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Виходить з 1939 року

До свята

Акційна пропозиція 
від Дельта Банку 

у період 
з 21.11.2011 р. 

по 31.12.2011 р. 
(включно)

www.deltabank.com.ua

Тел.: 050-332-44-91; 
050-419-08-92

Тариф, річна % 14 днів 60 днів 90 днів 180 днів

у гривні 14,0 21,0 21,0 21,0

у доларах 8,50 8,90 9,10 9,40

у євро 7,50 7,90 8,10 8,40

29 листопада святкував 
свій 60-річний ювілей 

дорогий чоловік, батько та дідусь
Мирослав Іванович ЧИР

зі с. Полівці.
Із Днем народження вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм,
Здоров`я, небесної 
                            благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Осипаються дні 
                        пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,

Бо не марно прожиті вони.
Як для Вас – то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав.

З любов`ю – дружина Катя, син Іван, 
донька Надія, зять Михайло, 

онуки Денисик та Ліля.

Щиросердечно вітаємо 
з ювілеєм

Мирослава Івановича ЧИРА
зі с. Полівці.

Сьогодні Вам, рідненький, – 60!
Із вдячністю ми хочемо вітати Вас
За мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім`янина
І за могутні руки, золоті.
Нехай Господь пошле благословіння,
Нехай здоров`я й сил
Дарують всі святі.

З повагою і любов`ю – діти.

Шановні працівники органів місцевого 
самоврядування, депутати рад, 
активісти самоврядних органів!

Сердечно вітаю вас із Днем місцевого самовря-
дування!

Цей день стоїть в ряду дат, пов`язаних із здо-
буттям Україною незалежності й розбудовою влас-
ної державності та демократії. Він об`єднує людей 
активної життєвої позиції, лідерів територіальних 
громад, організаторів втілення в життя їх волі.

Органи місцевого самоврядування у нашій дер-
жаві покликані до провідної ролі – народовладдя 
– і вони, як уповноважені представники інтересів 
народу, повинні з гідністю нести цю важливу і від-
повідальну місію. Тож нехай свято народовладдя 
– День місцевого самоврядування – спонукає усіх 
нас до ефективного піклування про наших грома-
дян і наш спільний дім – Україну, про славну та 
велику українську родину!

Бажаю вам міцного здоров`я, щастя, добра, 
творчої сили та нових звершень на ниві зміцнення 
державності. Нехай цей святковий день додасть 
всім нам натхнення і наполегливості у справі по-
дальшого розвитку територіальних громад, від-
родження сіл, селища й міста нашого району та 
процвітання України!

Роман ЧоРтківський, 
голова районної ради  

Шановні працівники органів місцевого самоврядування, 
депутати рад, активісти самоврядних органів! 

Сердечно вітаю вас із Днем місцевого самоврядування! Це свято 
ми по праву можемо назвати загальнонаціональним, адже воно сто-
сується кожного представника територіальних громад – тобто кож-
ного українця.

Місцеве самоврядування – найбільш наближена до людей складо-
ва публічної влади і є одним із найважливіших принципів функціону-
вання влади в суспільстві, невід’ємною складовою демократії. Пере-
конаний, що подальше зміцнення нашої державності неможливе без 
повноцінного та ефективного його розвитку, запорукою якого має 
бути тісна та конструктивна співпраця усіх гілок влади з громадою.

Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладено велику 
відповідальність за соціально-економічний розвиток територій та 
благополуччя їх жителів. Тому від професіоналізму, досвіду і ком-
петентності, самовідданої праці, наполегливості й відповідальності 
працівників органів місцевого самоврядування залежить добробут 
людей. Упевнений, що шлях до забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку нашої держави та підвищення добробуту її 
громадян – це ділові партнерські відносини органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування.

У цей урочистий день бажаю вам міцного здоров’я, щастя й до-
бробуту, наполегливості й терпіння, невичерпного оптимізму, нових 
надбань у вашій нелегкій відповідальній праці, вірних союзників, 
творчої наснаги, плідної роботи й успіхів у подальшій діяльності на 
благо українського народу!

Ярослав стець,
голова районної держадміністрації

Дізнайтеся більше 
про умови акційної 

пропозиції 
у співробітника 
Дельта Банку.

Дельта Банк 
є учасником Фонду 

гарантування вкладів 
фізичних осіб.

Свідоцтво № 178 від 
15.10.2009 р.

Надання банківських 
послуг згідно ліцензії 

НБУ №225 
від 11.10.2011 р.

Двадцять років на сторожі незалежності, 
або Сучасні реалії військової служби

Наступного тижня, 6 грудня, країна відзначатиме День Збройних сил України. Двадцять 
років, як наша держава стала незалежною та усі ці два десятиліття на захисті наших інтересів 
виступають військовослужбовці, які присягали на вірність Україні. Як записано в конституції,  

Збройні сили України – це військове формування, на яке покладаються оборона України, 
захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності. Чим живе наше військо 
сьогодні, яких реформ зазнало протягом цього часу, які проблеми та які досягнення у тих, 
хто забезпечує нам безпеку та мирне життя, намагалися з`ясувати наші кореспонденти. 

спілкувалися журналісти районки на вищезазначені теми із військовим комісаром Чортківського 
районного військового комісаріату, начальником Чортківського гарнізону підполковником 
Леонідом ПіДРУЧНим і командиром військової частини А-1915 ігорем ЖеРебецьким.

(Закінчення на 5-й стор.) 

7 грудня – День місцевого самоврядування

“Буду військовим!”.
Фотопогляд ореста ЛиЖеЧки
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На часі2
Вітання

2 грудня. Тривалість дня – 8.20. Схід – 7.37. Захід – 15.57.  Іменини святкує Йосип

“Голос народу” – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Веб-сайт районної ради: www.chortkivrr.te.ua (з електронною 
версією “Голосу народу”).  Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалте-
ра – 2-16-06. В.о. редактора Анна БЛАЖЕНКО.

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Із засідання колегії РДА

У райдержадміністрації

Розпочалося засідання колегії з події 
загалом приємної – представлення но-
вопризначеного очільника статистичної 
служби району: начальником управління 
статистики стала Т.Старовойт, яка до 
цього працювала начальником відді-
лу соціальних програм і послуг того ж 
управління, а до моменту призначення 
виконувала обов’язки керівника. Відтак 
члени колегії разом із усіма запроше-
ними приступили до розгляду першо-
го питання порядку денного – про хід 
виконання районної програми імуно-
профілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб на 2010-2015 рр. 
– доповідав начальник управління охо-
рони здоров’я РДА Я.Ратушняк. Поміж 
багатьма переліченими ним медтермі-
нами та цифрами особливою тривогою 
прозвучало наступне: упродовж дев`яти 
місяців року охоплено туберкуліноді-
агностикою 5777 дітей при плані 9777. 
Натепер за кошти районного бюджету 
придбано туберкуліну на суму 25300 
грн., тобто 11710 доз за потреби 21000. 
«Підхопив» цю ж тривогу й головний пе-
діатр району О.Майданик, долучившись 
до обговорення й виокремивши ріст за-
хворювань на туберкульоз за серйозну 
проблему. А ще застеріг про епідемію 
кору, що вперто насувається з Європи, 
та брак вакцини від нього (подібно, як 
було з ростом захворювань на кашлюк 
2005 року).

З другого питання – щодо виконання 
заходів районної програми «Онкологія» 
на період до 2016 року – теж доповідав 
Я.Ратушняк. Зазначав: в онкологічному 
кабінеті райполіклініки натепер під на-
глядом перебуває 2663 хворих, із них 
189 вперше виявлено цьогоріч, що на 
19 осіб більше ніж торік. Смертність від 
онкологічних захворювань складає за 
даний період 89 осіб – 4,5 відсотка. Як 
акцентував доповідач, проблемою в ра-
йоні нині залишається відкриття мамо-
логічного кабінету, для якого потрібен 
мамограф вартістю близько 4000 тис. 
грн. Однак він вкрай необхідний для ви-
явлення раку молочної залози на ран-
ніх стадіях. Наводячи статистичні дані, 
доповідач констатував вищу захворю-
ваність на онкологічні недуги на Чорт-
ківщині порівняно з іншими районами 
області, проте виокремив за перевагу 
функціонування нехай поки що лише мо-
більного хоспісу: завдяки фінансуванню 
по лінії БСМ «Карітас» нині охоплено для 
забезпечення медсестринською допо-
могою на дому 32 онкологічних хворих, 
в основному самотніх. 

Свого роду полеміка розгорілася з 
приводу безкоштовного забезпечен-
ня онкохворих знеболюючими засо-
бами і тут взяв слово голова районної 
ради, лікар із понад 30-літнім стажем 
Р.Чортківський, кваліфіковано пояснив-

ши саме поняття знеболюючих меди-
каментів. Водночас висловив надію на 
відкриття у скорому часі хоспісу стаціо-
нарного, з охопленням значно більшого 
числа потребуючих такого виду допомо-
ги. І – спробував опротестувати непідкрі-
плене статистичними даними тверджен-
ня про значно вищу онкозахворюваність 
у нашому районі ніж у сусідніх власне 
внаслідок радіоекологічного забруднен-
ня. Долучившись до розмови, голова 
РДА Я.Стець зазначив, що натепер 61 
тисяча мешканців району з-поміж 78 ти-
сяч мають право на різного роду пільги. 
Нинішнє ж мізерне фінансування дозво-
ляє забезпечити пільгами хіба що інва-
лідів війни та ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
І категорії. Паралельно Р.Чортківський 
доповнив інформацію наявністю в райо-
ні трьох хворих із пересадженими орга-
нами, котрим лише на місяць потрібне 
медикаментозне забезпечення сумою 
56 тис. грн. До обговорення долучився 
ще й завідувач Коцюбинчицькою лікар-
ською амбулаторією В.Попадюк, ви-
сунувши на предмет розмови відстою-
вання владними структурами на вищих 
щаблях подальшої приналежності вже 
відомих населених пунктів до зони ра-
діоекологічного забруднення – адже у їх 
мешканців справді спостерігається ви-
щий ріст онкозахворювань (особливо в 
дітей).

Наступним слухалося питання «Про 
стан виконання делегованих повно-
важень у галузі житлово-комунального 
господарства, побутового, торговель-
ного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку вико-
навчим комітетом Чортківської міської 
ради», з якого доповідав міський голова 
М.Вербіцький. Ситуацію змалював про-
сто та ємко: повноважень багато, мало 
фінансів. Відтак зупинився на найбо-
лючіших точках міського господарства 
– програмі доочищення питної води, 
котра потребує невідкладного втілення; 
капітальному ремотні житлового сек-
тору («щоб увійти в зиму без жодного 
дірявого даху»); освітлення вулиць (осо-
бливо у мікрорайонах Золотарка, Си-
няково, Бердо). Закцентував увагу на 
ремонті доріг – упродовж року на це по-
трібне діло вже витрачено 1,5 млн. грн. 
при плані 400 тисяч, що дало відчутний 
результат. Наголосив на зусиллях щодо 
виконання програм створення зелених 
зон і поліпшення якості питної води. Чле-
ни колегії адресували виступаючому ряд 
запитань із наболілих проблем: Р.Філяк, 
перший заступник голови РДА, – щодо 
забезпечення житлом найбільш незахи-
щених верств населення, спорудження 
молодіжного житла; І.Стечишин, заступ-
ник голови РДА, – щодо охопленння 
міста санітарним очищенням, подаль-
шого благоустрою міського парку (цю ж 

тему підхопив Шманьківський сільський 
голова М.Човник). Присутній на засі-
данні колегії куратор району, головний 
спеціаліст відділу організаційної роботи 
апарату ОДА З.Висоцький, акцентував 
на виготовленні проектно-кошторисної 
документації на нове сміттєзвалище, 
а начальник управління економіки РДА 
Г.Мостовик, як співдоповідаюча з да-
ного питання, – на проблемі перене-
сення з центру міста речового ринку. 
Підсумував дебати голова РДА Я.Стець, 
виокремивши сумну статистику: 55 від-
сотків мереж водопостачання натепер 
перебуває в аварійному стані, від почат-
ку року трапилось 140 (!) проривів водо-
проводів та 215 – каналізації; внаслідок 
досі невирішеного питання реконструк-
ції очисних споруд торік у Серет скинуто 
574 куби недостатньо очищених стоків 
(а звідси й ріст нашої захворюваності); 
плата за комунальні послуги й самі по-
слуги абсолютно нетотожні.

Цілковитою тривогою стало заслухо-
вування чергового питання, котре ор-
ганічно впліталося у текстуру порядку 
денного, – про стан виконання районної 
програми «Питна вода» доповідала голо-
вний санітарний лікар району О.Чайчук. 
Зокрема таке: «Нашу річку не можна від-
нести до водойм, вода якої може бути 
використана для господарсько-питного 
водопостачання. Пояснюється це тим, 
що вздовж Серету вверх по течії про-
мислові та господарські стоки потра-
пляють без очищення; піщано-гравійний 
фільтр на інфільтраційному заборі для 
очищення води не виконує своєї функ-
ції; з 18 аналізів річкової води ц. р. 6 
(33,3 відсотка) – не відповідають сані-
тарним нормативам; незадовільно екс-
плуатуються й сільські водогони».

Про стан виконання районної програ-
ми «Освіта Чортківщини-2012» інфор-
мувала начальник відділу освіти РДА 
Т.Яремко, наголосивши насамперед: 
програма приймалася понад 10 років 
тому, тож її виконання потребує корек-
ції. Відносно, скажімо, добудови шкіл, 
що на селі вже неперспективно. Ін-
формувавши зокрема про поновлення 
комп`ютерної бази шкіл, зупинившись 
на питаннях навчання й соціального за-
хисту сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування (їх налічується в ра-
йоні 56, функціонує 2 будинки сімейного 
типу), зазначила, що нині загалом виро-
бляється нова стратегія розвитку освіти. 
Я.Стець не обминув болючої проблеми 
старіння педагогічних кадрів.

Про стан проведення своєчасних роз-
рахунків за спожиті енергоносії, надані 
житлово-комунальні послуги та пога-
шення заборгованості за них інформу-
вав начальник відділу розвитку інфра-
структури РДА П.Пустовіт. На питаннях 
розвитку тваринництва в районі корот-
ко зупинився, відповівши на запитання 
сільських голів, начальник головного 
управління АПР ОДА А.Хома; щодо уточ-
нення поголів`я худоби у населення – 
начальник головного управління статис-
тики в Тернопільській області В.Кирич. 
З усіх розглянутих питань прийнято роз-
порядження голови РДА.

   
Анна бЛАЖеНко

Остання в листопаді понеділкова нарада при голо-
ві РДА відрізнялася від попередніх хіба що ще більш 
сконцентрованою налаштованістю на діловитість. Бо, 
як відразу й наголосив голова РДА Я.Стець, рік на за-
вершенні та всі проблеми, що виникли упродовж його 
тривання, дедалі настійніше потребують невідкладного 
подолання ще до вступу за поріг 2012-го. Щонайпер-
ше, в рамках виконання протокольних доручень голови 
РДА аналізував стан розрахунків за паї в розрізі кож-
ного господарства начальник управління агропромис-
лового розвитку РДА І.Бабій. Зазначив зокрема, що, 
відповідно до статистичних даних, зобов`язанння ви-
конано на 110 відсотків і загалом передбачається ви-
платити за паї понад 13 тисяч тонн зерна; менше 3 ц 
за гектар не розраховується жодне агропідприємство, 
декотрі – й по 4–5 з половиною тощо. Водночас го-
ловний аграрій району інформував і про завершення 
осінньо-польових робіт. Присутній на нараді начальник 
головного управління АПР ОДА А.Хома порушив акту-
альне натепер питання інвентаризації поголів`я худоби 
в районі, уже вкотре зав`язавши навколо нього пробле-
му розвитку тваринницької галузі. Паралельно спливло 
на поверхню конструктивної розмови й питання участі 
району наступної суботи (тобто завтра) у черговому в 
низці цьогорічних осінніх ярмарків в обласному центрі.

Про стан виконання бюджету за листопад ц. р. ін-
формувала начальник фінансового управління РДА 
Г.Ізвєкова. Помітною тривогою прозвучало невико-
нання річного плану по доходах рядом сільських рад 
– Ягільницькою, Угринською, Косівською та Нагірян-
ською. Паралельно в ході конструктивного аналізу по-
рушено й надзвичайно болючу проблему так званих 
лежачих підприємств, а також визначено конкретні дії 
щодо тих, котрі допустили спад виробництва, наміче-
но кроки розвитку інвестиційних проектів. До розмови 
долучився й присутній на нараді куратор району, голо-
вний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату 
ОДА З.Висоцький. 

Про роботу управління ПФУ в Чортківському районі 
щодо пенсійних виплат інформувала перший заступ-
ник начальника управління Л.Бобак. Доповівши, що 
наразі основні пенсії фінансуються в повному обсязі, 
виступаюча наголосила на відсутності фінансування з 
вересня нинішнього року виплат за рішеннями судів по 
додаткових відомостях; виокремила й найпомітніших 
боржників до Пенсійного фонду. Головою РДА скон-
центровано увагу на поєднаних зусиллях контролюю-
чих служб задля невідкладної ліквідації таких суттєвих 
прорахунків.

Анна бЛАЖеНко

5 грудня – день працівників статистики
Шановні друзі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного 
свята. Статистика відображає реальний стан соціально-
економічного розвитку нашого краю, відіграє вирішальну 
роль у підвищенні якості й змісту інформаційних потоків, 
які впливають на імідж та інвестиційну привабливість як 
Чортківщини, так і держави в цілому. На основі інфор-
мації, наданої вашою службою, приймаються важливі 
рішення. Саме тому подальший розвиток країни без на-
лежної роботи органів статистики забезпечити неможли-
во. Переконані, що ви й надалі об’єктивно відображати-
мете реальний стан речей, орієнтуючись на міжнародні 
норми діяльності.

Прийміть щиру вдячність за сумлінну працю і вірність 
професійному обов’язку. Бажаємо вам міцного здоров’я, 
благополуччя, великого особистого щастя і нових успіхів.

6 грудня – день Збройних сил україни
Цього дня ми вшановуємо усіх військових, які в лавах 

Збройних Сил України служать справі зміцнення обо-
роноздатності та підвищення безпеки нашої держави. 

Кожна держава має своє військо. У кожного з них є свої 
символи, які віддзеркалені у присязі. У воїнів Збройних 
сил України теж є святі слова, які глибоко переконливо 
визначають роль і призначення національного війська 
– служити українському народові. У відповідальний час 
народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх 
захисників. Діти народу, українські воїни, разом із Укра-
їною виступають надійним ґарантом суверенітету і ці-
лісності держави. Для них служіння народові – найвища 
честь, покликання, обов’язок.

Свято Збройних сил України – це данина пам’яті ти-
сячам воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та 
незалежність України.

У переддень свята з відчуттям глибокої шани і вдяч-
ності щиро вітаємо військових. Нехай спокійно відчува-
ють себе під надійним захистом ваші сім’ї, весь україн-
ський народ.

Проблеми долаються 
діловитістю

Конкурс

Голова районної 
держадміністрації
Я.стець

Голова 
районної ради

Р.ЧоРтківський

Чортківська районна 
державна адміністрація 

оголошує конкурс 
на зарахування до кадрового резерву 

на посаду голови райдержадміністрації. 
Вимоги до претендентів: громадянство України; по-

вна вища освіта; стаж державної служби чи в службах в 
органах місцевого самоврядування не менше 5-ти ро-
ків на посадах не нижче п’ятої категорії або мають стаж 
роботи не менш як п’ять років на посадах керівників 
державних підприємств, установ і організацій; вільне 
володіння державною мовою.

Документи необхідно подавати протягом 30 кален-
дарних днів із часу публікації оголошення про прове-
дення конкурсу. 

Документи приймаються за адресою: м. Чортків, вул.
Шевченка, 23. Телефон для довідок – 2-23-50.

Чинники слова «біль» 
– одного кореня

Усі розглядувані в часі останнього засідання колегії 
райдержадміністрації питання вже самою підбіркою 

мимохіть лучилися в одне ціле.
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3 грудня. Тривалість дня – 8.18.  Схід – 7.38. Захід – 15.56. Іменини святкують Анатолій, Іван, Григорій

Точка зору

Запитуйте – відповідаємоРеформи

До нас, у редакцію районної газети “Голос народу”, не-
щодавно звернувся місцевий житель із проханням з`ясувати 
адресу лабораторії, де можна було би провести аналіз 
медичного препарату. Справа в тому, що заявник, прові-
вши курс лікування, не відчув очікуваного полегшення від 
дороговартісних ліків, які приймав, а якраз навпаки, стан 
його погіршився. Причину чоловік вбачає саме у медпре-
параті, який, напевно, виявився підробкою. Як відрізнити 
оригінальний продукт від підробленого? Де можна зробити 
аналіз речовини, що є в ампулі?

Оскільки сьогодні від багатьох споживачів можна почути 
вищезазначені запитання, дана проблема є на часі, то ми 
вирішили довести до відома наших читачів відповіді спе-
ціалістів в галузі фармакології. Завідуючий Чортківською 
обласною комунальною центральною районною аптекою 
№ 143 Василь Петрович Круть повідомив, що дана інфор-
мація є (принаймні мала би бути) у кожній аптеці чи ап-
течному пункті в “Кутку споживача”. І справді, у першій же 
аптеці, в яку ми звернулись, – у центрі по вул. Шевченка, 
знайшли потрібне: на стенді яскравими літерами виписані 
служби, куди можна звернутися в разі потреби, та номе-
ри їх телефонів. Подаємо дані установ на замітку нашим 
читачам:  управління у справах захисту споживачів – тел. 
(0352) 22-42-16; інспекція з контролю якості ліків – тел. 
(0352) 22-97-37; райсанепідемстанція – тел. 2-16-42.

Новий закон про вибори кар-
динально змінив політичну мапу 
України. Нині можна впевнено 
стверджувати: до Верховної Ради 
наступного скликання пройдуть 
лише три найбільші партії – дві 
опозиційні «Фронт Змін» і «Бать-
ківщина», і лише одна провладна 
– Партія регіонів. Політичні «кар-
лики» зможуть стати парламент-
ськими лише якщо наберуть по-
над 5 відсотків голосів виборців.

Провладні кишенькові партії 
– КПУ і Народна партія Литвина 
– мовчки проковтнули образу й 
почали домовлятися про місце в 
списку Партії регіонів. Демократи 
зчинили ґвалт: прокляття на ви-
борчий закон посипалися з вуст 
численних партійних гетьманчи-
ків – першим закон розкритику-
вав Ющенко, до нього примкнули 
Ляшко, Кличко та Гриценко. Іще 
місяць тому ці політики критикува-
ли ініціативи Яценюка, підтримані 
БЮТ, про бойкот виборів. Сьогод-
ні вони так само запекло виступа-
ють проти закону, який передусім 
забезпечує право українців оби-
рати собі владу. 

Парламентська опозиція не 
дала Партії регіонів та її сателі-
там протягнути через Раду закон, 

який був фактично інструкцією з 
фальшування виборів народних 
депутатів.

Такий закон більшість вже ухва-
лювала – на місцевих виборах 
2010 року. За ним Партія регіонів 
отримала більшість майже в усіх 
місцевих радах.

Мабуть, ті, хто критикує цей за-
кон, просто його не читали. 

Такого виборчого закону, як 
ухвалений 17 листопада, в Укра-
їні ще не було. Він не дає мож-
ливості владі влаштовувати слав-
нозвісні «каруселі», не дозволяє 
фальшувати бюлетені, залякува-
ти виборців і членів виборчкомів, 
безпідставно знімати з реєстрації 
опозиційних кандидатів.  

Виборча документація збері-
гатиметься протягом п’яти років. 
Це означає, що чесність виборів 
можна буде перевірити й після 
зміни влади. А тому кожен член 
виборчої комісії сто разів поду-
має, чи брати участь у підробці 
протоколів. 

Кількість виборців, які взяли 
участь у голосуванні,  має бути 
оприлюднена вже за годину після 
закриття виборчих дільниць. Це 
не дозволить владі пачками вки-
дати бюлетені за Партію регіонів.

Завдяки новому закону в пар-
ламенті більше не буде штучних 
блоків. І добре! Адже всі вибор-
чі блоки в Україні створювалися 
лише для того, щоби за гроші 
роздавати місця в прохідній час-
тині списку. 

Новий закон про вибори спону-
кає демократів згуртуватися. Всі, 
хто бажає бути корисним держа-
ві, а не отримати тепленьке місце 
в парламенті, повинні стримати 
амбіції та долучитися до «Фронту 
Змін» і «Батьківщини». Ці політичні 
сили мають реальну підтримку ви-
борців і легко долають виборчий 
бар’єр. Вони вже почали форму-
вати єдині списки кандидатів у 
мажоритарних округах. 

Опозиція домоглася ухвалення 
закону, який дає їй реальний шанс 
перемогти на виборах і змістити 
президента Януковича.

Новий закон про вибори і 
справді не захищає тих, хто лю-
бить лише себе в політиці. Проте 
він захищає самі вибори і право 
українців на волевиявлення. Він 
дає українцям шанс змінити вла-
ду! 

Борімося й поборемо!

олена ШПАк

Читач ділиться...
Вже понад 20 років комендантом гуртожитку Чортківсько-

го ВПУ беззмінно працює Г.Вербіцька. Вдало підібраний і 
склад вихователів: це М.Карпик і Л.Карпик, С.Волощук. Вла-
штовуються тематичні вечори, диспути, українські вечорни-
ці та інші масові заходи. Дбають про належну матеріальну 
базу та контроль директор училища О.Іванілов та його за-
ступник М.Дячок. А нещодавно відбулися два конкурси – 
це Міс та Містер гуртожитку: перший готувала студентка-
четвертокурсниця педагогічного училища ім. О.Барвінського 
Оля Карпик, другий – учениця 26-ї групи ВПУ Вікторія Дейне-
ка. Звання Міс гуртожитку здобула учениця 13-ї групи Хрис-
тина Нища, а Містером став учень 14-ї групи Володимир 
Козоброд. 

Яків ЛоЗЮк, 
керівник гуртків художньої 

самодіяльності Чортківського ВПУ

...інформує
У дні вшанування пам`яті жертв голодомору міською книго-

збірнею для дітей у районному краєзнавчому музеї проведе-
но годину пам`яті «Голодомор – смуток душі, біль серця». Її 
учасниками стали учні 8 «А» класу ЗОШ № 2 разом зі своїм 
класним керівником О.Слюбик і педагогом-організатором 
М.Кушнірик. Із бесідою по книзі А.Листопад «Біла молитва 
братика» виступила бібліотекар І.Колівошко, оглядом літера-
тури «Прости нас, пам`яте, прости» – бібліотекар М.Стадник. 
Історичний екскурс здійснила старший науковий працівник 
музею О.Чорпіта, а після хвилини пам`яті при мерехтінні 
скорботної свічі вона ж виконала фортепіанний твір Й.Баха 
«Адажіо». Поетичні рядки линули з уст школярів Богдана Да-
нилевського, Володимира Жаб`юка, Катерини Агапової.

марія мАРЧиШиН, 
завідувачка міської бібліотеки для дітей

...непокоїться
Держави, котрі не можуть похвалитися плодовитими зем-

лями, уміють цінувати те, що мають. Багато де навіть не хо-
вають небіжчиків у землі, а спалюють у крематоріях. А в Япо-
нії будують великі саркофаги, де кожен купує для себе місце 
для урни з прахом. В Австралії домовину опускають в землю 
вертикально, щоби витрачати менше місця. І в арабських 
країнах земля дорога – там будують висотні хмародери. А як 
живуть бідні африканські країни, де безмежні піщані пустелі. 
Коли я ходив у море ще за Союзу, то доводилося багато 
разів працювати у прибережній зоні Мавританії і сходити там 
на берег. Рідкісні кущики зелені, а все в пісках. Ще одна бід-
на країна – Сомалі. Там на даний час дуже чисельно жителів 
голодує. Зате навпаки у нас – золота земля, чорнозем, а 
як болить серце, коли та земля часто-густо стоїть пусткою! 
Стоять пусткою й залишені хати, навкруги зарослі городи й 
навіть поля. До чого ми докотилися, дорогі українці! А багатії, 
які обертають мільярдами, думають лише, як залишитися де-
путатами знову при золотому «кориті». Один смуток у нашій 
державі...

Роман кРиЖАНівський, 
пенсіонер

...гордиться
У нашому селі Джурин є школа, лікарська амбулаторія, 

бібліотека, дитячий садок, крамниці, СБК, навколо яких гур-
тується громада. А господарем цих осередків є сільський 
голова Орислава Михайлівна Блаженко. Уже добігає кінця 
рік, відколи вона очолює Джуринську сільську раду. Немало 
добрих починань налічується на її рахунку. Це насамперед 
різноманітні масові заходи, що проводяться для громади 
села. За її ініціативою влаштовано День села, святкуван-
ня 20-ї річниці Незалежності України на сільському стадіоні. 
За підтримки сільського голови відремонтовано приміщення 
бібіліотеки-філіалу, придбано віконні жалюзі, гардини, елек-
тросвітильники, килимову доріжку. На завершенні газифікація 
приміщення книгозбірні. Та й загалом створено зручні й спри-
ятливі умови для користувачів бібілотеки й громади села.

оксана сПРиНськА, 
завідувачка бібліотеки-філіалу

Очільник району не приховує гордос-
ті: справжніми візитівками Чортківщи-
ни стали художньо-мистецькі заходи, 
котрі завдяки старанням усіх галузок 
дружної культуральної родини «про-
писалися» на наших теренах. Це й уже 
традиційний огляд-конкурс вокальних 
колективів «Різдв`яне розмаїття» та 
«Зимові розваги» у міському парку, й 
районний фестиваль-конкурс сільських 
закладів культури «Родзинкова візитівка 
села», «Великодні забави», регіональний 
фестиваль лемківської пісні «Цне мі ся 
за тобом, мій лемківський краю», район-
ні огляди-конкурси «Мелодія пензля», 
читців «Бринить Шевченкове слово», 
поетичний вернісаж «Слово Кобзаря ша-
нує сім`я вольна, нова». Рік, що незаба-
ром фінішує, особливо запам`ятається 
регіональними фестинами «Червона 
калина» у с. Шманьківці, урочинами з 
нагоди 20-ї річниці Незалежності Укра-
їни на оновленому міському стадіоні та 
виставкою народних умільців у парку. 
Відкрито й освячено меморіальний знак 
воїнам-«афганцям», стали традиційними 
влаштовувані в часі найзначиміших свят 
виставки членства Національної спіл-
ки фотохудожників України, осередок 
якої в районі очолює фотокор «Голосу 
народу» Орест Лижечка, чиї фотоше-
деври «промандрували» вже салонами 
51 (!) держави світу. Загалом культура 
Чортківщини все настійніше «пропису-
ється» поза межами району: в січні ц. 
р. дитячі фольклорні колективи пред-
ставляли своє самобутнє мистецтво на 
святі «Нова радість стала» в обласному 
центрі, в квітні на ІІІ західноукраїнській 
туристичній виставці автентичні твори 
наші пошановані майстри – бісеропле-
тіння Л.Гургач, лозоплетіння – Л.Бойчун, 
художник П.Захаров, вишивальниці 
М.Свистіль та Н.Поповська. 

– Культура, мистецтво – це, звісно, 
найперше видовищність, – резюмує го-
лова РДА. – І тому недругорядне місце 

відіграє матеріально-технічна база. На-
лежний її стан – то, безперечно, турбо-
та владних структур номер один. Має-
мо в районі 123 заклади культури – 58 
клубних, 59 бібліотек, 5 музичних шкіл 
та один музей. 47 закладів опалюються 
газом, з низ 38 – сільські; ще 18 мають 
електричне опалення: це 9 сільських 
клубів, один міський (в Синяковому) та 7 
сільських бібліотек. А 26 поки що на піч-
ному опаленні. Маємо перед собою за-
вдання, поставлене головою ОДА, щоби 
кожен заклад культури опалювався, на 
що виготовлено проектно-кошторисну 
документацію, якою передбачено прове-
дення таких робіт за мінімальну оплату.

Загалом, як наголошує Я.Стець, по-
новлення та зміцнення матеріально-
технічної бази громадиться, мов на трьох 
китах, на зусиллях як владних структур, 
так і органів місцевого самоврядування, 
спонсорів і меценатів. Скажімо, у 100 
тис. грн. цьогоріч обійшлося поновлення 
даху СБК с. Великі Чорнокінці (15 тисяч 
пішло з місцевого бюджету, будівель-
ні матеріали забезпечило ПАП «Обрій» 
плюс спонсорські кошти), триває ремонт. 
Оновлено і дах із надбудовою у СБК с. 
Товстеньке, ведеться реконструкція, пе-
редбачено внутрішні роботи. Здійснено 
поточний ремонт ПАП «Довіра» СБК с. 
Стара Ягільниця, закуплено спортінвен-
тар і музапаратуру для клубу с. Пастуше. 
Апаратури та поточного ремонту до-
чекався клуб с. Сокиринці, капітальний 
ремонт проведено в бібілотеці с. Біла, 
поточні – у Пробіжнянській та Колиндян-
ській бібліотеках-філіалах. Оновлення 
триває і в інших закладах культури.

– Загалом цього року наші бібліотеки 
по праву почувалися іменинниками, – не 
без гордості зазначає очільник району. – 
Адже було виграно один із проектів щодо 
комп`ютеризації публічних бібліотек, за-
вдяки чому вдалося комп`ютеризувати 4 
бібліотеки (з них три – сільські): Білів-
ська одержала 5 комп`ютерів, Колиндян-

ська та Пробіжнянська по 4, ще 2 до-
далося до вже наявних у районній. Ми 
щиро вдячні тим сільським головам, ко-
трі створили умови для доступу їх селян 
до мережі Інтернет.

– У березні нинішнього року сесією 
районної ради затверджено програму 
про збереження культурної спадщини на 
2011-2015 рр., – продовжує Я.Стець. – 
Спасибі парафіяльним громадам і спон-
сорам, керівникам тамтешніх ПАП – вда-
лося капітально відремонтувати церкву 
ХVII ст. Введення у храм Пресвятої Бого-
родиці у с. Стара Ягільниця; здійснити 
поточний ремонт церкви ХVІ ст. Успіння 
Пресвятої Богородиці с. Черкавщина; 
церкви Архистратига Михаїла у с. Шуль-
ганівка. Ведуться розчищувальні роботи 
й на території Чортківського замку, щоби 
наступного, 2012 року розпочати пер-
ший етап археологічно-розвідувальних 
робіт, а згодом приступити до рекон-
струкції самого замку. Багато пам`яток 
старовини на Чортківщині потребують 
реставрації, тож залучатимемо до цього 
усіх небайдужих. Слід активніше дбати 
про висвітлення туристичної привабли-
вості краю. Адже для представлення сві-
тові його обличчя, рідних нам традицій 
потрібно, щоб і в місті, й на селі діяли 
цілі культурні комплекси із залученням 
зусиль меценатів, душпастирів, вихід-
ців з міста й сіл, які успішно зреалізува-
ли себе. Дочікується свого монографія 
«Славетні люди Чортківщини» – вона б 
усистематизувала багато імен з усіх на-
вколишніх місцин. Щоби ніде й ніколи 
не забували ми, звідкіля наше коріння. 
Кожне село має свято шанувати свою іс-
торію, свою особливість – так, як, скажі-
мо, Пробіжна. А проблеми – їх поки що 
вистачає. Хочеться, щоби міський парк 
іменувався парком культури та відпочин-
ку не лише на словах, щоб його назива-
ли чортківським Співочим полем. Щоби 
на його території та сусіднього стадіону 
діяв культурно-спортивний осередок. 
Пам`ятаймо, що галузь культури буде 
самодостатньою лише тоді, коли належ-
ного рівня дістане економіка, розвивати-
меться малий та середній бізнес; коли 
про рідне село чи селище дбатимуть 
його самодостатні діти, які, хоч і живуть 
десь далеко, та не втрачають «пуповин-
ного» зв`язку. І нам треба створювати 
умови, щоб їм цього хотілося. Адже ніщо 
ні з чого саме по собі не виросте – без 
наших спільних поєднаних і наполегли-
вих зусиль. 

Записала Анна бЛАЖеНко

«А ми нашу славну Україну 
розвеселимо!..»

Другою в низці бесіди з вуст голови райдержадміністрації 
Ярослава стеця про підсумки здійснених упродовж року 

реформ у гуманітарній сфері здіймається дзвінкими 
струнами душі її культуральна гілка. і це неспроста: адже 

то – вияв нашого громадянського «я», генетичного коду нації, 
згусток палкого патріотизму, передаваного 

наступним поколінням українців.

«Карлики» зійдуть 
з політичної арени

Де визначають, 
чи ліки не підробка?

З конверта



N 49 (8333), 2 грудня 2011 року

Акценти4

4 грудня. Тривалість дня – 8.16. Схід – 7.40. Захід – 15.56. Іменини святкують Марія, Олександр

Фотоінформація

Думка з приводу

У Колиндянській бібліотеці віднедавна завжди гамірно: і 
дорослі, й школярі поспішають “відкрити віконечко у світ” за 

допомогою Інтернету, який, як твердить “Вікіпедія”, є прак-
тично нескінченним інформаційним ресурсом. Місцеві жителі 
буквально записуються у чергу, щоби мати змогу покористу-
ватися одним із п`яти встановлених комп`ютерів. Цю тенден-
цію відзначають і бібліотекарі в с. Пробіжна (на знімку), Біла – 
у селах, де встановлено такі ж безкоштовні Інтернет-центри.

*  *  *
Нещодавно у залі засідань Чортківської міської ради від-

булося літературно-мистецьке дійство “Осіння зустріч по-
колінь”. Організатором виступив активний громадський діяч 
краю, депутат районної ради Я.Дзісяк. На літературний вечір 
було запрошено як знаних літературознавців Чортківщини, 

так і дебютантів у царині поетичного слова. Приймали також 
гостей з обласного центру, сусідньої Івано-Франківщини.

*  *  *
Ось такі чудові тюльпани, а також проліски “розцвіли” на 

території Палашівського дошкільного навчального закладу. 
Виготовив їх своїми руками із використаних гумових шин 
сільський голова Нестор Слободян. А ще не відлетів у теплі 
краї, тішить око малечі білий “лебідь”, зроблений із того ж 
таки матеріалу. Ці декоративні елементи працівники дитсад-

ка використовують як ємкості 
для вирощування квітів. Без 
залучення коштів, із підручно-
го матеріалу змайстрував війт 
для вихованців й різноманітні 
ігрові споруди. Цьогоріч на-
вколо ДНЗ встановили нову 
огорожу, поміняли у примі-
щенні, завдяки спонсору, 8 
вікон – усе для  чотирнадцяти 
малюків, котрі тут виховують-

ся. Проблемою, як і по інших закладах соціального спряму-
вання, залишається опалення будинку, правильніше – оплата 
за використаний газ. А тому вишукуються шляхи економії 
коштів.

*  *  *
Те, що тут, у Джуринській музичній школі, витає дух Мель-

помени, відчувається відразу ж, у фойє (на знімку). На час 
її відвідин представниками комісії з проведення районного 
конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і під-
тримки громадського порядку у 2011 р.» при райраді інстру-
менти принишкли в очікуванні своїх малих володарів, які 
от-от прибіжать творити мелодії. До Джуринської музичної 
сходяться-з`їжджаються учні не тільки місцеві, а й з сусідніх 

сіл. Спостерігається й перспектива подальшої наповнюва-
ності школи: наприклад, лише у Джуринській Слобідці є 37 
дітей дошкільного віку, 10 народилося цьогоріч. Як розповіла 
сільський голова Ореста Блаженко, незабаром Джуринсько-
слобідківський ДНЗ наповниться вихованцями, адже вже 
проводиться ремонт даного приміщення орендарем земель-
них наділів селян.

оксана свистУН, фото автора

Минулої суботи ми відзначали День 
вшанування пам’яті невинних жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. Запалюва-
ли свічки пам’яті. Але, на жаль, не став 
цей день Днем всенародної жалоби. Я 
не прихильник виховання української 
молоді на трагічних датах «нещасливої 
нашої географії та невдалої нашої іс-
торії», хоча мої батьки пережили той 
етноцидний Голодомор і, на щастя, ви-
жили. А тому це – мій особистий біль і 
пам’ять. Та все ж, принаймні, один раз 
на рік цю трагічну сторінку треба згаду-
вати. Галичан ця геноцидна катастрофа, 
на щастя, обминула. Але, якщо і східня-
ків, і західняків щось єднає, то це, зви-
чайно ж, трагічна пам’ять про страшні 
роки правління Червоного Торквемадо 
та його васалів, які нищили свій влас-
ний народ, який чомусь не розумів або 
ж не хотів розуміти партійної політики, 
спрямованої до «загального щастя» і 
«світлого майбуття». Простіше було не 
переконувати його в правильності ходи 
новонародженої комунократіі, а заляка-
ти найвпертіших, розстріляти або ви-
слати туди, звідки вже точно ніхто не 
повернеться. 

Тоді, в голодоморні 30-ті, саме гали-
чани намагались у різний спосіб допо-
могти своїм братам-українцям, щоб ті 
остаточно не померли з голоду. Немож-
ливо забути те, як в селі, що на Хар-
ківщині, де народилась і зростала моя 
мама зі своїми братами та сестрами, 
доведена голодом до відчаю молода 
жінка зварила і з’їла власну новонаро-
джену дитину. Про це я дізнався від сво-
єї тітки Ольги лише в 1990-х. Про мо-
торошні історії людоїдства ми починали 
дізнаватись ще в часи горбачовської 
гласності. Їх було не десятки, і навіть не 
сотні. Та ще й досі точаться суперечки: 
чи був Голодомор спланований, чи ви-
ник через поганий урожай, несприят-
ливі погодні умови та ще якісь «форс-

мажорні» причини. Особисто мене вже 
ніхто не переконає в протилежному, що 
– СПЛАНОВАНИЙ. Оскільки, після про-
читання деяких художніх творів про Го-
лодомор, у нормальної людини, здатної 
співставити і проаналізувати факти, до-
кументи і спогади ще, на щастя, живих 
людей, не виникає жодного сумніву про 
спланованість цієї акції. 

Але найбільший злочин комуносис-
теми – це не сам геноцидний Голодо-
мор, а підступний намір надовго посіяти 
Страх у душах тих, хто дивом вижив. 
Згадайте, як в совдепівські часи батьки 
застерігали своїх дітей: «Не лізь, доню 
(чи синочку) в політику, якщо хочеш 
мати спокій і не мати проблем на свою 
дурну голову!». Політика ж ставала пре-
рогативою такої собі касти «вибраних»...
Ну, а простим смертним – обов’язкова 
стовідсоткова явка на вибори. Отак вті-
лювалось у життя партійне гасло «На-
род і партія – єдині!». Щось подібне ми 
вже починаємо відчувати і тепер, коли 
до влади прийшли «борці» за керовану 
демократію московського «розливу». 
Проте вже старшокласникам відомо, що 
демократія не буває керованою чи не-
керованою. Вона, як той мед в горщику 
Вінні-Пуха: або є, або немає взагалі. 

Але не тільки про це хотів би поділи-
тись думками з тими, хто не лише «за-
вис» у всесвітньому «павутинні» Інтер-
нету, а все ще читає газети і зокрема 
нашу районку. У цей листопадовий День 
пам’яті ми (хто не лише не забув, а й 
пам’ятає) зазвичай запалюємо у своїх 
помешканнях свічки, як це робимо що-
року у поминальний день 1 листопада, 
коли згадуємо померлих рідних, друзів, 
знайомих. Коли ж вирішив подивитись, 
як мої земляки-чортків’яни згадують 
своїх братів-східняків, пройшовшись ву-
лицями міста, то був неприємно враже-
ний. Ні, я не збираюсь засуджувати тих, 
хто не захотів, забув запалити свічку 

пам’яті чи ще з якоїсь причини не зро-
бив цього. Це – вибір кожної свідомої 
людини. Та все ж цей День буває лише 
раз на рік. І запалення свічки повинно 
було б засвідчити наше єднання, як не-
роздільного, одного народу, нації. Та, 
на жаль, наважусь стверджувати, це 
«непам’ятання» (чи «забудькуватість») 
відбувається у нашому місті вже не пер-
ший рік, відколи останню суботу листо-
пада було проголошено Днем пам’яті 
вшанування жертв Голодомору. Не ду-
маю, що в інших містах, як на заході, так 
і на сході чи в центрі нашої країни, свічки 
горіли в кожному вікні. Те, що в такі дні 
відбуваються офіційні заходи за участі 
представників місцевої влади, жодним 
чином не свідчить, що це торкається 
всіх тих, хто є жителями міста. І справа 
тут не в тому, чи любить народ владу, 
чи ні. Адже, якого б партійного кольору 
вона не була, вона, влада, завжди іс-
нувала сама по собі, а народ – сам по 
собі. Народ завжди не любив владу. До 
тих пір, поки сам нею не ставав. Єднан-
ня ж між ними відбувалось, як правило, 
лише «у врем’я люте». 

То чому ж наші серця, хоча й нібито не 
забули, але не пам’ятають? Невже нація 
настільки хвора чи стався якийсь незво-
ротний генетичний збій, що ми як народ 
приречені на вимирання чи «розчинен-
ня» в інших націях, які змогли побудува-
ти і, головне, відстояти свої держави? У 
мене, на жаль, відповіді немає. Та, що б 
там не казали наші мудрі історики та по-
літики, але ця наша національна амнезія 
і байдужість, мабуть, про щось таки та 
говорять. А тому й пишу про це лише 
для того, щоб хтось над цим непростим 
запитанням хоча б задумався. І знай-
шов сам для себе відповідь на нього. І 
тоді свічка пам’яті, можливо, зігріє його 
трохи захололе серце. І вже ніколи не 
погасне.

олександр кАЗьвА

Не оминула цю дату й чортківська 
спільнота – біля пам`ятної стели на 
центральному кладовищі міста у День 
пам`яті жертв Голодоморів зібралася 
громада на чолі з головами райдерж-
адміністрації Я.Стецем та райра-
ди Р.Чортківським, їх заступниками 
І.Стечишиним, Л.Хруставкою, міським 
головою М.Вербіцьким на мітинг-
реквієм і заупокійну панахиду. 

Представники влади, політичних і 
громадських організацій, інтелігенція, 
молодь  Чортківщини разом із духовен-
ством склали щирі молитви за невинні 
душі закатованих голодом. А рівно о 
16-й год., разом із усією Україною, за-

світили поминальні свічки й поставили 
їх, а також вінки, біля підніжжя хреста 
монумента на честь жертв голоду. Зву-
чали того дня й промови з уст духовних 
наставників – митрофорного протоіє-
рея, пароха церкви Святої Покрови о. 
М.Левковича та декана Чортківського 
деканату УГКЦ о. А.Мельника. Від іме-
ні молоді чортківського краю виступили 
школярі міста з поетичним словом, лу-
нали сумними мелодіями пісні.

Словами, винесеними в заголовок: 
“Тоді нас міг врятувати хліб, тепер вря-
тує пам`ять”, – підсумувала свій виступ 
перед тими, хто прийшов віддати дани-
ну пам`яті усім полеглим від геноциду 

у не так уже й далеких 1932-1933 р.р., 
начальник відділу з гуманітарних питань 
виконавчого апарату райради Т.Яблонь. 
Добровільно, усвідомлено український 
громадянин повинен запалити свічу 
як знак пам`яті про мільйони невинно 
убієнних найстрашнішою зі смертей 
– Голодом. Саме так – із доброї волі, 
пам`ятаючи минуле, а не від примусу, 
мають горіти поминальні свічки по всій 
Україні, у кожному населеному пункті, на 
вікні кожного будинку, бо ж ми є народ, 
що пам`ятає свою історію і не дозволить 
забути її прийдешнім поколінням.

оксана свистУН
Фото ореста ЛиЖеЧки

Данина пам`яті

Тоді нас міг врятувати хліб, 
тепер врятує пам`ять

в останню суботу листопада весь український народ 
вкотре відзначив сумні роковини трагедії, що мала місце 

в історії нашої країни, – Голодомору.

Не забули. Але  чи  пам`ятаємо? 
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Славетні землякиДо свята

Літопис

Позаминулої середи, 23 листопада, в актовій залі пе-
дагогічного училища ім. О.Барвінського зібралися поша-
новувачі дивосвіту слова українського на уже традиційний 
вечір пам’яті першої голови товариства «Просвіта» Чорт-
ківського педагогічного училища Надії Процьків, котра за-
вше, власним прикладом, вчила молоде покоління люби-
ти рідне слово, оберігати його, влаштовуючи мистецькі 
зустрічі з відомими творчими особистостями. А гостею 
чортківчан, головною героїнею того вечора була наша 
землячка (родом зі с. Ридодуби), на сьогодні – киянка, 
лауреат багатьох літературних премій, відома українська 
письменниця Теодозія Зарівна. І так, як «…осінь – вперта 
піаністка…» приваблює своєю неповторністю і незбагнен-
ністю, так і дивовижні перли поезії та прози неординар-
ної особистості, котрої «…душа, як плівка незасвічена, за 
мить відновлюється знов…», полонять нас насолодою. 

У залі панував дух мистецького слова Теодозії Зарівної. 
Присутні защораз намагалися сягнути глибин її витонче-
ної лірики та прози; збагнути ускладнену поетичну мову, 
насичену метафорами. Читаючи твори талановитої зем-
лячки, учасники зустрічі ділилися надзвичайними вражен-
нями від найвишуканіших граней її таланту, суголосними 
з музикою. «Блажен Господь, що створив людей пишучих. 
Дехто із них вивчився цього мистецтва у довершеності. 
Інакше ми були б позбавлені насолоди з насолод…» – так 

сказала Т.Зарівна про хорошу літературу. А ми – сучасни-
ки – поціновувачі писемного мистецтва – щиро говоримо, 
що ці слова стосуються саме творчості пані Теодозії. 

Та, мабуть, найвищий акцент ставився того вечора на 
романі Теодозії Зарівної «Вербовая дощечка», який увій-
шов у топ-трійку кращих книг 2008 року за рейтингом 
«ЛітАкценту» та був номінований спочатку на Шевченків-
ську премію. Глибинність осмислення часу, історії, життя 
– елегійно щемлива, як народна пісня українська, в якій 
переплітається різнобарвна гама відчуттів і переживань 
людських. Витвір виявився приголомшливим. «Дай сказа-
ти лишень потрібне, не більше і не менше, не вчини наді 
мною суд тільки тому, що не знаю межі дозволеного», – 
звернулася авторка до Бога вже з перших сторінок. На 
єдиному подиху вона плавно оповіла історію роду – долі 
трьох жінок, мимохідь зауважуючи до болю актуальне — 
«народ не з’являється помежи боями і зборами, його, 
мов немовля, треба доглядати і вдень, і вночі. Тоді лиш є 
надія». Саме так, у двох словах, можна окреслити сюжет 
роману – жіноча доля. У романі знайшли місце кращі риси 
української ментальності – щирість, доброзичливість, ду-
шевна відкритість, здатність до глибоких і сильних почут-
тів, навіть відчайдушність до самозабуття – тільки б в ім’я 
належної мети. І водночас – без іронії чи нарікань, від-
верто – наші ж таки вади: вайлувата інертність, небажан-
ня вийти за межі окреслених координат світогляду. Твір 
пересипаний піснями – тими, які прийшли із дитинства, і 
тими, яких не чули ніколи, які неодмінно зачеплять якусь 
змовклу чи навіть обірвану струну душі людської. У романі 
авторка висвітлює ще й поняття історичної правди (діяль-
ність УПА), та немає тут ні політики, ні трагічного пафосу. 
Є щось таке, схоже на колишній дотик до оголеного не-
рва, та вже не болить, залишився лише сумний спогад.

Ось таку в’язку відгуків озвучували ті, хто занурював-
ся у творчий доробок Теодозії Зарівної, гортав сторінки 
роману із якимось незбагненним відчуттям відсторо-
нення від буденності, вчитуючись у кожен рядочок: член 
обласної ради товариства «Просвіта» Ганна Савка (до 
речі, Т.Зарівна її учениця), очільниця районної «Просві-
ти» Стефанія Басараба, голова просвітянського осередку 
Чортківської музичної школи Світлана Шарун, головний 
редактор журналу «Золота пектораль» Володимир Пого-
рецький, викладачі та студенти педагогічного училища. 
Кожен виступ переплітався цілою низкою запитань і від-
повідей. Та при завісі зустрічі мимоволі виринала думка 
про те, що вдвічі ціннішими стають подібні книги – про 
«людей, що тримають образ Божий». Після їх прочитання 
знову хочеться вперто вірити в краще у людях, яких зу-
стрічаєш на життєвому шляху. Адже це так просто: «Лиш 
полюбити цей світ, що існує собі паралельно до тебе. 
Лиш полюбити…».

За чудовий літературно-мистецький вечір щира дяка 
невтомній активній громадській діячці, члену товариства 
«Просвіта» Христині Яремчук й усім, хто долучився до ор-
ганізації зустрічі. 

На знімку: Теодозія Зарівна (зліва) і Христина Яремчук 
тетяна ЛЯкУШ

У приймальні військового комісара 
та й в самому кабінеті людно – багато 
клопотів у Леоніда Рішардовича, адже 
він, як начальник гарнізону, опікується 
військовослужбовцями п`яти районів: 
Гусятинського, Заліщицького, Бучацько-
го, Борщівського й нашого. З першого ж 
огляду кабінету можна зрозуміти, якими 
категоріями дорожить людина, що його 
займає. У п. Підручного на чільномі місці 
портрет родини, багато військової атри-
бутики – те, чим живе військовий комі-
сар району.

Розкривати тему, нами підняту, наш 
співбесідник починає зі самих азів, тоб-
то із школи, де й починається форму-
вання майбутнього українського воїна. 
І відразу ж – виокремлює наявні про-
блеми, хоча й із заувагою, що вже спо-
стерігаються невеликі напрацювання з 
їх подолання:

– Є проблеми із матеріальним за-
безпеченням кабінетів допризовної під-
готовки юнаків у навчальних закладах 
району. Наприклад, у школах немає 
навчальної зброї. Як же відбувається 
процес навчання? Поки що знайшли 
єдиний вихід із ситуації: вчителі ДПЮ 
шикуються у чергу за моїм особистим 
подарунковим автоматом Калашникова, 
який я надаю їм в користування. Лише 
два навчальних заклади – медколедж і 
ВПУ – вирішили це питання кардиналь-
но: виділили кошти, закупили навчальну 
зброю (автомати), яка зараз є у вільно-
му продажу, без відповідних дозволів. 
Такої якості обладнані класи військової 
підготовки є на сьогодні лише у цих 
освітніх закладах. Щодо якості викла-
дання ДПЮ та навчання хлопців і дівчат, 
то хочу відзначити як спеціаліста висо-
кого рівня викладача ДПЮ медколеджу 
підполковника запасу Романа Оресто-
вича Побуринного.

Під час розмови із головним військо-
вим нашого району ми цікавилися також 
таким непростим питанням, як вихован-
ня підростаючого покоління та форму-
вання у свідомості юних позитивного 
ставлення до солдатського обов`язку.

– Формувати позитивний імідж армії 
потрібно у дітей ще змалку, – висловив 
свою думку підполковник Л.Підручний. 
–  У військкоматі посади виховника не-
має, але активно допомагає нам у цьому 
питанні підполковник запасу С.Осадца. 
Він неодноразово виступає у навчаль-
них закладах, а також по радіо, його 
статті друкуються у ЗМІ. Підполковник, 
як батько, опікується тими, хто, піддав-
шись його авторитету, поєднав свою 
подальшу долю із армією, слідкує за їх-
німи успіхами у навчанні, просуванням 
по службі. Не без його напутнього сло-
ва цьогоріч виявили бажання вступати 
у вищі навчальні заклади військового 
спрямування десять чортківчан, вісім із 
яких пройшли відбір і зараз здобувають 
вищу освіту.

Розмова плавно перейшла до питань 
власне військового обліку юнаків і при-
зову: 

– З нового року будемо брати на вій-
ськовий облік юнаків 1995 р. н., тепер 

це називається “приписка до призовної 
дільниці Чортківського району”. Даний 
облік призовників ведуть сільські, се-
лищна ради, тому багато залежить саме 
від добросовісності роботи її працівни-
ків. Хочу відзначити, що з даного питан-
ня є плідна співпраця зі сільськими го-
ловами, особливо сіл Товстеньке, Біла, 
Косів. Є взаєморозуміння і з такими 
навчальними закладами, як ЗОШ № 4, 
медколедж, які своєчасно подають не-
обхідні документи. До речі, варто зазна-
чити, що директор останнього Л.Білик 
допомагає нам, військовим, у багатьох 
питаннях, можливо, тут спрацьовує ще 
й те, що Любомир Степанович носить 
звання генерала козацького війська. На 
базі медколеджу, зауважу, обладнано 
дільницю оповіщення. Л.Білик допо-
магає військовій частині у передплаті 
преси, подарував комп`ютерну техніку, 
телевізор й ін.

– Нещодавно закінчився цьогоріч-
ний осінній призов. Ми відправили у 
армію п`ятдесят чотирьох хлопців, від-
сотків тридцять з яких  із вищою осві-
тою. Сьогодні юнаки йдуть в лави ЗСУ 
із задоволенням. Якщо раніше спосте-
рігалася тенденція масового намагання 
призовників втекти, ухилитись від сво-
їх обов`язків, то зараз якраз навпаки. І 
особливо приємно, що служити йдуть 
хлопці з вищою освітою. Це, зокрема, 
пов`язано із тим, що для влаштування 
на державну роботу, чи то ДПІ, чи СБУ, 
чи МВС потрібно мати армійський до-
свід. Цьогоріч в армію не потрапили 
хлопці, котрі не мають закінченої серед-
ньої освіти (лише 9 класів ЗОШ). Таких 
осіб ЗСУ уже не потребують, адже тех-
ніка з кожним роком стає все складні-
шою, комп`ютеризованою, а ці юнаки не 
мають відповідного рівня знань. Їх зара-
ховуємо в резерв. 

Поступово збройні сили “стають на 
ноги”, відновлюється навчальна база 
для солдатів. От  тепер ми відправили в 
навчальну частину в Гайсин для навчан-
ня на водіїв більшість з призовників. 
Значна їх кількість повернеться служити 
у нашу військову частину А-1915.

Не оминули під час спілкування і теми, 
яка сьогодні досить часто обговорю-
ється у нашому суспільстві, – здоров`я 
юних. Військовий комісар поділився 
своїми спостереженнями, обгрунтова-
ними висновками лікарів після прове-
дення медоглядів призовників:

– Здоров`я, правду кажучи, у молоді 
погіршилося, ідеально здорових хлоп-
ців дуже мало. Спостерігаються такі 
захворювання, як плоскостопість, ско-
ліоз, великі проблеми із зобом. А ще, 
як не дивно, багато худих, таких, що 
недобирають ваги згідно з нормою. Їх 
відправляємо на “дохарчування” (смі-
ється), даємо відтермінування від служ-
би на рік. Добрим словом хочу згадати 
начальника відділу охорони здоров`я 
РДА Я.Ратушняка, медпрацівників нашої 
ЦКРЛ, які працюють у медкомісії, обслу-
говують військовослужбовців. Вони за-
вжди з розумінням ставляться до наших 
проблем.

Поділився Л.Підручний з кореспон-
дентами районки своїми клопотами, 
які він мав би вирішувати як начальник 
Чортківського гарнізону: 

– “Притчею во язицех” є питання за-
безпечення  військовослужбовців жит-
лом. У нашому місті залишилося т. зв. 
22-е містечко – територія колишньої 
військової частини, яку скоротили. Там 
є будівлі, які можна було би за наяв-
ності коштів переобладнати під житлові, 
адже проведені усі комунікації. Плану-
валося на цій же місцевості будівництво 
гуртожитку для військовослужбовців за 
контрактом. Але поки що задумане за-
лишається невиконаним – усе через не-
сприятливе фінансове забезпечення.

Та сподіваємося, що в скорім часі дане 
питання буде розв`язано, бо відчуваємо 
розуміння і з боку голови райдержад-
міністрації Я.Стеця, й голови райради 
Р.Чортківського, військового комісара 
Тернопільської області О.Довгалюка.

Знову ж таки у кошти впирається ви-
рішення перекриття приміщення допри-
зовної дільниці, що є нагальною пробле-
мою на сьогодні. На даний час вдалося 
роздобути шифер, тепер потрібно ще 
закупити дерево для заміни дерев`яних 
частин покрівлі. Маємо надію, що навес-
ні ту будівлю все ж таки перекриють.

Проблем і турбот у нашого співроз-
мовника, як бачимо, немало. Допомагає 
у їх вирішенні ввірений йому колектив. 
Всього у підпорядкуванні підполковни-
ка п`ятнадцять осіб, троє з яких – вій-
ськові: його заступник майор В.Чуба, 
відповідальний виконавець прапорщик 
О.Дерманський, представник 162-го те-
риторіального центру комплектування 
військовослужбовцями за контрактом 
прапорщик Абідін. Керівник дякує за від-
мінну службу і проявлений професіона-
лізм усім вищеперерахованим особам. 
Відзначив Л.Підручний також і сумлінну 
працю держслужбовців-жінок, котрі  тру-
дяться у районному військкоматі. 

– 20 років працює у Чортківському 
РВК А.Анісімова, очолює відділення вій-
ськового обліку військовозобов`язаних 
запасу. Вона настільки грамотний спе-
ціаліст, що й мені не соромно спитати у 
неї поради, – запевняє Леонід Рішардо-
вич. І продовжує: – Відділенням обліку 
офіцерів запасу керує Л.Казачкова, ко-
тра проявляє доброзичливе ставлення 
до кожного пенсіонера Міноборони. 

Як підсумок нашого спілкування з вій-
ськовими про сучасні реалії військової 
служби, можна сказати відомою фра-
зою: не все так погано у нашому домі. 
Проблем, звісно, немало у молодого 
війська молодої ще держави. Тому на-
передодні Дня Збройних сил України 
хочеться побажати усім нам розуміння 
й далекоглядності, вираженої у словах 
відомого полководця, імператора Напо-
леона Бонапарта: народ, який не хоче 
годувати свою армію, незабаром году-
ватиме чужу.

оксана свистУН
Продовження теми – інтерв`ю із ко-

мандиром частини м. Чортків – у на-
ступному номері

Двадцять років на сторожі незалежності, 
або Сучасні реалії військової служби

військові ліцеїсти
Ці хлопці – Сергій Абрамчук і Ан-

дрій Запасний (обидва з Шульганівки), 
Степан Корчинський з Мухавки, Андрій 
Кривка, Олексій Маринюк, Олександр 
Мармус, Ігор Слободян, Микола Се-
менків, Валерій Фомін, Сергій Чебан, 
Вадим Підручний, Микола Горбань, 
Тарас Провальний, Віктор Недокус (усі 
з Чорткова), а також інші патріотично 
виховані вчорашні учні, бачили себе в 
лавах Українського війська командира-
ми. Їх підтримували в сім`ях – і юнаки 
були окрилені ідеєю захисту молодої 
держави Україна. Натепер у військових 

ліцеях навчаються: рідні брати Олег і 
Андрій Мальовані зі с. Стара Ягільниця, 
Тарас Шманько, Василь Різак, Микола 
Дзьоник, Оксана й Ольга Кирилишин 
(всі п`ятеро з Чорткова). Маємо в об-
ласті єдиний Коропецький військовий 
ліцей, що в Монастириському районі. 
Там навчаються юнаки та юнки, які за-
кінчили дев`ять класів загальноосвітньої 
школи. Цьогоріч ліцей випустив своїх 
перших випускників. Хочу зазначити, що 
Міністром оборони України дозволено 
вступати по закінченню військового лі-
цею й до цивільних навчальних закла-
дів. Проте більшість випускників вступає 

до військових академій, університету та 
інститутів, у котрих треба навчатися й 
служити чотири-п`ять років. Тож виби-
райте, адже військових ліцеїв є в Україні 
більше двадцяти.

степан осАДцА, 
уповноважений райвійськкомату, 

ветеран військової служби
На знімках: Коропець, військові ліце-

їсти, поміж них – Тарас Шманько.
(Далі буде)

Спадкоємці звитяги
Нині, напередодні 20-річчя Збройних сил України, 
з ініціативи нашого позаштатного автора, відомого 

у краї своєю напрочуд відданною «прив`язкою» до армії, 
започатковуємо серію публікацій про вояків – вихідців 

з теренів Чортківщини.

«… Душа, як плівка 
незасвічена…»



N 49 (8333), 2 грудня 2011 року

Різне6

6 грудня. Тривалість дня – 8.13. Схід – 7.42. Захід – 15.55. День Збройних сил України. Іменини святкують Григорій, Олександр

Ринок праці

СтривоженоНовини в законодавстві

Наприклад, у США (штат Нью-Йорк) 
91 відсоток 16-літніх учнів вживають ал-
когольні напої. У Канаді близько 90 від-
сотків учнів 7-9 класів вживають спиртні 
напої. У ФРН 1 відсоток дітей віком 8-10 
років у стані алкогольного сп’яніння за-
тримується поліцією.

Хтось може подумати, що це ж десь 
там – далеко-далеко, в чужих краях.

Яка ж ситуація в нашій рідній Украї-
ні? Одразу наголосимо – катастрофічна. 
Україна за сумним показником спожи-
вання алкоголю впевнено виходить на 
перше місце в світі.

Сьогодні рівень споживання алкоголю 
в Україні є одним із найвищих на пла-
неті й становить близько 12-13 літрів 
абсолютного спирту на душу населення 
за рік (за неофіційними даними – це 20 
літрів).

За даними ВООЗ (Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я) на 2010 рік, 
Україна займає перше місце в світі за 
вживанням алкоголю серед дітей та мо-
лоді: 40 відсотків дітей у віці від 14 до 
18 років вже залучені до систематично-

го вживання алкоголю.
За останні 10 років кількість осіб, 

що знаходяться в залежності лише від 
пива, зросла в 10-12 разів! Проте наше 
законодавство не визнає алкогольним 
виробом пиво, тим самим позбавляючи 
населення країни захисту від алкоголі-
зації.

Україна, згідно з даними досліджен-
ня Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, у рейтингу споживання ал-
коголю неповнолітніми посідає перше 
місце у світі. Фактично вживати спиртні 
напої у нас починають у віці 10—13 ро-
ків. Тому не дивно, що, за статистикою 
Міністерства охорони здоров’я, 60 від-
сотків дитячих отруєнь спричинені саме 
алкоголем. За такого стану справ укра-
їнці в найближчому майбутньому ризи-
кують стати ледь не найбільш питущою 
нацією на планеті.

Особливо вражає той факт, що ба-
гато українських дітей уперше чарку 
отримали з рук своїх же батьків, зна-
йомство з алкогольними напоями від-
бувається здебільшого в домашньому 

колі під час застіль. При цьому дорос-
лі часто не усвідомлюють того, що діти 
в усьому їх наслідують. Тому не дивно, 
що алкогольне застілля у свята й дні на-
родження сприймається ними як цілком 
природне явище. От тільки наслідки та-
кого наслідування надто серйозні. Адже 
дитячий організм дуже чутливий до ал-
коголю навіть у невеликих дозах. 

Сьогодні діти, а завтра – дорослі. Від 
нас усіх залежить подолання цієї «хво-
роби». Працівниками служби спільно з 
працівниками РВ УМВСУ, кримінальної 
міліції у справах дітей, а також іншими 
відділами молодіжних структур, здій-
снюються перевірки, рейди місцями, де 
збираються неповнолітні. Адже бувають 
випадки, коли одні неповнолітні навча-
ються, а їхні однокласники, одногруп-
ники сидять у барах і розпивають алко-
гольні напої, пиво. Таких неповнолітніх 
притягаємо до адміністративної відпові-
дальності – як і тих осіб, котрі продають 
шкідливу продукцію неповнолітнім. На 
жаль, ті, що продають, не задумуються: 
що буде? які наслідки? Для них основне 
– виручка, а не совість. Адже головне — 
не лікувати наслідки вживання спиртних 
напоїв, а вчасно їм запобігти шляхом 
обмеження доступу неповнолітніх до 
алкоголю та з допомогою грамотної ви-
ховної роботи в школі та вдома.

служба у справах дітей 
Чортківської райдержадміністрації

Державна служба зайнятості відповід-
но до Законів України “Про зайнятість 
населення” та “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні” сприяє 
трудовій реабілітації та працевлаштуван-
ню громадян із особливими потребами 
з урахуванням рекомендацій медико-
соціальної експертної комісії на вільні та 
новостворені або пристосовані для них 
робочі місця, заявлені підприємствами. 
З початку цього року до центру зайня-
тості за сприянням у працевлаштуванні 
звернулось 50 осіб із обмеженими фі-
зичними можливостями, 23 із них пра-
цевлаштовані, в тому числі два безро-
бітних   отримали одноразову допомогу 

з безробіття для зайняття підприєм-
ницькою діяльністю, 4 особи підвищува-
ли свою кваліфікацію. За відсутності на 
ринку праці відповідної роботи 26 осіб 
протягом січня-жовтня ц. р. отримували 
виплати допомоги з безробіття.

Районна служба зайнятості розширює 
позитивний досвід спілкування з робо-
тодавцями, щоб особи з обмеженою 
працездатністю працювали на робочих 
місцях відповідно до вимог їхніх індиві-
дуальних програм реабілітації. Крім того, 
постійно інформуємо про можливості ор-
ганізації профнавчання безробітних гро-
мадян з інвалідністю, зокрема й шляхом 
стажування чи навчання безпосередньо 

на робочому місці. Для привернення 
уваги суспільства до проблем осіб із об-
меженою працездатністю, надання допо-
моги у їх працевлаштуванні, підвищенні 
ефективності та якості соціальних по-
слуг тим із них, які бажають працювати, 
центром зайнятості постійно проводять-
ся семінари, ярмарки вакансій. Такими 
послугами в цьому році скористалось 
49 осіб. На засіданнях “круглих столів”, 
тематичних семінарах розглядаються 
питання сприяння працевлаштуванню 
осіб із обмеженою працездатністю. Інди-
відуальний підхід до потреб і побажань 
дозволяє знайти можливість допомогти 
кожній людині. Працівники нашої служби 
добре розуміють, що допомогти людині 
можна  дивлячись на неї не як на відвіду-
вача чи клієнта, а як на особистість із 
певним досвідом роботи, знаннями, ін-
дивідуальними особливостями.

Люся совіНськА, 
заступник директора 

Чортківського РЦЗ

Здоров’я людини залежить від сис-
теми охорони здоров’я лише на 6-10 
відсотків, решта – майже 90 відсотків 
– від самої людини та її способу життя, 
а також невід’ємним фактором є вплив 
оточуючого середовища, тобто від так 
званої енергетики в державі (політичної, 
економічної, громадянської нестабіль-
ності). Провідне місце в інвалідизації 
займають серцево-судинні захворюван-
ня. Пізно діагностовано та неправильно 
лікована артеріальна гіпертензія най-
частіше призводить до важких усклад-
нень (інсульту, інфаркту). Отож, лише 
за допомогою корекції життєдіяльності, 
правильному підборі медикаментів мож-
на досягнути чіткого контролю за пере-
бігом захворювання зі значним змен-
шенням ускладнень, а на ранніх стадіях 
– повного виліковування.

Варто знати, що гіпертонічна хвороба 
скорочує тривалість життя та призводить 
до інвалідності, проте на початкових 
стадіях вона може ніяк не проявлятись 
і не впливати на самопочуття. Підвище-
ний артеріальний тиск спричиняє низку 
патологічних змін у серці, судинах, нир-
ках, сітківці, головному мозку, які при-
зводять до головного болю, погіршення 
зору, пам’яті, cну, зниження розумової 
діяльності, розвитку інфаркту міокар-
да та інсульту. Якщо ваш артеріальний 
тиск перевищує 140/90 мм рт. ст., при-
слухайтесь до порад лікаря. Широко ви-
знано, що заходами з корекції способу 

життя, які дозволяють знизити AT або 
серцево-судинний ризик, є: припинен-
ня тютюнопаління, зменшення ваги тіла, 
споживання солі, надмірного вживання 
алкоголю; застосування помірних фізич-
них навантажень; збільшення споживан-
ня фруктів, овочів і зменшення насиче-
них жирів. 

Куріння істотно збільшує загальний 
рівень серцево-судинного ризику, тому 
пацієнтам з гіпертензією, які курять, ра-
джу позбутися шкідливої звички. Над-
мірна кількість жиру в організмі також 
збільшує схильність до підвищення AT 
і гіпертензії. Отже, потрібні регулярні 
помірні аеробні фізичні навантаження; 
до прикладу – ходьба, оздоровчий біг 
або плавання. Якщо гіпертензія погано 
контролюється, від інтенсивних фізичних 
навантажень слід утриматися до призна-
чення відповідної медикаментозної те-
рапії. Дані епідеміологічних досліджень 
дозволяють припустити, що споживан-
ня кухонної солі також робить внесок у 
підвищення AT. Дослідження пацієнтів з 
гіпертензією свідчать: зменшення спо-
живання солі до 4,7-5,8 грамів на добу 
з початкового рівня близько 10,5 г до-
зволяє знизити рівень AT у середньо-
му на 4-6 мм рт. ст. Отож, слід уникати 
підсолювання їжі (вочевидь солоної) та 
споживати більше продуктів, приготов-
лених безпосередньо з натуральних 
складників; включати продукти, котрі 
містять калій (печена в лушпинні карто-

пля, сухофрукти, особливо родзинки, 
курага, банани), овочі, рибу; зменшити 
вживання насиченого жиру і холестери-
ну. Існує лінійний зв’язок між споживан-
ням алкоголю, рівнями AT і поширеністю 
гіпертензії в популяції. Крім того, високі 
рівні споживання алкоголю асоціюються 
з високим ризиком інсульту, особливо в 
разі епізодичного зловживання.

Зауважте, заходи з корекції спосо-
бу життя забезпечують профілактику 
серцево-судинних ускладнень у пацієн-
тів з гіпертензією, але вони не повинні 
без потреби затримувати початок ме-
дикаментозного лікування, особливо в 
пацієнтів з високим ступенем ризику. 
Препарати для лікування артеріальної 
гіпертензії потрібно приймати постійно, 
не припиняйте їх прийом самостійно, не 
порадившись із лікарем. Не призначай-
те собі лікування, почувши телевізійну 
рекламу, або за порадою рідних і дру-
зів. Харчові добавки, магнітні браслети 
тощо не замінюють лікування. Уникнути 
розвитку інфаркту міокарда та інсульту 
можна лише за допомогою лікарських 
препаратів. Зміна способу життя вима-
гатиме від вас повсякденних постійних 
зусиль. Ваші звички формувались упро-
довж багатьох років, тому ви не зможе-
те позбавитись їх одразу. Ставте перед 
собою реалістичні цілі, йдіть до них крок 
за кроком. Лише від вас та вашого став-
лення до власного здоров’я залежить 
успіх у лікуванні гіпертонічної хвороби 
та профілактиці її ускладнень.

олексій ГРицик, 
лікар-терапевт

У  жовтні  ц. р.  набрав чинності ряд 
Законів України, в т.ч.:

– Про заходи щодо законодавчого забезпечення рефор-
мування пенсійної системи, яким регулюються питання 
формування накопичувальної системи пенсійного страху-
вання, максимальний розмір пенсії, а також внесення змін 
у ряд законів України, зокрема стосовно збільшення пен-
сійного віку для жінок, страхового стажу, граничного віку 
перебування на державній службі жінок і чоловіків тощо.     

– Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок де-
фекту в продукції, який регулює відносини щодо відпо-
відальності за шкоду (тобто каліцтво, інше ушкодження 
здоров’я або смерть, пошкодження або знищення будь-
якого об’єкта права власності користувача), завдану по-
терпілому внаслідок дефекту в продукції, яка введена в 
обіг в Україні. 

– Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення правового регулювання забез-
печення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, 
яким внесено зміни до житлового кодексу України (законо-
давчо закріплено право громадян на приватизацію житло-
вих приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності 
територіальних громад), законів України «Про приватиза-
цію державного житлового фонду», «Про забезпечення ре-
алізації  житлових прав мешканців гуртожитків», які по суті, 
прирівняли  право на приватизацію  житлових приміщень 
вищеназваних типів гуртожитків до приватизації квартир 
(будинків) державного житлового фонду.

– Про протидію торгівлі людьми, яким визначено 
організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми; 
основні напрямки державної політики та засади міжнарод-
ного співробітництва у цій сфері; повноваження органів 
виконавчої влади; порядок встановлення статусу  осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання до-
помоги таким особам.

 Рекомендуємо звернути увагу на постанову Верховної 
Ради України «Про рекомендації парламентських слухань  
на тему «Про державну політику щодо вирішення пробле-
ми повернення та компенсації втрачених (знецінених) за-
ощаджень громадян», якою зокрема рекомендовано Ка-
бінету Міністрів України невідкладно внесли на розгляд  
Верховної Ради України доопрацьований проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про дер-
жавні гарантії відновлення заощаджень громадян України» 
щодо створення Реєстру вкладників заощаджень грома-
дян і Реєстру страхувальників та застрахованих осіб», 
розробити та внести на розгляд  Верховної Ради Украї-
ни нову редакцію Закону України «Про державні гарантії 
відновлення заощаджень громадян України», що перед-
бачала би запровадження ефективного механізму  повер-
нення заощаджень  громадян, спрямованого на підтримку 
їх купівельної  спроможності та вирішення питань життє-
забезпечення вкладників, у проекті Закону України «Про 
Державний бюджет на 2012 рік» передбачити на дані цілі 
не менше 3 млрд. грн. із подальшим  щорічним збільшен-
ням зазначеної суми, а також визначення механізму від-
новлення грошових заощаджень громадян України, помі-
щених в установи Ощадного банку України та колишнього 
Укрдержстраху протягом 1992-1994 років і які знаходились 
на рахунках не менше  одного повного календарного року 
в період 1992-1995 років.

ірина ЖиГУНовА,
начальник Чортківського 

районного управління юстиції

до відома суб’єктів 
господарювання району!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
29 вересня 2010 року № 878 «Про здійснення розрахун-
ків за продані товари (надані послуги ) з використанням 
платіжних засобів» повідомляємо, що суб`єкти господа-
рювання, які провадять діяльність у сфері продажу това-
рів, громадського харчування та послуг і які відповідно 
до закону використовують реєстратори розрахункових 
операцій, повинні здійснити перехід на обов’язкове 
приймання спеціальних платіжних засобів для здійснен-
ня розрахунків за продані товари (надані послуги):

до 31 грудня 2011 року
– суб’єкти господарювання, включаючи суб’єкти ма-

лого підприємництва, які провадять господарську діяль-
ність у населених пунктах із чисельністю населення від 
25 до 100 тис. осіб.

Кількість платіжних терміналів повинна становити не 
менше ніж 50 відсотків кількості РРО, а у разі наявності 
одного РРО госпсуб’єкт зобов’язаний забезпечити при-
ймання спеціальних платіжних засобів.

Окрім того, Кабмін розпорядився звільнити від обо-
в’язкового приймання спеціальних платіжних засобів 
для здійснення розрахунків за продані товари (надані 
послуги) заклади громадського харчування закритого 
типу, які обслуговують певний контингент споживачів, 
зокрема особовий склад Збройних сил та інших вій-
ськових формувань, студентів, учнів і викладачів ВНЗ, 
професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних за-
кладів, працівників промислових підприємств, підпри-
ємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв.м (крім 
автозаправних станцій), а також госпсуб’єкти, які прово-
дять госпдіяльність у населених пунктах із чисельністю 
населення менш ніж 25 тис. осіб.

Неповнолітні стають заручниками 
алкоголю. І що далі?..

Учені всього світу протягом майже сорока років все гучніше 
і тривожніше заявляють про небезпеку, яка підстерігає 
підростаюче покоління. мова йде про всезростаючий 

розмах споживання спиртних напоїв неповнолітніми.

Служба зайнятості – людям із особливими потребами
Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують 
справедливого соціального захисту і створення таких умов 

життя, щоб успішно інтегруватися в суспільстві. тому службою 
зайнятості  приділяється особлива увага та впроваджуються 

нові підходи до вирішення проблем зайнятості та 
працевлаштування осіб із обмеженою працездатністю.

Здоров`я

Гіпертензія лікується
Економіка



08.30 Укравтоконтинент
08.50 Корисні поради
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Атака магії
11.00 Ближче до народу
11.30 Кумири і кумирчики
11.55 Біатлон. Естафета (чол.)
13.00 Караоке для дорослих
13.50 Шеф-кухар країни
14.40 Маю честь запросити
15.30 Х/ф “Людина з буль-
вару Капуцинів”
17.05 Золотий гусак
17.35 Біатлон. Естафета (жін.)
18.50 Діловий світ
19.30 “Это было недавно, это 
было давно...” М.Задорнов
20.50 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 На олімпійський 
Лондон
23.50 Оперативний об`єктив

07.35 М/ф
08.00 Холостячки
09.05 Лото-забава
10.05, 10.30 М/с 
10.55 Дикі і смішні
11.20 Хованки
12.10 Т/с “Незвична сім`я”
13.45 Шість кадрів
13.55 Смакуємо
14.20 Я так живу
14.55 Х/ф “Операція “И” та 
інші пригоди Шурика”
16.40 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”    19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Кохання-зітхання”
22.15 10 кроків до кохання
23.15 Світське життя

06.20 Бокс. Володимир 
Кличко – Жан-Марк Мормек
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.00 «Ранкова пошта»
10.35 Неділя з Кварталом
11.30 «Смачна ліга»
12.25 Розсмішити коміка
13.25 Х/ф “Благословіть 
жінку”
16.00 Парад зірок
18.05 Х/ф “Я дочекалась”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Х/ф “Я дочекалась”
22.50 Х/ф “Знайомство з 
батьками”

07.10 Ера здоров`я
07.30 Корисні поради
07.45 На олімпійський Лондон
08.00 Шустер-Live
12.30 Глибинне буріння
13.00 Біатлон. Пересліду-
вання (чол.)
14.00 Феєрія мандрів
14.25 Майстер-клас
14.55 Біатлон. Пересліду-
вання (жін.)
15.55 В гостях у Д.Гордона
16.50 Зелений коридор
17.05 Світ атома
17.25 Золотий гусак
17.55 Творчий вечір 
А.Демиденка
19.50 “Это было недавно, это 
было давно...” М.Задорнов
21.00 Підсумки дня
21.35 Зворотний зв`язок
21.40 “Хай щастить вам...” 
До ювілею композитора, 
Народного артиста України 
І.Поклада
23.00 Ультра. Тема
23.45 Золота десятка 
М.Поплавського

07.25 Справжні лікарі 2
08.15 Світське життя
09.05 Хто там?
10.05 М/с “Русалонька”
10.30  М/с “Тімон і Пумба”
10.55 Світ навиворіт 2: Індія
11.50 Шість кадрів
12.30 Х/ф “Шахраї”
14.15 Х/ф “Ніжні зустрічі”
15.55 Велика різниця по-
українському
16.45 Практична магія
17.40 Х/ф “Операція “И” та 
інші пригоди Шурика”
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Москва сльо-
зам не вірить”
22.55 Х/ф “Довбень”

07.40 Формула кохання
08.35 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з натовпу
11.15 Найрозумніший
13.10 Х/ф “Терапія любов`ю”
15.10 КВН. Ювілей
18.05 Вечірній квартал
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Парад зірок
22.35 Бокс. Володимир 
Кличко – Жан-Марк Мормек

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.25 Здорове харчування
07.50 М/ф
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Феєрія життя
10.05 Д/ф «Барокова примха»
10.30 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.20 Біатло. Спринт (чол.)
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.40 Т/с «Епоха честі 2»
17.15 Біатлон. Спринт (чол.)
18.40 Магістраль
19.00 Наша пісня
19.45 Концерт «Магія 
Штрауса»
20.35 After Live
21.10 Плюс-мінус
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН            
07.15 М/с
10.00 Сімейні мелодрами
10.55 Не бреши мені
11.55 Чесно
12.50 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Розкрутка»
14.40 Тиждень без жінок
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.30 Не бреши мені
20.15 «Велика різниця по-
українському»
21.10 Х/ф «Довбень»
22.50 Х/ф «Гоп-стоп»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Д/с “Зрозуміти. Про-
бачити”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Судові справи
16.05 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полю-
вання» 
22.35 Велика політика

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Книга.ua
09.55 Легко бути жінкою
10.40 Країна якості
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Аудієнція
12.55 Крок до зірок
13.40 Х/ф «Де 042?»
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.40 Х/ф “Співробітник НК”
17.30 Т/с “Епоха честі 2”
19.00 Про головне
19.30 «Это было недавно, 
это было давно…»
21.25 Плюс-мінус
21.40 221. Екстрений виклик
21.55 Богатирські ігри
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с
10.10 Сімейні мелодрами
11.05  Не бреши мені
12.05 Чесно
13.00 Ілюзія безпеки
13.50 Т/с «Розкрутка»
14.50 Тиждень без жінок
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 23.35 ТСН 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні 
мелодрами
18.30  Не бреши мені
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 Чотири весілля
22.25 Здивуй мене
23.55 Х/ф “На глибині”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Д/с “Зрозуміти. 
Пробачити”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство 
вели...»
13.35 Детективи
14.15 Судові справи
16.05 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче 
полювання» 
21.35 Т/с «Свати 
5»
00.00 «Жадіб-
ність»

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.25 Здорове харчування
07.50 М/ф
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Легко бути жінкою
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Х/ф “Іди і дивись”
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.40 Х/ф “Калина червона”
17.30 Т/с “Епоха честі 2”
19.05 Атака магії
19.35 Майстри гумору Та-
рапунька і Штепсель. «Хви-
люйтесь, будь ласка…»
20.55 Офіційна хроніка
21.25 Плюс-мінус
21.45 Досвід
22.35 221. Екстрений виклик
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с
10.05 Сімейні мелодрами
11.00  Не бреши мені
12.00 Чесно
12.50 Ілюзія безпеки
13.40 Т/с «Розкрутка»
14.40 Тиждень без жінок
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 23.20 ТСН 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.30  Не бреши мені
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 Краса по-українськи
23.40 Х/ф “Останній вихід 
Супермена”

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Зрозуміти. Пробачити
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство вели...»
13.35 Детективи
14.15 Судові справи
16.05 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання» 
21.35 Т/с «Свати 5»
00.00 Секретні території

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради 
09.00, 21.00  Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Сьогодні – День 
Збройних сил України
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Хай щастить
12.45 Темний силует
13.00 Х/ф «Охоронець для 
доньки»
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Х/ф «Ідіот»
17.30 Т/с “Епоха честі 2”
19.00 Про головне
19.40  «Это было недавно, 
это было давно…» Г.Хазанов
21.25 Плюс-мінус
21.40 221. Екстрений виклик
21.55 221. Екстрений виклик
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/ф
10.10 Сімейні мелодрами
11.05 Не бреши мені
12.00 Чесно
12.55 Ілюзія безпеки
13.55 Т/с «Розкрутка»
14.50 Тиждень без жінок
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 23.45 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені 
20.15 Т/с «Інтерни»
21.40 Футбол. Апоел - Шахтар

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Зрозуміти. Пробачити
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство вели...»
13.35 Детективи
14.15 Судові справи
16.05 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання» 
21.35 Т/с «Свати 5»
00.00 Д/с “Моя країна”

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05, 11.25 Доки батьки 
сплять 
10.30 Шеф-кухар країни
12.25, 19.20 Право на захист
12.45, 19.40 Армія
13.00 Концертна програма 
«Не дай СНІДу шанс»
14.40 Вікно до Америки
18.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35 Урочистості з нагоди 
Дня Збройних сил України 
17.30 Т/с “Епоха честі 2”
19.00 After Live
19.50 Караоке для дорослих
20.35 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 221. Екстрений виклик
21.50 Футбольний код
22.30 Контрольна робота
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/ф 
09.25 Смакуємо
09.55 Світ навиворіт 2: Індія
10.50 Х/ф “Не може бути”
12.30 Х/ф «Жінка, не 
схильна до авантюр»
14.20 Х/ф «Закоханий і 
беззбройний»
16.00 Мама в законі
17.00, 19.30, 00.10 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.55 Х/ф “Мій коханий 
телепень”
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Холостячки
22.25 Ілюзія безпеки
23.25 Tkachenko.ua

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Клеймо”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Т/с “Найкрасивіша”
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дівоче полювання»
21.35 Т/с «Свати 5»
00.00 «Позаочі»
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7 грудня. Тривалість дня – 8.12. Схід – 7.43. Захід – 15.55.  День місцевого самоврядування. Іменини святкує Катерина

ПОНЕДІЛОК
6 грудня

ВІВТОРОК
7 грудня
СЕРЕДА

8 грудня
ЧЕТВЕР

9 грудня
П`ЯТНИЦЯ

10 грудня
СУБОТА

11 грудня
НЕДІЛЯ

5 грудня

Вважати недійсними

ДПІ інформує

гараж у кооперативі “Автолюбитель”; 
автомобіль Ауді-80; 
сира 2-кімнатна квартира біля “ОККО”.
Тел.: 098-521-38-90; 099-273-06-22. 

зведений накритий будинок в с . 
Білобожниця (Калинівщина), 0,06 га городу, є 
сад. Недорого. Терміново.

Тел.: 5-16-17; 5-15-35; 067-130-25-69; 
067-271-03-14.

1-кімнатна квартира.
Тел. 067-908-18-90.

власний будинок у Чорткові по вул. Шопена 
на 13 сотках приватизованої землі.

Тел. 096-793-71-71.

приватизована земельна ділянка пл. 0,10 га 
під забудову по вул. Бучацькій (район Золотарка).

Тел. 067-975-64-72.

автомобіль “Славута”, 2005 р. в.
Тел. 097-322-81-45.

автомобіль Хюндай-Акцент, 1,4, бензин, 
2008 р. в., 25 тис. км пробігу, вишневого кольору, 
на ходу, сервісна книжка. Ціна 11 300 у. о.

Тел. 096-410-48-01.

ПРОДАюТЬСЯ

Чортківське районне споживче товариство 
продає: будівлю, приміщення ковбасного цеху 
загальною площею 157 м кв., за адресою: м. 
Чортків, вул. Пітушевського, 8.

Аукціон із продажу відбудеться 15 грудня ц. 
р. о 10-й год. у приміщенні облспоживспілки за 
адресою: м.Тернопіль, Майдан Волі, 4, поверх 2, 
зал засідань.

Для участі в аукціоні учаснику необхідно по-
дати заяву встановленої форми, сплатити ре-
єстраційний внесок у сумі 170 грн. та завдаток 
(аванс) у розмірі 10 відсотків від стартової ціни 
не пізніше ніж за 3 дні до проведення аукціону.
Приймання заяв на участь в аукціоні закінчуєть-
ся за 3 дні до початку його проведення.

Довідки за тел.: 52-10-44 (Тернопіль);
2-13-64 (Чортків).

Товариство з додатковою відповідальністю 
“Чортківське АТП 1909”, яке розташоване за 
адресою: м. Чортків, вул. В.Великого, 31, має на-
мір одержати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціонарним дже-
релом паливної.

Валовий викид забруднюючих речовин в ат-
мосферу від процесу вироблення тепла для 
власних потреб становить – 0,106 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої ді-
яльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30  кален-
дарних   днів   із   дня опублікування інформації 
за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, рай-
держадміністрація.

РЕМОНТИ
якісно, недорого

Тел.: 067-689-19-07; 097-986-74-37

Скородинський цегельний завод 
відпускає високоякісну 

ліцензійну цеглу 
Можлива доставка власним 

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

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ТОВ “Бучачхлібпром” 
і ПАП “Агропродсервіс” 
закуповують від населення 

телички вагою до 150 кг 
за ціною 1 кг ж. в. – 15-16 грн.

Тел.: 2-12-01; 3-22-16

диплом серії ЗД за № 012917, виданий 
ЧМУ за спеціальністю “Лікувальна справа” 
1 березня 1994 р. на ім`я: НИКОЛИН Марія 
Миколаївна.

посвідчення громадянина, потерпіло-
го внаслідок аварії на ЧАЕС, серії ВП за 
№ 111976, видане Тернопільською ОДА 1 
березня 1993 р. на ім`я: КОЛОДІЙ Галина 
Володимирівна.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії ВП за № 
514348, видане Тернопільською ОДА 17 
грудня 2001 р. на ім`я: КУЦІЙ Тетяна Бори-
сівна.

7 грудня ц. р. о 10-й год. в актовій залі Чортківської районної ради буде 
проведено семінар за участю фахівців державної податкової інспекції у 
Чортківському районі на тему “Нові правила для спрощенців”.

Довідки за тел.: 2-33-59, 2-28-76.
 ДПі у Чортківському районі

до уваги підприємців-
єдинщиків – семінар!
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Вітання, оголошення8

8 грудня. Тривалість дня – 8.10. Схід – 7.44. Захід – 15.54. Іменини святкує Петро

Вітання

Колектив Полівецької ЗОШ І – ІІ ступенів 
щиро вітає з 60-річним ювілеєм 

директора ПАП “Полівці”
Мирослава Івановича ЧИРА.

У Вас минає славна дата,
Прожито стільки 
                     щедрих днів,
Отож, дозвольте привітати
І побажати сотню літ.
Хай кожен день 
                    дарує радість,
Хай сонце світить 
                        Вам завжди,

Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

Щиро вітаємо з ювілеєм волонтера 
благодійного фонду “Світ дітей”

Анну Олексіївну НЕТРЕБЮК.
У цей святковий, 
                         світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають 
                         Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.

Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.

З повагою та любов`ю – діти 
та їх опікуни.

Адміністрація, профспілка працівників 
культури вітають провідного бібліографа 

центральної бібліотеки 
Надію Василівну ЛУгОВУ

із золотим ювілеєм.
Ваш ювілей – щаслива дата, 
І сумніватись тут не слід. 
Нехай сьогодні наші привітання 
У серці Вашому залишать добрий слід. 
Отож, прийміть найкращі привітання 
Здоров’я, щастя на багато літ. 
Всю доброту, яка існує в світі, 
Всю радість, що живе серед людей, 
Найкращі всі, що до вподоби, квіти 
Даруєм Вам у цей святковий день. 
Нехай Господь завжди у поміч буде, 
А Мати Божа береже від зла. 
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, 
Радості земної і тепла.

Сердечно вітаємо із Днем народження 
директора Терцентру

Ларису Чеславівну ДАМАРАЦЬКУ.
Хай праця Вам 
                       дарує втіху,
І будні хай калиною 
                              цвітуть.
Пороги Ваші 
                  обминає лихо,
І почуття у серці довго 
                        ще живуть.
Живіть же радісно 
                            й багато,

Хай щастя з Вами дружить повсякчас.
Хай Ангел Вам вдарує свято
Ще не один щасливий раз!
З повагою – колектив адмінперсоналу.

Щиро вітаємо 
галину Петрівну НОВАК

зі c. Мухавка,
яка 27 листопада відзначила свій ювілей.

У день, коли Вам 70,
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці погожі гарні дні,
Бо Ви для нас – сваха, бабуся й мати.
І кращої немає на землі.
Ви всю свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям,
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров`я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас!

Із великою любов`ю – донька із зятем, 
внуки Наталя та Віталик, свати.

Парафіяни і церковний комітет УГКЦ 
с. Нагірянка вітають

отця Романа ШЛАПАКА
з Днем Ангела.
Бажаємо Вам, отче, міцного 

здоров`я, сили і терпіння, віри 
і любові, потіхи від дітей, по-
ваги від людей, Господнього 
благословення, опіки Пресвя-
тої Богородиці для Вас і Вашої 
родини.

Всечесний отче, 
            ми пишаємося Вами!
Всевишній хай оцінює 

                                                        Ваш труд,
А зерна ті, що сієте між нами,
Плодами слави Божої зійдуть!
Хай Ваш голос лине в дивовижний світ,
Хай Господь дарує щастя, 
                                        здоров`я, добробут
І пошану вірних на многая літ!

3 грудня святкуватиме 
70-літній ювілей

Марія Йосифівна ПИЛИПЕНКО.
В цей день святковий хочу побажати
Всього найкращого, що є на цій землі,
Щоб міцне здоров`я завжди було,
Щоб не закінчувалися щасливі дні.
Бажаю радості, добра, достатку,
А також злагоди в усьому і завжди.

Син Сергій.

Вітаємо з 60-річним ювілеєм 
Ірину Іванівну ЖУРАВІНСЬКУ

зі с. Шманьківчики.
Ювілей – прекрасна дата,
Є власний досвід, 
                бачиш сенс життя.
Тож дозвольте нам Вас 
                     щиро привітати,
Хай щасливим, світлим 
                      буде майбуття.
Ви не сумуйте, 
                  що літа минають,

Життя вквітчалося у зрілий цвіт.
Усі ми від душі Вам побажаєм
Прожити у здоров`ї добру сотню літ!
Хай день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
І в серці радість розквіта іскриста,
І мрії, задуми збуваються усі.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа. 

З повагою – чоловік, сини Тарас і Іван, 
невістки Таня і Жанна, внуки Михайлик, 

Віталій, Діанка і вся родина.

Вітаємо з ювілеєм директора 
ПАП “Полівці”

Мирослава Івановича ЧИРА.
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож, дозвольте привітати
І побажати сотню літ.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує здоров`я на довгі літа.

З повагою – виконком 
Полівецької сільської ради.

Щиро вітаємо з 89-річчям
Марію Миколаївну ПРОКОПІВ

із с. Бичківці.
Летять роки, 
            мов лебеді у вирій,
Життя іде, 
              його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання від душі:
Щоб поважали діти 
                          і внучата,
Щоб шанували люди 
                          все життя,

Щоб у хаті завжди був достаток
І Ви прожили років аж до ста!

З повагою – донька Леся і зять Іван, 
онуки Ігор, Михайло, галина, галина, 

правнуки Іринка, Артур, Ігор.

Зніму
3- або 4-кімнатну квартиру. 
Оплату і порядність гарантую.

Тел.: 066-331-41-55; 098-849-60-79

 
компанія проводить набір 

працівників.
У наявності 6 вакансій.

В залежності від посади –
з/п – 1800-3600 грн.  

  Звертатися за тел.:   (03552) 3-97-21; 
        096-964-95-47;   050-598-64-33

РОБОТА
На постійну роботу 

ПОТРіБЕН ПЕРукАР
Тел. 050-763-18-39

ПОДЯкА
Адміністрація та колектив середньої гру-

пи “Бджілка” дитячого закладу № 6 “Чебу-
рашка” висловлюють щиросердечну подяку 
депутату міської ради Ларисі Чеславівні ДА-
МАРАЦЬКІЙ за постійне надання допомоги 
в проведенні ремонту та всім батькам, які 

взяли активну участь.
1 грудня Лариса Чесла-

вівна відсвяткувала свій 
День народження. Від усієї 
душі зичимо Вам та усій 
Вашій родині злагоди, міц-
ного здоров`я, успіхів в усіх 
починаннях та справах на 
благо нашої України.

Щиро вітаємо з 45-літнім ювілеєм 
спільного подружнього життя

ганну Михайлівну і Сергія Карловича 
БАЧКІВ.

У день осінній дозвольте вітати
З ювілеєм прекрасним в житті.
І сьогодні вам в світлу цю дату
Побажати всіх благ на землі.
Хай ваш шлях лиш добром Бог устелить
Й береже від біди все й від зла.
Хай здоров`ям міцним вас наділить
Й плани втілить в реальне життя.
З повагою – сім`ї Ціхоцьких і Павлюків.

Щирі вітання із Днем Ангела засилають 
церковна рада, братство і сестринство, 
парафіяни церкви Архистратига Михаїла 

УГКЦ сіл Долина і Шульганівка 
отцю Роману гОНЧАРИКУ.

Всечесний отче! Прийміть 
щирі вітання у знак великої 
поваги до Вас як духовного 
провідника. У цей нелегкий 
час Ви несете людям слово 
Боже, робите все можливе 
для їх духовного збагачення. 
Ви здійснюєте вагомий вне-
сок у справу відродження 
духовних і утвердження хрис-
тиянських цінностей, ведете 

людей до спасіння, проповідуючи їм слово 
Боже. Дякуємо Богу за дар Вашого життя, за 
Ваше служіння, за зерна любові, милосердя, 
віри та надії, що засіваєте у наших серцях!

Зичимо Вам міцного здоров’я, радості та 
миру  у серці, твердості у вірі, ревності у любо-
ві, щедрих Божих Благословень та опіки Божої 
Матері. Многая літа!

Вітаємо із золотим ювілеєм 
галину Михайлівну КІЛИК

зі с. Коцюбинчики.
У день, коли Вам 50,
Ми Вас, рідненька, 
                     раді привітати.
У ці погожі гарні дні,
Бо Ви для нас – донька, 
   дружина, і бабуся, й мати.
І кращої немає на землі!
Ви усю свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям.

Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров`я міцне іще мали,
Ми молимо Бога за Вас!

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

Завтра святкує День народження 
лікар-педіатр дитячої поліклініки 

Чортківської ЦКРЛ
Анна Ярославівна СТРОЦЕНЬ.

Бажаємо добра 
                        і довголіття,
У кожній справі 
                       хай щастить,
Вік щедрий, 
         як калинове суцвіття,
У злагоді і радості 
                              прожить.
Хай доля буде, 
              як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа.

З повагою і любов`ю – колеги 
по роботі.

Дев`ятирічна Юлія Велиган отримала Ди-
плом управління освіти і науки облдержад-
міністрації – Гран-прі у ІІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 
“Безпека та мир в Україні”. 

Дівчинка лише цього року почала відвід-
у в а т и 
г у р т о к 
“Техніч-
на ес-
тетика і 
дизайн”, 
що діє 
при ра-
йонному 
к о м у -
нально-
му центрі 
науково-
технічної творчості та дозвілля учнівської 
молоді. Керівником вищезазначеного гуртка 
працює архітектор Ярослава Василівна Ду-
дяк. Саме вона зуміла оцінити оригінальність 

роботи своєї вихованки, розгледіла художній 
хист Юлії. Робота, відправлена на суд кон-
курсного журі, підкуповувала усіх, хто її спо-
глядав, своєю простотою й дитячою безпо-
середністю. Третьокласниця (Юля вчиться у 
3-му класі ЗОШ № 7) зобразила небесне сві-
тило усміхненим і з колосками замість про-
мінчиків. Лагідне яскраве сонце, чисте голу-
бе небо й діти – хлопчик і дівчинка, що йдуть, 
тримаючись за руки й весело сміючись, – такі 
звичні складові нашого життя, що й забува-
єш: це направду є ознакою миру й безпеки 
у державі. 

У ІІІ обласному етапі Всеукраїнського кон-
курсу брали участь 75 учасників із 10 районів 
і м. Тернопіль. У своїй віковій категорії ма-
люнок чортківчанки виборов найпочесніше із 
місць – Гран-прі. Тепер дівчинка очікує ре-
зультатів із столиці, куди її роботу направили 
організатори.

оксана свистУН
Фото ореста ЛиЖеЧки

Щиросердечно вітаю із 60-літнім ювілеєм 
директора ПАП “Полівці” 

Мирослава Івановича ЧИРА.
Що найкраще в серці маєм,
У цей день ми Вам бажаєм:
Щастя людського, тепла земного,
Багатства від долі, втіхи доволі.
Хай у домі все ведеться і шанують люди,
Хай ніколи у житті важко Вам не буде.
Хай пахучим цвітом стеляться дороги,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Ми Вам посилаєм щирі ці слова,
А Бог хай дарує многії літа!

З повагою – сім`я Стасишиних.

Знай наших!
Юна чортківчанка – володарка Гран-прі!

Висловлюю щиру подяку голові РДА 
Я.П.Стецю, директору Чортківського дер-
жавного медичного коледжу Л.С.Білику, ви-
кладачам і студентам коледжу, педагогічним 
працівникам району за надання матеріаль-
ної допомоги на лікування Жанни Добриднє-
вої (Волошиної), а також її однокласникам і 
всім людям, які молились за її одужання.

Нехай біди і нещастя обминають ваші до-
мівки.

Мама.

ПОДЯкА


