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Виходить з 1939 року

Спецвипуск

Такого повороту подій не чекав ніхто. Свого часу побувавши да-
лекого 2004-го року на Помаранчевій революції лише один день, 
але про який досі згадую як про один з найбільш пам’ятних, дума-
лося, що і Євромайдан-2013 так само мирно закінчиться, як і тоді. 
Ну який розвиток подій міг прогнозуватися після довгоочікуваного, 
але розвіяного в рожевих ілюзіях Вільнюського саміту? Помітин-
гували б день-другий і після Народного віче першого календарно-
го дня зими усі б роз`їхалися по домівках, як мінімум до березня 
наступного року (саме на цей місяць планується черговий саміт). 
Але видно, комусь виявилося цього замало, мабуть, захотілося 
крові, і суботнього ранку під приводом «розчищення» території для 
встановлення новорічної, як уже її нарекли у народі, «кривавої» 
ялинки було жорстоко побито міліцейським спецпідрозділом «Бер-
кут» близько трьох сотень студентів. (Чи не вбачаєте аналогію з 
героями-крутянцями, які так само пішли на вірну смерть, захищаю-
чи молоду Українську державу, коли уже нікому було її захищати?). 
Били усіх підряд – не пошкодували навіть дівчат і літніх людей. 
У тім числі серйозно постраждали двоє наших колег-журналістів 
із Польщі. Світ здригнувся від моторошних кадрів з Майдану Не-
залежності. Обурений такою жорстокістю, повстав увесь Київ. По-
встали Львів, Тернопіль, Франківськ, Суми, Вінниця, Запоріжжя. 
Повстала вся Україна. Ще ніколи за свою півторатисячолітню іс-
торію стольний град Київ не бачив такого здвигу обуреного народу 
(за різними оцінками, того дня на протести вийшло від половини до 
півтора мільйона небайдужих громадян з усіх кінців країни), щоб 
захистити своє право жити у вільній демократичній незалежній 
європейській державі, де мали б сповідуватися загальнолюдські 
цінності свободи думки і слова, вільного вираження своїх поглядів 
і переконань, мирних зібрань тощо. Зрештою, ці права прописані і 
в Конституції України, та чи дотримується хтось їх зараз?

На жаль, кривава бойня повторилася й у неділю, уже на Бан-
ковій. У результаті розгону нападу провокаторів, що з камінням і 
димовими шашками пішли в наступ на Адміністрацію Президента, 
від гумових кийків і шкіряних чобіт спецназу знову постраждали 
невинні люди. У числі побитих і серйозно травмованих – більше 

сорока представників пишучої і знімаючої братії, яким не допомо-
гли ні відповідні бейджі, ані знаряддя праці, що вказували про при-
належність до нашої, ні для кого не секрет, небезпечної професії. 

Відео- і фотохронікою з Євромайдану сьогодні розпочинаються 
новини на усіх телеканалах і перших шпальтах газет цілого світу. 
Чим усе це закінчиться – наразі невідомо. Оскільки події в столи-
ці змінюються з калейдоскопічною швидкістю, ми вирішили вийти 
спецвипуском нашої газети, аби показати все те, що відбувалося 
на підтримку Євромайдану цими днями у Чорткові. Є свідчення, 
записані у телефонному режимі, і фотоматеріали зі столиці, де вже 
дуже і дуже багато наших краян, які пропонуємо вашій увазі. Зна-
йомитимемо вас і надалі з доленосними подіями, що відбуваються 
нині у нашій країні. Хотілося б тільки одного: щоб більше ніколи не 
повторилося пролиття крові.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
редактор Чортківської районної газети «Голос народу», 

член Національої спілки журналістів України

Колонка редактора

Кривава субота

Чортківщина вирує...

Чому ялинка цьогоріч на крові
У Києві знаком лихої долі?
Чому «брати» оскаженіли?
Мов стадо псів, кийками били,
Роздерши сестру, брата, – мастаки...
Хто ж ви – українці, а чи запроданці Москви?
Чи рік «брати» вас муштрували,
Щоб мстивістю ви так палали?
За що, «брати»? Рука злетіла вгору?
Ви ж ніби-то – сини народу...
За масками, мов демонські особи,
Палаєте у полум`ї насилля, злоби.
Ми – не мішені, а ми вільні люди.
Чому не чуєш, Президенте? Де твої заслуги?
Чи знаєш, Україна – невмируща
Допоки Бог з народом сущий.
Взиваймо: Боже, волю, долю дай!
Від нелюдів народ Свій захищай!..

Оксана МЛОДЗЯНОВСЬКА

Гарячим рядком

Євромайдан-2013

Цілодобово працює штаб 
страйкового комітету

Чортківщини:
– Запис для виїзду на акції у м. Київ
– Збір фінансової допомоги
– Збір теплих речей та продуктів хар-

чування для мітингуючих у м. Київ
Адреса штабу: 

приміщення міської ради, 1- й поверх. 
Контактний телефон 096-564-18-06

Оголошення євромайдану

Репортаж читайте на 3-й стор.
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На часі2
Позачергові сесії

Спільну сесію районної і міської рад, 
участь у якій взяли 57 народних обранців 
району і 31 – міста, розпочали з хвилини 
мовчання за загиблою в нічній автоприго-
ді 29 листопада в дорозі до Києва відомої 
активістки чортківського Євромайдану 
Герас Олександри Богданівни. І тривала 
сесія не більше десяти хвилин, адже на 
порядок денний виносилось всього лиш 
два суспільно-політичних питання. 

Передусім голова районної ради Воло-
димир Заліщук зачитав проект рішення 
про  стан громадянських прав і свобод в 
Україні на підтримку євроінтеграційного 
курсу України, що містило сім пунктів, яке 
без обговорення підтримали як районні, 
так і міські депутати. Далі головуючий 
передав слово депутату  райради Тетя-

ні Яблонь, котра повідомила, що друге 

питання порядку 
денного виникло на 
ранковому засіданні 
президії райради у 
зв’язку з останніми 
подіями в держа-
ві, які, зазначила 
вона, є невипадко-
вими і за них несуть 
в і д п о в і д а л ьн і с т ь 
перші особи в дер-
жаві – Президент, 
П р е м`є р - м і н і с т р, 
правоохоронні ор-
гани, які представ-
ляють одну полі-
тичну силу – Партію 
регіонів. І тому на 

засіданні президії депутати виступили з 

ініціативою звернутися до членів район-
ної організації Партії регіонів скласти свої 
партійні квитки і не підтримувати дії зло-
чинної, з її слів, влади, яка дозволяє собі 
посягати на демократію і свободу слова в 
Україні, життя і здоров`я наших дітей.

«Враховуючи ситуацію в державі та 
події, які відбулися 30 листопада ц. р. 
щодо кривавого розгону мирної акції на 
Євромайдані у Києві,.. – процитувала 
далі депутат текст звернення, – Чортків-
ські районна та міська рада вирішили: 
звернутися до районної і міської органі-
зації Партії регіонів про саморозпуск та 
розпуск депутатських груп у районній та 
міській радах. Закликати членів цієї по-
літсили вийти з її лав. Крім того, керівни-
кам установ підприємств і організацій 
забезпечити виконання рішення сесії 
районної ради № 205 від 21 червня 
2012 р. «Про заборону використання 
портретів політичних діячів сучасності 
в закладах освіти, культури і охорони 
здоров’я Чортківського району», в т. ч. і 
Президента України, - додала Т.Яблонь.
Під схвальні вигуки присутніх підтримали 
депутати і цей проект рішення сесії. На 
цьому позачергове спільне пленарне за-
сідання двадцять п`ятої сесії Чортківської 
районної ради і тридцять восьмої сесії 
Чортківської міської ради одностайним 
виконанням усім майданом Державного 
Гімну України завершилося, після чого 
розпочався велелюдний мітинг.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Чортківські районна і міська ради 
заявили: Президента і Уряд – у відставку!

Уже давно головний чортківський майдан не бачив такого велелюддя. Мабуть, ще із зорі проголошення 
Незалежності нашої держави. Але що напевне: він ще ніколи не мав такого молодого обличчя: чи не у повному 
складі на позачергову спільну сесію районної та міської рад, що відбувалася просто неба перед адмінбудівлею 

районної ради позавчора, 2 грудня, завітали студенти і викладачі чортківських вузів – педагогічного і медичного 
коледжів, профтехучилища, дяківсько-катехитичної академії. І як це не дивно виглядає, однак саме молодь 

продемонструвала усім скептикам у ці буремні дні, що їй абсолютно не байдуже, в якій країні вона прагне жити.

Звернення голови райдержадміністрації 
до мешканців Чортківщини

Шановні чортківчани!
Я підтримую позицію громади Чортківщини, а тим більше мо-

лоді, яка виступає за європейські устремління нашої країни та 
європейський розвиток.

Я неодноразово заявляв, що відстоюю побудову європейських 
стандартів в Україні, адже переконаний, що ми – європейська 
країна. Вірю, що той шлях реформ, який проводить держава, ми 
подолаємо з гідністю.

Країна на шляху євроінтеграції зробила багато роботи і аль-
тернативи проведенню реформ сьогодні немає.

Я засуджую події, які відбулися на Майдані Незалежності у 
Києві 30 листопада 2013 року і які призвели до силового проти-
стояння.

Заявляю, що я проти будь-якого застосування сили проти мир-
ного населення. 

Закликаю усіх мешканців Чортківського району до миру, спо-
кою та збереження правопорядку і не допускати виникнення та 
розвитку конфліктів.

Вірю в мудрість чортківської громади, її зваженість та розсуд-
ливість. 

Голова Чортківської районної 
державної адміністрації                                               С.КОБІС  

РІШЕННЯ
від 2 грудня 2013 року                                   № 367/427

Про стан громадянських
прав і свобод в Україні та підтримку

євроінтеграційного курсу України
Враховуючи крайню небезпеку, яка нависла над Україною у 

зв’язку з цинічним порушенням громадянських прав під час жор-
стокої і кривавої розправи над мирним Євромайданом вночі 30 
листопада 2013 року у Києві, неспроможність Президента, ор-
ганів державної виконавчої влади, правоохоронних органів за-
безпечити демократичні процеси в державі, а також захистити 
права, свободи та законні інтереси громадян України, районна 
та міська ради

ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Президента України Януковича В.Ф. про до-

строкове припинення ним повноважень шляхом подання у від-
ставку.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України про складання по-
вноважень всіма членами уряду.

3. Звернутися до Верховної Ради України про дострокові ви-
бори народних депутатів України.

4. Вимагаємо негайної відставки керівників силових структур, 
які були причетні до побиття мітингувальників Євромайдану, та 
притягнути їх до кримінальної відповідальності.

5. Оголосити з 2 грудня 2013 року загальнорайонний безстро-
ковий мирний страйк та погодитись на створення райміськстрай-
кового комітету.

6. Звернутися до трудових колективів підприємств, установ 
і організацій про створення страйкових комітетів відповідно до 
чинного законодавства та долучитися до загальноукраїнського 
безстрокового мирного страйку. 

7. Дане рішення направити Президенту України, Кабінету Міні-
стрів України і Верховній Раді України.

Звернення з Київського майдану народного 
депутата України Стойка Івана Михайловича 

Велика волелюбна українська громадо!
Чортківський майдане!

Слава Україні!
Цей заклик сьогодні відлунює у серці кожного українця на 

всій великій планеті Земля!
Прагнення українського народу жити у вільній європейській 

державі підтримує  демократична світова спільнота!
Нас мільйони! З нами Бог і Україна!
Ми кажемо сьогодні ні – диктату та режиму Януковича, по-

верненню в минуле, консервуванню корупції, бідності, насиль-
ства, вибіркового правосуддя, цензури слова, порушення прав 
та свобод громадян. 

Український народ не забув важких уроків історії, гулагів та 
сибірів, масового знищення українців.

Разом не допустимо нового геноциду української нації!

Дорогі краяни! 
Саме зараз ми маємо великий шанс змінити хід історії Укра-

їни, позбутися українофобської прокремлівської влади «януко-
вичів та його перевертнів-яничарів».

Сила народу переможе силу «бандитів»! Революція розпо-
чалася!

 Звертаюся до кожного з вас – присутнього на майдані тут, у 
Чорткові, на всіх майданах міст, селищ та сіл області із закли-
ком: не спіть, піднімайтесь, організовуйтесь, їдьте до Києва.

Доля України нині твориться саме тут, на майдані у Києві! 
Закликаю вас не гаючи часу вже зараз приєднуватись до мир-
них протестних акцій на Майдані Незалежності у серці нашої 
столиці!

Влада, яка зневажає свій народ та глумиться над нашими 
дітьми, нам не потрібна! 

Чим більше нас буде тут, на майданах Києва, тим швидше 
ми переможемо!

Борімося – поборемо! Перемога за українським народом!
Слава Україні!

Секретар Чортківської 
міської ради
М.БЕвз

Голова Чортківської 
районної ради
в.зАлІщуК

Чортківська 
міська рада

Чортківська 
районна рада

Голова райдержадміністрації Степан Кобіс і голова район-
ної ради Володимир Заліщук мали розмову із керівниками 
силових структур району, в ході якої застерегли правоохо-
ронців від силового втручання. 

«Міліція на мітингах буде виключно задля збереження гро-
мадського порядку. На Чортківщині вже не перший день три-
вають мирні акції. Хочу висловити підтримку краянам з ак-
тивною громадською позицією і запевнити: жодного тиску на 
мітингувальників не чинитимуть – ані через судові заборони, 
ані з використанням будь-яких інших методів», – наголосив 
голова РДА С.Кобіс.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Міліція на мітингах буде виключно задля 
збереження громадського порядку

Заява Чортківської районної організації учасників 
спілки ветеранів Афганістану

«Ми, учасники бойових дій в Афганістані, підтримуємо євро-
пейський вибір українського народу і глибоко обурені подіями, 
які відбулися в столиці України в ніч на 30 листопада 2013 року. 
О 4-й ранку на Майдані Незалежності в Києві по-звірячому було 
розігнано мирну демонстрацію, що проходила під гаслом «За 
європейську Україну!». Десятки наших співгромадян, мирних 
демонстрантів, серед яких значна кількість дітей, були цинічно 
і жорстоко побиті, отримали травми і ушкодження, пролилась 
невинна кров, десятки – затримані органами міліції.

Засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації і насиль-
ство над протестувальниками на Майдані Незалежності, від 

імені колишніх воїнів-«афганців» Чортківщини ми заявляємо 
про підтримку резолюції учасників Народного віче в місті Києві 
від 1 грудня 2013 року.

Звертаємось до Генеральної Прокуратури України з вимо-
гою про порушення кримінальної справи стосовно осіб, винних 
в антиконституційному розгоні та кривавому побитті учасників 
мирного зібрання.

У зв’язку із продовженням мирних акцій протесту звертаємось 
до всіх працівників органів внутрішніх справ та представників 
усіх правоохоронних органів не виконувати злочинних наказів, 
не вчиняти жодних актів насильства щодо мирних громадян та 
не брати участь у спробах розгону мирних акцій протесту на 
всій території України.

Правління Чортківської районної організації УСВА
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Політика 3

Чортківчани гнівно засудили 
побиття студентів 

Другий тиждень триває свій Євромайдан 
у Чорткові, який зробив дводенну перерву у 
зв’язку з трагічною смертю по дорозі до Києва 
його активістки Герас Олександри Богданівни. 
Оскільки активні його організатори й учасники 
та однопартійці зі «Свободи» у неділю в полу-
день проводжали покійну в останню путь, На-
родне віче у Чорткові не почалося рівно о 12-й 
год., як по всій Україні на знак солідарності зі 
столичним. Зрештою, подейкують, що воно й 
не планувалося проводитися як широкомасш-
табне, адже ще не повернулися з домівок сту-
денти, багато хто з активістів-чоловіків у ніч з 
суботи на неділю вирушив до столиці. Однак 
пополудню все більше і більше люду збира-
лося біля намету «Свободи» на центральній 
площі міста, який фактично і самоорганізував 
мітинг.

Виступали депутати районної ради Володимир 
Наконечний, Віктор Шепета, Марія Мочульна, 
міський голова Михайло Вербіцький, громадський 
активіст Володимир Чепига, отець Михаїл Лев-
кович, багато хто з виступаючих і не представ-
лявся. Однак всі засуджували протиправні події, 
що відбулися у ніч з п’ятниці на суботу минулого 

тижня. Дехто з присутніх тут же зголосився їхати 
до Києва. Керівники координаційного комітету по 
узгодженню відповідних дій заявили про перейме-
нування його у райміськстрайковий комітет, що з 
понеділка розташувався і працює цілодобово на 

першому поверсі адмінприміщення  міської ради 
(ліве крило). Тут усі бажаючі можуть записуватися 
на поїздку на Євромайдан, формуються групи в 
автобуси, кожен може принести кошти на підтрим-
ку мітингуючих, їжу і теплі речі тощо. Кульмінацією 
зібрання стало спалення муляжу гаранта.

Молодь нації – 
за Євроінтеграцію!

З таким гаслом вийшла на чортківський май-
дан на чолі зі своїм директором Любомиром 
Біликом більш як тисячна колона студентів і 
викладачів державного медичного коледжу. 
Тут уже на них чекала не менша чисельно ко-

лона педагогічного – віднедавна – коледжу, 
також зі своїм директором Романом Пахол-
ком. Проте найпершою з величезним синьо-
жовтим полотнищем з`явилася на площі гру-
па учнів вищого професійного училища. На 

цьому святому місці біля пам’ятника Пророку, 
перед дружною студентською родиною висту-
пили вищезазначені керівники наших вузів, 
підкресливши абсолютно мирний характер 
даного зібрання і підтримавши європейські 
устремління нашої молоді, читали вірші Коб-

заря і співали патріотичних пісень студенти. 
До них приєдналися голови райдержадміні-
страції і райради Степан Кобіс та Володимир 
Заліщук, котрі подякували молодим людям за 
їхню позицію, стійкість, розум, засудивши тра-
гічні події у Києві і заявивши, що влада райо-
ну підтримує правильну вимогу молоді: наше 
місце – в Європі!

Поблагословив мирне зібрання і преосвя-
щенний владика єпископ Бучацький Дмитро 
Григорак, наголосивши на таких важливих 

моментах, як молитва до Бога, без якої добра 
не буває, чітка позиція, мирний характер ак-
ції і єдність. Якщо ми будемо разом, з вірою в 
Бога, ми будемо непереможними!

Помітингувавши дві години, молодь розі-
йшлася по навчальних закладах, плануючи 
подальший план дій.

Україна – це Європа!
…безустанно скандувала молодь, розгор-

нувши величезне знамено під час мітингу, 
що розпочався після спільної сесії районної і 
міської рад минулого понеділка. Її благородні 
пориви, що сколихнули увесь світ, поставив у 
приклад старшим в ході мітингу отець Миха-
їл Левкович. «Ми пишаємося вами, – мовив 
священнослужитель, – і дякуємо вам, що ви 
підняли нас, і ми повинні разом йти до кінця. І 
якщо ми будемо єдині – ніхто нас не здолає». 

Слово до присутніх на мітингу мовили де-
путати районної ради Іван Віват (КУН), Раїса 
Обшарська (РУХ), Володимир Наконечний 
(«Свобода»), Дмитро Михайлецький («Наша 
Україна»), позафракційний депутат Михайло 
Чорній, священнослужителі Богдан Верхомій 
і Андрій Лемчук, голова братства вояків ОУН-
УПА Богдан Шарун. Звернення від народно-
го депутата Івана Стойка до чортківського 
майдану зачитав його помічник-консультант 
Олексій Ференц.

Звернувся до чисельної чортківської гро-
мади і голова райдержадміністрації Степан 
Кобіс, котрий зазначив, що підтримує мирне 
волевиявлення українців, засудивши ранкові 
події 30 листопада ц. р., адже ніколи цинізмом 
і жорстокістю не утверджувалася жод-
на ідея – навпаки, цим породжувався 
тільки супротив.

Гордо палахкотіли національні зна-
мена над чортківським Євромайда-
ном. Причому жодного партійного. Як  
зазначив у своєму виступі о. Михаїл 
Левкович: «У нас єдина партія – Укра-
їна!».

Спільним виконанням Державного 
Гімну України завершився мітинг, а 
студенти розійшлися колонами з пра-
порами по місту, скандуючи різні про-
європейські гасла.

*    *    *
Багатолюдні зібрання на підтримку євро-

пейського курсу України тривали й у вівторок, 
коли версталося це число газети. Цілодобово 

живе своїм бурхливим життям чортківський 
студентський Євромайдан, до якого вдень 
охоче приєднуються старші люди. Діє польова 
кухня, де кожен може зігрітися гарячим чаєм 
чи скуштувати гречаної каші. Горить багаття, 

лунає музика (як велить закон – тільки до 10-ї 
вечора). Хто трохи змерзне – може піти зігрі-
тися у штаб райміськстрайкового комітету, що 
діє цілодобово у міськраді і звідки відправля-
ються автобуси і буси на Київ. Мирне зібрання 
також цілодобово охороняють вартові пра-
вопорядку. Ніхто не перешкоджає молодим 
людям мітингувати, які хочуть жити в іншій 
країні, якій, будемо вірити, знайдеться таки 
місце серед спільноти вільних європейських 
демократичних держав.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

євромайдан

Чортківщина вирує...
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Чому ти, вражий сину,
З нами так зробив,
Що вирішальної хвилини
Взяв та й обдурив?
Ми сподівалися, чекали,
Зробивши вірний крок.
Надію все плекали
Й попались на гачок.
Вікно колись в Європу
Петро-цар прорубав
І так от для холопа
Нові знання придбав:
Щоби вчились бородаті,
Як потрібно далі жити,
Були мужні, боєздатні,
Вміли честю дорожити.
А наш Президент давно
На все закрив очі.
Його братанам все одно,
Чого народ так ревно хоче.
Додому знову порожняк,
Як завжди, ти приженеш.
І не второпаєш ніяк:
Що втратиш – не доженеш.
Народ, немовби птах,
Котрий сидить запертий.
На ризик свій і страх
Чекає волі вперто.
Не думай-не гадай,
Що все отак минеться, –
Безвідповідально діяти ти звик.
Настане час –
Народ проснеться
І, як непотріб, кине на смітник!

Орест ГОЛИК

Пульс

Означення героїки тут – не банальність, не 
данина духові часу. Вона, світлої пам`яті Леся 
Герас, направду була героїнею не одного май-
дану. Її лідерство базувалося передовсім на 
глибокій людяності, умінні слухати й бути по-
чутою, а ще – на авторитеті, зрослому з не-
всипущої повсякденної турботи про гаразди 
громади. Та де, скажіть, ті гаразди в україн-
ських пенсіонерів, та ще й «чорнобильців», 
тобто мешканців територій, уражених «мир-
ним» атомом внаслідок аварії на ЧАЕС? Тому 
й відстоювала мужньо, аж до самовідданості 
й, як воно і сталося в підсумку, самопожертви, 
права своїх побратимів та посестер, начебто 
узаконені та уможливлені рішеннями судів 
щодо виплат заборгованостей до пенсій, од-
нак примарних, мов та fata morgana...

Один з лідерів руху пенсіонерів-«чорнобиль-
ців» Чортківщини за відстоювання їх прав Во-
лодимир Чепига по-інакшому, як «наша Леся», 
згадувану в бесіді членку ініціативної групи й 
не називає. А ще цілковито резонно іменує її 
«генератором ідей», активісткою, котрої «всю-
ди було повно». Пригадує численні пікети з 
приводу відновлення прав згаданої категорії 
співгромадян – у Чорткові, Тернополі, Києві, 
де випало побувати аж 6 (!) разів. Там, на тих 
майданах, теж панувала й гріла душу ейфо-
рія, підсилена дружніми зв`язками-співпрацею 
з побратимами по боротьбі з Вінниці й Хер-
сона, Черкас та Рівного – «чорнобильцями», 
«афганцями». Парламентські вибори рік тому, 
агітаційні заходи з приводу близької перемоги 
національно-демократичних сил – і знову на 

передньому плані поміж сотень облич добро-
зичлива усмішка Лесі Герас. «Її особисто зна-
ли Іван Стойко й Олег Тягнибок, її знав один з 
організаторів акцій голодівки ліквідаторів ава-
рії на ЧАЕС у Донецьку Володимир Деркач», 
– мовить Володимир Чепига.

Власне доброзичливість як рису-домінанту 
у вдачі п. Лесі виокремлює й її подруга-
однопартійка, членка ВО «Свобода» Галина 
Дідюк. А ще – чуйність, розсудливість, спів-
чутливість. Це нею знано достеменно, адже 
донедавна вони скрізь були поруч. Й до Киє-
ва тієї ночі під 29 листопада, очоливши групи 
краян, котрих громадянська позиція кликала 
на Євромайдан-2013, теж їхали разом – у двох 
бусах, що слідували один за одним. З усіма 
переліченими рисами, а ще надзвичайною 
комунікабельністю, долучившись до нашої 
бесіди, солідаризується й голова районної 
організації ВО «Свобода» Іван Калакайло, 
бо якраз через це Леся Герас і була його за-
ступником із питань зв`язків з громадськістю. 
І додає, що в рішенні райміськстрайккому од-
ним із пунктів зафіксовано пропозицію-думку 
багатьох: якусь з нових вулиць Чорткова на-
звати її іменем.

На пропозицію «свободівців» її пам`ять 
вшановано хвилиною мовчання на столично-
му Майдані Незалежності, куди п. Леся через 
знемогу в силу несподіваних обставин так і 
не втрапила. Подейкують, що з уст в уста, до-
бравшись аж до Донецька, де теж була хвили-
на мовчання на її честь, ширилась думка про 
начебто сплановану акцію – на кшталт заги-

белі світоча нації В`ячеслава Чорновола. Од-
наче тут просто «спрацював» випадок, хоча, 
повторюся, виростав він із надзвичайної ак-
тивності позицій громадянства. Через це факт 
загибелі жінки-активістки й позиціоновано в 
такому світлі виданням «Українська правда», 
кількома вітчизняними телеканалами, миттю 
скорботи на рідному, чортківському майдані, 
де вона стояла ще тиждень назад (на знімку 
в центрі).

Ще тиждень назад вона заходила й до ре-
дакції «Голосу народу», де бувала не раз, ви-
ступаючи рупором ідей, болей та тривог спів-
громадян і прагнучи, аби те все лягло гарячим 

рядком на газетні шпальта. Нині її немає, та 
життя, мов та бистра ріка, невпинно стрімкує 
вперед. Її подруга п. Галина відірвалась до 
бесіди від нагальних справ: адже тривають 
запис, консультації та власне збір коштів для 
поїздки небайдужих чортківців до Києва, для 
підтримки столичного Євромайдану. Триває 
боротьба. І про таких людей, як Леся Герас, 
аж язик не повертається мовити в минулому 
часі.   Бо те, що твориться ними, – день сьо-
годнішній. І – майбутній.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ        

«Хто небайдужий – приєднуйтесь, допомагайте, ми раді уся-
кій допомозі. Бо зараз такий час – не слів, а дій», – так заклика-
ла депутат райради, координатор Марія Горбаль. У понеділок 
після четвертої години пополудню, коли журналісти районки 
завітали в страйковий комітет, там зустріли уже згадувану пані 
Марію й співголову райміськстрайкового комітету (КНС) Петра 
Святковського, а також саме вела чергування Марія Гаджала. 

Під час перебування в штабі спостерегли факт принесення 
теплих речей чортківчанкою літнього віку, молодь розповідала 
про плани на понеділковий вечір на чортківському майдані у 
підтримку головного Майдану у столиці, координатори орга-
нізовували виїзд в Київ чоловіків. Така ось організаційна ро-
бота, яку теж хтось має обов`язково виконувати. І виконувати, 
безперечно, сумлінно, як вони й демонструють, бо ж зараз ви-
рішується основне питання – майбутнє нашої держави. Спо-
чатку юні українці висловили перед усім світом свою позицію: 
хочемо жити в європейській державі, а тому – молодь за ЄС. 
Та юнацькі мрії розбили жорстоко, нахабно, по-звірячому: 
Україна й світ вжахнулися побаченій кривавій розправі. Й 
люди поїхали в Київ. До Михайлівського собору, де знайшли 
притулок як у часи нападів Батия, ті, кому вдалося втекти від 
беркутівців, а звідти організованою колоною – на Майдан. Со-
тні тисяч, за деякими даними – більше мільйона. Серед них 

– наші чортківчани. Сорок перших сміливців, котрі, побачивши 
погром молодих дівчат і хлопців з Євромайдану, поїхали в сто-
лицю висловити свій протест: чортківчани – проти насильства 
над мирними громадянами, за вільне волевиявлення наро-
ду. З ними – депутат облради Олександр Стадник, заступник 
голови райради Любомир Хруставка. У понеділок, 2 грудня, 
Олександр Стадник озвучив позицію жителів Тернопільщини 
з теперішньої головної сцени країни – на Майдані. Того ж дня 
тут же, на площі, біля монумента Незалежності, депутати Тер-
нопільської облради провели позачергову сесію. 

Та оті сорок були першими ластівками. Як повідомили нам 
у координаційному комітеті, в понеділок ввечері організова-
но виїзд автобуса з 55-ма людьми з району (на знімку), окрім 
того, із сіл окремими групами їдуть у Київ наші земляки. Як 
пояснюють у КНС, усім, хто їде в столицю, бажано зареєстру-
ватися чи залишити свої контактні дані в штабі, бо на Майда-
ні Незалежності організовано «Осередок Чортківщини», щоб 
усій Україні засвідчити нашу багаточисельну підтримку ідей 
Майдану. 

Заправлені пальним автобуси, навіть з продуктами харчу-
вання, чекають на добровольців – запрошують чортківчан про-
явити свою громадянську свідомість координатори.

Штаб страйккому діє у лівому крилі на першому поверсі місь-

кради цілодобово. Якщо ви небайдужі і маєте змогу допомог-
ти теплими речами, продуктами харчування, грошима чи ін. – 
звертайтеся до координаторів. Тут на вас чекають. Працівники 
штабу задля попередження дій аферистів просили наголоси-
ти: тут і тільки тут ви можете долучитися своїми добрими спра-
вами чи матеріально. На ранок вівторка було зібрано понад 13 
тис. грн. на чортківському майдані у підтримку київського, та 12 
тис. грн. молоддю від приватних підприємців.

Співголови страйкового комітету КНС звертаються до духо-
вних отців з проханням залучитися до активізації парафіян.

Такі ж страйкові комітети створено і в інших населенах пунк-
тах району (інформацію про їх діяльність збирають в районно-
му страйккомі). 

Співголовами Комітету національного спротиву у районі є 
Віктор Шепета, Іван Калакайло та Петро Святковський.

З вівторка на виконання рішення XXV сесії райради зборами 
трудових колективів чи профспілок (а по школах – за рішенням 
зборів батьківських комітетів) утворюються страйкоми в кож-
ній організації, на підприємстві й ін. Чортківщини (окрім ДНЗ 
та медичних закладів) задля підтримки районом оголошеного 
Всеукраїнського страйку.

Оксана СВИСтУН
фото Любомира ГАБРУСЬКОГО

Штаб національного супротиву українців – діє!
Гарячим рядком

Герої майдану

Дорога в ніч назустріч дню

29 листопада ц. р. перестало битися серце мужньої відданої Україні жінки ГЕРАС 
Олександри Богданівни.  Вона загинула в дорозі до Києва, на шляху до Європейської  
України. Сьогодні її справу, відвагу та жертовність у відстоюванні інтересів Української 
держави демонструють та продовжують мільйони українців.

Народний депутат України Іван Михайлович Стойко та усі, хто знав пані Олександру, 
сумують і моляться за її душу, розділяють горе втрати разом з родиною покійної.

вічна їй пам`ять!

До Євромайдану-2013 у Києві вона так й не доїхала: ДтП, трагічний нещасний 
випадок. Однак чи випадково ця відважна жінка, попри свій не зовсім юний вік, 

опинилася там, на передньому сидінні буса, простуючого в ці тривожні для України 
дні до столиці, та в перших лавах лідерів за відстоювання народних прав? 

таке устремління було гаслом її життя.


