
N 49 (8385), 23 листопада 2012 року

Виходить з 1939 року

Цукор-2012

Жалоба

Нові депозити серії
 «Найкраща пропозиція»

до

26,25%* 

річних у гривні

Надання банківських послуг згідно ліцензії НБУ
 № 225 від 11.10.2011 р.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. Свідоцтво № 178 від 15.10.2009 р.

Чортків, 
вул. Ст. Бандери, 31 
Тел.: (0352) 47-65-01; 

050-419-08-92; 050-332-44-91

* при розміщенні вкладу “Найкраща пропозиція 
on-lіne” у системі “Інтернет-банк Дельта”

www.deltabank.com.ua

Òиповиé знімок для цієї пізньої падолистової пори: над об`ємними металевими конструкціями ×ортківського цукрового 
заводу – одного з велетів переробки цукросировини наøого регіону – клубочиться біла пара, а в цехах все øумить-гуде задля 
єдиної мети – іскристої білосніæної смуæки, ùо знаé струменить та é струменить собі зі стрічки конвеєра. Çавод практично 
заверøив свіé 35-é виробничиé сезон. Ïро éого хід, напрацþвання é прорахунки – у наступних номерах «Ãолосу народу».

Ôîòî Îðåñòà ËÈÆÅ×ÊÈ

Òàì, äå ³ñêðèòüñÿ «á³ëå çîëîòî»

Îбðàз пåðåбу-
вàòимå в цåðкві 
до 28 лиñòопà-
дà, à піñля цього 
будå пåðåдàвà-
òиñя по цåðквàх 
інших пàðàфій.

Чудотворний образ “
Ігуменія Манявська”

23 листопада прибуваєе до м. Чортків 
у церкву Святої Покрови. 

Зустріч о 15-й год.

Çавтра, 24 ли-
стопада, у День 
пам`яті æертв го-
лодомору та по-
літичних репре-
сіé, за участþ 
громадськості, 
представник ів 
усіх політичних 
сил, владних 
структур, дуø-
пастирів та ре-
лігіéних громад, 
о 15 год. 30 хв. 
р о з п о ч н е т ь -
ся панахида та 
мітинг-реквієм 
на чортківсько-
му міському 
кладовиùі по 
вул. С.Бандери. 
Водночас три-
ватиме акція 

«Çапали свічку», в рамках якої о 16-é год. спалахнуть 
вогники свічок на підвіконнях домівок усіх небаéдуæих 
краян. Ïередбачено приспуùення дерæавних прапо-
рів. Ïропам`ятні заходи та поминальні Богослуæіння 
відбудуться в усіх населених пунктах раéону.

У вівторок, 27 листопада, у день 70-ї річниці з 
часу розстрілу 52-х українців-патріотів на ягіль-
ницькому полі, в рамках вøанування пам`яті æертв 
політичних репресіé, біля тамтеøнього пам`ятного 
Хреста буде відправлено панахиду та проведено 
мітинг-реквієм. Ïочаток о 12-é год. Баæаþчих взя-
ти участь перевозитимуть автобуси від приміùен-
ня раéвіéськкомату з 11-é год. 15 хв.

Дîбірка маòеріалів цієї òемаòики – на 2-й òа 
5-й сòîр.

Âøàíóéìî ïàì`ÿòü 
æåðòâ ãîëîäîìîðó 

òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é

Деòальніше прî чудîòвîрний îбраз – на 2-й сòîр.

Çнову на порозі æахлива дата української та світової трагедії.
Ãолодомор 1932-1933 рр. був апогеєм боротьби сталінського 

тоталітарного реæиму проти визвольних змагань українського 
народу. Його æертвами стали мільéони українських хліборобів.

Українська нація, маþчи величезниé культурно-історичниé 
спадок, власні славетні традиції дерæавотворення, досвід 
національно-визвольної боротьби, становила серéозну загрозу 
для імперського утворення, éого геополітичних намірів. Ç огляду 
на це Сталін і éого поплічники вдалися до наéæорстокіøої від-
критої віéни проти українців. 

І хоч Верховна Рада України спромоглася у кінці 2006 року 
приéняти Çакон України «Ïро голодомор 1932-1933 років в Укра-
їні», якиé статтеþ 1 оголоøує голодомор 1932-1933 рр. в Україні 
геноцидом Українського народу, ùе é донині, особливо на ви-

ùих ùаблях влади, вдаþться до цинічного заперечення факту, 
якиé визнав світ, переписуþть та спотворþþть історіþ України 
для того, ùоб ниніøнє покоління не змогло глибоко усвідомити 
масøтаб переæитого лихоліття.

Шановні æителі Òернопільùини!
Немає æодного українця, якиé би залиøався баéдуæим до 

страøних подіé голодомору минулого століття...
Çакликаþ вас у цеé поминальниé день знести ùирі молитви 

за дуøі невинно зниùених голодом співвітчизників. А запалив-
øи свічку пам’яті про загиблих під час голодомору, ми скаæемо 
всьому світові – ні подібним трагедіям у маéбутньому!

ВІ×НА ÏАМ’ЯÒЬ НЕВИННО ВБИÒИМ! СЛАВА УКРАЇНІ!
З пîвагîю – нарîдний депуòаò України                                                        

Івàн СтÎйÊÎ

ШАНОÂНІ КРАЯНИ!

Святкування

Òа на зачин оповіді про низку відзначень трудівників землі ми 
зіéøлися в думці з начальником управління АÏР РДА І.Бабієм, 
ùо варто виокремити хоча б якісь віхи сільськогосподарського 
року, котриé ùе триває. Однак головниé аграріé раéону не без 
гордості наголосив, ùо вæе тепер помітні втіøні успіхи. Не див-
лячись на складні погодні умови – спеку, доùі, завдяки впрова-
дæеннþ високих технологіé ведення сільського господарства та 
набутому досвіду керівників підприємств вдалося зібрати нема-
лиé уроæаé – з плþсом до минулорічного. Очікується вал хліба, 
вироùеного як на полях сільгосппідприємств, так і в селянських 
господарствах, близько 150 тис. тонн. Уроæаéність зернових 
складає 44-45 ц з га, кукурудзи (за попередніми підрахунками, 
бо ùе близько тисячі га не зібрано) – 60-65 ц. Маємо плþси не 
тільки з уроæаéності зернових, а é із вироùування соняøнику, 
сої, ріпаку та навіть виробництва тваринницької продукції. Çо-
крема, очікується надіé на корову 4,5 тис. кг – показник, якого 
практично досі не було. Çавдяки інтенсифікації тваринницької 
галузі зросла її продуктивність, закуплено телиці генетичної по-
роди з тим, ùоб надалі сягнути рубеæу надоїв у 5-6 тис. кг на 

корову. Уся ця арифметика господарþвання – передусім ùодо 
двох потуæних ÏАÏ, котрі продукуþть тваринництво, – «Дзвін» 
та «Обріé»: перøе має 230 корів, друге 100. У раéоні прогнозу-
þться плþси é відносно виробництва м`яса ВРХ та свинеé, і це 
теæ тіøить.

Не без задоволення начальник управління агропромислового 
розвитку констатував тоé факт, ùо керівники сільгосппідпри-
ємств практично заверøуþть розрахунок із паéовиками. Він 
складе близько 4 відсотків від земельного паþ (показник згідно 
з президентським указом становить три відсотки), а деякі гос-
подарства матимуть навіть 5 відсотків. Ïримітно, ùо подекуди 
розрахунок вестиметься навіть гроøима, збільøилась частина 
оплати цукром за паї. 

А четвергового надвечір`я у готельному комплексі «Ãетьман» 
відбувся урочистиé вечір з присвятоþ професіéному днþ агра-
ріїв. Напруæено працþþчи практично цілиé рік, вони цілком за-
слуæено віддали святові лиøе один день. Але якиé! Çа словами 
І.Бабія, зустріч була тепла та цікава. Çапросили é ветеранів кол-
госпного виробництва, ветеранів управління сільського госпо-
дарства – Б.Ïавлþка, Ï.Дзиндру, Ю.Москальонова, С.Левчука, 
М.Йосипів та ін. Учасників вечора ùиро вітали голови раéдерæ-
адміністрації та раéонної ради, а такоæ представники управлінь 
економіки, фінансів, статистики – ті, з ким доводиться працþва-
ти обіруч. А ùе – переробники. Ïрикро, ùо з їх числа спромог-
лися долучитися до вітань лиøе марилівські спиртовики, а ось 
цукровари, мукомели, сировари чомусь проігнорували. Довгу 
низку трудівників вøановано заслуæеними відзнаками.

(Закінчення на 4-й сòîр.)

Çåìëÿ íà çåðíÿòêîâ³ ñòî¿òü
тàк ñпоконвіку мовиòьñя в нàðоді. Áо ñàмå нà 
колоññі – зви÷ному й водно÷àñ дивовиæному 
– зàвñяк÷àñ òðимàºòьñя нàшà доля. Õлібиноþ 
в бàðвиñòих ðушникàх зà добðоþ укðà¿нñькоþ 

òðàдиціºþ ñòðі÷àþòь нàйæàдàніших гоñòåй. À òðуд 
хлібоðобà – оðà÷à, ñія÷à, ðівно як і òвàðинникà, 

вшàновуºòьñя нàйпàлкішими ñловàми òà уклінноþ 
дякоþ. тàк було й у пåðåддåнь ùоðі÷ного ñвяòà 

àгðàðі¿в – Äня пðàцівників ñільñького гоñподàðñòвà.

Віхи пам`яті
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23 листопада. Тривалість дня – 8.38. Схід – 7.25. Захід – 16.03. Іменини святкують Орест, Родіон
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СвятиніСелянинові на замітку

Конкурс

Мартиролог

Ікона «Ігуменія Ìанявська» 
У 1652 році Скит, як і увесь краé, охо-

пило «моровоє поветре». Ïомерло дуæе 
багато законників. У молитвах ченці рев-
но благали Ãоспода про помилування. 
І ось 22 грудня ієромонахові Філарету 
з’явилась у сні Ïресвята Богородиця у 
багряному ігуменському плаùі, яка уві-
éøла через святі врата в монастир, вві-
éøла до Храму Благовіùення Ïресвятої 
Богородиці і тут зупинивøись сказала: 
«Вæе припиниться поøесть. Ïокаéтеся 
та æивіть, як велить правило монастир-
ське». Ïо цих словах Ïресвята Богоро-
диця увіéøла в Царські врата. Ç цього 
дня страøна поøесть припинилась.

У пам’ять про це з’явлення в монас-
тирі зберігається ікона Ïресвятої Бого-
родиці «Ігуменія Манявська».

У Ìанявському 
монастирі на Прикарпатті 

замироточила ікона
Напередодні Великого посту ц. р. в 

одному з наéстаріøих монастирів Ïри-
карпаття – скиті Манявському, «укра-

їнському Афоні», як здавна називаþть 
монастир, вдруге замироточила ікона 
Боæої Матері, повідомляє ÒСН. Образ 
ігумені Манявської ченці вваæаþть чу-
додіéним і вірять, ùо він попередæає 
про чудо. 2008-го ікона почала виділяти 
рідину, схоæу на миро. ×ому знову плаче 
ікона – розпитала Ольга Вихованська.

Ç-поміæ інøих ця ікона вирізнялася 
великими розмірами і давньоþ леген-
доþ. Кілька століть тому наставнику мо-
настиря явилася Матір Боæа, яка назва-
ла себе Ігуменеþ Манявськоþ. Її образ і 
втілив на картині невідомиé худоæник.

Оòець Паісій, намісник Манявськî-
гî Хресòî-Вîздвиженськîгî чîлîвічîгî 
мîнасòиря:

– Ця ікона є чудотворноþ для наøого 
монастиря і покровителькоþ. Вона зо-
браæена у мантії із æезлом у руках. Як 
символ влади. Коли монастир закрили, 
образ зник. ×енці вдруге відтворили іко-
ну. А в 2008-му вона вперøе «заплака-
ла». Саме тоді, каæуть монахи, почалася 
велика повінь, від якої постраæдав і сам 
монастир.

Іîасаф, владика Іванî-Ôранківськîї 
єпархії УПЦ КП:

– Сказати точно, ùо означає це яв-
лення, складно. Але те, ùо Матір Боæа 
нас від чогось застерігає, безперечно. 
Вдруге це трапилось кілька днів тому. 
Ïерøими «сльози» Діви Марії поміти-
ли монахи. Ç очеé Богородиці повільно 
просочувалась рідина. Її вигляд, запах і 
консистенція дуæе схоæі на миро. ×ен-
ці, як і паломники, вірять – це справæнє 
диво.

Ôедір Кîзак, палîмник:
– Ïриїхав сþди, ùоб помолитися біля 

ікони і попросити заступництва для себе, 
для своєї сім’ї, для своїх близьких.

×ому плаче ікона – свяùеники радять 
не розгадувати, а більøе молитися. Òим 
паче у час Великого посту. Щодня пе-
ред образом Ігумені Манявської мона-
хи проводять молебень. У Матері Боæої 
просять захисту від повенеé, землетру-
сів та інøих катастроф.

За маòеріалами web-сайòів пîдав 
о. Михà¿л ËÅВÊÎВÈ×, 

миòрîфîрний прîòîієрей, декан УПЦ КП

І деталізує: відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 26 вересня за № 986 трьом категоріям 
селян виплачується дотація за вироùені та продані на 
забіé і переробку молодняк великої рогатої худоби та 
свині. На теренах наøого раéону під діþ цієї постанови 
підпадаþть дві категорії із виокремлених – члени осо-
бистих підсобних господарств населення та фермер-
ських господарств (обслуговуþчих кооперативів у нас 
просто немає). Наголоøує: дотація виплачуватиметься 
лиøе тим, хто утримує поголів`я у своєму господарстві 
до моменту продаæу éого на забіé не менøе трьох мі-
сяців. Òака неодмінна умова унемоæливлþє отриман-
ня дотації тими, хто, приміром, придбав худобу і пе-
репродав далі. Датоþ, від якої відлічуþться три місяці 
вироùування молодняка ВРХ у підсобних селянських 
господарствах, а такоæ у фермерських, вваæається 
дата видачі паспорта ВРХ, а у разі набуття ідентифіко-
ваних тварин – дата їх прибуття до господарства ново-
го власника, зазначена в такому паспорті та посвідчена 
печаткоþ дерæавної установи ветеринарної медицини.

Дотація надається за 1 кілограм приéнятої æивої 
ваги в таких розмірах: 2,5 грн. за молодняк ВРХ æивоþ 
масоþ не менø як 330 кілограмів; 1,5 грн. за свинеé 
æивоþ масоþ від 100 до 120 кілограмів; 1 грн. за сви-
неé æивоþ масоþ від 120 до 150 кілограмів.

Çаступник начальника АÏР РДА принагідно наголо-
сив на тому, ùо для отримання дотації не потрібно їха-
ти до раéцентру, затрачаþчи час та гроøі. Необхідно 
просто подати до сільської ради відповідниé пакет до-
кументів. Це копії паспорта, ідентифікаціéного номера, 
відомості переміùення худоби (видається ветлікарем) 
та довідка про відкриття рахунку в банківськіé уста-
нові. Ці документи приéмаþться упродовæ поточного 
місяця до éого кінця. Відтак сільська рада формує ре-
єстр і подає éого до управління АÏР у період від 1 по 
5 число наступного місяця. Суттєвим є é ось ùо: ця 
дотація видається з початком 2012 року і дія постанови 
поøирþється упродовæ усього поточного року. 

«×и не стане, бува, ця постанова ùе однієþ «мильноþ 
булькоþ», як вæе траплялося, чи діятиме вочевидь?» – 
запитали ми у І.Çаболотного. І почули у відповідь, ùо 
не варто про це нині думати-гадати. Бо, приміром, 
ота пресловута постанова ùодо надання дотації на 
вироùування молодняка таки реалізується – натепер 
селянським особистим підсобним господарствам вæе 
виплачено її за 4 місяці, залиøається ùе за два. Яка 
конкретика очікується в даному випадку – наразі не-
відомо. Ïроте зібрати відповідні документи é подати їх 
на реєстраціþ варто.

Записала Àннà ÁËÀÆÅНÊÎ

У 1944-1947 рр. в угоду польським ко-
муністам Сталін одним розчерком пера 
залиøив за меæами України її велику 
частину, в тому числі Лемківùину, Над-
сяння, Холмùину, Ïідляøøя, взявøи 
за основу так звану «лініþ Керзона». 28 
квітня 1947 року будились зі сну лþди, 
вітали радісниé сонячниé ранок з тихоþ 
надієþ на спокіéниé день. Òа не судæе-
но було їм від цього дня господарþвати 
на своїé рідніé землі... Òого горезвіс-
ного дня частини польського віéська 
оточили населені пункти, де проæивали 
українці. Çі світанком віéська ввіéøли 
в села. Лþди ùе спали. Ïереляканим 
меøканцям давалося кілька годин на 
збори, після чого їх заганяли в спеці-
альні місця, обгородæені парканом з 
колþчим дротом. У цеé час слуæба без-
пеки виявляла всіх підозрілих у зв’язках 
та співпраці з ОУН-УÏА, потім лþдеé 
конвоþвали на наéбільøі станції і зага-
няли до вагонів. Українська Ïовстанська 
Армія хотіла зірвати акціþ «Вісла», але 
сили були нерівні.

Своїми спогадами про ті часи, де-
портаціþ та акціþ «Вісла» ділились з 
присутніми на вечорі пам`яті депорто-
ваними ягільничанами, учнями місцевої 
øколи, а такоæ вихідцями з Лемківùини, 
ùо нині проæиваþть у селах Нагірянка, 
Ãоріøня Вигнанка та м. ×ортків. Серед 
них – М.Бурдяк, Ã.Ãрицьків та заступ-
ник голови раéонної організації Все-
українського товариства «Лемківùина» 
М.Ãарбера. Історичну довідку-правду 
про події 1947 року доніс до присутніх 
кандидат історичних наук, доцент ×орт-
ківського інституту підприємництва і 
бізнесу Я.Дзісяк. 

У канву вечора пам`яті свої музичні 
вокальні таланти внесли маéстри мис-
тецтв та учасники худоæніх колективів, а 
саме Р.Букалþк, М.Рісниé, С.Винничук, 
М.Росціцькиé, М.Ïуляк, М.Çавіéська, 
Ç.Çапухляк, А.Канþс, І.Козак, І.Федчиøин 
а такоæ камерниé ансамбль «Елегія» 
×ортківської музичної øколи під керів-
ництвом викладача О.Ãорєлової, якиé 
виконав невмируùу класичну музику 

М.Скорика та Ò.Альбіоні. Ãлядачева зала 
слухала, мов завороæена, лþди, ùо 
переæили депортаціþ, не соромлячись 
витирали сльози переæитих споминів. 
Діти é онуки лемків внесли до зали свіч-
ки, які символізуþть розпуку, скорботу 
за рідними Бескидами і пам`ять про тих, 
хто відіéøов у вічність...

Хвилина мовчання. Ïід склепінням 
зали чути відлуння молитви «Отче наø» 
як спомин про тих, на чиþ долþ випа-
ли муки та біди, гіркі сльози та туга за 
Лемківùиноþ.

У підготовці та проведенні вечора 
пам`яті з нагоди 65-х роковин акції «Віс-
ла» неабияка заслуга сільського голови 
Й.Çібрівського, якиé у своєму виступі 
наголосив на доброзичливості ягільни-
чан, ùо надали притулок депортованим, 
і подарував Ягільницькому осередку та 
раéонніé організації Всеукраїнсько-
го товариства «Лемківùина» книæку 
О.Іванусіва «Церква в руїні», а такоæ му-
зичного продþсера В.Çапухляка та депу-
тата раéонної ради В.Вислоцького. Ве-
чір вели секретар сільради О.Лазарчук 
та історик-краєзнавець, заслуæениé 
працівник культури України С.Бубернак.

Нàдія ÎСÀÄЦÀ, 
бібліîòекар с. Ягільниця

Що ми знàºмо пðо голодомоð?
Наéбільø постраæдали від голоду 

колиøні Харківська та Київська області 
(теперіøні Ïолтавська, Сумська, Хар-
ківська, ×еркаська, Київська, Житомир-
ська). На них припадає 52,8 відсотка 
загиблих. Смертність населення тут 
перевиùувала середніé рівень у 8-9 і 
більøе разів. У Вінницькіé, Одеськіé, 
Дніпропетровськіé рівень смертнос-
ті був виùиé у 5-6 разів. У Донбасі – у 
3-4 рази. Фактично голод охопив весь 
Центр, Ïівдень, Ïівніч та Схід сучасної 
України. В таких æе масøтабах голод 
спостерігався у тих раéонах Кубані, Ïів-
нічного Кавказу та Ïоволæя, де æили 
українці.

Дослідники називаþть різні цифри 
загиблих під час голодомору: 5, 7, 9 та 
10 мільéонів. Але, в будь-якому випад-
ку, мова éде про мільéони безневинних 
æертв. Ç урахуванням непрямих æертв, 
за приблизними підрахунками, голодо-
мор забрав æиття 14 мільéонів.

Ïричиноþ голодомору стала політи-
ка сталінського реæиму ùодо українців 
як нації і зокрема ùодо селян як класу. 
Ãоловноþ метоþ організації øтучного 
голоду був підрив соціальної бази опо-
ру українців проти комуністичної влади 
та забезпечення тотального контролþ 
з боку дерæави за всіма верствами на-
селення.

У 1988 році Конгрес США, а у 1989-
му Міæнародна комісія þристів офіціéно 
визнали голодомор 1932-1933 рр. актом 

геноциду проти української нації. На ве-
ресень 2003 року офіціéні документи з 
приводу голодомору приéняли у Бельгії, 
США, Канаді, Аргентині і Країні Басків 
(Іспанія).

Ïроблема визнання голодомору 
1932-1933 рр. в Україні злочином про-
ти лþдства розглядається на 58-é сесії 
Ãенеральної Асамблеї ООН. 15 травня 
2003 р. Верховна Рада України в офі-
ціéному зверненні до народу України 
визнала голодомор 1932-1933 рр. актом 
геноциду.

Аналіз документів свідчить про те, 
ùо голодні 20-ті роки на Ïоділлі вини-
кали не тільки внаслідок опору селян 
владі чи стихіéних лих. Їх спричинила 
політика НЕÏу, ставлення реæиму до 
селянина-власника, якиé був об’єктивно 
ворогом влади і якого необхідно було 
ліквідувати. Як наслідок – розорення 
селянських господарств, падіння про-
дуктивності праці, низька вроæаéність, 
хронічна несплата продподатку, голодні 
села. Вреøті-реøт така політика при-
вела радянську владу до колективізації, 
яка, в своþ чергу, викликала ùе більø 
масøтабну трагедіþ – голодомор 1932-
1933 рр.

Зі ñлів о÷åвидця                         
Дуæе вразив запис у ùоденнику, якиé 

було опубліковано в книзі «Сосниця і 
Сосниччина на хвилях віків», очевидця 
тих подіé Андрія Бондаренка, æителя 
села Лави Сосницького раéону ×ерні-
гівської області. Наприкінці 1933 року 

він зробив такиé запис:
«Уряд Кремля досяг своєї мети. У се-

лах настала масова смертність. Робочої 
сили набагато зменøилося. Ïоля засіва-
þть далеко не повністþ, загинуло бага-
то тяглової сили. Доглядати за просап-
ними культурами теæ нікому. Ïоставки 
хліба в дерæавні засіки збільøені, їх не 
під силу виконати æодному колгоспові 
раéону. Хліб, крім насінного матеріалу, 
збирається весь до кілограма. Çбільøу-
ється смертність. Школи закриваþться. 
Учительки плачуть. У øколі лиøе вони, 
бо їх колег чоловічої статі маéæе всіх 
в останніé рік забрав «чорниé ворон».
Отæе, постає питання: це була помилка 
чи геноцид? Ç наявних даних моæна від-
повісти твердо, ùо це був спланованиé 
геноцид центру з усіма éого æахливими 
наслідками». 

І це повинен усвідомити коæен украї-
нець. Дерæава повинна дбати про укра-
їнське село, якому випало наéбільøе 
випробувань під час голодомору. Йому 
як було тяæко в 1933 році, так éому тяæ-
ко і зараз. Ïроблеми, пов’язані з газо-
проводами, медичним забезпеченням, 
процесами урбанізації – повинні неаби-
як непокоїти суспільство та дерæаву. 
А така проблема, як бþдæетне забез-
печення сільських øкіл, не повинна іс-
нувати в дерæаві взагалі, адæе село не 
має маéбутнього без øколи. Як бачимо, 
проблем вистачає, і їх виріøення – це 
нагальна справа. Ми повинні не допус-
тити помилок та відвертих антинарод-
них діé з боку влади, адæе одного разу 
наøі предки поплатилися за це своїми 
голодними смертями. Ïам’ятаéмо про 
æертв голодомору, адæе це всенародна 
рана, яка ніколи не загоїться.

Îлåкñàндðà ІВÀНЦІВ, 
гîлîвний зберігач фîндів 

Чîрòківськîгî райîннîгî кîмунальнîгî 
краєзнавчîгî музею

Цüîãî çàáóòè íå ìîæíà
Êоли доñлідники говоðяòь пðо голодомоð 1932-1933 ðð., мàºòьñя 

нà увàзі пåðіод з квіòня 1932-го по лиñòопàд 1933 ðоку. Сàмå 
зà ці 17 міñяців, òобòо пðиблизно зà 500 днів, в Укðà¿ні зàгинули 

мільйони лþдåй. Пік голодомоðу пðипàв нà вåñну 1933 ðоку. 
В Укðà¿ні òоді від голоду вмиðàло 17 лþдåй ùохвилини, 

1000 – ùогодини, мàйæå 25 òиñя÷ – ùодня...

Дата

×åðговå зàñідàння клубу поціновувà÷ів іñòоðі¿ ðідного кðàþ «Музåйні 
зуñòðі÷і» ßгільницького нàðодного музåþ іñòоðі¿ ñåлà було пðиуðо÷åнå 

65-м ðоковинàм òðàгі÷них подій, пов`язàних з àкціºþ «Віñлà». 

Â³äíåñåí³ äîëåю

Ìàòåð³àë³çîâàíà 
â³ääÿêà çà õóä³áêó

ßк ñòвåðдæуº зàñòупник нà÷àльникà 
упðàвління àгðопðомиñлового ðозвиòку 

ðàйдåðæàдмініñòðàці¿ І.Зàболоòний, цьогоðі÷ до 
Äня пðàцівників ñільñького гоñподàðñòвà ñåляни 
оòðимàли нåпогàну винàгоðоду зà ñвоþ пðàцþ.

×оðòківñькà ðàйоннà дåðæàвнà 
àдмініñòðàція оголошуº конкуðñ 

нà зàміùåння вàкàнòно¿ поñàди ñпåціàліñòà 
І кàòåгоðі¿ упðàвління åкономіки ðàйонно¿ 
дåðæàвно¿ àдмініñòðàці¿ нà ÷àñ відпуñòки 

для догляду зà диòиноþ 
до доñягнåння нåþ òðиðі÷ного віку.

Умîви кîнкурсу: громадянство України; володіння 
дерæавноþ мовоþ; освіта виùа, економічна; стаæ ро-
боти за фахом не менøе 3-х років; досконале володін-
ня комп’þтером.

Документи приéмаþться протягом 30 календарних 
днів із часу публікації оголоøення про проведення кон-
курсу за адресоþ: м. ×ортків, вул. Шевченка, 23, 1-é 
поверх, каб. 5. Òелефон для довідок – 2-23-50.
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24 листопада. Тривалість дня – 8.35.  Схід – 7.27. Захід – 16.02.  День пам`яті жертв голодомору та політичних репресій. Іменини святкують Вікентій, Віктор

Стривожено У рамках конкурсу

Ось такі невеселі думки роєм обсіда-
þть дуøу мало не ùодня. Бо ми, всі ті, 
хто налеæить до незахиùених верств 
населення, почуваємося рабами – за-
ручниками політики та економіки, а ùе 
обставин. Насамперед хочеться висло-
вити обурення, чому чиновники вводять 
нас в оману? Віце-прем`єр заявляє з 
високих трибун, ùо ми, «чорнобильці»-
ліквідатори, одерæуємо величезні суми 
допомоги – 13, 15, 20 тис. грн. «плþс ра-
зові виплати, ùо сягаþть 500 тис. грн.»! 
Схоæі твердæення довелося чути é від 
декотрих кандидатів у народні депута-
ти по наøому виборчому округу. Лþди, 
але æ цього немає! Òаких захмарних 
пенсіé та допомог у нас ніхто не одер-
æував! Нам навіть уві сні не приснить-
ся така пенсія. Наøа заборгованість як 
була, так і зберігається. Ніхто не знає é 
не відає, чи колись вона виплатиться, бо 
на сьогодніøніé день ніхто не моæе дати 
чіткої відповіді. Ïенсіéниé фонд не хоче 
нас чути, бо керується постановами та 
вказівками згори, а не законами України. 
Яка æ це правова дерæава? 

×ому «чорнобильці»-ліквідатори вда-
þться до акціé протесту? ×ому é нині 

триває безстрокова акція біля Кабміну? 
Ïриводом до цього послуæило тракту-
вання Çакону «Ïро статус та соціальниé 
захист громадян, ùо постраæдали вна-
слідок ×орнобильської катастрофи», як 
каæуть, на всяк лад. Ãазета Верховної 
Ради «Ãолос України» вмістила публі-
каціþ, де éдеться ось про ùо: у деяких 
регіонах ситуація ùодо доплат ліквіда-
торам аварії на ×АЕС значно краùа! Çо-
крема у Донецькіé області. На сторінках 
газети так і наголоøується: «Виходить, 
ситуація з чорнобильськими доплатами 
залеæить від принциповості окремих чи-
новників та правоохоронців. Ïоки ùо æ 
більøе надії на гідне до себе ставлен-
ня маþть донецькі ліквідатори, хоча у 
квітні-травні 1986 року навряд чи вони 
ділили себе за пропискоþ». Отакої. Сам 
по собі напроøується висновок: чи то у 
наøої влади є преференції, як вона по-
різному дивиться на Схід та Çахід?

На сьогодніøніé день, як не прикро, 
ніхто не моæе (чи é не хоче) дати нам чіт-
кої відповіді. Не тільки «чорнобильцям»-
ліквідаторам, а é постраæдалим від 
аварії на ×АЕС різних категоріé, віéсько-
вослуæбовцям-пенсіонерам, дітям ві-

éни – одне слово, всім незахиùеним 
верствам українців. Çверталися ми é до 
прокуратури – нам пообіцяли питання 
вивчити. Нам слід разом боротися з тим 
неподобством, яке є в дерæаві.  

Òриває протестна безстрокова акція 
біля урядових стін, але ніхто не вихо-
дить до її учасників, навіть і не звер-
таþть уваги. Ïричини такого ставлення 
незрозумілі: переваæаþть політичні чи 
економічні аспекти? А моæе, нас, захід-
няків, ігноруþть через те, ùо проголо-
сували на парламентських виборах не 
так, як треба? Нам не виплачуþть гроøі 
на харчування, бо не проплачує казна-
чеéська слуæба. Çатримка з виплатами 
ліквідаторам та постраæдалим І і ІІ ка-
тегоріé. Ïостає риторичне запитання: як 
проæити, як лікуватись? Ліки – неякісні, 
в аптеках наøтовхуємось на підробки. 
Нерідко коробить ситуація із санаторно-
курортними путівками: якùо лікування 
нормальне, то і проæивання, і харчуван-
ня залиøаþть баæати краùого.

От і почуваємо себе рабами. Ïро нас 
згадуþть для годиться двічі на рік – 26 
квітня, у день згадки про ×орнобильську 
трагедіþ, та 14 грудня, в день ліквідато-
ра. А хочеться інøого ставлення, лþд-
ського. І постіéно.

Îлåкñій ÎМÅËЬ×УÊ, 
гîлîва райîннîї грîмадськîї îрганізації 

«Спілка Чîрнîбиль»

У с. Шваéківці похвалилися ремонтом у закладі культури та 
сільраді. Але ùе свіæі стіни у клубі знову «прикраøає» тріùи-
на. Будинок, окрім косметичного, потребує більø грунтовного 
відновлення: відсутність обмостки та ринв дається взнаки, до-
ùова вода підтікає під фундамент, зниùуþчи éого. Це згодом 
моæе призвести до непоправних наслідків, от як у випадку із 
Угринським та Шманьківським ФАÏами.

Ïроблема нестачі коøтів для капітальних ремонтів будівель 
соцсфери є типовоþ для багатьох населених пунктів краþ. І 
лиøе деякі із сільрад моæуть потіøити ні, не ремонтами, а тіль-
ки перøим етапом до них – виготовленням відповідної доку-
ментації для подальøого капітального ремонту клубів, будинків 
культури (с. Ïастуøе, Ãоріøня Вигнанка). Сільські голови озву-
чували ùе одну проблему наøого сьогодення: казначеéство, 
орган, якиé контролþє фінансові операції дерæзакладів, «не 
пропускає» інøих платіæних відомостеé, окрім тих, ùо éдуть 
на оплату захиùених статеé. У результаті громади, які своїми 
стараннями збагатили «гаманець», не змоæуть ті коøти ви-
користати на розвиток. Òак, Давидківськиé сільськиé голова 
В.Семчиøин, ділячись своїми планами – встановлення внут-
ріøніх вбиралень у доøкільному навчальному закладі, сказав, 
ùо цьогоріч не вдалося їх реалізувати саме з цієї причини. 

Ïорадував членів комісії з благоустроþ факт турботи сіль-
ських голів про наéменøеньких æителів своїх сіл, селиù: значні 
за мірками сіл капіталовкладення éдуть на ремонти та при-
дбання усього необхідного для ДНÇ, хоча демографічна си-
туація по раéону вказує на значне зменøення приросту насе-
лення, позитивними тенденціями – перевагоþ народæуваності 
над смертністþ – моæе похвалитися лиøе смт Çаводське та с. 
Шваéківці (останні водять дітеé доøкільного віку у підготовчу 
групу в сусідні Ãадинківці Ãусятинського раéону). Два водона-
грівачі для садочка закуплено у с. Угринь; повністþ закінчено 
опалення та закуплено металопластикові вікна на другиé по-
верх Çаводського ДНÇ; викопано септик у Шманьківчицькому 
дитсадку; встановлено ігровиé маéданчик у ДНÇ у с. Давид-
ківці; аæ два котли (навесні – газовиé, а згодом – на тверде 
паливо) закуплено é встановлено в Колиндянському ДНÇ.

У поточному році досить відчутно доклалися до розвитку сіл 
спонсори, як заїæдæі, так і місцеві, та самі селяни. Ïастуøе радіє 
нововстановленоþ автобусноþ зупинкоþ, Шваéківському ФАÏ 
встановлено нові двері, зроблено побілку. Òеæ про медичниé 
заклад потурбувалися заліссяни. Коли члени комісії завітали 
на цеé об`єкт, тут саме тривав ремонт: енергозберігаþчі вікна, 
двері, оновлено підлогове покриття (в одніé кімнаті – ламінат, в 
інøіé – керамічна плитка), стіни вирівняно та пофарбовано, нові 
світильники... І усе це – коøтами місцевих æителів та спонсорів. 
До речі, саме в Çаліссі ми спостерегли наéбільøе позитивних 
змін. Навколо дитсадка встановлено бетонну огороæу, віднов-
лено дæерельце в центрі села, засипано 800 м дороги міæ дво-
ма храмами. У Çаліссянськіé ÇОШ І – ІІ ст. теæ є чим похвалити-
ся: стараннями молодого директора А.Міùія замінено дев`ять 
вікон у класах (енергозберігаþчі склопакети буде встановлено 
é у інøих віконних прорізах, але вæе завдяки проекту «Місцевиé 
розвиток, орієнтованиé на громаду»), ведуться підготовчі ро-
боти ùодо оформлення фоéє øколи у духовно-патріотичному 
дусі: встановлення каплички Матері Боæої та муляæу україн-
ської хати під стріхоþ. Òа в цьому населеному пункті заслухали 
від голови і æалі – до цих пір не газифіковано колиøніé хутір, а 
тепер – вулицþ Млинки на 40 дворів.

Окремим рядком хочеться зачепити стан доріг у селах та їх 
«латання». Цього року місцеві громади отримали субвенції на 
будівництво, ремонт та утримання вулиць комунальної влас-
ності. Декотрі сільради зуміли використати дане фінансове 
надходæення за призначенням. А такоæ залучено було спон-
сорську допомогу. У результаті частковим ремонтом дороæньо-
го покриття похвалилися усі населені пункти, де встигла уæе 
побувати комісія з благоустроþ. У Колиндянах, для прикладу, 
засипано ùебенем п`ять сільських вулиць.

Іùе однієþ типовоþ для значної кількості сіл проблемоþ є 
освітлення вулиць у вечірніé час. Хоча é ліхтарі в наявності, та є 
такі населені пункти, де не світять регулярно, день у день, по-
яснþþчи це значноþ платоþ за використання електроенергії. 
Досвід інøих вказує на те, ùо «не такиé страøниé вовк, як éого 
малþþть»: «ціна світла» від одного ліхтаря становить в серед-
ньому п`ять гривень в місяць.

Як здіéснþється вивіз сміття – одне із клþчових питань, ùо 
контролþє комісія з благоустроþ, і одне із наéпроблемніøих, 
напевно. Адæе æоден із населених пунктів раéону не має сер-
тифікованого сміттєзвалиùа, а тільки відведені для цих цілеé 
земельні ділянки. Òому é отримуþть сільради непомірні øтра-
фи від екологічних слуæб, після яких просто руки опускаþться 
від безвиході: виготовлення відповідних документів – це такі 
коøти, які не в змозі осилити, як æе діяти далі? Òі села, селиùе, 
ùо знаходяться недалеко від раéцентру, укладаþть договори 
із міським комунгоспом на вивіз сміття та використання з ме-
тоþ éого утилізації місцевого сміттєзвалиùа. У деяких селах 
збором та вивозом непотребу заéмаþться власники вантаæ-
ного транспорту, лþди за такі добрі справи віддячуþть платоþ 
– декількома гривнями, покриваþчи таким чином витрати на 
пальне. Але є é такі, де сміття не вивозиться організовано, і до-
поки цього не станеться, доти діятимуть стихіéні сміттєзвали-
ùа, які влаøтовуþть недалекоглядні (наøим æе дітям, внукам, 
маéбутньому поколіннþ æити в цьому засміченому нами æ світі) 
місцеві æителі. 

Ïредставники комісії з благоустроþ – її голова, заступник 
голови раéради Л.Хруставка, а такоæ заступник керівника 
апарату-начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого 
апарату раéради Ò.Яблонь, працівники санітарної слуæби раéо-
ну – помічники лікаря з гігієни праці Н.Çазуляк та О.Колодницька, 
– продовæуþть здіéснþвати об`їзд населених пунктів у рамках 
конкурсу. Ïро виявлені цікаві факти з æиття громад читаéте у 
наступних номерах раéонки.

Îкñàнà СВÈСтУН

Минулого òиæня у ðàмкàх дðугого åòàпу 
ðàйонного конкуðñу «Нàñåлåний пункò 
нàйкðàùого блàгоуñòðоþ òà підòðимки 

гðомàдñького поðядку в 2012 ðоці» ðозпо÷àвñя 
об`¿зд нàñåлåних пункòів ×оðòківùини.

Для виріøення визрілої проблеми спе-
ціально створена комісія у складі: на-
чальника відділу охорони здоров’я раé-
дерæадміністрації Ярослава Ратуøняка, 
головного дерæавного санітарного лікаря 
×ортківського раéону Оксани ×аéчук, го-
ловного архітектора раéону Олександра 
Òрача, депутата раéради, директора ра-
éонного центру заéнятості Надії Шкабар 
минулої п’ятниці, 9 листопада, зустрілася 
почергово з громадами даних сіл. Òа, за-

бігаþчи наперед, повідомляємо, на æаль, 
представникам влади того дня не вдало-
ся оприлþднити на чисельниé загал сіль-
чан причини загрози закриття та, так би 
мовити, кроки до порятунку ФАÏів (чи то 
організація зібрання була недосконалоþ, 
чи то неповним було усвідомлення меø-
канцями сіл навислої загрози…). Òа все æ 
деякі питання роз’яснилися. 

Я.Ратуøняк зауваæував на зібраннях, 
ùо на часі проходить процес реформу-

вання галузі охорони здоров’я: на пер-
øому етапі – первинної ланки медико-
санітарної допомоги – це на базі тих 
населених пунктів, де кількість æителів 
становить близько 300 осіб, створþвати-
муться медичні пункти з 1 медпрацівни-
ком; де кількість населення – 300 осіб, – 
ФАÏ із працþþчими 2 медпрацівниками; 
понад 300 осіб – лікарські амбулаторії. 
Шманьківчанам пан Ратуøняк наголосив 

на тому, ùо колись розглядалося питання 
про моæливість створення у їхньому селі 
амбулаторії загальної практики сімеé-
ної медицини, яка обслуговувала би три 
населених пункти (у додатку – ùе села 
Шманьківчики та Шваéківці). Централь-
ниé пункт планувалося відкрити саме у 
Шманьківцях, оскільки приміùення від-
повідало усім стандартам. Але сталося 
непередбачуване – загроза серéозних 
поøкодæень будівлі (у зовніøніé та внут-

ріøніé стінах утворилися тріùини, які, 
до речі, продовæуþть збільøуватися). 
У приміùенні небезпечно працþвати, 

тому ФАÏ слід негаéно, так би мовити, 
переселити, допоки виріøиться питання 
з капітальним ремонтом даної будівлі. Є 
прикриé випадок по аналогії у Василь-
кові – громада села не організувала 
ремонт приміùення медичного пункту, 
і вæе більøе 8 років медичної допомоги 
там немає.

Òому пропозиція була спрямована на 
зорганізаціþ сільських громад для того, 
ùоби спільними зусиллями в перøу чер-
гу знаéти приміùення для ФАÏу, в другу 
– подбати про капремонт теперіøнього.

Роз’яснив Ярослав Ïетрович і те, ùо 
будівлі, де знаходяться ФАÏи,  – на ба-

лансі громади села, а управління охоро-
ни здоров’я РДА є лиøе користувачем 
даного приміùення, яке воно орендує в 
громади села. Отæе, саме громада села 
мала би за власні коøти провести капре-
монт.

Слід сказати, на часі проходить акре-
дитація – тобто розглядається дозвіл на 
експлуатаціþ того чи інøого приміùен-
ня, закладу; відповідно, спеціальноþ 
акредитаціéноþ комісієþ оформляється 
пакет документів. Але даниé дозвіл не-
моæливо підписати, оскільки приміùення 
непридатне для використання. І якùо в 
Угрині налеæного інøого приміùення (за 
словами сільського голови) для ФАÏу 
немає, а слід, не зволікаþчи, провести 
реконструкціþ старого, то у Шманьківцях 
натомість є варіант – будівля проборства 
греко-католицької громади, та знову æ 
таки: заверøальне ріøення – за грома-
доþ села. Й опускати руки в æодному ви-
падку не моæна, бо дані населені пункти 
залиøаться без функціонуþчого ФАÏу. 
Саме на цьому акцентувала увагу сіль-
чан Оксана ×аéчук, яка зупинилася де-
тальніøе на усіх відповідних нормативах 
санітарно-епідеміологічної експертизи та 
позитивності надання медичної допомо-
ги в селах і навіть перспективі відкриття 
там аптеки.

Ïідтримавøи усе сказане колегами, 
Олександр Òрач підтвердив, ùо, на æаль, 
стіни не зупиняþть своþ руéнаціþ, не-
хаé і поволі, та все æ факт залиøаєть-
ся фактом. Çауваæив пан Олександр і 
на тому, ùо будь-яке приміùення по-
требуватиме переобладнання згідно з 
дерæавно-будівельними нормами та при-
стосування до ФАÏу згідно з чинним за-
конодавством. 

На перøиé погляд, простеæувалася 
якась незрозуміла пасивність сільчан. 
Невæе їх не турбує те, ùо за будь-якоþ 
медичноþ допомогоþ їм (і молодøим, і 
старøим) доведеться квапитися за кіль-
ка кілометрів до раéлікарні чи полікліні-
ки?! Невæе не зрозуміло, ùо приміùення, 
у якому знаходитиметься ФАÏ, є і зали-
øиться у власності громади?! Òо чому б 
раз і назавæди не позбутися такої не-
простої проблеми?! Адæе ФАÏ – це збе-
реæення лþдського здоров’я, це велика 
благородна справа.

Ãадаþ, вартує сказати é про те, ùо 
окремі меøканці Шманьківців піднімали 
на зібранні питання про некоректне став-
лення, неналеæне відноøення медичних 
працівників ФАÏу до éого відвідувачів. 
Моæливо, саме це é налаøтовує декого 
зі сільчан на протидіþ спробам «пересе-
лити» медустанову села.

P. S. Опісля недільної Слуæби Боæої, 
11 листопада, в обидвох згаданих селах 
при чисельному згромадæенні сільчан, 
громадоþ виріøено зібрати коøти для 
капремонтів ФАÏів. Ну ùо æ, проблема, 
здається, зруøилася з місця у позитив-
ному напрямку. Ïоæивемо – побачимо?

тåòянà ËßÊУШ
Ôîòî авòîра òа Îлåкñàндðà тРÀ×À

Крик душі
Рàáàì äî ðàю çàñü
І ÷оловіки Єви нå побà÷àòь, à æінки Àдàмà, 

і ðàйñьких яблук нàм нå ñкушòувàòи...

П³ä çàãðîçîю çàêðèòòÿ – ФАПè
Нåвòішнà ñиòуàція, яку ñлід нåгàйно ðозглянуòи òà пðийняòи відповідні 

ðішåння, ñклàлàñя в окðåмих ñåлàх нàшого ðàйону, à ñàмå: Шмàньківцях 
і Угðині. У цих нàñåлåних пункòàх із нåвідомих пðи÷ин (здогàдів ùодо 

цього º кількà) відбувàºòьñя нåбåзпå÷нà ðуйнàція будівåль, у яких 
донåдàвнà ðозміùувàлиñя òà функціонувàли фåльдшåðñько-àкушåðñькі 

пункòи. Нà ÷àñі дàні пðиміùåння нå відповідàþòь вимогàм 
ні ñàніòàðно-åпідåміологі÷но¿ åкñпåðòизи, ні дåðæàвно-будівåльних 

ноðм. тому згàдàні ФÀПи під зàгðозоþ зàкðиòòя.

Пðî áëàãîóñòð³é – äåòàëüíî
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Акценти4
Обдарування

Пріоритети

Святкування
Çåìëÿ íà çåðíÿòêîâ³ ñòî¿òü

(Закінчення. Пîч. на 1-й сòîр.)
А наступного дня делегація аграріїв 

×ортківùини чисельністþ 25 осіб, очо-
лþвана перøими особами раéону, взяла 
участь у відзначенні сільгоспвиробників в 
обласному центрі. До слова, на маéдані 
перед будівлеþ драмтеатру, де é відбу-
валося діéство, було виставлено і згодом 
розрізано велетенськиé короваé, зане-
сениé до Книги рекордів України. Долу-

чилися до éого ство-
рення é хлібороби 
наøого раéону – і 
зерном, і бороøном. 
Ïочесноþ грамотоþ 
Міністерства аграр-
ної політики України 
відзначено дирек-
тора ÏАÏ «Обріé» 
С.Данилиøина, Ïо-
дякоþ теæ від галу-
зевого Міністерства 
– головного зоо-
техніка ÏАÏ «Дзвін» 
С.Смагулу. Ïочесну 
грамоту Òернопіль-

ської ОДА отримав керівник сільгосппід-
приємства зі с. Ягільниця В.Вислоцькиé, 
Ãрамоту обласної ради – механізатор 
ÏАÏ «Добробут» І.Щур, Ãрамоту Òерно-
пільської міської ради за активну участь 
у ярмарках – директор ÏАÏ «Ïаросток» 
Є.Шкабар. В «арсеналі» аграріїв ×ортків-
ùини – і низка Ãрамот Ãоловного управ-
ління агропромислового розвитку ОДА.

А вæе вихідними днями, за словами 
І.Бабія, відзначення хліборобської праці 
перенеслось безпосередньо на село, в 
осідки трударів ланів та ферм. Çокрема, 
минулої суботи очільнику галузі раéону 
поùастило побувати на такому торæе-
стві у ÏАÏ «Довіра», де було тепло é 
сердечно вøановано всіх без винятку 
трудівників семи відділків наøого та су-
сіднього Çаліùицького раéонів.

Записала Àннà ÁËÀÆÅНÊÎ
Ôîòî Îðåñòà ËÈÆÅ×ÊÈ 

òà Іðини ГУËЬÊÈ

Òак, спонукані добрим прикладом телевізіéників, кот-
рі øукаþть таланти по усіé Україні, наøі місцеві активіс-
ти, а саме знаниé громадськиé діяч, заступник керівника 
апарату-начальник відділу з гуманітарних питань виконав-
чого апарату раéради, депутат раéради Òетяна Яблонь ор-
ганізувала та провела «поøук» талантів у рідному Çвинячі, 
до якого долучилися вчителі Çвиняцької ÇОШ І – ІІ ст., заві-
дуþча бібліотекоþ-філіалом с. Çвиняч Ã.Шкрибаéло, дирек-
тор СБК І.Ïолівчук, за безпосередньої участі сільського го-
лови Н.Безуøко, ùедрої спонсорської допомоги директора 
ÏАÏ «Дзвін» В.Ãрадового. Адæе звиняцька земля споконвіку 

славилася своїми лþдьми, котрі були умілими маéстрами 
у всьому: чи то в хліборобськіé праці, чи у ремісничіé, чи у 
малþванні, чи співі… Òому минулої неділі при багатолþд-
ніé аудиторії é відбувся конкурс із æиттєствердноþ назвоþ 
«Çвиняч має таланти» у приміùенні Çвиняцького СБК.

Конкурс, як пояснила організатор і ведуча Ò.Яблонь, на 
початок організовано за участþ þних талантів – øколярів, 

серед яких двадцять троє дали згоду показати свіé талант 
лþдям.  Çгодом у планах ініціативної групи – значно роз-
øирити вікову категоріþ учасників, ùоб охопити усіх, хто 
побаæає розкритись перед публікоþ на сцені. Депутат ра-
éонної ради попросила громаду села підтримати починан-
ня учасників, мотивуþчи, ùо для багатьох з них це перøиé 
крок на велику сцену.

Вісімнадцять худоæніх номерів підготували на суд гля-
дачів звиняцькі хлопчики і дівчатка: співи, танці, худоæнє 
читання… Компетентне æурі, головоþ якого була директор 
раéонного комунального будинку культури ім. К.Рубчакової 

Й.Овод, у складі сільського голови Н.Безуøко, завуча 
Çвиняцької ÇОШ І – ІІ ст. В.Ласківської та завбібліотекоþ-
філіалом Ã.Шкрибаéло, методиста РКБК О.Стадник визна-
чали перемоæців у чотирьох номінаціях: «худоæнє читання», 
«танець», «мистецтво співу» – соло та у групі. Внаслідок 
досить-таки хвилþþчого підведення підсумків як для þних 
учасників конкурсу, так і для æурі було розподілено при-
зові місця міæ дванадцятьма конкурсантами. Усім пере-
моæцям вручено медалі та подарунки (за радість в дитячих 
очах, ùире захоплення та усміøки, спричинені приємним 
сþрпризом, подякувала ведуча своєму земляку – добродіþ 
В.Ãрадовому). Учасники, ùо не посіли призові місця, теæ не 
залиøилися без винагороди – усі діти тіøилися дарунками 
– м`якими іграøками.

Безумовно, то була лиøе перøа сходинка у цьому (одному 
із багатьох) доброму починанні депутата раéради Ò.Яблонь 
для громади свого села. Ïри підтримці активістів Çвиня-
ча, добріé підготовці те, ùо наступниé, черговиé конкурс 
«Çвиняч має таланти» відбудеться, не викликає сумнівів у 
звиняччан.

Îкñàнà СВÈСтУН,
фîòî авòîра

Ïогоæа é сонячна, не по-осінньому 
тепла днина співзвучно відбивала тоé 
позитив дбаéливо облаøтованого до-
øкільного закладу. 

Щироþ привітністþ, як годиться до-
брому господареві, ùе перед брамоþ 
дитсадка нас зустрів сільськиé голова 

Богдан Сорока. І ось – поміæ струнких 
високих красенів – ясенів і кленів – про-
стелилася прекрасна територія ігрового 
маéданчика дітвори. Òут – і пісочниця, 
і дитяча гірка-ковзанка, і різноманітні 
гоéдалки, розфарбовані кольорами ве-
селки. І сама будівля закладу, хоч має 
доволі солідниé вік (близько 200 років, 
як нам повідомили), ясніла чистотоþ та 
оøатністþ. 

Вæе на порозі садочка почувся нам 
веселиé гамір дітлахів (а їх – 24), котрі 
забавлялися у затиøніé залі опісля від-
критого показового заняття «Розмаїття 
осіннього лісу». Ïід маéстерним керів-
ництвом своїх вихователів Лесі Ільчук, 
Оксани Безверхої та музкерівника Олега 
Бобика дітвора демонструвала присут-
нім своє вміння малþвати, вправлятися з 
аплікацієþ, переплітаþчи корисну працþ 
із захоплþþчим виконанням пісень, тан-
ців, читанням вірøів. А гостеé того дня 
у маленьких господариків було чимало. 
Щоби поділитися досвідом, у Свидівськиé 
дитсад з’їхалися вихователі так званого 
ягільницького куùа навколиøніх сіл до-
øкільних закладів, очолþвані головоþ 
об’єднання Наталієþ Букалþк (Ягільниці, 

Нагірянки, Мухавки, Росохача, Шульга-
нівки). Ãості висловлþвали враæення від 
побаченого, почутого. Ïриємно подиво-
вані é матеріальноþ базоþ дитсадка. Òа, 
як закцентувала завідуþча доøкільним 
закладом с. Мухавка Ольга Строцень, 
увесь позитив у роботі будь-якого, так би 

мовити, меха-
нізму залеæить 
від керуþчого 
ним. А село – то 
є складна суміø 
із різноманітни-
ми деталями-
сферами. І, 
ùоби все від-
мінно працþ-
вало, потрібна 
неабияка заці-
кавленість саме 
сільського голо-
ви в усьому é 
повсякчас. 

Òаку злагодæеність, небаéдуæість до 
реалізації добрих ініціатив ми заува-
æили у роботі сільського голови пана 
Сороки та друæного колективу (всьо-
го 8 осіб) даного дитсадка, якиé очо-
лþє Богдана Кучер. Направду, все тут 
організовується по-господарськи, з 
лþбов’þ до малечі. Клопіткоþ працеþ 
у доøкільному закладі створені налеæ-
ні умови: цьогоріч облаøтовано згідно 
з санітарно-гігієнічними вимогами туа-
летну кімнату, у постіéному вæитку га-

ряча вода; придбано нове умеблþван-
ня, пральну маøинку, постільну білизну, 
руøники, посуд. І харчування – на ви-
сокому рівні, дітвора залþбки смакує 
по-домаøньому приготовленими стра-
вами.

Òепло та затиøно у кімнатах садочка. 
Çдавалось би, чого ùе хотіти... Òа ви-
стачає і проблем. «Уæе підготовлениé 
проект на встановлення євроопалення, і 
робочі маéстерні руки, як-то каæуть, на-
поготові, é коøти на рахунку є, та раéон-
не казначеéство, – бідкається сільськиé 
голова, – не пропускає даного фінан-
сування… Ç якої причини? Хто знає...». 
Òа не заспокоþється на тому пан Соро-
ка: «Çавдяки наøим місцевим аграріям 
Ігорþ Фричу та éого сину Василеві, за 
спонсорську допомогу ми встановили 
é нову огороæу, і вугілля на зиму за-
купили, é придбали все необхідне для 
малечі… Із чималим обсягом робіт ùодо 
благоустроþ садка допомогли é допо-
магаþть маéстри різних справ і батьки 
наøих діток. А ùе… А ùе плануємо дах 
перекрити, капітальниé ремонт примі-
ùень зробити… Оé, роботи – непочатиé 
краé! Òа не потягне всі витрати бþдæет 
сільської ради. На часі – наéболþчіøе 
питання – фінансове. А час-то підпирає, 
а ціни-то ростуть! Òоæ потребуємо під-
тримки і допомоги від раéонної влади. 
Бо æ плануємо поповнити дитячиé ко-
лектив до 50 малþків. Все – на благо 

дітвори. Я і своþ внучечку привіз сþди, 
ùоби у наøому садочку виховувалася».

Як бачимо, проблем і перепон – хоч 
відбавляé; здобутки – чималі, а пер-
спективи – поки ùо туманні. Òа за-
взяття é відданості залþбленіé справі 
неподільному тандему свидівчан не 
позичати, тоæ баæаємо всім сільчанам 
віри у здіéснення задуманого.   

У гîсòях пîбували 
тåòянà ËßÊУШ і Îðåñò ËÈÆÅ×ÊÀ 

(фîòî)

Д³òè – íàøå ìàéáóòíє…
Скàæåòå, бàнàльнà фðàзà? тà дозволþ ñобі повåðнуòи ¿¿, òàк би 
мовиòи, дðугим боком: ми, доðоñлі, дбàþ÷и пðо ñьогодåння òà 

подàльшå æиòòя нàùàдків, будуºмо мàйбуòнº як нàшå, òàк і діòåй… 
У доволі мінливому плині ÷àñу, нåпåðåдбà÷увàноñòі змін у дåðæàві 

піклувàння пðо здоðов’я, виховàння òà нàв÷àння підðоñòàþ÷ого 
покоління º нàйвàæливішоþ òà бåзумовноþ òуðбоòоþ коæного. 
Скоðиñòàвшиñь нàгодоþ – зàпðошåнням нà òàк звàний куùовий 

ñåмінàð пåдàгогів-дошкільників, – ми, æуðнàліñòи ðàйонки, минуло¿ 
п’яòниці, дåв’яòого лиñòопàдà попðямувàли у Свидову, ùоби 
ознàйомиòиñя з ðåàліями буднів виховàòåлів і ¿х виховàнців.

Р³äíà Уêðà¿íî! Цå äàðóíîê 
ç íåáà – ò³ íîâ³ òàëàíòè, 

щî ¿õ äàâ Гîñïîäü
тåлåпåðåдà÷à «Укðà¿нà мàº òàлàнòи», ùо пðиòягуº 

до åкðàнів òåлåвізоðів ÷имàло укðà¿нців, змушуþ÷и 
хвилþвàòиñь, пåðåæивàòи зà долþ òих нå обділåних 

òàлàнòом лþдåй, ùо полþбилиñь під ÷àñ åфіðів, 
помàлу із нåдоñяæного голубого åкðàнà пåðåко÷овуº 

у нàшу ðåàльніñòь, нà нàші òåðåни. 
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Болить!

Ïісля повернення на батьківùину він зазнав немало при-
ниæень та знуùань від тодіøньої влади, проте чесно відслу-
æив Богові та своїé парафії, будучи аæ до смерті парохом 
наøого села. Ïом`янути éого приїхали син та онук зі Львова. 
Відправив панахиду ниніøніé парох села, свяùеник УÏЦ КÏ 
Василь Колісник.

Уперøе відправлено поминальну панахиду на могилі сі-
чового стрільця Василя ×арнецького, якого у 1914 році ав-
стріяки забрали на Ïерøу світову віéну. Ç боями проéøов 
він пів-Європи. У 1918 році в ×ехії почув, ùо éого земляки 
повстали і будуþть самостіéну соборну Україну. Òоæ піøки 
вируøив до рідного краþ і піøов у січові стрільці, аби во-
þвати проти нахабної польської øляхти. У боях була éому 
порубана голова, посічена рука, зоставалося мало надії на 
æиття. Маéæе рік лікувався під Львовом: голову підлікували, 
руку ампутували. Ïісля повернення до рідного села ох і не-
легко довелось і éому, і сім`ї під польськоþ окупацієþ. На 
панахиді були éого діти – Антон ×арнецькиé, Марія Кере-
ченко та онук Василь Ïарнега. Òаким героєм повинна гор-
дитися вся Україна.

Відправлено поминальну панахиду é на могилі восьми во-
яків УÏА та зв`язкової УÏА Михаéлини Ãоøуляк, де я оповів 
історіþ України. А мої родичі – маленька україночка Сþзан-
на Ãодинþк і Марія Цанько роздавали газети та календари-
ки патріотичного змісту. 

У підготовці та проведенні цих поминально-пам`ятних 
оказіé мені сприяв Ïалаøівськиé сільськиé голова Нестор 
Слободян. Із соціальної сфери – øколи, клубу, бібліотеки 
– були присутні тільки двоє вчителів: друæина віéта Уляна 
та моя сестра Віра Ãолодун. Реøта всі похворіли, хоча було 
домовлено зі øколоþ, ùо діти прочитаþть вірøі біля могили 
січового стрільця та націоналістів. 

Çа австріéської та польської окупації у нас в Çахідніé 
Україні свяùеники та вчителі éøли перøими в боротьбі за 
вільну соборну Україну і вели за собоþ тисячі. Діти зростали 
у патріотичному середовиùі, підростали і ставали легінями 
у боротьбі за неньку Україну, навіть гинули з гаслом «Слава 
Україні!». А тепер за 21 рік незалеæності України ùо вихо-
вала наøа еліта, коли вона сама «безхребетна»? «Ïросвіти» 
немає, партії міняþть проворніøе, як циган коні. Вчать ді-
теé по програмі, яку їм у голови заклала влада. Çа Соþзу 
українськиé гетьман Іван Мазепа вваæався зрадником, а за 
Юùенка став героєм. А зараз не знаþть, ùо говорити. Ви-
чікуþть, хто приéде до влади. Немає у них в дуøі патріотиз-
му. Ç такоþ елітоþ у нас моæуть і папуаси взяти владу. Òоді 
вони закладуть собі пір`я за вухо, прикриþться лопухами, 
хапнуть довгого патика в руки і будуть приспівувати танцþ-
þчи: «Ваé, ваé, ваé, посаду в мене не відбираé!». 

Оé, як підходять зараз слова Шевченка «докотилась Укра-
їна до самого краþ, гірøе ляха і москаля власні діти її роз-
пинаþть». Ïравдиві é такі слова: «Çа øмат гнилої ковбаси і 
батька-матір продаси». Схаменіться, земляки! Бог дав нам 
уæе в øостиé раз моæливість збудувати вільну соборну дер-
æаву. Ï`ять разів наøа нація її втратила. Òа приéдеøні по-
коління проклянуть нас через те, ùо ми здали їх в рабство 
– так, як ми проклинаємо минулі покоління. Òоæ ставаéмо 
друæно під Бандери стяг, ùоб прокляті заéди та яничари 
більøе не знуùались з нас. Бо в своїé хаті – своя правда, 
і сила, і воля. І полине слава, слава навкруги, ùо оæили 
славні козаки. 

Слава Україні – Ãероям слава! Слава нації – смерть ка-
там!

Îðåñò ÊÎВтУН, 
гîлîва îсередку КУН, с. Палашівка

Âäÿ÷í³ íàщàäêè ÷è 
áåçïàì`ÿòí³ íàñë³äíèêè?

У дåнь Покðови Пðåñвяòо¿ Áогоðодиці пàòðіоòи 
ñ. Пàлàшівкà зійшлиñя нà поминàльну 

пàнàхиду нà могилі ñвяùåникà Володимиðà 
Êовбàñþкà, який був вояком УПÀ 
і дåñяòь ліò понåвіðявñя у Сибіðу.Листопад – місяць, помічениé у на-

øому історичному календарі трагічни-
ми подіями. 21 листопада виповнþєть-
ся сумноþ подієþ – 91-м роком із дня 
розстрілу без суду і слідства 359 вояків 
армії УНР під містечком Базар, ùо на 
Житомирùині, які були взяті в полон 
більøовиками. Це були учасники Дру-
гого Çимового походу. ×и знає ниніøнє 
покоління українського народу про цþ 
трагедіþ?

…Наéбільø вразило, ùо серед роз-
стріляних понад половина – лþди мир-
них професіé: писарі, телеграфісти, 
фельдøери, санітари, завідувач аптеки, 
каøовари, øевці, їздові… Òобто, до рук 
більøовиків потрапив обоз, в якому пе-
ребували лþди, значна частина з яких 
не брала участі у боях, бо була без-
зброéноþ. Враæає é те, ùо більøовики 
розстрілþвали навіть поранених. Уява 
малþє, як їх виводили, а декого вино-
сили на розстріл. Був розстріляниé і 17-
річниé Саøко Барбарина. Розстріляно 
декількох осіб з Òернопільùини.

Їм запропонували зраду, але у відпо-
відь було «ні». Строчать кулемети. Їх глу-
øить «Ще не вмерла Україна».

Народе! Вдячниé будь навіки за кров 
безсмертних – вічниé дар. Òи понесеø 

éого в маéбутнє з великим іменем – 
БАÇАР!

*  *  *
Ще один приклад терору. Çа п`ять днів 

(27 æовтня, 1, 2, 3, 4 листопада) 1937 р. 
капітан дерæбезпеки М. Матвєєв вико-
нав наказ, за яким коæен день розстрі-
лþвав не менøе двохста приречених. Ç 
револьвера. У потилицþ. Адæе саме на 
ознаменування 20-річчя «Великого Жов-
тня» відбувалися ці скаæені акції, було 
розстріляно 1111 осіб Соловецького ета-
пу в урочиùі Сандормох на півдні Каре-
лії. Микола Куліø, Микола Çеров, Лесь 
Курбас, Мирослав Ірчан, Антон Круøель-
ницькиé, Микола Кузняк із Çаліùицького 
раéону… Інтелігенти. Робітники. Селяни. 
×отири росіéських православних єпис-
копи. Òридцять римо-католицьких свя-
ùеників. Двадцять татарських політиків. 
Один циганськиé барон. 290 українців, 
а такоæ поляки, росіяни і євреї, удмурти 
і грузини, черкеси і кореéці… У 2004 р. 
стараннями українців усього світу, на-
самперед Òовариства української куль-
тури Карелії «Калина», там побудували 
величниé пам`ятник – гранітниé Козаць-
киé хрест убієнним синам України (на 
знімку).

«Українізація» Соловків почалася ùе 

на початку вісімнадцятого століття, а 
наéвизначніøим в’язнем за часів Ка-
терини ІІ був останніé коøовиé отаман 
Çапорозької Січі Ïетро Калниøевськиé, 
якиé пробув тут 25 років у кам`яному 
міøку і 9 років в окреміé камері, а помер 
на 112-му році æиття, так і не виїхавøи 
з острова після відбуття строку. Однак 
наступники царської імперії, творці пер-
øого у більøовицькіé червоніé імперії 
концтабору фактично вæе нікому не да-
вали øансу на таке довголіття. Учасники 
всіх соловецьких зеківських потоків, як 
правило, вæе ніколи не поверталися на-
зад.

Ми мусимо пам`ятати Розстріляне 
Відродæення, ùоб зберегти наøе Маé-
бутнє. Документи маþть вбивчу силу. 
Çа ними полþþть. Їх зниùуþть. Але їх 
оприлþднþþть, ùоб лþди читали і ду-
мали. Робили висновки.

Юхим МÀÊÎтÅРСЬÊÈй, 
депуòаò міськîї ради, член Націîнальнîї 

спілки краєзнавців України

Його припровадив до редакції депутат 
раéонної ради попереднього скликання, 
колиøніé віéськовослуæбовець, один з 
фундаторів на зорі дерæавної Незалеæ-
ності Спілки офіцерів України і знаниé 
на наøих теренах патріот Євген Семи-
розум. І, як-то каæуть, поцілив у ціль, бо 
у якиé ùе спосіб моæна обнародувати 
таку æадану звістку, як не через газету?

Наø гість, п. Василь, одразу заявив: 
«Я знаþ місце, де поховані ті 52 в`язні 
×ортківської тþрми. Це біля в`їзду до 
Ягільниці, у видолинку перед колиøнім 
летовиùем. Òам ніби нічого не росте за-
раз. Моæу показати те місце, лиø тре-
ба погоди, ùоб земля просохла чи під-
мерзла... Казали тоді хлопці, ùо гільзу 
заклали, ùоби потому моæна було зна-
éти. Бо ми передбачали на тоé час, ùо 
висипану могилу німці зруéнуþть, зрів-
няþть із землеþ... Ми за ніч висипали 
її і поставили триметрового хреста... А 
було нас кілька соток, бандерівців з нав-
колиøніх сіл. Òого хреста німці ниùили 
двічі, а українські патріоти ставили зно-
ву». І ùе наø співрозмовник додає, ùо 
там не лиøе тих 52-х поховано, а більøе 
– німці вивозили і розстрілþвали...

Ïриводом до того, аби донести до 
лþдності таку ваæливу інформаціþ, 
послуæила для В.Ãалата, на ту пору 
підпільника-патріота, сьогочасна недав-
ня публікація «Ми повинні їх знаéти!» у 
газеті «Народна Рада». А ініціþвав ту пу-
блікаціþ добре знаниé на наøих теренах 
краєзнавець, невтомниé поøуковець 
«білих плям» на історичніé мапі ×ортків-
ùини Юхим Макотерськиé. І ось – таке 

везіння: озвався æивиé свідок та безпо-
середніé учасник тих подіé!

Варто нагадати: приводом до розстрі-
лу на ягільницькому полі 52 українців-
патріотів, в`язнів ×ортківської тþрми, 
поміæ яких були переваæно в`язні з Ко-
ломиї та Дрогобича (поіменниé пере-
лік усіх теæ вміùено в газеті «Народна 
Рада»), послуæила каральна акція членів 
ОУН проти есесівців у Львові. У відпо-
відь фаøистські окупанти розгорнули 
репресії «Сто за одного», одним з про-
явів яких і став трагічниé день 27 лис-
топада 1942-го. Цеé факт є яскравим 
запереченням твердæення ворогів не-
залеæності України різних мастеé від-
носно того, нібито українські «бурæуазні 
націоналісти» єдналися в помислах з 
гітлерівськоþ Німеччиноþ – ні, é ОУН, і 
УÏА боролися супроти московського та 
німецького ярма.

Василь Ãалат перебував в оунівсько-
му підпіллі від 1939 по 1944 рік. Упро-
довæ 1943-1944-го був станичним ОУН. 
Й водночас – зв`язковим УÏА, мав псев-
до Блакитниé. Ïригадує: «Мав я зв`язок 
Çалісся-Шваéківці, там був провідник 
Ãнат, скільки ночеé туди находився! І 
Бронза там був, начальник СБ, супровод-
æував éого по селах...». І з легендарним 
курінним Бистрим, каæе, тричі довелося 
стрічатися. А у Ãалілеї, де Бистриé мав 
біé, сімнадцятеро повстанців загинуло. 
«Ïрикривали вони Бистрого, там і по-
гинули, їх всіх спалили, не без того, ùо 
хтось був і æивиé», – пливе æалобноþ рі-
коþ споминів 91-літніé колиøніé повста-
нець. Років з вісім тому долучився він до 

встановлення та освячення пам`ятного 
хреста на тіé могилі. І ùе одного – на 
цвинтарі у рідніé Сосулівці. Ще, каæе, 
думав поставити один у Стінці, де 1950 
року загинуло четверо повстанців, яких 
добре знав, з якими стрічався не раз. 

Йому випало é воþвати на фронтах 
Другої світової, переéти німецькиé по-
лон, а відтак аæ 9 (!) разів оббивати по-
роги у раéвіéськкоматі, ùоб отримати 
статус учасника боéових діé. Вирос-
ли троє синів, з одним із них, Òарасом, 
проæиває тепер, вæе дорослі онуки. 
Ясна пам`ять, котру Василь Дмитрович 
зберіг попри поваæниé вік, раз у раз 
повертає éого в ті буремні літа. Він – 
активниé збирач матеріалів для книги 
Н.Мизака «Çа тебе, свята Україно!» про 
національно-визвольниé рух у с. Сосу-
лівка, Улаøківці, Çаболотівка, Милівці, 
Капустинці. І цього архівного знімка п. 
Василя Ãалата – æивої історії українства 
– ми é взяли з тієї книæки.

Зàпиñàлà Àннà ÁËÀÆÅНÊÎ

Ç ініціативи ОУН, її провідника Степа-
на Бандери по всіх містах і селах Çахід-
ної України були створені українські дер-
æавні управління. Òа проіснували вони 
недовго. Ãітлер та éого кліка не мріяли é 
не мали за мету незалеæну Україну. Ïіс-
ля відмови Степана Бандери скасувати 
Акт незалеæності він був ареøтованиé 
і кинутиé до концтабору. Вæе у вересні 
1941-го фаøисти провели масові ареøти 

українських патріотів, до тþрем та конц-
таборів було кинуто тисячі членів ОУН.

×ортківська тþрма у 1942 році теæ 
була переповнена українськими патріо-
тами. 27 листопада за вказівкоþ геста-
по з ×ортківської тþрми вивезено понад 
півста політичних в`язнів і розстріляно 
на полі десь міæ ×ортковом та с. Ягіль-
ниця.

Ïро ті події розповідав міé батько Ïав-

ло Старовськиé, а такоæ односельчанин 
Семен Ãолінатиé, які у 1935-1938 рр. 
очолþвали товариство «Сокіл» і добре 
знали патріотично налаøтовану молодь. 
Çокрема таких, як Йосип Ґаврин, Михаé-
ло Риæак, Йосип Риæак, Йосиф Білоус, 
Ярослав Сосновськиé, Михаéло Ãрици-
øин, Ïавло Коцþлим та інøі, більøість 
з яких брала участь у висипанні могили 
розстріляним. Ïісля п`яти днів братська 
могила на полі була зруéнована фаøис-
тами. У 1942 році ОУН випустила листів-
ку, на якіé є світлина могили та список 
52-х розстріляних патріотів-українців.

Мàð`ян СтÀРÎВСЬÊÈй, 
вчиòель-пенсіîнер, вихîдець 

зі с. Сòара Ягільниця

Нàðîäå! Âäÿ÷íèé áóäü íàâ³êè çà êðîâ áåçñìåðòíèõ
21 лиñòопàдà ц. ð. в Уñпåнñькій цåðкві м. ×оðòковà відпðàвлялàñя 
пàнàхидà зà убіºнних 359 вояків Àðмі¿ УНР і ðозñòðіляних 1111 оñіб 
кàпіòàном дåðæбåзпåки Мàòвººвим нà ознàмåнувàння 20-х ðоковин 

æовòнåвого пåðåвоðоòу. Îòåць Миðон Êàðà÷ коðоòко нàгàдàв пðо ці поді¿. 
Êоли ñвяùåник, хоðиñòи, пðихоæàни цåðкви ñпівàли «Ві÷нàя пàм`яòь», цå 

викликàло вольòову дугу в уяві, біль у ñåðці і хоòілоñь плàкàòи.

Ексклюзив
Дîëÿ éîãî ç Уêðà¿íîю çëèòà
Цþ зуñòðі÷ нàм дàðувàв його вåли÷ніñòь випàдок. À моæå – доля. 
тà бåзпåðå÷ним вåзінням ñòàв візиò до ðåдàкційного кàбінåòу 

нàпåðåдодні 70-ðі÷÷я від æàлобного дня, коли нà ягільницькому полі 
було ðозñòðіляно 52-х укðà¿нñьких пàòðіоòів, ºдиного (!) нà нинішній 

дåнь бåзпоñåðåднього у÷àñникà виñипàння òіº¿ могили. 
то – 91-ðі÷ний мåшкàнåць ñ. Соñулівкà Вàñиль Гàлàò.

Історія
Їì ñóðìè íå ãðàëè...

22 ÷åðвня 1941 ðоку ðозпо÷àлàñь німåцько-ðàдянñькà війнà. Війнà 
двох ñуñпільних фоðмàцій – фàшиñòñько¿ і комуніñòи÷но¿, в якій 

зàгинули мільйони нåвинних лþдåй. 30 ÷åðвня у Ëьвові укðà¿нñький 
нàðод підòðимàв Àкò відновлåння нåзàлåæноñòі Укðà¿ни. 
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ДПІ інформує Офіційно

Дерæавна податкова слуæба України зацікавлена у 
зростанні рівня довіри до податкової як сервісної слуæ-
би, так і дерæавної установи в цілому. Одним із завдань 
у системі податкової слуæби є перетворення податкової 
з фіскального органу на сервісну установу.

Òому, з метоþ боротьби з негативними тенденціями, 
ùо стоять на заваді розвитку підприємництва, та з ме-
тоþ подолання проявів протиправних і корупціéних діé з 
боку податківців Дерæавноþ податковоþ слуæбоþ Укра-
їни запровадæено новиé проект – сервіс “Ïульс подат-
кової”. Сервіс дає моæливість ліквідувати переøкоди, ùо 
заваæаþть здіéснþвати підприємницьку діяльність, та 
усунути трудноùі у спілкуванні із посадовими особами.

Номер телефону “Ïульсу податкової” (044) 284-00-07.
ÄПІ у ×оðòківñькому ðàйоні

Çа січень-вересень поточного року в раéоні приéнято 
в експлуатаціþ 10638 кв. м загальної плоùі æитла, ùо 
становить 61,8 відсотка до відповідного періоду мину-
лого року. Із загального обсягу частка æитла, введеного 
в експлуатаціþ відповідно до Ïорядку, становить 74,1 
відсотка (7887 кв. м).

Çагальниé обсяг приéнятого в експлуатаціþ æитла ін-
дивідуальними забудовниками за звітниé період – 9345 
кв. м, ùо становить 98,1 відсотка до січня-вересня 2011 
року.

Ïитома вага æитла, введеного в експлуатаціþ у місь-
ких поселеннях, становить 61,6 відсотка, у сільськіé міс-
цевості – 38,4 відсотка.

Ïриéняте в експлуатаціþ æитло у розрахунку на 1 тис. 
осіб населення становить 139,6 кв. м загальної плоùі.

У січні-вересні ц. р. приéнято в експлуатаціþ 63 квар-
тири. Середніé розмір однієї квартири становить 168,9 
кв. м загальної плоùі. У міських поселеннях збудовано 
43 квартири, у сільськіé місцевості – 20 квартир.

тåòянà СтÀРÎВÎйт,
начальник управління сòаòисòики у Чîрòківськîму райîні

Статистика інформує

Çа даними Дерæавної слуæби статистики України ве-
личина індексу споæивчих цін у æовтні ц. р. становила 
100 відсотків по відноøеннþ до вересня поточного року 
і 99,7 відсотка до грудня 2011 року.

Індекс споæивчих цін у Òернопільськіé області у æовтні 
ц. р. становив 100 відсотків по відноøеннþ до вересня 
2012 року та 98,9 відсотка до грудня 2011 року.

Головнå упðàвління ñòàòиñòики 
у тåðнопільñькій облàñòі

Іíäåêñè ñïîæèâ÷èõ ц³í 
ó æîâòí³ ц. ð.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності є тим органом, якиé поряд із надан-
ням матеріального забезпечення у випадку тимчасової 
непрацездатності, при вагітності і пологах, смерті за-
страхованих осіб забезпечує ùе é виділення коøтів на 
санаторно-курортне лікування застрахованим особам.

У зв’язку з цим раéонна виконавча дирекція зверта-
ється до голів комісії із соціального страхування з про-
ханням провести відповідну роботу у своїх колективах 
з метоþ оздоровлення працівників за рахунок коøтів 
Фонду.

На даниé час ми пропонуємо путівки до санаторі-
їв з лікуванням органів травлення та дихання, опорно-
рухового апарату та нервової системи, зору та урології, 
які розтаøовані в Криму (Ялта, Алуøта), Одесі, Бердян-
ську, Хмельницькіé та Òернопільськіé областях.

Ïринагідно повідомляємо, ùо Фонд зменøив часткову 
доплату за путівку для дорослого з 30 до 20 відсотків, 
для дитини в супроводі дорослого з 20 до 15 відсотків.

Ïоряд з цим наø Фонд ùорічно забезпечує дітеé ві-
ком до 14 років подарунками до Святого Миколая та Но-
вого року. Òому просимо тих, хто ùе не подав списки 
таких дітеé, терміново це зробити, ùоб æодна дитина не 
залиøилася без новорічного подарунка.

Детальну інформаціþ з висвітлених питань моæна 
отримати за адресоþ: м. ×ортків, вул. С. Бандери, 89 а 
та за телефонами: 3-16-49, 3-21-78.

Михàйло ËЮÁÈй, 
дирекòîр Чîрòківськîї райîннîї 

викîнавчîї дирекції ТОВ ÔСС з ТВП

1. Проблема, яку передбачається 
розв’язати шляхом правового регу-
лювання

Ç приéняттям Наказу Міністерства  
фінансів України від 14 æовтня 2011 
року за № 1297 втратили чинність дії 
Наказу Міністерства фінансів України, 
Дерæавного казначеéства України від 
29 листопада 2010 року за № 447 «Ïро 
затвердæення типової інструкції про 
порядок списання маéна бþдæетних 
установ».

Даниé Ïорядок розроблено з метоþ 
встановлення єдиних вимог до поряд-
ку списання матеріальних цінностеé 
спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селиù, міста ×ортківського 
раéону.

2. Ìета та цілі правового регулю-
вання

Ïроект ріøення ×ортківської раéон-
ної ради «Ïро затвердæення Ïорядку 
списання маéна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селиù, міста 
×ортківського раéону» визначає меха-
нізм та способи списання маéна спіль-
ної власності територіальних громад 
сіл, селиù, міста ×ортківського раéо-
ну, ùо здіéснþється безпосередньо 
суб’єктом господарþвання, на балансі 
якого перебуває таке маéно.

3. Альтернативні способи досяг-
нення цілей правового регулювання

Альтернативними способами досяг-
нення зазначених цілеé є:

– неприéняття даного регуляторного 
акта;

– приéняття Ïорядку.
Ïерøа альтернатива є неприéнят-

ноþ насамперед у зв’язку з відсутністþ 
на цеé час законодавчо встановленого 
механізму та способів списання маé-
на спільної власності територіальних 
громад сіл, селиù, міста ×ортківського 
раéону.

Друга альтернатива надасть моæли-
вість визначити чіткиé механізм та спо-
соби списання маéна спільної власнос-
ті територіальних громад сіл, селиù, 
міста ×ортківського раéону, упорядку-
вати роботу раéонної ради і суб’єктів 
господарþвання спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селиù, міста 

×ортківського раéону з цих питань. 
Дана альтернатива є актуальноþ та 

адекватноþ ситуації, ùо склалася, та 
досягає завдань дерæавного регулþ-
вання.

4. Ìеханізм розв’язання пробле-
ми

Для розв’язання проблеми, зазначе-
ної в пункті 1 цього аналізу, пропонує-
мо на сесії ×ортківської раéонної ради 
приéняти ріøення «Ïро затвердæення 
Ïорядку списання маéна спільної влас-
ності територіальних громад сіл, се-
лиù, міста ×ортківського раéону».

5. Ìожливість досягнення визна-
чених цілей у разі прийняття регуля-
торного акта

Досягнення мети та визначених ці-
леé, зазначених розділом 2 цього ана-
лізу, у разі приéняття ріøення раéон-
ноþ радоþ про затвердæення Ïорядку 
списання маéна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селиù, міста 
×ортківського раéону є цілком реаль-
ноþ і не потребує додаткових витрат.

Впровадæення та виконання вимог 
регуляторного акта органами місце-
вого самоврядування та суб’єктами 
господарþвання (підприємствами, 
установами, організаціями спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селиù, міста ×ортківського раéону) пе-
редбачається ефективним.

Çапровадæення зазначеного регуля-
торного акта забезпечить високу віро-
гідність досягнення поставлених цілеé.

6. Очікувані результати прийняття 
акта

Çатвердæення даного Ïорядку при-
зведе до відповідності даного докумен-
та інøим законодавчим та нормативно-
правовим актам, ùо стосуþться 
списання маéна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селиù, міста 
×ортківського раéону.

7. Строк дії акта
Безстроковиé. Ïри внесенні змін у 

законодавство, які моæуть впливати на 
діþ регуляторного акта, до нього бу-
дуть вноситися відповідні корективи.

8. Показники результативності 
акта

Ïоказником результативності регу-

ляторного акта буде:
– визначення чіткого механізму та 

способів списання маéна спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селиù, міста ×ортківського раéону;

– моæливість суб’єктів господарþ-
вання спільної власності територіаль-
них громад сіл, селиù, міста ×ортків-
ського раéону спрямовувати коøти, 
отримані від списання маéна, на влас-
ниé розвиток.

Введення регуляторного акта в діþ 
не вимагає від суб’єктів господарþ-
вання додаткових витрат коøтів та часу 
для виконання éого вимог. Інформуван-
ня суб’єктів господарþвання передба-
чається здіéснити у ході оприлþднення 
проекту акта на офіціéному саéті ра-
éонної ради.

9. Заходи, за допомогою яких 
буде здійснюватися відстеження ре-
зультативності акта

Базове відстеæення результативнос-
ті регуляторного акта буде здіéснено 
після набрання чинності цим регуля-
торним актом протягом року, але не 
пізніøе дня, з якого має розпочатись 
проведення повторного відстеæення 
éого результативності.

Ïовторне відстеæення здіéснþєть-
ся через рік після набрання чинності 
актом, але не пізніøе ніæ через два 
роки.

Ïри проведенні таких відстеæень 
планується використання виклþч-
но статистичних даних, отриманих за 
результатами проведених процедур 
списання маéна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селиù, міста 
×ортківського раéону.

 
Розробник проекту регуляторно-

го акта – Чортківська районна рада 
(48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, каб. 11, 10, тел.: 2-03-39, 2-14-
85.

Зауваження та пропозиції щодо 
положень даного проекту рішення 
просимо надсилати у паперовому 
вигляді Чортківській районній раді у 
термін до  24 грудня 2012 року.

Прîекò
×ОРÒКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ÒЕРНОÏІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСÒІ
Шосте  скликання

________________   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я  
від  «___»________ 201_ року                                                             
№                               м. ×ортків

Пðî çàòâåðäæåííÿ Пîðÿäêó 
ñïèñàííÿ ìàéíà ñï³ëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä ñ³ë, ñåëèщ, ì³ñòà 

Чîðòê³âñüêîãî ðàéîíó

Відповідно до  Çакону України 
“Ïро місцеве самоврядування в 
Україні”, з метоþ запровадæення 
єдиних підходів ùодо здіéснення 
списання маéна спільної власності 
територіальних громад сіл, селиù, 
міста ×ортківського раéону, раéон-
на рада

ВИРІШИЛА:

1. Çатвердити Ïорядок списання 
маéна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селиù, міста 
×ортківського  раéону (додається).

2. Контроль за виконанням цьо-
го ріøення покласти на постіéну 
комісіþ раéонної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, 
підприємництва, власності, інвести-
ціé та торгівлі.

Головà ðàйонно¿ ðàди
В.В.ЗÀËІЩУÊ

 
(З дîдаòками дî данîгî рішення 

мîжна îзнайîмиòися на îфіційнî-
му веб-сайòі Чîрòківськîї райîннîї 
ради: www.chortkivrr.te.ua)

“Пóëüñ ïîäàòêîâî¿”: ñòèìóëює 
çðîñòàííÿ äîâ³ðè

Статистика інформує
Жèòëà ïîá³ëüøàëî: 
íàñê³ëüêè цüîãîð³÷?

Соціальні послуги
І ïóò³âêè, é ïîäàðóíêè 

íå çàáàðÿòüñÿ

Чîðòê³âñüêîю ðàéîííîю ðàäîю ðîçðîáëåíî ïðîåêò ð³øåííÿ  
«Пðî çàòâåðäæåííÿ Пîðÿäêó ñïèñàííÿ ìàéíà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñ³ë, ñåëèщ, ì³ñòà Чîðòê³âñüêîãî ðàéîíó»

12 листопада у приміùенні раéон-
ної ради відбувся тренінг «Впровад-
æення мікропроектних пропозиціé» 
в рамках проекту «Місцевиé розви-
ток, орієнтованиé на громаду» для 
громадських організаціé «Єдність» 
(с. Давидківці) та «Çалісяночка» (с. 
Çалісся), які є учасниками даного 
проекту в ×ортківському раéоні. Ко-
ординатор обласного ресурсного 
центру громад Ігор Стефанів озна-
éомив присутніх з передумовами 

підписання Ãрантової Угоди, підго-
товкоþ до впровадæення МÏ грома-
ди, впровадæенням мікропроектної 
пропозиції та умовами контролþ і 
моніторингу реалізації проекту.

Ïредставники громад та коорди-
натори раéонного ресурсного цен-
тру Равіль Ãафаров і Òетяна Яблонь 
обговорили з координатором об-
ласного ресурсного центру проб-
лемні аспекти в організації роботи 
громад та øляхи її покраùення. 

Çавдяки впровадæеннþ у æиття 
проекту «Місцевиé розвиток, орі-
єнтованиé на громаду» планується 
здіéснити заміну вікон в загально-
освітніх øколах с. Çалісся і Давид-
ківці, адæе громади цих сіл визна-
чили дану проблему пріоритетноþ.

Çавдяки проекту  “Місцевиé роз-
виток, орієнтованиé на громаду” 
уæе вдалося згуртувати та активі-
зувати громади, а це – необхідна 
передумова успіху.

“Ì³ñцåâèé ðîçâèòîê, îð³єíòîâàíèé íà ãðîìàäó”, 
àáî Âèð³øóєìî ïðîáëåìè ðàçîì

Даниé Ïорядок визначає механізм 
та способи списання маéна спіль-
ної власності територіальних громад 
сіл, селиù, міста ×ортківського раéо-
ну, ùо здіéснþється безпосередньо 
суб’єктом господарþвання, на балансі 
якого перебуває таке маéно.

Реалізація проекту не впливає на 
розмір надходæень до раéонного бþд-
æету.

Çапровадæення зазначеного регу-
ляторного акта забезпечить високу 
вірогідність досягнення поставлених 
цілеé.

Введення регуляторного акта в діþ 
не вимагає від суб’єктів господарþван-
ня спільної власності територіальних 
громад сіл, селиù, міста ×ортківсько-
го раéону додаткових витрат коøтів та 
часу для виконання éого вимог.

Аíàë³ç ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó ïðîåêòó ð³øåííÿ Чîðòê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ðàäè «Пðî çàòâåðäæåííÿ Пîðÿäêó ñïèñàííÿ ìàéíà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñ³ë, ñåëèщ, ì³ñòà Чîðòê³âñüêîãî ðàéîíó»
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28 листопада. Тривалість дня – 8.26. Схід – 7.33. Захід – 15.59. Іменини святкує Горислав

Програма телепередач 7

07.15 Моя земля - моя 
власність
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Корисні поради
08.40 Час культури
09.05 Золотий гусак
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.55 Крок до зірок
10.35 Маю честь запросити
11.20 Фінал Міжнарод-
ного дитячого пісенного 
конкурсу “Євробачення-
2012”
13.25 Біатлон. Кубок сві-
ту. Переслідування (чол.)
14.20 Шеф-кухар країни
15.25 Біатлон. Кубок сві-
ту. Переслідування (жін.)
16.20 Діловий світ
16.55 Святковий концерт 
“З Днем, ТеБе”
21.00 Підсумки тижня
21.30 Точка зору
21.50 Головний аргумент
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський виклик

07.50 М/ф
08.10 Ремонт +
09.00 “Лото-Забава”
10.10 М/с “Чіп і Дейл”
11.00 Кулінарна академія
11.25 Давай, до побачення
12.55 Чотири весілля
14.10 Голос. Діти
16.10 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”
19.30, 23.00 ТСН-Тиждень
20.15 Голос. Діти
22.00 Світське життя
00.00 Х/ф “Лоуренс Ара-
війський

07.50 М/с
08.25 Глянець
09.25 Школа доктора 
Комаровського
10.00 Неділя з Кварталом
11.00 Свати біля плити
11.25 Весільний розмір
12.25 Д/ф “Вінець без-
шлюбності”
13.35 Т/с “Ілюзія полювання”
18.00 Т/с “Скринька Пандори”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Т/с “Скринька Пандори”
23.00 Що? Де? Коли?

06.25 Світ православ`я
07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський ви-
клик
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного су-
перагента
11.30 Щоденник ДПКЄ-2012
11.50, 16.35, 20.00 Свят-
ковий концерт “ З Днем, 
ТеБе”
14.25 Біатлон. Кубок 
світу. Спринт (чол.)
16.25 Зелений коридор
17.25 Біатлон. Кубок 
світу. Спринт (жін.)
19.15 Світ атома
19.35 Золотий гусак
20.40 Кабмін: подія тижня
21.00 Підсумки дня
21.15 Фінал Міжнародного 
дитячого пісенного кон-
курсу “Євробачення-2012”
23.15 Твій голос
23.40 Ера здоров`я

06.35 Справжні лікарі
07.35 Кулінарна академія
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с “Чіп і Дейл”
11.00 Світ навиворіт 2: 
Індія
12.00 Світ навиворіт 3: 
Танзанія, Ефіопія
12.55 Х/ф “Феї. Фантас-
тичний порятунок”
14.35 Х/ф “Чорний лицар”
16.35 Київ Вечірній
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Аліса в країні 
чудес”
22.25 Х/ф “Планета мавп”

08.00 Позаочі
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.50 Сімейний пес
12.10 Велика різниця
14.10 Т/с “Менти. Таємни-
ці великого міста”
17.55 Х/ф “Діамантова рука”
20.00 Подробиці
20.25 Червоне або чорне
22.20 Валерій Леонтьєв. 
Ювілейний концерт у 
Кремлі

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф “Кінець світу. 
Лжепророки”
09.55 Театральні сезони
10.45 Щоденник ДПКЄ-2012
11.05 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00 Новини
12.30 Надвечір`я
13.05 Околиця
13.30 Х/ф “Товариш 
генерал”
15.10 Euronews
15.35 Т/с “Долар”
15.45 Т/с “УГРО”
18.05 Шляхами України
18.25 Концерт “Краще зі 
Слов`янського базару-
2012”
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня
21.15, 22.50 Шустер-Live

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 Сніда-
нок з 1+1 
10.00 М/ф
10.25 Т/с “Величне сто-
ліття. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевті-
лення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Київ Вечірній
22.00 Х/ф “Захисник”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
10.05 Т/с “Одружити 
Каназову” 
12.00, 18.00 Новини 
12.15 Т/с “Одружити 
Каназову”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Велика різниця
23.00 Велика політика 

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20 Книга.ua
09.40 Легко бути жінкою
10.50 Щоденник ДПКЄ-2012
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Аудієнція
12.45 Крок до зірок
13.35 Х/ф “Чоловічі тривоги”
15.15 Euronews
15.35 Т/с “УГРО”
17.55 Останнє попередження
18.35 Біатлон. Кубок 
світу. Індивідуальні пере-
гони (жін.)
20.00 “Сила, яка об`єднує 
бізнес” З`їзд Федерації 
роботодавців України
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 “Великі битви”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1            
10.00 М/ф
10.25 Т/с “Величне сто-
ліття. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30, 23.00 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Чотири весілля 
23.15 “Козирне паті”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
12.00, 18.00 Новини 
12.15 Слідство вели
14.05 Т/с “Екстрасенси-
детективи”
16.00 Т/с “Щасливчик Пашка”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Санта-Лючія”
22.55 Т/с “Вулиці розби-
тих ліхтарів 11”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Щоденник ДПКЄ-2012
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00 Новини
12.30 Кордон держави
12.55 Українська пісня
13.35 Х/ф “Чоловічі тривоги”
15.15 Euronews
15.40 Т/с “УГРО”
16.25 Т/с “Переділ”
18.15 М.Поплавський 
“Шоу продовжується”
20.10, 21.20, 23.00 Свят-
ковий концерт “З Днем, 
ТеБе”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1 
10.00 М/ф
10.25 Т/с “Величне сто-
ліття. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні пере-
гони
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30, 00.10 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.00 Джентльменський 
набір
22.00 Територія обману
23.05 Гроші

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
12.00, 18.00 Новини 
12.15 Слідство вели
14.05 Т/с “Екстрасенси-
детективи”
16.00 Т/с “Щасливчик 
Пашка”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Санта-Лючія”
22.55 Т/с “Вулиці роз-
битих ліхтарів 11”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Світло
09.55 Легко бути жінкою
10.35 Концерт “Європа, 
обирай Петрик”
11.10 В гостях у Д.Гордона 
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Хай щастить
12.55 Таємниці успіху
13.25 Х/ф “Пацани”
15.15 Euronews
15.50 Т/с “УГРО”
16.40 Т/с “Переділ”
19.00 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.45 Вітас. “Мама і син”
21.30 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 “Великі битви”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 М/ф
10.25 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30, 23.00 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Міняю жінку 6
21.50 Українські сенсації
23.15 Т/с “Поліція Гаваїв”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
12.00, 18.00 Новини 
12.15 Слідство вели...
14.05 Т/с “Екстрасенси-
детективи”
16.00 Т/с “Щасливчик Пашка”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Санта-Лючія”
22.55 Т/с “Вулиці розби-
тих ліхтарів 11”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Тема дня
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.25 Точка зору
09.55 Легко бути жінкою
11.00 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Право на захист
12.35 Темний силует
12.45 Армія
13.05 Х/ф “Балада про 
Берінга та його друзів” 
14.40 Вікно до Америки
15.15 Euronews
15.40 Т/с “УГРО”
16.30 Т/с “Переділ”
18.10 Останнє попередження
18.35 Агро-News
19.05 Д/ф “Світовий ре-
корд української пісні” 
19.55 Новорічний жарт
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.40 Новорічний жарт
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 “Великі битви”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.25 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Х/ф “Русалка”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Х/ф “Сліпе щастя”
12.00, 18.00 Новини
13.10 Х/ф “Три плюс два”
15.05 Право на зустріч
16.05 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Санта-Лючія”
22.55 Т/с “Вулиці розби-
тих ліхтарів 11”

ПОНЕДІЛОК
27 листопада

ВІВТОРОК
28 листопада

СЕРЕДА
29 листопада

ЧЕТВЕР
30 листопада
П`ЯТНИЦЯ

1 грудня
СУБОТА

2 грудня
НЕДІЛЯ

26 листопада

5-а річниця світлої пам`яті
ТРЕТЯКА Івана Матвійовича

(7.07.1953 - 25.11.2007 рр.).
Тебе немає, 
           наш таточку рідний,
Пішов від нас назавжди 
                        у вічну путь.
Лиш погляд твій зоріє 
                        із портрета,
Такий щасливий, 
               гарний, молодий.
Здається, прийдеш знову, 
                        усміхнешся.
Тебе немає, тату дорогий.

Ти так хотів ще жити і творити,
Було багато планів і надій.
Його могилу в цвинтарній скорботі
Серед буяння зелені знайдіть,
Пошліть молитву Богові за душу
І квіти ніжні тихо покладіть.
Ми пам`ятати будемо щоденно,
Тебе в молитві щирій пом`янем,
І поки жити будемо у світі,
До Тебе з спомином у смутку 
                                               всі прийдем.

Вічно сумуюча родина.

Тел.: 52-1-89; 
52-1-66

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Скородинський 
цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну 
цеглу
Можлива 

доставка власним 
автотранспортом

Білівська сільська рада
 інформує про результати конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що будуть залучені до проведення 

експертної оцінки об’єкта комунальної 
власності: водоскидної споруди 

по вул. Квадри, 27 а у с. Біла.
Переможцем конкурсу визнано суб’єкта 

оціночної діяльності ПП «Агентство 
нерухомості «Альфа» в особі директора 
Сергія Євгенійовича Космовського.

Потрібен водій з 
власним легковим 

автомобілем.
Зарплата –

100 грн. в день.
Паливо оплачує-

мо. Робочий графік 
з 7-ї до 14-ї год.

Тел. 098-449-30-07

ПРОДАюТЬСЯ

квартири

будинки

земельні ділянки
земельні ділянки: у с. Горішня Вигнанка – 29 сотих та 

с. Переходи – 18 сотих. Недорого.
Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

земельна ділянка під забудову 25 сотих в с. Пасту-
ше, 2 км від Заводського. Вивезений камінь на фунда-
мент. Газова і електролінії – по межі.

Тел.: 067-499-56-89; 096-819-00-15.

будинок у м. Чортків по вул. Залізничній, 48 а, 
площею 80 кв. м, земельна ділянка – 0,04 га. Є господарські 
будівлі. Ціна договірна.

Тел. 050-769-98-16.
2-поверховий будинок в районі автобусної станції 

загальною площею 320 кв. м, підведені всі комунікації, 
приватизована земельна ділянка – 9 сотих. Ціна 
договірна.

Тел. 096-258-88-00.
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.
будинок із господарськими будівлями, городом в с. 

Бичківці, вул. Середня, 28. Є газ, вода, світло. 
75 листів шиферу.
Тел. 098-802-38-94.

куПлю
добру корову, вік до 10 

років.
Тел. 098-929-14-58.

Пåðåðобкà фåкàлій, оð-
гàні÷ного ñміòòя у побуòо-
вих ñòокàх, у вигðібних ямàх, вули÷них òуàлå-
òàх, ñåпòикàх òà ліквідàція нåпðиºмних зàпàхів 
у пðивàòному ñåкòоðі òà нà підпðиºмñòвàх.

www.vodograi.org
Тел. 066-986-35-12 (Андрій)

äëÿ î÷èщåííÿ 
êàíàë³çàц³¿ ó 
ïðèâàòíîìó 

ñåêòîð³

3-кімнатна квартира в м. Чортків (район Кадуб), на 
2-му поверсі, не кутова. Площа – 71 кв. м, євроремонт, 
частково з меблями.

Тел. 099-190-85-17.

кОміСійний мАгАзин. Тут ви можете за низькими цінами 
купити або на вигідних умовах продати (без комісії за зберігання) 
нові та вживані речі: дорослий і дитячий одяг, взуття, аксесуари, 

іграшки, коляски, побутову техніку та багато іншого.
Працюємо: Пн.-Пт. – з 9-ї до 17-ї год.
                     Сб. – з 9-ї до 14-ї год.
Приймаємо речі з 13-ї год.

Наша адреСа: 
м. Чортків, вул. Карабіневича, 4, 3-й поверх, магазин “Сабо”, біля ТЦ “Континент”.

Тел.: 096-735-47-66; 066-247-86-94.

Педагогічний колектив Чортківської гімна-
зії ім М.Шашкевича висловлює щирі співчут-
тя вчителю математики Я.В.Дригуш із при-
воду тяжкої втрати – смерті її сестри.

військовий квиток серії СО за № 157985, виданий Чорт-
ківським РВК Тернопільської області 6 квітня 2006 р. на 
ім`я: ГОЛОВАТИЙ Андрій Володимирович.

посвідчення швеї-мотористки за № 00237, видане між-
шкільним навчальним комбінатом у 1987 р. на ім`я: КРА-
МАРЧУК Галина Володимирівна.

сертифікат на земельну частку (пай) серії ТР за № 
0123404, виданий на підставі рішення Чортківської РДА 28 
жовтня 1996 р. за № 480 на ім`я: КРІЛИК Розалія Мико-
лаївна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО за № 
016329, видане відділом у справах молоді та спорту Чорт-
ківської РДА 11 жовтня 2011 р. на ім`я: ЩУР Володимир 
Володимирович.

Вважати недійсними



N 49 (8385), 23 листопада 2012 року

Вітання, оголошення8

0 ... +5

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СуБОТА
24 листопада

0 ... +5

неДілЯ
25 листопада

+4 ... +7

ПОнеДілОк
26 листопада

+3 ... +5

вівТОРОк
27 листопада

+2 ... +6

СеРеДА
28 листопада

+3 ... +8

ЧеТвеР
29 листопада

+5 ... +10

П`ЯТницЯ
30 листопада

Волейбол

29 листопада. Тривалість дня – 8.24. Схід – 7.34. Захід – 15.58. Іменини святкує Матвій

Педагогічний колектив 
Великочорнокінецької 

ЗОШ І – ІІІ ступенів 
вітає з 50-річним ювілеєм учительку 

української мови і літератури
Любов Володимирівну ХАРУК.

Бажаємо міцного здоров`я та життєвої 
наснаги, професійних успіхів та особистих 
творчих досягнень, сімейного щастя, злаго-
ди та добробуту у Вашій оселі.

Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а 
будь-які повороти долі завжди відкривають 
лише нові обрії майбутніх 
перспектив. 

Щастя Вам, радості, доб-
ра, благополуччя.Ç íàðîäæåííÿì Òåáå, ìàëÿòêî!

У ×оðòківñькому пологовому будинку 
зà пåðіод з 23 æовòня 

по 18 лиñòопàдà ц. ð. нàðодилоñя 
18 дів÷àòок і 26 хлоп÷иків: 

23 æовòня о 12 год. 05 хв. – хлоп÷ик (3 кг 915 г, 
53 см) в Іðини МÈРÎНЮÊ з м. ×ортків;

24 æовòня о 13 год. 55 хв. – хлоп÷ик (3 кг 500 
г, 53 см) у Зоðåñлàви СтÅËЬМÀЩУÊ зі с. Ско-
родинці;

25 æовòня о 12 год. 47 хв. – дів÷инкà (3 кг 700 
г, 53 см) в Îльги ÊУНÈÊ з м. ×ортків,

о 17 год. 35 хв. – хлоп÷ик (3 кг 385 г, 53 см) в 
Уляни тÎМÀШІВСЬÊÎЇ зі с. Ïереходи;

26 æовòня в 00 год. 30 хв. – хлоп÷ик (3 кг 400 г, 
55 см) у Зоðяни ÁÈН×УÊ з м. ×ортків;

28 æовòня о 6 год. 25 хв. – дів÷инкà (3 кг 375 г, 
55 см) у тåòяни ÊÀËÈНÎВÈ× зі смт Ãусятин, 

об 11 год. 10 хв. – хлоп÷ик (3 кг 680 г, 55 см) у 
Ëілі¿ ВÀСÈËÈÊ з м. ×ортків;

29 æовòня о 15 год. 25 хв. – хлоп÷ик (2 кг 900 г, 
50 см) в Уляни НÀÊÎНÅ×НÎЇ зі с. Скородинці,

о 18 год. 25 хв. – дів÷инкà (3 кг 130 г, 52 см) в 
Îлåкñàндðи ÁÀËЮÊ зі с. Ïалаøівка;

30 æовòня о 13 год. 07 хв. – хлоп÷ик (3 кг 320 г, 
53 см) в Іðини МÀСËІй зі с. Кривеньке,

о 16-é год. – дів÷инкà (3 кг 30 г, 51 см) у Нà-
òàлі¿ ÀËÅÊСÅВÈ× зі с. Косів;

31 æовòня о 6 год. 15 хв. – хлоп÷ик (3 кг 180 г, 
53 см) у Ëåñі МÀЦІÁУРÊÈ зі с. Ïробіæна,

о 8 год. 55 хв. – дів÷инкà (3 кг 435 г, 54 см) у 
Нàòàлі¿ ГÎНтÀРЮÊ зі с. Сосулівка,

о 23 год. 45 хв. – хлоп÷ик (4 кг 220 г, 57 см) у 
Êàòåðини ×ÀйÊÈ зі с. Ягільниця;

1 лиñòопàдà о 3-é год. – хлоп÷ик (4 кг, 58 см) у 
Ëіді¿ РÀй×ÈÁÈ зі с. Дæуринська Слобідка;

2 лиñòопàдà о 5 год. 05 хв. – хлоп÷ик (2 кг 500 
г, 48 см) у Нàді¿ ЩÅРÁІй зі с. Косів,

о 6 год. 10 хв. – дів÷инкà (3 кг 440 г, 52 см) у 
Нàòàлі¿ ÊРÀВ×УÊ зі с. Білобоæниця,

об 11 год. 25 хв. – дів÷инкà (3 кг 470 г, 52 см) у 
Гàлини ГÎËУÁ зі с. Сосулівка,

о 21 год. 25 хв. – хлоп÷ик (3 кг 980 г, 55 см) у 
Зінові¿ ПУНÄІй зі с. Косів;

3 лиñòопàдà о 1 год. 45 хв. – хлоп÷ик (4 кг 155 
г, 55 см) у Нàòàлі¿ СÅРÁÀй зі с. Васильків,

о 7 год. 20 хв. – дів÷инкà (3 кг 270 г, 53 см) у 
Õðиñòини ÊРÅНÈ× з м. ×ортків,

дів÷инкà (3 кг 270 г, 53 см) в Івàнни ËÅНЬÊІВ 
зі с. Косів,

хлоп÷ик (3 кг 670 г, 52 см) у Мàðгàðиòи ГÀÁÎР 
зі с. Руські Комарівці, Çакарпатська область;

5 лиñòопàдà о 1 год. 30 хв. –  дів÷инкà (3 кг 50 
г, 53 см) у Õðиñòини СÎВ`ßÊ з м. ×ортків;

6 лиñòопàдà о 2 год. 17 хв. – дів÷инкà (3 кг 
640 г, 52 см) у тåòяни МÀÊÀРÈÊ зі с. Летяче, 
Çаліùицькиé раéон,

о 7 год. 45 хв. – хлоп÷ик (3 кг 545 г, 53 см) в 
Юлі¿ ФÅРÀРУ з м. ×ортків,

о 19 год. 30 хв. – хлоп÷ик (3 кг 330 г, 54 см) у 
Свіòлàни ГРÅСЬÊІВ зі с. Угринь,

о 19 год. 50 хв. – хлоп÷ик (3 кг 550 г, 54 см) у 
Вàлåнòини ËÎШУÊ з м. Бучач,

о 21 год. 40 хв. – дів÷инкà (3 кг 720 г, 56 см) у 
тåòяни ГРÈНÄУËÈ з м. ×ортків,

о 23 год. 15 хв. – хлоп÷ик (2 кг 840 г, 50 см) у 
Мàðòи ÊËÈЗУÁ з м. ×ортків;

8 лиñòопàдà о 10 год. 30 хв. – дів÷инкà (3 кг 
615 г, 55 см) у тåòяни ÊУРÈÁÈ зі с. Ягільниця;

9 лиñòопàдà о 4 год. 05 хв. – дів÷инкà (3 кг 250 
г, 53 см) у тåòяни ГНÈÄÈШÈН зі с. Сосулівка,

о 14 год. 30 хв. – хлоп÷ик (2 кг 800 г, 50 см) в 
Іðини ÊÎР×ÈНСЬÊÎЇ зі с. Білобоæниця;

10 лиñòопàдà о 6 год. 50 хв. – хлоп÷ик (3 кг 
570 г, 53 см) в Îлåñі НÀГУËßÊ з м. ×ортків,

о 23 год. 20 хв. – дів÷инкà (2 кг 990 г, 52 см) у 
тåòяни ЗËÀГÎÄÈ зі с. Нагірянка;

11 лиñòопàдà о 1-é год. –  дів÷инкà (3 кг 200 г, 
50 см) в Іðини МУШÈНСЬÊÎЇ з м. ×ортків;

13 лиñòопàдà о 22 год. 35 хв. – хлоп÷ик (2 кг 
930 г, 50 см) у Ëілі¿ ÁÀËÈ з смт Çаводське;

14 лиñòопàдà о 1-é год. – хлоп÷ик (3 кг 800 г, 
53 см) у Ëàðиñи ÊУРУ× з м. ×ортків;

16 лиñòопàдà о 15-é год. – хлоп÷ик (3 кг 500 г, 
53 см) у Õðиñòини ÊРÀМÀР з м. ×ортків,

 18 год. 10 хв. – хлоп÷ик (3 кг 540 г, 54 см) в 
Îкñàни ÊУНÈÊ з м. ×ортків.

о 21 год. 10 хв. – дів÷инкà (3 кг 150 г, 53 см) у 
Мàðі¿ ВÀСÅНЬÊÎ зі с. Улаøківці;

17 лиñòопàдà о 16-é год. – хлоп÷ик (3 кг 280 г, 
53 см) у Гàлини ÄІÄÈÊ з м. ×ортків,

о 16 год. 45 хв. – дів÷инкà (3 кг 430 г, 52 см) у 
Гàлини ÄРУÊ з м. ×ортків;

18 лиñòопàдà о 1 год. 40 хв. – хлоп÷ик (3 кг 
800 г, 53 см) в Іðини ВÎйНÀРÎВСЬÊÎЇ з м. 
×ортків.

Родовід

Найщедротнішої пори, коли земля 
вкривається розкішними килимами 

падолисту, а стиглі грона калини звабливо 
чарують зір, завітало подвійне свято 

у сім’ю ХОМ’ЯКІВ із с. Долина – іменини 
нашого дорогого батька і дідуся 

Михайла Федоровича 
і ваговитий 70-річний ювілей найкращої 

у світі матусі та бабусі 
Парасковії Іванівни.

Найщиріші вітання засилаємо 
                              сьогодні вам, наші любі. 
Спасибі вам, рідні, що живете на світі,
За добреє серце, за очі привітні.
Спасибі за руки – золоті та невтомні,
За невичерпну ласку і злагоду в домі…
Нехай вам Всевишній здоров’я посилає,
А Діва Марія Своїм Омофором 
                                       повсякчас огортає.
Нехай панують поміж вами мир і доброта,
Живіть, наші рідні, 
       ще довгі та благі літа!

З любов’ю та повагою – 
доньки, зяті та внуки.

20 листопада святкує прекрасний ювілей
Оксана ГУМЕНЮК

зі м. Чортків.
Бажаєм здоров`я, 
              добра, довголіття,
Хай вистачить щастя 
                 на ціле століття.
Щоб серце Твоє 
                  зігрівало тепло,
Щоб завжди 
     в душі панувало добро.
Хай Тебе обминають 
       горе і біда,

А душа хай буде вічно молода.
Колектив УДК СУ 

у Чортківському районі.

Вітаємо із золотим весіллям
Михайла та Цицелію ГРИЦИКІВ 

із с. Ромашівка.

Сьогодні в нас в родині свято –
Золоте весілля у мами і тата. 
Ми дружно зібралися вас привітати 
І ось що сьогодні вам хочем сказати.
Минуло вже піввіку з того часу, 
Як вас з’єднала Господа рука. 
Усього пережито і прожито разом, 
Вже скроні побілила сивина... 
Ваш спільний шлях не встелено квітками, 
Не раз доводилося тернями іти, 
Та Ви завжди опікувались нами, 
Нами – своїми внуками й дітьми. 
За добре серце і невтомні руки 
Нехай Господь воздасть належне вам, 
Хай вашу щедрість переймають внуки, 
А ласка служить оберегом нам. 
Тож будьте нам здорові і щасливі! 
Хай спільний шлях ваш довгим ще буде. 
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня 
Про батьківське весілля золоте!
З повагою – діти Зеновій 
і Марія, Ігор і Ганна; онуки 
Ігор, Галина, Володимир, 
Ірина, Михайло; правнуки 

Артемко та Арсенко.

Щиро вітаємо з Днем Ангела 
дорогих батьків

Михайлину Павлівну 
та Михайла Дмитровича 

МІЩАНЧУКІВ
зі с. БІлий Потік 

і шлемо найкращі побажання 
з нагоди 80-річного ювілею 
батька та дідуся Михайла.

Спасибі велике, що ви нас зростили,
Що ви нас любили,
Що нам помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
Велике спасибі, уклін до землі!
Хай Бог береже вас 
         ще многая, многая літ.

З любов`ю і повагою – син 
Зеновій з дружиною, дітьми, 

внуками і правнуками.

Щиро вітаємо з Днем Ангела дяка-
регента, керівника народного хору 

“Заграва” та соліста народного ансамблю 
“Любисток” с. Ягільниця

Михайла Васильовича ПУЛЯКА.
Ми дуже щасливі, 
         що Ви разом з нами,
Тож Господа молим 
            за Вас молитвами:
Вся церква і хор наш, 
                        і ціле село.
Хай Бог Вас щедро 
                       нагородить,
Тож будьте здорові, 

              на радість багаті,
На многії і благії літа.

Щирі друзі.

Ïозаминулого тиæня – з п`ятниці по неділþ 
– моæна було бачити, як тріумфувала молодь 
×ортківùини завдяки здоровим поглядам і ви-
хованнþ, інтересу до спорту, пропонуþчи здо-
ровиé спосіб æиття. І це все завдяки дитячо-
þнацькіé спортивніé øколі. Щорічно перед 
підготовкоþ до обласної перøості з волеéболу 
серед учнівської молоді Òернопільùини у наøо-
му місті відбувається раéонна перøість серед 
ÇОШ І – ІІІ ст., виùих навчальних закладів та 
ДЮСШ. 9 і 11 листопада такі змагання проходи-
ли серед дівчат.

Цьогоріч перøість проводилась у рамках 
святкування 45-ї річниці ×ортківської РК ДЮСШ. 
І, ùо є не лиøе приємним, це те, ùо з коæним 
роком кількість команд, як і самих учасниць, 
збільøується. У цьогорічних змаганнях взяли 
участь 7 команд (60 осіб). Це команди ×ортків-
ського педагогічного училиùа та медичного ко-
ледæу (Андріé Ïобуринниé та Ігор Кутрик), ÇОШ 
№ 6 (Віталіé Іваськів), Улаøківської ÇОШ (Воло-
димир Шевчук), ×ортківської гімназії та еконо-
мічного коледæу (В`ячеслав Долþк), дві команди 
РК ДЮСШ (тренери Володимир Шевчук та Ан-
дріé Ïрокопів).

Цікаві ігри із захоплþþчим перебігом подіé 
дарували глядачам незабутні враæення спортив-
ного свята. У фінальну частину змагань виéøли 
4 команди: РК ДЮСШ, ÇОШ № 6, збірна гімназії 
та економічного коледæу і команда педагогічно-

го училиùа. Розігравøи в неділþ кубок перøо-
сті, беззаперечним авторитетом стала команда 
ДЮСШ, основу якої складаþть учні ÇОШ І – ІІІ 
ст. раéону: №№ 6, 7, гімназії, Білівської та Ãо-
ріøньовигнанської.

Ïеремоæці нагородæені кубком, медалями та 
пам`ятними грамотами; призери – збірна гімна-
зії та економічного коледæу (ІІ місце) і педагогіч-
ного училиùа (ІІІ місце) – грамотами. 

На відкритті, як і на фінальніé частині змагань, 
були присутні директор РК ДЮСШ Василь Ãра-
довиé, начальник раéонного відділу у справах 
молоді і спорту Олег Ãалуùак, методист раéон-
ного відділу освіти Руслан Каøуба, директор 
економічного коледæу Òетяна Жовковська, зас-
тупник директора ×ортківського інституту під-
приємництва і бізнесу Лþдмила Дехтяренко.

Крім цього, в суботу розпочався чемпіонат 
обласної дитячо-þнацької волеéбольної ліги се-
ред þнаків ДЮСШ, де збірна наøої øколи гідно 
виступила у перøому турі. Òри гри – три пере-
моги, суперниками наøих þнаків були однолітки 
із ДЮСШ Береæан, Борùова та Òернопільсько-
го раéону. Ç приводу цього хочеться висловити 
ùиру вдячність за надання спортивного залу 
для проведення змагань директорові ×ІÏБ Сте-
пану Дем`янчуку та директорові спортивного 
комплексу «Економіст» Ïетрові Ïетрівському. 

Пàвло ÊУЗÈÊ, 
медпрацівник РК ДЮСШ

Дí³ çäîðîâ`ÿ ³ ñëàâè
Що нå говоðи, à хо÷åòьñя «відміòиòи» нàйкðàùå, òим більшå коли º пðи÷инà. 
Знову йòимå мовà пðо ×оðòківñьку РÊ ÄЮСШ, зокðåмà пðо волåйбол, який 

ñòàº вæå òðàдиційним ñпоðòивним видовиùåм у нàшому ðàйоні.

Фінансове управління Чортківської райдержадміністрації оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади – головного економіста відділу доходів та економічного 

аналізу (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку).
Умови конкурсу: громадянство України, володіння державною мовою, освіта повна вища економіч-

на, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, знання бюджетного законодавства, вміння та навики 
роботи на персональному комп`ютері.

Для участі у конкурсі необхідно подати у райфінуправління такі документи: заяву про участь у 
конкурсі; особову картку з обліку кадрів ф. П-2ДС та автобіографію; дві фотокартки розміром 4 x 6 см; 
копії диплома про освіту, першої та другої сторінок паспорта громадянина України, трудової книжки 
(за наявності трудового стажу) та військового квитка; декларацію про фінансовий стан за 2011 рік; ме-
дичну довідку про стан здоров’я, згідно з формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
За довідками звертатись: м. Чортків, вул. Шевченка, 23 – фінансове управління Чортківської рай-

держадміністрації, 4-й поверх, каб. № 405. Тел. для довідок – 2-13-90.

Прохолодна осінь позолотила дерева, зібраний 
врожай – у коморах. На календарі жадана дата – 
День працівників сільського господарства. Вшано-
вуючи людей невтомної професії, які зустрічають 
у полі ранки і працюють до першої зорі, щоб усі 
були з хлібом та жили в достатку, районна влада 
на чолі з головою райдержадміністрації Я.Стецем, 
головою районної ради В.Заліщуком, начальни-
ком управління агропромислового розвитку рай-
держадміністрації І.Бабієм, аграріями краю не за-
були і ветеранів сільськогосподарської галузі, які 
пережили недоспані ночі, напружені дні, висуше-
не сонцем обличчя, пил і хліборобську втому. Від 
імені ветеранів зичу усім ініціаторам врочистого 

святкування міцного здоров’я, добра, щастя, бла-
гополуччя в родині та подальших успіхів у роботі. 
Велика подяка і шана вам за жертовну любов до 
землі та повагу до невтомного труду працівників 
сільського господарства та ветеранів-хліборобів. 
Святкування Дня працівників сільського господар-
ства направду звеселило душі ветеранів-аграріїв, 
вселило віру – ми не забуті, ми не одинокі: про 
нас піклуються і пам’ятають керівники району. Не-
хай не переводиться селянський рід на чортків-
ській землі, а нелегка праця приносить усім задо-
волення та достаток.

Марія ЙОСИПІВ, 
колишня голова колгоспу «Білівське»

Рядки від серця

У ці листопадові дні, у рік, коли життя оцінило 
жертовну працю на духовній ниві на дві 

п`ятірки – щедрих повнозерних 55, засилаємо 
найщиріші вітання із ювілеєм та Днем Ангела 

пароху церкви УПЦ КП с. Ридодуби 
отцю Михайлові КРАВЧУКУ.

Зичимо Вам, всечесний 
отче, міцного здоров`я, 
радості та миру у серці, 
твердості у вірі, ревності у 
любові, щедрих Божих Бла-
гословень та опіки Божої 
Матері для Вас і Вашої ро-
дини. Мно-
гая літа!

З повагою – 
парафіяни с. Ридодуби.


