їх ініціативи та за підтримки 
класного керівника М.В.Машталяр ми 
цікаво зустріли 2013 рік. Чого тут тіль-
ки не було: різноманітні ігри та конкурси 
біля ялинки, новорічні пісні та колядки з 
участю маленьких янголяток Анастасії 
Пилат, Олесі Бардецької, Анастасії Дулі-
би, Карини Грубенюк, вчителів і батьків.

Зимових канікул ми чекали з великим 
нетерпінням. Адже у цей період так ба-
гато свят! Найвеличніше з них – Різдво 
Христове. Порадилися і вирішили: піде-
мо Колиндянами з колядою, понесемо 
«дивную новину» в домівки вчителів. Від-
відаємо й тих, хто нині на заслуженому 
відпочинку. Прикрасили сани, встелили 
сіном – і залунали святкові дзвоники, 
вплетені у гриву коня… У душі кожного 
запанувало радісне піднесення. Коляда 
неслася Колиндянами. Всюди нас радо 
зустрічали, пригощали смаколиками. 
Хіба таке забувається?..

Наступного дня ходили з вертепом, 
який зініціювала завідувач сільського 
клубу О.В.Турчак. Втомлені, та задоволе-
ні поверталися ми додому, а з уст зрина-
ло: «Оце так канікули! Це ж так класно!». 
Набравшись нових сил і здоров’я, знову 
сідаємо за шкільні парти, щоб успішно 
завершити навчальний рік.

Наталія БОйЧУК, 
голова Великої учнівської шкільної 
ради,  староста гуртка «Юнкор» – 

за дорученням учнів 11-го класу 
Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст.

Фото Андрія ШУтКИ

Принади пастушівської 
Ìаланки

Косівські гостини

Різдвяне диво

З колядою на Степана
традиційно на січень припадає найбільше свят. Колядки, щедрівки, 

обряди на Різдво, Новий рік і йордан – усе дуже рідне, близьке 
українському серцю. тож невипадково третього дня після празника 

Христового Різдва, на день святого первомученика Степана, 
зібралися ягільничани до Народного музею історії села 

на вечір «З колядою на Степана», щоби згадати, відродити 
давно знані й призабуті обряди.

Традиції будуть жити, 
допоки будем ними дорожити!
Мине ще декілька місяців – і ми, одинадцятикласники, залишимо 

стіни рідної школи. тому кожному так хочеться, щоби шкільне життя 
запам’яталося назавжди.

Ми, чортківчани, а з нами – й наші діти. Вони весело усі 
свята колядували, ніби ангелики на сурмах грали, сповіщаю-
чи увесь християнський люд: «Христос народився!». 

Оцю добру різдвяну традицію колядування, щедрування, 
засівання, віншування підтримують у своїх вихованців, а тому 
й вивели на рівень своєрідного змагання освітяни району. 
Вони влаштували для школярів фестиваль колядок. На цент-
ральному майдані Чорткова, біля прикрашеної ялинки свої 
акторські, співочі таланти представили на суд глядачів учні 
загальноосвітніх шкіл міста, сіл, селища. Вертепні дійства 
переглянули також і представники влади району. Організа-
торами фестивалю є відділ освіти РДА і палац дітей та юна-
цтва.

Фото Миколи ЛАНОВЕгИ

Фестиваль колядок
Щедрівонькою-колядою 

Христа величаєм, 
Різдво прославляєм...
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22 січня. Тривалість дня – 8.48. Схід – 7.46. Захід – 16.34. Іменини святкують Петро, Пилип, Антоніна, Захар

Пенсійний фонд інформує Порада до часу

Статистика інформує

Інформує ДПІ

Обмороження настає за тривалої  
дії холоду на ту чи іншу ділянку тіла. 
Найчастіше страждають відкриті 
ділянки тіла – вушні раковини, ніс, 
щоки, а також кисті та стопи, оскіль-
ки їхнє забезпечення кров’ю, вна-
слідок анатомічних особливостей, 
недостатнє. Особливо схильні до 
обмороження люди, які страждають 
на облітеруючий ендартеріїт, вари-
козне розширення вен, захворю-
вання серцево-судинної системи, 
підвищену пітливість ніг. Перевто-
ма або алкогольне сп’яніння також 
сприяють обмороженню. Обморози-
ти руки можна у мокрих рукавичках.

Під дією холоду спершу пору-
шується кровообіг шкіри та більш 
глибоких тканин. За ним настає 
омертвіння. Залежно від глибини 
ушкодження розрізняють 4 ступе-
ні обмороження. Визначити ступінь 
ураження можна лише через 12-24 
години.

При загальному переохолоджен-
ні, наприклад при тривалому пере-
буванні у холодній воді, потерпілий 
млявий, байдужий до оточуючих, 
шкіра бліда, пульс рідкий, темпе-
ратура тіла знижена. Перша допо-
мога: потерпілого вносять у тепле 
приміщення, знімають взуття та 
рукавички. При несильному обмо-
роженні розтирають шкіру сухою, 
чистою тканиною. Потім зігрівають у 
теплій воді, поступово, впродовж 10 
хвилин, підвищуючи її температуру 
від 32-34°С до 40-45°С. Якщо біль, 
що виникає при зігріванні, швидко 
проходить, пальці набувають ви-
гляду, чутливість відновлюється, то 
кінцівку витирають насухо, проти-
рають 33% розчином спирту або го-
рілкою, можна робити легкий масаж 
від периферії до центру, потім вдяг-
нути сухі шкарпетки або рукавички. 
Щоки, ніс, вуха можна зігрівати ще 
надворі, несильно розтираючи їх 
круговими рухами, та все ж краще 
зайти до теплого приміщення. Якщо 
немає можливості зробити теплу 
ванночку, за такою ж методою ліку-
ють і ушкоджені холодом руки або 
ноги, роблячи це доти, поки шкіра 
не порожевіє, стане теплою на до-
тик і на ній не зникне побіління чи 
синюшність. Погладжуючи ушко-

джену частину тіла в напрямку до 
серця, покращують кровообіг, запо-
бігають закупорюванню судин. Роз-
тирати ушкоджені ділянки найкраще 
м’якою вовняною рукавичкою, доки 
не з’явиться біль, тобто не відно-
виться чутливість. Подаючи першу 
допомогу, треба попросити потер-
пілого, щоб він ворушив пальцями 
на ушкодженій руці або нозі. Це та-
кож пришвидшує відновлення кро-
вообігу. Зробивши все необхідне, 
людину слід напоїти гарячим чаєм 
або кавою, зігріти, тепло закутав-
ши чи обклавши грілками. Не можна 
обморожені ділянки тіла розтирати 
снігом, льодом, оскільки при цьому 
посилюється охолодження та можна 
поранити шкіру, що призводить до 
інфікування. Не можна також зма-
щувати обморожені ділянки мазями, 
оскільки це утруднює обробку ран.

Обморожені місця надовго зали-
шаються чутливими до холоду й мо-
жуть повторно обморожуватись на-
віть через кілька років. Тому надійно 
захищайте їх від переохолодження.

Існує декілька простих правил, 
виконання яких дозволить уникнути 
переохолодження та обмороження 
при сильному холоді: не вживайте 
алкогольних напоїв – алкогольне 
сп’яніння сприяє високій втраті те-
пла, в той же час викликає ілюзію 
тепла. Додатковим негативним фак-
тором є неможливість сконцентру-
ватися на перших ознаках обморо-
ження; не паліть на морозі – паління 
зменшує периферичну циркуляцію 
крові і робить кінцівки більш ураз-
ливими до дії холоду; носіть про-
сторий одяг – це сприяє нормальній 
циркуляції крові. Одягайтеся так, 
щоб між шарами одягу залишався 
прошарок повітря, який утримує 
тепло. Верхній одяг бажано носити 
непромокаючий. Тісне взуття, від-
сутність устілки, брудні шкарпетки 
можуть створювати передумови 
обмороження. Особливу увагу до 
взуття необхідно приділяти особам,  
у яких сильно пітніють ноги. У взут-
тя необхідно вкладати теплі устіл-
ки, а замість бавовняних шкарпеток 
одягати вовняні – вони поглинають 
вологу та залишають ноги сухими. 
Не виходьте на мороз без рукави-

чок та шарфа. Найкращий варіант 
– рукавички з водовідштовхуючої 
тканини, яка не пропускає повітря, 
з хутром всередині. Рукавички зі 
штучних матеріалів погано захища-
ють від морозу. У вітряну погоду від-
криті ділянки тіла змащуйте спеці-
альним кремом. Не носіть на морозі 
металевих (у тому числі золотих та 
срібних) прикрас. По-перше: метал 
охолоджується до низьких темпе-
ратур швидше ніж тіло, внаслідок 
чого можливе „прилипання” цих 
предметів до шкіри з виникненням 
почуття болю та холодових травм. 
Повернувшись додому після дов-
готривалої прогулянки по морозу, 
обов’язково впевніться у відсут-
ності обмороження кінцівок, вух та 
носа. У разі необхідності своєчасно 
розпочинайте лікування обморо-
ження. Несвоєчасне надання допо-
моги може призвести до гангрени 
та втрати кінцівки. Якщо під час пе-
ребування на відкритому повітрі ви 
відчуваєте початок переохолоджен-
ня, негайно зайдіть до теплого при-
міщення – магазину, кафе, під’їзду 
– для зігрівання та огляду місць по-
тенційного обмороження. Якщо у 
вас зламалася машина на значній 
відстані від населеного пункту або 
в незнайомій місцевості, краще за-
лишатися в ній та викликати допо-
могу по телефону або чекати іншо-
го автомобіля. Ховайтеся від вітру. 
На вітрі вірогідність обмороження 
зростає. Не мочіть шкіру – вода 
проводить тепло швидше ніж по-
вітря. Не виходьте на мороз із во-
логим волоссям. Доцільно взяти з 
собою на довготривалу прогулянку 
змінні шкарпетки, рукавички та тер-
мос із гарячим чаєм. Перед вихо-
дом на мороз бажано поїсти – вам 
необхідна додаткова енергія. Слід 
враховувати, що у дітей терморегу-
ляція ще не налагоджена, а в осіб 
похилого віку при деяких хворобах 
порушена. Ці категорії найбільш 
піддаються обмороженню та перео-
холодженню, тому враховуйте це під 
час планування прогулянок узимку. 
Пам’ятайте, що перебування дитини 
на морозі не повинно перевищувати 
15-20 хвилин, потім потрібно зігріти 
її в теплому приміщенні.

Оксана КОцЮК,
лікар-хірург

З 1.01.2013 року вступає у дію Закон України від 16.10.2012 
р. за № 5455-VІ “Про внесення змін до статті 8 Закону Украї-
ни “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування” щодо сплати єдиного 
внеску та його розподілення між фондами, зокрема: Пен-
сійним фондом України, фондом соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності, фондом соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві і про-
фесійних захворювань та фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіт-
тя (текст Закону надруковано в газеті “Голос України” за № 
209 від 6 листопада 2012 року).

Цей Закон змінює нині діючий розподіл єдиного внеску 
за видами нарахувань загальнообов’язкового державного 
соціального страхування відповідно до класів професійного 
ризику виробництв з урахуванням їх економічної діяльності 
та інших видів нарахувань, що дає можливість платникам 
сплачувати єдиний внесок однією платіжкою.

Органами Пенсійного фонду області відкрито у Держ-
казначействі нові небюджетні рахунки для сплати єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за балансовим рахунком 3719 “Рахунок для 
зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня”, що вступають в дію з 1.01.2013 року. Для отримання 
відповідних роз’яснень просимо звертатися в управління 
Пенсійного фонду України у Чортківському районі.

Олександр КОЛЕСНІКОВ, 
начальник відділу обліку надходження платежів

управління ПФУ у Чортківському районі

Державна податкова інспекція 
у Чортківському районі повідом-
ляє, що відповідно до пп. 169.4.2 
п. 169.4 ст.169 Податкового Кодек-
су України роботодавець платника 
податку зобов`язаний здійснити, у 
тому числі за місцем застосування 
податкової соціальної пільги, з ура-
хуванням положень абзацу другого 
п. 167 цього Кодексу перерахунок 
суми доходів, нарахованих такому 
платнику податку у вигляді заробіт-
ної плати, а також суми наданої по-
даткової соціальної пільги:

за наслідками кожного звітного 
податкового року під час нараху-
вання заробітної плати за останній 

місяць звітного року;
під час проведення розрахунку 

за останній місяць застосування 
податкової соціальної пільги у разі 
зміни місця її застосування за само-
стійним рішенням платника подат-
ку або у випадках, визначених пп. 
169.2.3 п. 169.2 цієї статті;

під час проведення остаточного 
розрахунку з платником податку, 
який припиняє трудові відносини з 
таким роботодавцем.

Нагадаємо, що абзацом другим 
п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу 
встановлено порядок застосування 
ставки податку на доходи фізич-
них осіб у розмірі 17 відсотків, а пп. 

169.2.3 п. 169.2 ст. 169 цього Кодек-
су – обмеження щодо застосування 
податкової соціальної пільги. Крім 
того, роботодавець та/або подат-
ковий агент має право здійснювати 
перерахунок сум нарахованих до-
ходів, утриманого податку за будь-
який період та у будь-яких випадках 
для визначення правильності опо-
даткування незалежно від того, чи 
має платник податку право на за-
стосування податкової соціальної 
пільги (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 
Податкового кодексу).

Олег КОЗЮК, 
начальник відділу оподаткування 

фізичних осіб

За даними Державної служби статистики України, ве-
личина індексу споживчих цін у грудні 2012 року стано-
вила 100,2 відсотка по відношенню до листопада 2012 
року і 99,8 відсотка до грудня 2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у грудні 
2012 року становив 100 відсотків по відношенню до лис-
топада 2012 року та 98,9 відсотка до грудня 2011року.

головне управління статистики 
у тернопільській області

Лиходійство обмороження

Перерахунок податку на доходи фізичних осіб

Про перерахунок пенсій 
з 1 січня 2013 року

З 1 січня 2013 року проведено перерахунки пенсійних ви-
плат відповідно до Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2013 рік”.

Даним Законом прожитковий мінімум для непрацездатних 
осіб встановлено на рівні 894 грн.

Мінімальний розмір пенсій, призначених відповідно до 
статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”, визначається виходячи із розміру 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
тому при зміні розміру прожиткового мінімуму змінюються 
розміри пенсій особам, яким призначено пенсію у мінімаль-
ному розмірі. У пенсіонерів, в яких основний розмір пенсії 
перевищує мінімальний розмір пенсії, при зміні прожитково-
го мінімуму змінюється доплата за понаднормативний стаж, 
оскільки доплата за понаднормативний стаж визначається 
у відсотках від розміру пенсії, але не більше за мінімальний 
розмір пенсії.

Також перерахунку підлягали розміри пенсій за особливі 
заслуги перед Україною, надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, компенсаційних виплат та інших, які встановлюються 
виходячи із прожиткового мінімуму. Визначено нові розміри 
щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та 
інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Максимальний розмір пенсії з 1 січня 2013 року становить 
8940 грн.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу 
в розрахунку на місяць з 1.01.2013 року – 1108,00 грн., прове-
дено перерахунок надбавки, передбаченої Законом України 
“Про донорство крові та її компонентів”.

Відповідно до змін до ст. 42 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” працю-
ючим пенсіонерам розмір пенсії, обчислений відповідно до 
статті 28, не перераховується у разі збільшення розміру про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При цьому, якщо розмір пенсійної виплати для працюючих 
пенсіонерів з урахуванням перерахованих надбавок, підви-
щень, додаткових пенсій, компенсаційних виплат, сум індек-
сації, цільової грошової допомоги, інших доплат, в тому числі 
доплати до попереднього розміру та без урахування пенсії 
за особливі заслуги, менше прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначається розмір щомісячної 
адресної допомоги в сумі, що не вистачає до прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Всього у грудні перераховано пенсій 23183 пенсіонерам, 
додаткові видатки склали 221,12 тис. грн., середній розмір 
підвищення – 9,54 грн.

Пенсійні справи, за якими перерахунок з 1 січня автомати-
зованим способом не проведено, будуть опрацьовуватись в 
індивідуальному режимі і доплату за січень буде проведено 
разом з пенсією у лютому.

Людмила ФІЛЯК, 
заступник начальника управління ПФУ 

у Чортківському районі

Новації у сплаті єдиного 
внеску

Індекси споживчих цін 
у грудні 2012 року

10 січня о 15 год. 45 хв. – дівчин-
ка (3 кг 565 г, 53 см) у галини гО-
ЛОВАтОЇ зі с. Ридодуби;

11 січня о 8 год. 40 хв. – дівчинка 
(3 кг 440 г, 54 см) в Ірини САРАН-
ЧУК зі с. Стара Ягільниця,

о 17 год. 20 хв. – дівчинка (2 кг 
850 г, 51 см) у Марії КАтИНСьКОЇ 
зі с. Стара Ягільниця,

о 18 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 
100 г, 52 см) в Оксани ЗАХАРЕВИЧ 
зі с. Семаківці;

12 січня о 23 год. 59 хв. – хлопчик 
(3 кг 435 г, 52 см) у Христини ЗА-
ЛУБНЯК з м. Чортків;

13 січня о 6 год. 05 хв. – дівчинка 
(3 кг 175 г, 51 см) у Наталії БУць з 
м. Чортків,

о 7 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 140 
г, 50 см) в Юлії КОЗУБЕНКО з м. 
Чортків;

14 січня о 14 год. 50 хв. – хлопчик 
(3 кг 340 г, 54 см) у Лілії БОРИСО-
ВОЇ з м. Чортків,

о 18 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 290 
г, 53 см) у Валентини ДЗЮБИ зі с. 
Білобожниця;

15 січня о 15 год. 30 хв. – дівчин-
ка (3 кг 350 г, 53 см) у Мар`яни ДУ-
РИШ зі с. Скородинці.

З народженням Тебе, малятко!
У Чортківському пологовому будинку за період з 10 по 15 січня ц. р. 

народилося 7 дівчаток і 3 хлопчиків: 

Родовід



06.10 Крок до зірок
06.50 Хочу все знати
07.10 Твій голос
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Сміх з доставкою 
додому
09.05 Золотий гусак
09.30 Хто в домі 
хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Ближче до народу
11.00 Маю честь запро-
сити
11.45 Шеф-кухар країни
12.40 Х/ф “Віддати швар-
тові”
14.05 Н.Шестак. “Нарече-
на надією”
15.15 Концертна 
програма до 60-річчя теле-
бачення
17.45 Зірки гумору
18.40 Криве дзеркало
20.40 Україна 
інноваційна
20.50 Головний аргумент
21.10 Підсумки тижня
21.45 Точка зору
22.10 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Сміх з доставкою 
додому
00.10 Концерт Дмитра 
Малікова

06.00 Х/ф “Безбілетні 
пасажири”
07.50 Мультфільм
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Кулінарні курси
11.25 Велика різниця
13.10 Х/ф «Афоня»
15.10 Х/ф «Трава під 
снігом»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Назад до щас-
тя, або Хто знайде синього 
птаха»
22.25 Світське життя
23.25 Х/ф «Код апокаліп-
сиса»

06.45 М/с «Вінкс»
07.40 Х/ф «Двоє: я і моя 
тінь»
09.25 Школа доктора 
Комаровського
11.00 Т/с «Цокнута»
16.35 Юрмала-2012
18.15 Х/ф «Один єдиний і 
назавжди»
20.00 Подробиці
20.50 Х/ф «Один єдиний і 
назавжди»
22.35 Х/ф «Злови мене, 
якщо зможеш»
01.05 Х/ф “Чорна 
неділя”

06.00 Ранкова 
молитва
06.10 Світ православ`я
06.40 Хочу все знати
07.00 Ера здоров`я
07.25 Сміх з доставкою 
додому
08.00 Шустер-Live
09.30 Школа юного супер-
агента
09.50 Шустер-Live
11.40 Новорічний жарт
15.25 “Мелодія двох сер-
дець” С. та В.Білоножки
17.45 Золотий гусак
18.15 Світ атома
18.20 Жарт
18.45 Гранд-шоу 
М.Поплавського “Я люблю 
тебе, Україно”
20.40 Кабмін: подія 
тижня
21.00 Підсумки дня
21.20 Українська пісня
21.50 Криве дзеркало
23.00 Твій голос
23.25 Ера здоров`я
23.50 Концерт В`ячеслава 
Добриніна

06.40 Я люблю 
Україну
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт – 
3:Танзанія, Ефіопія
11.55 Х/ф «Рапунцель: 
Заплутана історія»
13.55 Х/ф «Леді-яструб»
16.35 Вечірній Київ
18.30 Розсміши коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря 2: Скриня 
мерця»
23.15 Х/ф «Війна 
богів»

06.15 Х/ф «Мужики!»
07.50 Справедливість
09.55 Орел і Решка
10.55 Концерт «Фести-
валь: Велика Різниця в 
Одесі»
12.30 Велика різниця
13.30 Т/с «Катерина. Інше 
життя»
20.00 Подробиці
20.25 Концерт «Юрмала 
2012»
22.10 Х/ф «Соло на сак-
софоні»
00.10 Х/ф “Ведмежатник”

07.00, 08.00 Новини
07.35 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О.Соловей. 
Раба кохання»
09.05 Про головне
09.25 Театральні сезони
10.15 Легко бути жінкою
11.05 Віра. Надія. 
Любов
11.55, 18.45, 21.10 Діловий 
світ
12.05 Надвечір`я
12.35 Околиця
13.00 Х/ф “Затока 
щастя”
14.25 Діловий світ
15.20 Х/ф “Міраж”
15.20 Т/с «Маруся»
19.05 Криве дзеркало
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.15, 22.50 Шустер- Live

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
12.00 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
14.00 Не бреши мені
14.50 Сімейні 
мелодрами
16.45 ТСН
17.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.15 Вечірній Київ
22.00 Х/ф «Погоня»
00.05 Х/ф «Плоть і 
кров»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Мар`їна роща”
11.00 Д/с «Слідство 
вели»
12.00 Новини
12.55 Т/с «Господиня 
тайги»
14.40 Судові справи
15.20 Сімейний суд
16.10 Т/с «Серце 
Марії»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Господиня 
тайги»
20.00 Подробиці
20.35 Справедливість
22.35 Т/с «Зрадник»
01.00 Подробиці

07.00, 08.00 Новини
07.35 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «В.Матецький. 
Було, але пройшло»
09.05 Про головне
09.25 Крок до зірок
10.05 Т/с «Маруся»
11.40, 18.40, 21.20 Діловий 
світ
11.50 Х/ф «Армія Трясо-
гузки»
13.15 Х/ф «Операція 
“Хольцауге»
14.45 Діловий світ
14.50 Т/с «Маруся»
15.40 Х/ф “Міські подро-
биці”
18.20 Новини
18.55 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Великі битви

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
12.00 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
14.00 Не бреши мені
14.50 Сімейні 
мелодрами
16.45 ТСН
17.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
22.15 Х/ф «Посередник»
01.10 ТСН

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Мар`їна роща”
11.00 Д/с «Слідство 
вели»
12.00 Новини
12.55 Т/с «Життя, якого не 
було»
14.40 Судові справи
15.20 Сімейний суд
16.10 Т/с «Серце Марії»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Господиня 
тайги»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Мар`їна роща”
22.15 Т/с «Зрадник»
00.00 Т/с “Американський 
ніндзя 3: Криваве полю-
вання”

07.00, 08.00 Новини
07.35 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «Б.Токарєв. 
Таємниця двох капітанів»
09.05 Про головне
09.35 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Д/ф «Сміхотворець 
Павло Глазовий»
12.30 Українська пісня
13.00 Х/ф «Іван 
Бабушкін»
15.15 Т/с «Маруся»
16.05 Х/ф “Так і буде”
18.20 Новини
19.00 Бенефіс 
О.Воробей
21.00 Підсумки дня
21.35 Криве дзеркало
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Великі битви

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
12.00 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
14.00 Не бреши мені
14.50 Сімейні мелодрами
16.45 ТСН
17.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
22.15 Табу
23.20 ТСН
23.35 Т/с «Теорія брехні»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Мар`їна 
роща”
11.00 Д/с «Слідство 
вели»
12.00 Новини
12.55 Т/с «Життя, якого не 
було»
14.40 Судові справи
15.20 Сімейний суд
16.15 Т/с «Серце Марії»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Мар`їна 
роща”
22.15 Т/с «Зрадник»
23.55 Т/с “Американський 
ніндзя 2: Конфронтація”

07.00, 08.00 Новини
07.35 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «Винокурський 
соловей»
09.05 Про головне
09.25 Т/с «Маруся»
11.00 Урочистості до Дня 
Соборності України
12.25, 18.45, 21.20 Діловий 
світ
12.35 Таємниці успіху
13.05 Х/ф «Іван 
Бабушкін»
15.15 Діловий світ
15.20 Т/с «Маруся»
16.10 Х/ф “Смерть під 
вітрилом”
18.20 Новини
19.05 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Великі битви

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
12.00 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
14.00 Не бреши мені
14.50 Сімейні 
мелодрами
16.45 ТСН
17.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
22.15 Українські 
сенсації
23.25 ТСН
23.40 Т/с “Теорія 
брехні 3”
00.40 Х/ф “Відображення”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Мар`їна 
роща”
11.00 Д/с «Слідство 
вели»
12.00 Новини
12.55 Т/с «Життя, якого не 
було»
14.40 Судові справи
15.20 Сімейний суд
16.15 Т/с «Серце Марії»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Мар`їна 
роща”
22.15 Т/с «Зрадник»

07.00, 08.00 Новини
07.35 Гість студії
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О.Калягін. Я 
відкрив себе»
09.00 Підсумки дня
09.45 Т/с “Маруся”
11.20 Шеф-кухар країни
12.15, 19.00, 21.20 Діловий 
світ
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.05 Кордон держави
13.20 Х/ф “Визволена 
земля”
14.40 Вікно в Америку
15.05 Діловий світ
15.10 Т/с “Маруся”
16.00 Х/ф «Подвійний 
капкан”
18.20 Новини
18.45 Сільрада
19.20 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.30 Місце зустрічі
23.00 Підсумки
23.20 Від першої особи
23.50 Кіно в деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
09.25 М/ф
09.50 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
11.50 Х/ф «Будинок із 
сюрпризом»
15.45 Сімейні мелодрами
16.45 ТСН
17.15 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Все почалося у 
Харбіні»
22.15 Гроші
23.20 ТСН
23.35 Т/с “Теорія 
брехні 3”
00.35 Х/ф “Революціє, я 
люблю тебе”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Шпигун”
12.00 Новини
12.35 Детективи
13.10 Д/с «Слідство 
вели»
14.35 Т/с «Життя, якого не 
було»
16.20 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 
було»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Мар`їна 
роща”
22.15 Т/с «Зрадник»
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Програма телепередач 7

ПОНЕДІЛОК
22 січня

ВІВТОРОК
23 січня

СЕРЕДА
24 січня
ЧЕТВЕР

25 січня
П`ЯТНИЦЯ

26 січня
СУБОТА

27 січня
НЕДІЛЯ

21 січня

ПРОДАюТЬСЯ

будинок по вул. Сонячній, 13 у 
смт Заводське, підведено газ, світло 
(3-фазове), проводка по хаті, пошту-
катурений, криниця. Є всі документи 
на приватизацію.

Тел. 066-577-85-16.

будинок у Чорному лісі. Земель-
на ділянка 24 сотих. Підведено газ, є 
великий сад. Ціна договірна, або об-
міняю на квартиру у Чорткові.

Тел.: 3-17-90; 
066-983-55-28.

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

Тел.: 050-706-97-84; 
098-541-53-04.

частина будинку під забудову, 
площею 83,2 кв. м по вул. С.Бандери, 
65/2. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 2-63-49; 
068-421-04-37.

квартири

Вважати недійсним

23 січня. Тривалість дня – 8.51. Схід – 7.45. Захід – 16.36. Іменини святкують Григорій, Марко, Павло, Макар, Анатолій

Подяка

Пам`ять жива
Хто забув – сьогодні пригадайте,

Хто пам`ятає – пом`яніть.
Шостого січня 2013 р. Наступає Різдво Христо-

ве – радість для світу! А родину Федоренків рап-
тово сповили смуток, жаль, горе. На 90-му році життя 
відійшов у вічність ФЕДОРЕНКО Петро Макарович, у 
минулому голова Чортківської районної ради.

Його життя було присвячене служінню людям. Гу-
манізм, порядність, чуйність, мудрість і принциповість 
здобули повагу та любов усіх, хто його знав, хто пра-
цював поруч з ним.

Не стало Петра Макаровича. Ми надіємось, що Гос-
подь забрав його душу до світла, чистоти, спокою і віч-
ної радості, за що молимось і надалі будемо засилати 
свої молитви до Всевишнього.

А горе, горе не минає. Воно лише заглиблюється у 
серця рідних з кожним спомином. Не згасне в наших 
серцях вдячність та велика шана до цієї людини. 

Висловлюємо глибокі співчуття дружині, дітям, вну-
кам, правнукам і всім рідним та близьким покійного.
Сім`ї М.І.Саврук, Л.М.Мащакевич, З.П.Волошиної, 
О.С.Нечая, А.М.Кулішова, І.Ф.Судана, Е.Й.Рожок, 

Г.Ф.Пуківського, О.М.Пасемків.

Педагогічний колектив Чортківської ЗОШ 
І – ІІІ ст. № 7 висловлює щирі співчуття 
практичному психологу Поліні Юріївні Тес-
люк з приводу смерті її батька ШЛЯХОВА 
Юрія Федоровича.

Непоправне горе прийшло у нашу роди-
ну. Після важкої хвороби померла дружина і 
мама Гулевич Марія Євгенівна. Хочемо ви-
словити щиру подяку тим, хто підтримав та 
допоміг нам у цю тяжку хвилину: директоро-
ві Чортківського педагогічного училища ім. 
О.Барвінського Р.І.Пахолку, колективам рай-
держадміністрації і служби у справах дітей 
РДА, де колись працювала покійна, сусідам, 
знайомим, родичам за підтримку і допомогу у 
важкій хвилині.

Родина Гулевичів.

Колектив Чортківського педагогічного 
училища імені Олександра Барвінського 
висловлює щирі співчуття колишньому ви-
кладачу Ользі Петрівні Котенко з приводу 
смерті її батька ФЕДОРЕНКА Петра Ма-
каровича. Хай Божа благодать огорне його 
душу, а земля буде йому пухом.

Колектив Чортківського педагогічного 
училища імені Олександра Барвінського 
висловлює щирі співчуття електрику учи-
лища Ігорю Івановичу Гулевичу з приводу 
смерті його дружини. Хай Божа благодать 
огорне її душу, а земля буде їй пухом.

Колектив Чортківського педагогічного 
училища імені Олександра Барвінського 
висловлює щире співчуття викладачу Лю-
бові Володимирівні Лукачович з приводу 
смерті її матері. Хай Божа благодать 
огорне її душу, а земля буде їй пухом. будинки

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

Тел. 068-148-19-84.

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

Тел.: 098-424-70-21; 050-072-95-84.

2-кімнатна квартира у м. Чортків по 
вул. Лесі Українки, 2/16, площа – 56 кв. м.

Тел. 097-477-67-24.

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

Тел. 099-190-85-17.

3-кімнатна квартира, площею 62 кв. м 
з і/о, лоджія 6 м, засклена, на 3-му поверсі 
по вул. Незалежності. Недорого. Терміново. 
Або обміняю на дві 1-кімнатні чи 2-кімнатну 
у м. Чортків.

Тел.: 3-25-11; 067-119-92-85.

ПАÌ`ЯТНИКИ 

З ГРАНІТУ

Тел. 067-854-61-50

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 841187, 
видане Тернопільською ОДА у 1999 р. на ім`я: 
ПОПОВИЧ Олексій Валерійович.
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Вітання8

-10 ... -7

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
19 січня

-13 ... -5

неДілЯ
20 січня

-9 ... -6

ПОнеДілОк
21 січня

-10 ... -8

вівТОРОк
22 січня

0 ... +1

СеРеДА
23 січня

0 ... 0

чеТвеР
24 січня

-5 ... -9

П`ЯТницЯ
25 січня

Наше

24 січня. Тривалість дня – 8.54. Схід – 7.43. Захід – 16.37. Іменини святкують Федот, Михайло, Степан

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
щиро вітає директора ПАП “Дзвін”
Василя Степановича ГРАДОВОГО

із Днем Ангела.
Здоров`я і щастя в цей святковий час!
Хай здійсняться всі Ваші бажання,
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В зимовім сонці весняне тепло,
І щоб душа Ваша співала,
І для печалі місця не було.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Рідний колектив Шманьківської 
ЗОШ І – ІІ ст. сердечно вітає директора

Богдану Євгенівну ГЕРМАК
із 60-річчям.
Хай будуть освітлені 

любов`ю, радістю, добром 
кожен день майбуття на дов-
гі многії літа, а найбільшим 
скарбом у Вашому житті – 
буде міцне здоров`я.

А життя, як довга нива:
Коли сонце, коли злива,
Коли снігом замело,
Потім знов все розцвіло.

Були свята, були будні,
Були також і дні трудні.
Дай, Боже, все здолати,
Ювілей цей святкувати,
Боже ласкавий, в щасливу днину
Благослови цю невтомну людину!
Дай їй під сонцем у радості жити
Многії-многії та благії літа!

Щиро вітаємо з 70-річчям дорогу маму, 
найкращу бабусю

Стефанію Петрівну ТЕСЛЮК-ПОБУРИННУ
зі с. Пастуше.

Найрідніша, найкраща 
матусю-бабусю рідненька!
В це день ми вклоняємось 
                    дуже низенько
За сонечко ясне, 
           за серце прекрасне,
За те, що в щасливу 
               і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до Вас.
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, люба матусю-бабусю, 
                                            низенький уклін.
Хай болі й тривоги минають затишний 
                                         і теплий Ваш дім.
До Вас не забудем ніколи дороги
І нині вітаєм сімейством усім.
Тож будьте, рідненька, Ви завжди здорові,
Ніколи не хмуртесь, хоч важко і Вам,
Бо Ви у нас, мамо, на світі єдина,
Коли Ви смієтесь, то радісно й нам.
Хай Вас оберігає молитва свята,
А Господь Бог дарує многая і благая літа.

З любов`ю – діти, 
онуки і вся родина.

У день Хрещенського святвечора, 
18 січня, святкує своє 15-річчя дорога 

донечка, сестричка, онучка та племінниця 
Улянка ГОРЯЧА 
зі с.Шманьківці.

Наша мила, дорога, 
               найкраща у світі,
У день зимовий, чарівний – 
             для тебе всі квіти!
Благополуччя Тобі 
                  зичимо й удачі,
Здорова будь й красива, 
                         мов весна,
Хай музика в душі 

                                                  Твоїй лунає
І пісня ллється чиста, неземна.
Як хочеться подарувати Тобі долю
І прихилить до Тебе білий світ,
Щоб в щасті Ти жила без болю
Багато довгих і щасливих літ!
Нехай з Тобою будуть вірні друзі,
Нехай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.

З любов’ю – мама, тато, 
брат Віталій, бабусі та вся родина.

 Щиро вітаємо з 60-річним ювілеєм 
Мирослава Миколайовича МАЙДАНИКА!

Вам 60 – це сила 
                         й мудрість,
Та й досвід, кажуть, 
                          не малий,
Повага вдома, 
                      серед друзів,
Любов і шана від дітей!
Тож зичимо в здоров’ї 
                       вік прожити,

Щоб всіх на сторіччя могли Ви запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися!
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує многих й благих літ!
З повагою та любов’ю – 
дружина, діти, онуки 

та родина!

Директори шкіл району вітають  
з ювілеєм директора 

Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Андрія Григоровича ДІДИКА.

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати кращі почуття!
Скільки в житті вже зроблено,
Скільки доріг переходжено,
Хай все буде вп`ятеро продовжено,
Хай утричі буде помножено.
Ніколи не знайте утоми
На добро усім людям і дому.
Щоб впевнено йшли 
                                 до своєї мети,
Щоб все, що задумано, змогли досягти.

Зимові білосніжні дивоквіти січень сипле 
у дарунок дорогій дружині та матусі, бабусі

Йосифі Йосипівні ОВОД,
яка 16 січня відсвяткувала свій ювілей.

Від щирого серця 
              здоров`я бажаєм,
Без нього не милі 
                            ніякі діла,
В здоров`ї – багатство 
                            і радість,
І більшого щастя 
                     на світі нема.
Бажаємо Вам краси 

                                              річкових лілей,
Радості від тополі, ласки від людей,
Від квітів ніжності, від лебедів вірності.
Щоб удома, серед друзів
Ви відчували ласку і тепло,
Щоб у житті Вашім на виднокрузі
Похмурих днів ніколи не було.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог дає Вам надію і тепло
На многії літа, радість і добро.

З повагою та любов`ю – 
сім`я.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм
директора РКБК ім. К.Рубчакової

Йосифу Йосипівну ОВОД.
У цей день святковий, 
                   у зимовий час
Ви прийміть вітання 
                найкращі від нас:
Здоров`я хай буде 
               міцним, як граніт,
І щастя крокує із Вами 
                               сто літ.
Хай сонце зігріє 

                                            прийдешні літа,
Хай ніжна усмішка осяє уста.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.
Хай Матінка Божа від зла захищає
Вас кожного дня, як молитва свята.
Христос хай здоров`я 
                          Вам посилає
На довгі щасливі та благі літа.

З повагою – трудовий 
колектив.

Профспілка працівників культури району 
вітає заслуженого працівника культури 
України, директора РКБК ім.К.Рубчакової 

Йосифу Йосипівну ОВОД 
із ювілейним Днем народження.

Вітаємо переливом пісень 
Та щирих слів суцвіттям 
Із ювілеєм Вас – 
                        з 55-літтям! 
Нехай жіноче щастя 
               квітне веселково, 
І хай лунає скрізь 
                  привітне слово. 
Хай Бог благословляє 
                        Вашу долю 

І вбереже Вас від розчарування й болю. 
Хай добрий Ангел береже повік 
Вогонь зорі, що долею зоветься, 
Життя, неначе вишитий рушник, 
Багрянцем калиновим усміхнеться. 
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала 
                      тільки щастя, 
Ні грама бід, 
    ні крапельки страждань.

Сердечно вітаємо з 60-річчям
Миколу Володимировича КАМІНСЬКОГО,

яке він відсвяткував 16 січня.
Наш славний та рідний, 
              найкращий у світі,
З Тобою нам затишно 
               завжди і світло.
Ти гарний господар 
і батько, й дідусь чудовий,
Даруєш турботу 
                   і море любові.
Дякуємо за ласку, 

                                                за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом!
Щоб в рідному домі нам було надійно 
                                                     та щиро –
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров`я та сили –
У дружній родині усі ми щасливі!
Всміхніться, татусю-дідусю, хай долі тривоги
Минають Ваш теплий та затишний дім,
До Вас не забудем дороги ніколи,
А нині вітаєм сімейством усім!
Ми всі посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа!

З любов`ю – дружина Марія, 
син Максим із Катериною, 
донька Соломія з Назаром, 

внуки та свати.

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогу колегу, 
завідуючу відділом народних інструментів, 

викладача школи
Любу Романівну ВОЛОЩУК.

Нехай цвітуть 
       під небом синьооким
Ще довго-довго дні 
                                й літа,
А тиха радість, 
                  чиста і висока,
Щоденно хай 
              до хати заверта.
Бажаємо здоров`я, 

                                              сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, мов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить 
                             з буднів свята,
А Господь дарує многа, 
                                    многа літ.

З повагою та любов`ю – 
колектив Чортківської 

музичної школи.

Щиро вітаємо з 25-літтям
Олега Олеговича КОРАБЛЬОВА

з м. Чортків.
У День народження Твій 
Ми з Тобою радієм
І сердечно бажаєм,
Щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло Тобі щастя 
                     з роси і води,
Щоб жить – не тужить 
                 і не знати біди!
А коли б сумувати 
            на мить довелось,

Пам`ятай, що про Тебе турбується хтось.
З любов`ю і повагою – 
дружина Ірина, донечка 
Алінка, теща Галина, 

бабуся Євстахія
з м. Чортків.

Щиро вітаємо з ювілеєм
Олега Олеговича КОРАБЛЬОВА

з м. Чортків.
Сьгодні рівно 25
В житті Твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху,
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь, –
Прекрасним, ніжним, чистим.
З любов`ю і повагою – цьоця Галина

 і бабуся Стефанія зі с. Коцюбинчики.

Парафіяни с. Криволука щиро 
здоровлять із Днем Ангела директора 

ПАП «Довіра» 
Івана Адольфовича ВОЙЦИШИНА.

А  життя – як довга нива:
Коли сонце, коли злива,
Коли снігом замело,
Коли знов все зацвіло.
Вас вітаємо гуртом 
                            привітно,
Радості бажаємо, добра,
Сонячної днини, 

                                                 довголіття,
Доброго здоров`я Вам сповна.
Щоб теплом наповнилась оселя,
Шанували друзі та 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.

Мов гордовиті панни, пишаються вродою сосни на чортківському ринку. 
Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Січень снить казкою


