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Виходить з 1939 року

Прикметі вір

Владні паралелі

SHROT-SHOP
СКЛАД-МАГАЗИН

РОЗБІР ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 
ТА МІКРОАВТОБУСІВ

– Можлива доставка запчастин
– Надаємо послуги лаветою

– Купуємо авто нерозмитнені та після ДТП

м. Чортків, 
вул. Залізнична, 87 

(на території 
складів райСТ), 

тел. 067-682-42-76

Склад у м. Бучач – 098-741-94-38

Депутат в окрузі

– Іване Михайловичу, Ваше враження від пер-
ших робочих відвідин Чортківщини та ледь поми-
нулого прийому.

– Завжди, коли приїжджаєш до тих людей, які тобі 
надали мандат довіри, із задоволенням з ними спілку-
єшся. Під час прийому виявилося, що є багато проб-
лем, які, можливо, не вирішувались роками, адже 
звернулися виборці із 21 (!) питання. Наприклад, сто-
совно кредитної спілки «Довіра» – багато людей про-
сто ошукані і їм потрібно допомогти. Для мене стало 
новиною, коли люди стривожено запитували: «А ви ще 
колись будете?». У Борщеві, де я побував до вас, по-
чув: «Ви перший депутат, який робить прийом, у нас 
протягом десяти (!) років ніхто не приймав». Я запев-
нив, що приїздитиму щомісяця і щомісяця здійснюва-
тиму прийом громадян. Проблеми, порушені сьогодні, 
вирішуватимемо – чи то на рівні області, чи держа-
ви, а ті, які неможливо вирішити відразу чи потрібен 
триваліший час, порушуватимемо під час наступних 
зустрічей. Є багато питань сільських жителів, а лево-
ва частка – саме міських. Питання найрізноманітніші: 
починаючи від соціального захисту інвалідів, пенсіо-
нерів, чорнобильців і продовжуючи чи закінчуючи ре-
монтом чийогось подвір`я, даху чи фасаду будинку, 
підведенням тепла, гарячої води, газу й т. ін.

(Закінчення на 2-й стор.)

Іван СТОÉКО: 
«Укра¿на починаєтüся 

з кожного із нас»
Òакі ñлова çагалом, а надто çневіреним 

та роçчарованим надмірноþ çаполітиçованіñтþ 
нашого ñуñпільñтва переñічним громадянином, 

мабуть, могли би бути ñприйняті çа декларативне 
гаñло. Îднак в чаñі ñвого першого віçиту 

на виборчий округ, котрий передовñім 
уміñтив прийом громадян, народний депутат- 

мажоритарник Іван ÑÒÎéêÎ намагавñя уречевлено 
довеñти і влаñне конкретиçувати ñутніñть 

мовленого. À çлинули öі ñлова іç уñт нашого 
обранöя під çавіñу короткого інтерв`þ ç ним.

10 лютого о 14-й год.
Централüна площа Чорткова

Відгомоніла дзвінкоголоса коляда 
– провісниця Різдвяних свят! 

На порозі Стрітення Господнüого 
запрошуємо мешканців району 

на масове гуляння

«Прощання з колядою»

У прощальних гуляннях ваñ роçважать 
ñоліñти-вокаліñти Чортківщини, учні муçичних 

шкіл, вокально-інñтрументальні гурти та 
çаñлужений артиñт еñтрадного миñтеöтва 

Павло Доñкоч.

ПОПРОщАєМОСя З КОЛяДОю РАЗОМ!

Оргкомітет

Минулого вівторка, 29 січня, відбулася 
зустріч світської та церковної влад нашо-
го району.

Жодна справа не наповнюється доб-
рочинністю без духовного розвитку й 
збагачення кожної людини. І якщо мова 
ведеться про звершення справ на благо 
чисельної громади нашого краю, то тіс-
на співпраця влади району зі священно-
служителями неодмінно зароджуватиме 
благородні дії. У плині клопіткої життєвої 
буденності завше повинен мати місце 
острівець святості й духовного очищен-
ня. Тому відрадно, що однією з перших 
запланованих у робочому порядку від-
булася бажана зустріч новопризначено-
го голови райдержадміністрації Степана 
Кобіса і голови райради Володимира За-

ліщука з очільниками духовенства різних 
конфесій району: преосвященним влади-
кою, єпископом Бучацької єпархії УГКЦ 
Дмитром Григораком; митрофорним 
протоієреєм, настоятелем церкви Св. 
Покрови о. Михаїлом Левковичем; прото-
синкелом о. Володимиром Заболотним; 
канцлером о. Олегом Ольховецьким.  

У розмові обговорювався ряд важли-
вих питань, які можливо вирішити лише 
спільним загалом духовенства та пред-
ставниками владних структур: активізації 
виховання молоді у збагаченні духовних 
чеснот; спільне великомасштабне свят-
кування 1025-ї річниці Хрещення України-
Руси; проведення благоустрою біля 
культових споруд та ін. Обидві сторони 
співрозмовників висловили сподівання на 

постійне взаєморозуміння та міцну співп-
рацю. Священнослужителі поблагослови-
ли Степана Володимировича Божим сло-
вом на плідну працю, побажали мудрості 
у помислах, принциповості та наполегли-
вості в усіх починаннях і успішної зверше-
ності діянь на благо громади краю. 

На завершенні канону зимових свят, 
коли йорданська вода з новою силою 
набрала святості та чистоти, духовні на-
ставники щедро окропили нею робочий 
кабінет першої особи району та піднесли 
в дарунок господарю образ Улашківської 
Богоматері й літературу на релігійну те-
матику. 

Òетяна ЛЯêУШ
Фото Ірини ЗенЧÀê-ГУЛьêИ

У дусі єднання

Лютий на порі. Вранці, коли ще відносно тихо і світанок 
тільки-но повільно розтікається в небі тонкими срібними 
струмками, здається, що варто придивитися і можна 
побачити саму постать лютого, що звелась навшпиньки 
й милується світанком – парчевий каптан, срібні чобітки і 
шапка з’їхала на потилицю... Гукнути? Не покличу? Краще 
не треба, а то зникне, розчиниться в повітрі – і тільки сніг 
осиплеться з гілки берези прохолодним білим пилком на 
гарячі губи... Про лютий складено чимало приказок: «У 
лютого двоє друзів – заметіль та хуртовина», «Віхоли та 

хуртовини під лютий полетіли». І в той же час стверджується, 
що «Лютий зиму видуває». Сьогодні, 1 лютого, – день 
пам’яті преподобного Макарія Великого. Вважалося, що 
погода першого лютневого дня може протриматися цілий 
останній місяць зими. Якщо на Макарія стояла ясна погода 
чи капало зі стріхи, то очікували на прихід ранньої весни. 
А якщо на нічному небі багато яскравих зірок, то зима 
піде нескоро й неохоче. Та її витівки вже не страшні. Адже 
«Лютий воду відпускає, а березень підбирає»!..

Фотоетюд Îреñта ЛИЖеЧêИ

Студений лютий весні дорогу стелитü
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У райдержадміністрації Депутат в окрузі

У номер!

Проблема

«Мені відома ця проблема, - зазначив 
він. – Вона виникла не рік і не два тому. 
По всій Україні є заборгованість із випла-
тою «чорнобильських» доплат до пенсій. 
Лише по Тернопільській області – понад 
50 млн. грн. У лютому запланована зу-
стріч керівництва облдержадміністрації 
із керівництвом уряду, де йтиметься про 
розв`язання нагальних економічних і со-
ціальних проблем. Під час цієї наради я 
підніматиму й питання, з яким ви зверну-
лися до мене», – запевнив В.Хоптян.

Також він додав, що зі свого боку ро-
битиме все можливе для вирішення даної 
проблеми. У двох районах – Заліщиць-
кому і Чортківському – буде створено 
управління, в компетенції якого пере-
буватиме захист прав чорнобильців. Так 
само і в обласній держадміністрації. У 
лютому місяці буде затверджена комп-
лексна програма розвитку Чортківського 
району, адже Пенсійний фонд потрібно і 
чимось наповнювати. 

Було лейтмотивним це питання і під 
час прийому громадян, який після пред-
ставлення нового керівника Чортківщини 
проводив голова облдержадміністрації 
В.Хоптян разом з головою райдержад-
міністрації С.Кобісом і головою райради 
В.Заліщуком.

«Урядовою постановою за № 745 від 
23 липня 2011 р. призупинено виплати 
по всій Україні, чому тоді скрізь їх випла-
чували по 1 листопада того року, а біль-

шість чортківчан не отримала кошти за 
серпень-жовтень 2011-го?» – з таким фор-
мулюванням єдиного, з їхніх слів (хоча це 
виявилося далеко не так), питання при-
йшла група жінок, делегована ініціатив-
ною групою пенсіонерів-чорнобильців.

Присутня на прийомі перший заступник 
начальника Головного управління Пен-
сійного фонду у Тернопільській області 
В.Мулявка з цього приводу зазначила, 
що, як уже неодноразово про це говори-
лося, різне формулювання рішення щодо 
виплат виносив в індивідуальному поряд-
ку Чортківський районний суд: кому – до 
виникнення обставин, а кому – без за-
значення кінцевої дати. І коли управління 
звернулося до нього, чи можна вважати 
такою обставиною вищезгадану урядову 
постанову, – отримало позитивну відпо-
відь. В інших областях такого не було.

Жінки не вгавали, мовляв, гроші надій-
шли в район, вже були готові відомості, 
проте їх повернули назад у Київ, прозву-
чало навіть таке: їх хтось собі привлас-
нив! Високопосадовці це заперечили, що 
такого в принципі бути не може. Голова 
райдержадміністрації С.Кобіс, аби не 
бути голослівним, запропонував ство-
рити тимчасову комісію, куди б увійшли 
юристи, фінансисти, яким довіряють пен-
сіонери, надати їй доступ до усієї інфор-
мації і поставити всі крапки над «і» у цьо-
му питанні. Як новому керівнику – йому 
хочеться розрубати цей «гордіїв вузол», 

тож запропонував зустріч з ініціативною 
групою вже найближчого тижня.

Як буде надалі із заборгованими до-
платами, призупиненими постановою 
Кабміну? Представниця ПФУ з області 
повідомила наступне: уже ввійшов в дію 
закон про гарантії від держави за судови-
ми позовами, зараз розробляється меха-
нізм його втілення. На її думку, цей закон 
буде гарантувати погашення заборгова-
них коштів при умові, коли дані виплати 
будуть включені в держбюджет. В.Хоптян, 
попри те, що відповідне доручення главі 
уряду дав Президент України В.Янукович, 
до сказаного додав: потрібно ініціатив-
ній групі сконтактувати з народними 
депутатами-мажоритарниками від об-
ласті, аби вони «просували» це питання. 
Зі свого боку він також надішле відповід-
не звернення на ім`я народних обранців, 
голів Верховної Ради України, Пенсійного 
фонду. Про це він також вестиме мову 
під час найближчої зустрічі з Прем`єр-
міністром України М.Азаровим, першим 
віце-прем’єром С.Арбузовим тощо.

*    *    *
Минулого вівторка голова районної 

державної адміністрації С.Кобіс і голо-
ва районної ради В.Заліщук провели 
обіцяну зустріч з ініціативною групою 
пенсіонерів-чорнобильців, в ході якої до-
мовлено про створення тимчасової комі-
сії, яка вивчатиме діяльність управління 
Пенсійного фонду у Чортківському ра-
йоні, зокрема щодо надходження коштів 
для виплати доплат за рішенням судів 
постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Також прийнято рішення 
звернутися до народних депутатів Украї-
ни від Тернопільської області для сприян-
ня вирішенню даного питання. 

Лþбомир ГÀБРУÑьêИé

(Закнічення. Поч. на 1-й стор.)

– Доçвольте çапитання ç роçряду 
провокаöійних. Îдраçу піñля Вашої 
перемоги випадало чути поговір, 
що, мовляв, вибори виграв не Ñтой-
ко як оñоба, а його «витягнув» бренд 
Îб`єднаної опоçиöії, «Батьківщини». 
Що Ви маєте намір çробити, вже ро-
бите на противагу тому?

– Я не буду боротися з брендами! 
(Сміється. – Авт.) Це, звичайно, жарт. 
В Україні було багато округів, на жаль, 
бренд не всюди переміг. Він, звичайно, 
мав присутність, і я радий, що був пред-
ставлений Об`єднаною опозицією. Але 
без нашої спільної роботи, без зусиль 
команди, без поїздок до кожного насе-
леного пункту усіх трьох районів не було 
б, мабуть, і перемоги. Люди голосували 
як за конкретне прізвище, так і за ту ко-
манду, в якій я ішов. Я наголошував, що 
ніколи не йтиму на вибори самостійно 
ще задовго до них. Якщо мені на почат-
ках говорили, що я чужий або ж чужий 
для мене цей район, то тепер так вже 
ніхто не каже. І я ніколи не сприймав 
чи то Заліщицький, чи Чортківський, 
Борщівський, чи, зрештою, Кременець-
кий чи Лановецький райони як чужі для 
мене. Адже це райони, які знаходяться у 
моїй рідній Тернопільській області. Чим 
міг, я допомагав їм ще будучи депута-
том у першій каденції, працюючи голо-
вою облдержадміністрації, в наступній 
каденції. І зараз, ставши народним де-
путатом, висловлюю вдячність всім, хто 
голосував за мене. Це третина вибор-
ців. Тобто це у кожному селі – десятки, 
сотні людей. Чортківщина – той район, 
який дав найвищий відсоток. Думаю, 
тут проживають люди, яким властиві ті 
ж ідеї, що й мені, кандидату, а сьогодні 
депутату Івану Стойку. І я запевняю, що 
ніколи не підведу їх й робитиму все, щоб 
змінилося життя як у районі, так і в Укра-
їні на краще. Нам є над чим працювати, 
нам є з ким і за що боротися. Звичайно, 
всі знають мою політичну позицію, і це 
дало вагому перемогу. Ми започатко-
вуємо роботу, яка розрахована на п`ять 
років, вона буде цікавою і полягатиме 
не тільки у прийомах громадян. Щомі-
сяця буватиму на різних заходах, куди 
мене запрошуватимуть, і без запрошень 
теж. Їхатиму до тих сімей, куди потрібно 
приїхати, щоб допомогти. Надіюсь, що 
ми з громадою округу постараємось за 
ці роки вирішити максимум питань. До 
речі, сьогодні я мав зустрічі з керівни-
ками районів – як вашого, так і Борщів-
ського, незалежно від політичних погля-
дів. Адже голова адміністрації у кожному 

районі представляє політичну силу, яка 
сьогодні є опонентом до моєї політич-
ної сили, але над вирішенням господар-
ських питань, думаю, ми працюватиме-
мо разом.

– Є певна ñимволіка у тому, що Ваш 
приїçд на округ ñпівпав у чаñі іç Днем 
нашої наöіональної пам`яті – Геро-
їв êрут. У інтерв`þ «Голоñу народу» 
напередодні виборів ñтоñовно полі-
тичної платформи Ви наголошували: 
«Іде боротьба çа Україну: або їй бути, 
або не бути». Що маємо тепер?

– Ви знаєте, що парламент довго не 
працював, відбулося буквально декілька 
засідань. Робота Верховної Ради розпо-
чалась із дуже відчутного протистояння. 
Тому що ті, хто сьогодні при владі, не 
очікували такого високого рівня довіри 
до опозиції. Опозиція має велику силу 
в парламенті і боротьба справді буде. 
Наступна каденція відзначатиметься 
підготовкою до президентської вибор-
чої кампанії 2015 року і саме навколо 
цього формуватимуться стратегія й так-
тика, команди, так би мовити, «приміря-
тимуться» до виборів-2015. Звичайно, 
боротьба ідеологічна, боротьба за укра-
їнський вектор, за український вибір 
продовжується. Упевнений, що Україна 
буде, незважаючи ні на що – ні на під-
ривну діяльність, яку ведуть і всередині 
держави, і зовні ті, хто прагнуть втягнути 
нас у Митний Союз на чолі з Путіним. 
Але ми ніколи не дозволимо, щоб Украї-
на туди увійшла. Ми переконані, що пот-
рібно на цьому етапі підписувати Асоці-
ацію з Європейським Союзом і негайно 
започатковувати зону вільної торгівлі з 
Європою. Тоді нам не будуть страшні ні 
сирні, ні молочні, ні будь-які інші війни. 
Сподіваюсь, у лютому, під час Саміту 
Україна-ЄС, ми приймемо спільну заяву 
і маю надію, що багато людей, які сьо-
годні представляють владу, голосувати-
муть за неї. Окрім, звичайно, комуністів, 
котрі вірять і надіються на відродження 
імперії ну, скажімо, у вигляді якогось там 

Митного чи Євразійського Союзу. Це по-
трібно робити навіть для того, аби звіль-
нити політичних в`язнів – і Юрія Луценка, 
і Юлію Тимошенко, які сьогодні незакон-
но сидять у в`язницях.

– Ще одне каверçне çапитання. Ци-
тата ç інтернету: «на утримання нар-
депа на один день іде öіла міñячна 
çарплатня лікаря». Як дивитьñя на öе 
опоçиöія і Ви оñобиñто?

– Не знаю, скільки точно іде на де-
путата, я не вираховував, але ми зав-
жди голосували й голосуватимемо за 
позбавлення депутатів будь-яких пільг. 
Саме опозицією подано такий законо-
проект. Якщо його підтримає нинішня 
влада, він буде проголосований. Як на 
мене, що народний депутат, що міністр, 
що президент повинні мати зарплату 
чи пенсію не більш ніж один до п`яти 
чи один до семи. А коли пенсія у пере-
січних громадян становить 800 грн. чи 
одну тисячу, а в інших – десятки тисяч, 
то так не повинно бути. Ніде в світі не-
має такої великої різниці. Пільг за цієї 
влади можна позбавити, а депутатської 
недоторканості – ні. Бо будь-кого з нас 
можуть кинути за ґрати. Якби її вже 
було позбавлено, ми б ніхто не дійшли 
до парламенту, ми б перебували під 
кримінальними справами – вигаданими, 
надуманими і т. ін. Це питання ще за-
рано ставити, і особливо за Президента 
Януковича та його команди.

– Чи буде ñтворена громадñька прий-
мальня народного депутата України 
Івана Ñтойка у кожному районі?

– Буде. Сьогодні я мав зустріч з керів-
никами районної ради і районної адміні-
страції, днями буде відкрито приймаль-
ню саме в адмінбудинку на першому 
поверсі. Тобто в усіх районах функціо-
нуватимуть громадські приймальні, так 
само, як і в Тернополі. Ми налаштовані 
на співпрацю і з місцевою владою, і з 
громадянами, які чи обирали мене осо-
бисто, чи голосували проти, не має зна-
чення, допомагатимемо всім, хто буде 
звертатись.

– Іване Михайловичу, Ваші поба-
жання краянам.

– Вони, як завжди, оптимістичні: щоб 
було менше зневіри, а більше віри й 
надії. Пам`ятаймо: Україна починається 
з кожного із нас і на тому місці, де ми 
працюємо. Ми будуємо Україну навколо 
себе – чи то в селі, чи в районному цен-
трі, в області і загалом у державі. Нехай 
цей рік буде кращий, ніж минулий. Усіх 
земних благ!

Інтерв̀ ю взяла Àнна БЛÀЖенêÎ
Фото Îреñта ЛИЖеЧêИ

Куди поділися наші гроші?
З такоþ проблемоþ прийшла під адмінбудівлþ районних 
органів влади ç пікетом група пенñіонерів-чорнобильöів 

Чортківщини на минулому тижні, 24 ñічня, çнаþчи, що того дня 
у Чорткові перебуватиме голова облдержадмініñтраöії В.Хоптян, 

аби предñтавити активу району новоприçначеного голову 
райдержадмініñтраöії Ñ.êобіñа. Попри те керівник облаñті çнайшов 

можливіñть для çуñтрічі ç пікетувальниками.

Іван СТОÉКО: «Укра¿на починаєтüся з кожного із нас»Свою першу нараду в якості голови Чортківської райдер-
жадміністрації з керівниками управлінь та відділів РДА, інших 
служб району провів минулого понеділка, 28 січня, її новий 
очільник С.Кобіс. У ній також взяли участь куратор району 
від облдержадміністрації – начальник Головного управління 
агропромислового комплексу ОДА А.Хома, голова районної 
ради В.Заліщук та міський голова М.Вербіцький. Розпочав 
він її із знайомства з кожним запрошеним, зазначивши при 
цьому, що тільки за умови спільної праці можливо вирішувати 
завдання, що нині стоять перед районом.

Присутнім було цікаво послухати інформацію з вуст ново-
го керівника райдержадміністрації про те, що вдалося зро-
бити за минулий рік нашим сусідам-заліщанам у напрямку 
соціально-економічного розвитку, де першим заступником 
голови РДА досі працював С.Кобіс. Тільки на розвиток району 
ними з місцевого бюджету було освоєно близько 5 млн. грн. 
«Наше завдання – розвивати Чортківський район. Учорашнім 
днем жити не можна!». З його слів, необхідно переглянути 
цьогорічний бюджет району, аби більше коштів віднайти на 
соціальний розвиток. «Коли ми щось робитимемо самі, тоді 
можна сподіватися на допомогу від обласної влади і цен-
тральної», – переконаний керівник району.

Готовність до співпраці між двома гілками влади висловив 
і голова районної ради В.Заліщук: «На Чортківщині сформо-
вана потужна команда управлінців. Будемо спільно радитися, 
як розвивати район, наші села. Ми не політикою прийшли 
займатися, а господаркою».

Одним із найважливіших було питання використання зе-
мельних ресурсів. Зі слів С.Кобіса, він є прихильником того, 
аби землі Чортківщини обробляли місцеві товаровиробники, 
завжди готові прийти на допомогу у вирішенні соціальних 
питань. 

На нараді також йшлося про розвиток інфраструктури 
населених пунктів району, запровадження енергозберігаю-
чих технологій у закладах соціальної сфери, порушувалися 
питання водопостачання і освітлення, стану доріг у Чортко-
ві, розвиток футболу тощо. Голова асоціації сільських голів 
Чортківщини В.Шматько порушив проблему освоєння суб-
венцій на сільські дороги, які більшістю територіальних гро-
мад взято на свій баланс, а начальник управління економіки 
РДА Г.Мостовик – необхідності створення центру надання 
адміністративних послуг. Головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський 
запросив голову райдержадміністрації С.Кобіса взяти участь 
у підсумковій медичній раді району та у відкритті відремонто-
ваного приймально-діагностичного відділення райлікарні.

*    *    *
29 січня голова районної державної адміністрації С.Кобіс, 

голова районної ради В.Заліщук, заступник голови райради 
Л.Хруставка  провели робочу зустріч з народним депутатом 
України І.Стойком. У ході зустрічі йшлося про вирішення про-
блемних питань громадськості краю, зокрема надходження 
коштів для виплати доплат за рішенням судів постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

*    *    *
Учора в залі засідань районної ради відбулося перше в 

цьому році засідання колегії райдержадміністрації, на поря-
док денний якого виносилися наступні питання: про підсумки 
виконання програми соціально-економічного розвитку райо-
ну за 2012 рік; про підсумки виконання бюджету району та 
районного бюджету за 2012 рік; про стан ведення архівної 
справи в органах виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання; про стан фінансово-бюджетної дисципліни в устано-
вах, на підприємствах та в організаціях району за 2012 рік; 
про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до 
районної державної адміністрації протягом 2012 року. Звіт 
про роботу колегії РДА читайте у наступному номері нашої 
газети.

Коли готувалося до друку це число газети, редакції ста-
ло відомо, що, як повідомив І.Стечишин – голова тимчасо-
вої комісії щодо перевірки надходження коштів в управління 
Пенсійного фонду України в Чортківському районі по виплаті 
доплат до пенсій пенсіонерам-чорнобильцям за рішенням су-
дів, утвореної розпорядженням голови райдержадміністрації 
за № 6 від 28.01.2013 р., комісією, куди входили і представ-
ники ініціативної групи пенсіонерів-чорнобильців, встанов-
лено: кошти на виплату доплат до пенсій за рішенням судів 
за серпень місяць на рахунок УПФУ у Чортківському районі 
не надходили. Так само не встановлено фактів повернення 
коштів в Головне управління Пенсійного фонду України в Тер-
нопільській області. 
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Суспільство 3
Думки вголос“Непричесані” думки

Потім до наших домівок завітало одне з найулюбленіших і 
найбільших християнських свят – Різдво Христове. Це велич-
не торжество символізує перемогу добра над злом, прагнення 
до єдності та братньої любові, віру в кращу долю і майбутнє 
України. Який ще народ у світі має стільки мелодійних та ми-
лозвучних колядок і щедрівок, що славлять народження Христа 
у вифлеємському вертепі:

На Різдво Христове ангел прилетів,
Прилетів із неба, людям розповів:
Радуйтеся нині по всій Україні,
Бо Христос ся народив.
Колядує Україна, святкує майже два місяці, веселиться на 

старий Новий рік і на Богоявлення Господнє, освячуючи воду у 
річках, ставках і криницях, а справжні господарі кроплять свя-
ченою водою свої поля, городи, подвір`я. А деякі «козарлюги-
відчайдухи» навіть у воду крижану стрибають, щоб очиститися, 
набратися сил від освяченої води.

Крім релігійних величних свят, січень ще багатий на націо-
нальні знакові дати і свята, що є дорогими для кожного свідо-
мого українця. Воістину великі люди народжуються у знакові 
дні. На Новий рік, 1 січня, кожен небайдужий українець від-
значав день народження Степана Бандери, що походив із сім`ї 
греко-католицького священика – отця Андрія Бандери, якого 
у 1940 році розстріляли кровожадні енкаведисти за любов до 
України і патріотичне виховання своїх дітей. А було їх у бать-
ка семеро. Старший син Богдан загинув від рук фашистів як 
учасник Похідних груп, що йшли на Схід України у 1941 році 
утверджувати українську державність. Сини Василь та Олек-
сандр були закатовані у концтаборі Освенцім поляками. Три 
доньки Андрія Бандери – Марта, Володимира і Оксана депор-
товані кадебістами до Сибіру, де томились понад 30 років. Син 
Степан став Провідником ОУН, брав участь у проголошенні Са-
мостійної України у Львові 3 червня 1941 року. Серед народу 
відбувалось надзвичайне піднесення. Нарешті впала злочинна 
московська імперія. Закипіла робота з відновлення зруйнова-
ної у 1918-1920 рр. Української держави. Вже 5 липня 1941 року 
Ярославом Стецьком був сформований уряд. Народ блиска-
вично брав владу у свої руки, добровольці записувались до 
українського війська. Злякавшись такого всенародного руху, 
фашисти забороняють ОУН і заарештовують у Кракові Степана 
Бандеру, а 11 липня у Львові – Ярослава Стецька (сторіччя від 
дня його народження минуло 19 січня 2012 року). Отже, німці 
примусили провідників ОУН скасувати Акт відновлення дер-
жавності України, але ті навідріз відмовились це зробити і були 
кинуті за ґрати разом з іншими учасниками боротьби та чле-
нами уряду. Так фашисти обезглавили боротьбу українського 
народу за свою державність. Народ усвідомив, що комуністи і 
фашисти – одного поля ягоди, і почав воювати на два фронти, 
хоч і розумів, що боротьба буде тяжка та кривава.

У січні є ще одна знакова дата – це День Соборності України, 
22 січня. Це величне свято єднання всіх українських земель у 
Соборну Самостійну Державу, це свято радості, дороговказ май-
бутнім поколінням, бо тільки в єдності – сила народу. Допоможи 
нам, Боже, зберегти ту єдність, яку так намагаються всілякими 
способами розірвати наші доморощені вороги та правителі.

Марія ВИннИЧУê, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

с. Милівці

Колядуймо і 
єднаймося, укра¿нці

Як швидко плине чаñ... Ще так недавно ми 
çуñтрічали новий 2013 рік і думали, що ж він 
принеñе народу України, çа виñловом Òараñа 

Шевченка, «у латаній торбині»...

Фотофакт

Ну що ж, ніби насвяткувались, на-
чебто відсвяткували. Хоча в нашій 
країні перманентних виборів і таких 
же перманентних святкувань (якщо 
не Івана, то Петра, як не Ганни, то 
Марії, як не Миколи, то ще раз Івана 
– і так далі - по «колу») важко визна-
чити, коли вони закінчуються, а коли 
починаються. В «бідній» і «босій» Єв-
ропі, на відміну від нас, святкують і 
відпочивають, не втрачаючи і почут-
тя, і відчуття міри. Та й не лише вони 
мають і знають міру у святкуванні і 
відпочинку. У всьому. Ми ж, насвят-
кувавшись, з «насолодою» спосте-
рігаємо за кучугурами неприбра-
ного снігу, який, здається, вже став 
невід’ємною частиною нашого міста, 
наче доповнюючи ті архітектурні «ви-
кидні» в його центральній частині, 
які з’явились «невідомо» коли і так 
само «невідомо» за чиїм хотінням-
велінням. Схоже, той архітектурний 
ансамбль, який творився впродовж 
століть, дуже «муляв» і все ще «му-
ляє» чиєсь владне око! Але не про 
архітектурні «апокаляпсуси» в нашо-
му місті піде тут мова. 

Вже давно минули часи масової 
ейфорії, коли ВСІ надіялись, що бу-
демо мати – одразу ж на другий день 
після Всеукраїнського референдуму 
в грудні 1991-го – європейську пра-
вову державу: заможну й процвіта-
ючу, зі справедливими і незалежни-
ми судами, з прозорою політикою, з 
нардепами-альтруїстами, з чимось 
ще… Так багато було отих ілюзій-
забаганок, що, чесно кажучи, вже 
й забув, про що ще ми тоді мріяли-
гадали. Та ні, таки згадав. Мріяли ми 
тоді також і про Свободу Слова та 
Право Вибору, про які останнім ча-
сом чомусь все менше згадують. 

Були тоді серед нас і такі, які на-
ївно вважали, що якщо ВСЯ Україна 
заговорить українською, то разом з 
цим дивом зникне і корупція, і доро-
ги стануть рівніші, і з кранів водогону 
потече якщо не вино, то, принаймні, 
мінеральна цілюща вода, після вжи-
вання якої (тричі на день після бор-
щу з пампушками) українці будуть 
жити довше, ніж біблійно-міфічний 
Мафусаїл… Ілюзії, мрії, фантазії, про-
жекти… До речі, львівський «суддя-
колядник» І.Зварич також непогано 
говорив українською. Та ще й з «па-
тріотичним» галицьким акцентом. Але 
це йому не заважало класти в свою 
«патріотичну» кишеню «ненависні» ка-
піталістичні доляри. Не гребував він і 
нашими рідними гривнями з любими 
серцю галичанина портретами Івана, 
Богдана, Лесі і Тараса. А до хрустких 
«філософських» купюр з портретом 
Грицька-мандрівника рука «непідкуп-
ного» тягнулась якось по-особливому. 
Як казала ще не так давно одна ві-
дома контр-майданна тьотя: «А рука 
тягнеться і тягнеться…». 

Скільки їх – ілюзій та прожектів 
– було тоді, в перші роки Незалеж-
ності! Але не хотіли чи не могли ми 
зрозуміти, що ВСЕ було – і все ще 
є! – в НАШИХ руках! «Не жди споді-
ваної волі!» – казав Поет. Та ми все 
ждали. І зараз ждемо. Але ж краще 
життя влада, яку роз’їдала корупція 
ще в «славні» застійні совдепівські 
часи, нам не зробить. І нікуди та ко-
рупція не зникла! Вона і далі серед 
нас, як та чорнобильська радіація. 
Але вимірюється вона, звісно ж, не 
рентґенами чи мілірентґенами, а 
конкретними сумами зелених ку-
пюр з портретами наших рідних по-
літичних діячів та світочів культури, 
або ж нерідних заокеанських пре-
зидентів. І беруть їх ВСІ, незалежно 
від статусу чи політичної «орієнта-
ції»: демократично-патріотичної чи 
цинічно-прагматичної. В Європі (чес-
но кажучи, вже й набридло це по-
вторювати!) краще життя робила не 
влада, а Громада, Люди, які реаль-
но і дієво контролювали владу і ви-
ходили на вулиці, якщо вона – влада 
– забувала, ДЛЯ ЧОГО її обирали чи 
призначали і КОМУ вона ПОВИННА 
СЛУЖИТИ. І зараз у європейських 
країнах, навіть враховуючи ТОЙ рі-

вень життя, який мають країни, які не 
зачепив комуновірус, і до якого нам, 
українцям, які вийшли з колгоспної 
«шинелі» гомо совєтікуса, як до Па-
рижа чи Стокгольма рачки, також ви-
ходять на вулиці, протестуючи проти 
політики своїх урядів чи працедавців, 
які, бува, забувають, для КОГО і для 
ЧОГО вони. І такий протест там не 
вважається (як це часто ввижається 
нашій владі) «порушенням громад-
ського порядку» чи, не дай Боже, 
«замахом на державність». Люди 
там відстоюють своє ПРАВО на ДО-
СТОЙНЕ ЖИТТЯ. Ми ж не хочемо чи 
не можемо зрозуміти, що лише Гро-
мада може змусити владу служити 
народу, а не лише «недоторканим» і 
«вибраним»! А може, наша рідна ха-
барономіка, яка, здається, вже за-
лізла нам під шкіру, нас влаштовує? 
А які інші висновки може зробити 
тверезо і критично мисляча Людина, 
дивлячись на тих, кого ми (!) обрали, 
і на те, що вони – обрані – останнім 
часом витворяють з країною, нашими 
містами, з народом? 

Ми ж замість того, щоб сказати 
в очі начальнику-хаму, що він хам, 
циніку-чиновнику, що він цинік, ха-
барнику нагадати про відповідну 
статтю в кримінальному кодексі, а 
нахабному «офісному планктону», що 
він нахаба і не виконує те, що йому 
належить виконувати згідно з по-
садовими обов’язками чи присягою 
державного службовця, в якій він 
присягав «вірно служити народові 
України, суворо дотримувати Кон-
ституції та законів України, сприяти 
втіленню їх у життя, зміцнювати їх 
авторитет, охороняти права, свободи 
і законні інтереси громадян, з гідніс-
тю нести високе звання державного 
службовця, сумлінно виконувати свої 
обов’язки», опустивши очі і, вийшов-
ши на вулицю, «випускаємо пару», 
зганяючи злість на першому перехо-
жому або ж на рідних вдома, за філі-
жанкою кави чи ґранчаком шмурдяку. 
Отак і живемо, наче «кухонні револю-
ціонери», виходячи на власній кухні 
на «барикади» на боротьбу з владою 
на всіх рівнях, яка розказує нам, як 
їй тяжко з дірявим бюджетом робити 
«пакращення», як їй заважають «апа-
зіціонери», та ще й «папєрєднікі» на-
капостили… Та ось те, як конкретно 
покращила влада своє персональне і 
своїх друзів-олігофрендів життя, вона 
(наша влада!) чомусь «сором’язливо» 
замовчує. Та й народу, правду кажу-
чи, це якось «рівнобедренно». А наві-
що такими «дурницями» перейматись 
і робити якісь глибокі висновки? Йому 
ж ніколи! Він же будує «барикади» на 
своїх персональних кухнях в «хрущо-
бах» або ж у «чвураках» покращеного 
планування. А може, в нашій країні 
дефіцит з вождями! А ті, що зараз 
вважають себе такими, – місцевого 
і державного «покрою», – звичайні-
сінькі політичні «імпотенти»?

Здавалось би, ми, українці, повинні 
були б нарешті обуритись: «До чого 
довела нас і нашу країну влада!». 
Але... Вона ж, влада – обрана нами, 
українцями. Зачароване коло? Отже, 
невже ми самі настільки корумповані 
чи слухняно мовчазні, що вона, ТАКА 
(схожа на нас?) влада, нас влашто-
вує?! І водночас захоплюємось якістю 
життя, рівнем свобод (і політичних, і 
економічних) в країнах розвинутої 
демократії (Європа, США, Канада, 
Австралія, Японія та інші норвегії зі 
швеціями вкупі), в яких корупція або 
ж відсутня зовсім, або ж її рівень на-
стільки низький, що навіть непри-
стойно про це говорити, згадуючи 
свою рідну «хабарономіку». Якщо нас 
влаштовує ТАКЕ життя, то ж навіщо 
ми ВСІ так рвемось до Європи? Адже 
там, в Європі, ми ТАКІ не потрібні. 
Позаяк, ТАМ розуміють, що «вірус» 
нашої рідної хабарономіки може «за-
разити» і Європу, і зруйнувати все 
те, що європейські уряди разом (!) 
із їх громадянським суспільством (!) 
так довго будували і налаштовували 
впродовж післявоєнних десятиліть. І 
продовжують це робити і зараз. Ра-

зом з тим же Громадянським Сус-
пільством. 

АЛЕ… його якраз у нас і немає. І 
влада, яка публічно виступає з різних 
трибун за створення громадянського 
суспільства – ГРОМАДИ, – насправді 
його ж і боїться, оскільки громадян-
ське суспільство не дозволило б (як 
не дозволяє в країнах цивілізованої 
демократії) владі за її – ГРОМАДИ 
– гроші ТАК нахабно жирувати і змі-
нювати рік у рік (а то й частіше) «чле-
новози», якими урядочленів возять, 
розганяючи мирних пішоходів кор-
тежами з озвірілими охоронцями. За 
його ж, народу, кошт. Та й хіба лише 
про «членовози» мова! Ото ж бо!

А відомий усьому світові швед-
ський прем’єр-міністр Улоф Пальме, 
який заклав основи зразкового – так 
званого «шведського» – соціалізму, 
на роботу їздив трамваєм. І робив 
це без так званого піару під спала-
хами фотокамер. Наші ж «звичайні» 
тричі заочно дипломовані пан чи пані 
столичного, обласного чи районного 
«розливу» навіть до сусіднього мага-
зину по хліб везе своє неповторне 
«я» на престижній іномарці, демон-
струючи свій дутий статус. Що вже 
казати про наших дорогих (для дер-
жавного бюджету) нардепів, міністрів 
та інших недоторканих «слуг народу»! 
Але між Швецією і Україною є «незна-
чна» відмінність: Швеція після Улофа 
Пальме («доїжджаючого» на трамваї!) 
стала і далі залишається одним із 
зразків успішної економіки із прогре-
сивним соціальним захистом своїх 
громадян, позаяк їм було небайдуже, 
в ЯКІЙ країні живуть і будуть жити 
їх нащадки; у нашій же країні зга-
дані пан і пані з депутатами вкупі і 
далі їздять на престижних «ауді» чи 
«лексусах» …по розбитих і погано 
освітлених вулицях із забитими ка-
налізаціями, оскільки їм байдуже, що 
говорять про нашу «країну чудес» з 
її рівнем і якістю життя, які, мабуть, 
нижчі, ніж в якомусь африканському 
банановому бантустані. А тому, що 
шведському прем’єр-міністру і його 
народу було неоднаково, які у них 
рівень і якість життя, а наш прем’єр, 
ламаючи язЫка об державну (!) мову, 
думає лише про «пакращення»… 
життя. Свого, президентського та іже 
з ними. Народові ж, схоже, однаково, 
куди його ведуть народні заср…, пе-
репрошую, обранці, і в чию кишеню 
йдуть його тяжко зароблені гроші…. 

«Кожен народ заслуговує на ту вла-
ду, яку він має» (а у нашому випадку 
ту, яка «має» його). Якщо в когось є 
сумніви щодо цього «вироку», який 
стосується ВСІХ (а не лише нашого 
народу), то особисто у мене їх немає. 
В країні, кліматичні умови і природні 
багатства якої не йдуть в жодні по-
рівняння з «втомленими сонцем» аф-
риканськими бантустанами, народ 
не живе, а виживає. І кожного року 
ми, українці (а Україна – це ж не лише 
все ще національно свідома Галичи-
на, в якій за останні роки люди також, 
на жаль, навчились торгувати своїм 
голосом на виборах), вибираємо тих, 
кого ми – саме так! – за-слу-го-ву-
ємо! В Європі, куди ми так вперто 
хочемо потрапити, Громадяни не до-
зволяють своїм урядам принижувати 
себе, тобто тих, хто їх утримує. Утри-
мує для того, щоб вони їм служили, 
так як це робив чесно і самовіддано 
швед Улоф Пальме. Ми ж продовжу-
ємо показувати в кишені дулі дорогій 
(для бюджету), нами ж обраній, владі. 
Яка частенько «витирає об нас ноги» 
на всіх рівнях – від села і до столи-
ці… Так і живемо. Невже ТАК і будемо 
жити? Чи будемо й далі з’ясовувати 
– до хрипоти і посиніння – хто й коли 
«проспав» Україну? В той час, як інші 
– «добрі» люди – «присплять, лукаві, і 
в огні її, окраденую, збудять». 

А десь з радіоприймача лунає: 
«Моя  нікому  непотрібна  країна,  мої  
нікому  незрозумілі  пісні...»*.

 
Îлекñандр  êÀЗьВÀ

* З пісні “Сестра” (гурт “Мері”).

«Кухонні революціонери», 
або Невже ми приречені бути невиправними мрійниками?

Ось таку картину побачили працівники редакції, виїхавши на 
вулицю, що веде із Чорткова у приміське село Біла. Зрештою, 
про те, куди прямує ця дорога, свідчить й назва – Білецька.  
Тому й про неполадки на міській проїжджій частині скаржаться 
не лише міські жителі, а й  білівчани. Щодня по цій розбитій до-
розі вони добираються у райцентр на роботу, хто в особистих 
справах. А при в`їзді у місто – така ось перепона. Та на такій 
«магістралі» не те що автомобіль, самому покалічитися не хи-
тра штука. Бо якщо приватним транспортом ще можна об`їхати 
злощасну Білецьку по вул. Надрічній (але це не є позитивним 
розв`язком проблеми!), то рейсові автобуси від затвердженого 
маршруту не можуть ухилитися, а тому змушені проїжджати 
ділянку дороги, вкриту ямами, якими щедро всипано Білецьку, 
як, врешті-решт й інші міські вулиці.

Сигнал «SOS» від своїх односельчан передав до редакції 
духовний наставник білівської громади о. Богдан Верхомій, ко-
трий водночас є й депутатом райради. Редакція у свою чергу 
передає повідомлення відчаю усім службам, що відповідають 
за стан доріг у місті. Прислухайтеся до голосу народу!

Фото Îреñта ЛИЖеЧêИ

Éдемо в об`¿зд, 
або ями на дорозі
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З конверта

Пріоритети

Поруч з нами

Відгомін свят

Права дитини – це певні можливості, потрібні дітям 
для того, щоб жити і дорослішати. Тому й було затвер-
джено ще у 1959 р. Декларацію прав дитини. Ще раз 
хочемо нагадати її основні принципи.

1. Ми – діти світу. Хто б не були наші батьки, де б ми 
не жили і в що б ми не вірили, поводьтеся з нами як із 
рівними. Ми гідні того, щоб отримувати все найкраще з 
того, що може дати світ.

2. Захищайте нас, щоб ми мали можливість рости 
гідно і вільно.

3. Нехай у нас буде ім’я і земля, яку ми можемо на-
звати своєю.

4. Ми не повинні мерзнути, і в нас має бути дах над 
головою. Забезпечте нас їжею та місцем для ігор. Якщо 
ми захворіємо, нам необхідний догляд.

5. Якщо у нас є проблеми у фізичному чи розумовому 
розвитку, ви ще більше турбуйтесь про нас і враховуй-
те наші потреби.

6. Дайте нам можливість жити в родині. Якщо родина 
не може піклуватися про нас, то візьміть нас до себе.

7. Добре навчайте нас, щоб ми могли бути щасливи-
ми і плідно прожили життя. Але дайте нам можливість 
гратися, щоб ми самі навчалися.

8. Нехай у важку годину ми будемо першими, кому ви 
допоможете. Майбутнє світу залежить від нас.

9. Захистіть нас від жорстокості й від тих, хто може 
погано поводитися з нами.

10. Ростіть нас в умовах терпимості, свободи і лю-
бові.

11. Коли виростемо, ми також будемо пропагувати 
мир і розуміння між народами.

Дорослим на замітку також наводимо декілька пра-
вил спілкування з дітьми: 

– якщо з дитиною постійно сваритися, вона вчиться 
ненавидіти;

– якщо з дитиною завжди сперечатися, вона вчиться 
агресивності;

– якщо з дитини насміхатися, вона стає замкненою;
–  якщо дитині дорікати, вона вчиться жити з почут-

тям провини;
–  якщо дитина росте в умовах терплячості, вона 

вчиться сприймати інших;
– якщо дитину підбадьорювати, вона вчиться вірити 

у себе;
– якщо дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;
– якщо з дитиною завжди і в усьому бути чесним, 

вона вчиться бути справедливою;
– якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити 

у людей;
– якщо дитину підтримувати, вона вчиться цінувати 

себе.
Ñлужба у ñправах 

дітей райдержадмініñтраöії

За тиждень до свята парубоча 
громада вирізає величаві льодяні 
хрести і встановлює їх у центрі села. 
А в саме свято юнаки, зодягнені в 
українські строї, верхи на конях зус-
трічають парафіян після Святої Лі-
тургії. Вони просять благословення 
у о. Дмитра Ненчина дозволити їм 
провести всіх до місця святого Во-
дохреща та бути присутніми разом 
з усіма на цьому великому таїнстві, в 
якому Господь об`являє Свого улю-
бленого Сина цілому світові. 

Коли священик занурював хрест 
у воду, хлопці випускали голубів у 
небо і вчиняли гучну стрілянину з 
рушниць холостими набоями. Ця 
традиція зберігається в селі із по-
коління в покоління, щоб ширилась 
любов до Бога, до своєї Церкви, до 
нашої неньки України – через віки. 
Завершилось свято гучними феєр-
верками.

Îльга МІХ, 
завідуюча Мухавською 
бібліотекою-філіалом

Яка засмічена наша мова! Довкола тільки й чуєш, 
особливо від молоді: «вобще», «поняв» і чимало 
слів-паразитів, «запозичених» невідомо звідки. Щоб 
позбавитися тієї засміченості, гадаю, варто завести 
відповідну рубрику в газеті і час від часу друкувати 
такі «перли» з найбільш вживаного суржику, щоб наші 
діти й онуки знали, що таке добре, а що – погано. 

Є у Чорткові вулиця Синяково, колишнє передмістя. 
А ще раніше то було село. І в усі часи воно іменувалось 
Синякова. Пригадую, був я депутатом міської ради від 
Синякової, тоді така назва вважалась правильною. 
А десь на початку 80-х років для доріг союзного 
значення виготовляли дорожні вказівники і замість 
«а» повсюди понаписували «о». Так і утворилось 
Синяково. Між тим і тепер на старих, ще польських 
будинках є написи «Синякова». Чому не повернутися 
до свого, рідного?

Ще одна зрима позначка людської небайдужості. 
Якось перед святами купував я продукти у «Старому 
гастрономі». Взяв здачу, проте вдома не перелічив. 
Так би й залишилося, якби через кілька днів знову не 
завітав туди. І ось продавець Світлана Бозик одразу, 
як тільки мене побачила, гукнула і люб`язно повернула 
здачу, про яку я навіть не здогадувався. Добре, що є у 
нас за прилавком такі люди!

Іван ВИШÎВÑьêИé, 
пенсіонер,

с. Переходи

Отже, в сім`ї мало місце військово-
патріотичне виховання, котре базу-
валося на колишній строковій вій-
ськовій дійсній службі батька, який 
мав нагоду говорити синові та його 
друзям про реальні обставини армій-
ського життя та умови виконання за-
вдань військовослужбовцями. А за-
вдань було завжди багато та й різні. 
Коли синові Мар`яну виповнилось 18 
років, він був морально готовий ста-
ти у бойовий армійський стрій. Про-
те призвати його не поспішали, хоча 
юнак і мав приписне свідоцтво, вида-
не Чортківським райвійськкоматом. І 
раптом повістка з райвійськкомату 
на призов до Збройних сил України! 
Як призовник, Мар`ян Бандура вже 
на 7 листопада 2012 року отримав її. 
Залишалась... ніч! Прибув своєчасно 
і влився у великий стрій призовників 
на обласному призовному пункті...

Тато і мама, сестра Надія поїхали 
на День складання військової прися-
ги до Києва. У військовій частині цей 
день є святковим для всього осо-
бового складу. Слухали, дивилися, 
як Мар`ян урочисто вимовляв слова 
військової присяги. Служать з ним 
солдати, як і він, із загальною се-
редньою освітою (хлопець закінчив 
Ягільницьку ЗОШ І – ІІІ ст.), серед-
ньою спеціальною, вищою. 

А наша нагірянська співачка Надія 
Бандура навчається на другому курсі 
Чортківського педагогічного училища 
на відділі музичного мистецтва, куди 
вступила після закінчення 9-го класу 
Нагірянської ЗОШ І – ІІ ст. Ще у школі 
була активною в художній самодіяль-
ності. А тепер грає на багатьох му-
зичних інструментах, має вдома деякі 
власні. Брала участь в урочистостях 
з нагоди Дня селища Нагірянка у 

2011 році, річниці Улашківського від-
ділення Чортківської музичної школи, 
районного товариства «Лемківщина» 
та ін. Свій пісенний репертуар удо-
сконалює та шліфує, доповнюючи 
піснями про українське військо, котрі 
б сприйняли нинішні солдати, сер-
жанти, офіцери. Може групу у складі: 
вокалістка, танцюристка, деклама-
тор, гуморист (може й інші!) підго-
тувати для виступу перед особовим 
складом військової частини. Питання 
лише в тому, хто може зініціювати 
такий виступ: замовник чи викона-
вець? А в цілому культурні зв`язки з 
військовою частиною треба оживити, 
адже Чортків – друге місто в області і 
має такі можливості. Можуть вокальні 
колективи «Перевесло» і «Любисток» 
в тому числі виступити. Але своїх спі-
ваків вирощуймо, бо ми, місцеві, ба-
жаємо їх мати, бачити і слухати! Дві 
третини календарної зими поминули, 
але культурного заходу у клубі сели-
ща Нагірянка не було!

Ñтепан ÎÑÀДЦÀ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Унікальна його роль у створенні 
професійних українських видавництв. 
І прикро, що про його життя та діяль-
ність ми знаємо дуже мало. Досвід 
Івана Тиктора несправедливо малові-
домий сьогоднішнім видавцям і вар-
тий уважного сучасного вивчення та, 
по можливості, актуалізації. Про цю 
неординарну особистість мені стало 
відомо із книги «Іван Тиктор: талан і 
талант», створеної авторським ко-
лективом, очолюваним Оксаною Ду-
манською, і виданої 2007 року Укра-
їнською академією друкарства, що 
у Львові. Цю книгу подарував мені 
родич, що проживає у Львові, а його 
дружина Наталя Байдак причетна до 
написання цієї книги і є племінницею 
Івана Тиктора, донькою його сестри 
Ксенії. Тож у дописі хочу хоча б ко-
ротко поділитися змістом цієї книги, 
можливо, когось це зацікавить. 

Іван Тиктор народився 6 липня 1896 
року у с. Красне Золочівського (нині 
Буського) району у заможній багато-
дітній родині (з 11-ти народжених ді-
тей вижило семеро). Хлопець навчав-
ся у 8-му класі Рогатинської приватної 
гімназії «Рідна школа», коли почалась 
Перша світова війна. Став першим 
серед тих, хто записався до легіону 
Січових Стрільців. В українському вій-
ську дослужився до четаря. Під час 
українсько-польської війни потрапив 

до концентраційного табору. Мав 25 
літ, коли повернувся до Красного, ви-
куплений батьком із полону. У ті часи 
мало який українець міг отримати до-
бру освіту, а що вже казати про того, 
хто воював проти поляків!

Свого часу матуру Іван не склав і 
опинився у третій учительській семі-
нарії, де була можливість екстерном 
скласти іспити з кількох дисциплін 
і отримати право вчителювати. І тут 
Іванові не пощастило. З учителем 
історії, якому не сподобались само-
стійні думки непокірного українця, 
трапився конфлікт. Про вчителювання 
годі було й мріяти. І тоді він записався 
на курси, що навчали азам комерцій-
ної справи при товаристві «Просвіта» 
у Львові, які дали йому дуже бага-
то. Тиктор почав втілювати у своєму 
селі перші проекти. Пройшовши гарт 
у Січових Стрільцях, Іван був одним 
з найактивніших просвітян, який по-
чав у Красному піднімати національ-
ну свідомість. Згуртувавши молодь, 
він відремонтував приміщення старої 
церковної крамниці і розмістив там 
кооператив «Сила», кредитну спілку 
«Українська каса», читальню «Про-
світи», кравецькі курси «Сільський 
господар», гуртки «Рідної школи», 
спортивне товариство «Сокіл». За 
його сприяння і фінансової допомоги 
у Красному працювала читальня, коо-

перація, молочарня.
З поверненням Івана у Красному 

активніше запрацювали «Просвіта», 
драматичний гурток. Та йому випало 
зазнати арешту та дістати тавро не-
благонадійного. У той час Іван Тиктор 
навчався в Українському Таємному 
Університеті, забезпечуючи студен-
тів житлом і харчуванням. Особливим 
для нього став 1923 рік – рік станов-
лення як видавця. 

(Далі буде)
Павло ШМÀÒÀ, 

позаштатний кореспондент 
«Голосу народу»

с. Кривеньке

Діти потребуютü 
уваги

Дитинñтво – найважливіший період 
у житті лþдини, коли вона формуєтьñя 

фіçично, пñихічно, інтелектуально, 
çдобуваþчи необхідні çнання, уміння і навички. 

Ñаме діти внаñлідок ñвоєї фіçичної 
і роçумової неçрілоñті потребуþть 

оñобливої охорони і піклування 
ç боку батьків і ñуñпільñтва. 

Пручаймося з тенет 
байдужості

Син і донüка сво¿х батüків
Мова – про ñолдата Мар`яна Бандуру та ñтудентку надіþ Бандуру 

– мешканöів ñелища нагірянка-Хом`яківка. Мати, наталія Петрівна, – 
праöівниöя районної лікарні, батько, Роман Мар`янович, – 

праöівник Марилівñького МПД ДП «Укрñпирт».

Водохреща по-мухавсüки
З давніх-давен мальовниче ñело Мухавка ñлавитьñя величними 

традиöіями та обрядами. Багате традиöієþ наше ñело на éорданñьке 
водохреща, до якого готуþтьñя надçвичайно уважно.

Згаслі зірки

Покарана любов до слова
Òорік минуло 30 років від дня ñмерті видатного галиöького видавöя, 
підприємöя друкованого ñлова, колишнього талановитого влаñника 

преñового конöерну «Українñька преñа» у Львові Івана Òиктора, 
який çа правом çробленого належить до діячів, котрі поñідаþть 

вагоме міñöе у новітній культурній іñторії України.
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Наукова конференціяПодіум

Наше

Теодор Поліха народився у селі 
Жабче Сокальського повіту. На жаль, 
точна дата його народження не за-
фіксована. Під час Першої світової 
війни перебував на бойовому фронті 
в австрійській армії. У 1918-1919 ро-
ках брав участь у визвольній війні як 
сотник артилерії. 

За фахом був професором мате-
матики й фізики та викладав ці пред-
мети у гімназіях  Коломиї, Ярослава 
та Перемишля. У Перемишлі вчите-
лював беззмінно майже 25 літ.

Теодор Поліха був довголітнім 
зв’язковим Куреня Юнаків ім. Іва-
на Богуна при державній гімназії в 
Перемишлі. Верховна Пластова Ко-
манда призначила його командан-
том І Пограничного Округу.

Крім гімназії й Пласту, належав до 
різних українських установ і трива-
лий час перебував у проводі «спор-
тового клюбу «Беркут» у Перемишлі.

З вигляду Теодор був «острий», 
наче непривітний, але в дійсності – 
людина дуже доброго серця. Молодь 
його любила і поважали  старші. Рід-

ко коли усміхався, але був настільки 
дотепним, що його зауваги виклика-
ли довготривалий сміх.

Теодор Поліха працював директо-
ром Чортківської гімназії у 1941-1944 
роках. Спокійний і виважений як ви-
кладач, так і керівник, але в той же 
час надзвичайно вимогливий. Дуже 
піклувався про учнів і захищав їх на-
віть у небезпечних ситуаціях перед 
окупаційною владою, особливо під 
час арештів гімназистів. Йому вдало-
ся визволити з тюрми у липні 1942 р. 
двох учнів випускного класу – Івана 
Іванчишина та Степана Вороха і ще 
чотирьох учнів. Під час його дирек-
торування  повністю відновлено ті 
добрі традиції, які були тут до 1939 
року, в тому числі й Марійську Дру-
жину, струнний духовий оркестр, мі-
шаний і дівочий хори. Учні виступали 
з концертами у сусідніх містах – Гу-
сятині, Копичинцях, Бучачі, Борщеві 
та Заліщиках, а також у навколиш-
ніх селах повіту. Їздили до Львова 
з концертом, де виступали у палаці 
митрополита А.Шептицького і со-

борі Св. Юрія, на Ясній Горі в Гошо-
ві у Карпатах, біля Каменя Довбуша 
(Яремче).  

Помер Теодор Поліха 13 лютого 
1963 року, похований у Чорткові. На 
могилі встановлено залізний хрест з 
написом «Теодор Поліха, сотник Сі-
чових Стрільців,  директор гімназії в 
Чорткові». Учні та вчителі Чортківської 
гімназії доглядають за могилою. 

Восени минулого року, прибира-
ючи могилу, ми вирішили започат-
кувати збір коштів для того, щоб 
встановити пам’ятник, упорядкувати 
територію. 

Першим кроком стало проведення 
благодійного ярмарку, під час якого  
зібрано 1550 грн. В «Укрсоцбанку» 
відкрито рахунок, на який усі, хто 
пам’ятає п. Теодора Поліху – вчите-
ля, директора, патріота, можуть пе-
рерахувати кошти. 

Отримувач Горяча Н.В.
р/р 26203010718153
банк отримувача: ПАТ «Укрсоц-

банк» м.Київ
МФО: 300023
Ідент. код: 2529815605
Призначення платежу: матеріальна 

допомога.
Будемо вдячні за будь-яку допо-

могу!
наталія ГÎРЯЧÀ,

голова ініціативної групи

Зі стін тієї зали врапт здійняло на 
нас свої зіниці рідне і, як здавало-
ся досі, добре-добре знане уздовж 
та впоперек місто. Ат, виявилося, 
зовсім не так! Споглядальники на-
прочуд доступних, якихось зовсім 
домашніх фотознімків раз у раз гу-
билися в здогадках: звідкіля цей 
ракурс? Яку місцину зображено? 
Зачарованим зором блукали вузь-
кими вуличками середмістя й роз-
дивлялися надовкіл, а то пірнали у 
звивину стежок передмість, а то за-
чудовано зорили на старезні, навіть 
облуплені, та через те не менш за-
ворожуючі незбагненністю архітек-
тури давніх епох будинки... Усе те 
– місто з добрими очима, побачене 
й відтворене фотооб`єктивом у ро-
ботах, представлених на його пер-
сональній фотовиставці «Я люблю у 
Чорткові думать, із минувшини зняв-
ши вуаль», нашого колеги, довголіт-
нього фотокора «Голосу народу», за-
служеного художника Міжнародної 
федерації фотомистецтва (EFIAP), 
переможця численних національ-
них та міжнародних конкурсів у вже 
понад півста (!) країнах світу Орес-
та Лижечки. Стартувавши минулої 
п`ятниці, виставка функціонуватиме 
до середини лютого.

Її відкриття зібрало не лише зав-
сідників репрезентованих зазвичай у 
«Куферку» мистецьких подій, так би 
мовити, чортківський бомонд, а й увесь 
цвіт чортківської фотографії в різнома-
нітних цензових іпостасях. І не тільки 

чортківської, були 
й гості з облас-
ного центру – 
очільник обласної 
організації Наці-
ональної спілки 
фотохудожників 
та перший на-
вчитель Ореста 
Василь Балюх 
(обидва на знім-
ку вгорі), а також 
патріарх крайової 
фотожурналісти-
ки з піввіковим 
стажем Василь 
Бурма. Й наскіль-
ки тут доречні 
слова, мовлені 
заступником го-
лови районної 
ради Любомиром 
Хруставкою – «вас 

знає набагато більше людей, ніж ви 
уявляєте» та доповнені начальником 
відділу виконавчого апарату район-
ної ради й поеткою за складом душі 
Тетяною Яблонь – «вас люблять наба-
гато більше людей, ніж ви думаєте». 
Гість імпрези, Чортківський міський 
голова Михайло Вербіцький, влучно 
нарік автора презентованої виставки 
доктором фотографічної справи. Те 
означення продовжили й розвину-
ли господиня «Куферка», художниця 
Ірина Вербіцька («у цих стареньких 
будинках – глибока філософія сю-
жету»), журналістка Леся Іванців («із 
його фоторозповідей пізнаєш, що 
митець є ближчим до Бога»), провід-
ний спеціаліст РДА Інна Сокальська 

(«ця фотографія спонукає побачити 
веселку в калюжі»). Слова вдячності 
просто за те, що він є і творить такий 
чарівливий світ, ронили заслужений 
працівник культури Йосипа Овод, 
психолог Галина Шевчук, членка На-
ціональної спілки художників Тетяна 
Витягловська, поетка Галина Гриць-
ків, радіожурналіст Роман Остров-
ський, краєзнавець Андрій Базалін-
ський, майстриня-лялькарка Олена 
Задорожна, від колег по творчому 
цеху – Олег Марчак, керівник фото-
гуртка «Первоцвіт» з уже визнаним 
ім`ям, від рідного трудового колек-
тиву – Любомир Габруський, редак-
тор «Голосу народу». А ще – 13-літня 
донечка, гімназистка Оленка, котра, 
торуючи батькову стежку, вже пово-
лі заявляє про себе на національних 
та міжнародних фотоконкурсах і, ві-
риться, згодом дістанеться ще ви-
щих нагород.

У яких лиш означеннях не було ску-
пано того надвечір`я нашого Ореста, 
якими словами не охрещено! Та він, 
за натурою надзвичайно скромний 

і небагатослівний, зоставався яки-
мось не таким, як зазвичай. Без 
постійного свого супутника – фото-
апарата на грудях. Схвильований і 
радісний, однак без особливого вог-
нику в очах. Бо тих митей перебу-
вав мов би на п`єдесталі. А він, наш 
Орест, – зовсім не п`єдестальний 
чоловік. Він – митець, наділений від 
Бога даром говорити мовою своїх 
фотознімків. І ота невсипуща всю-
дисущість, бачення світу, подій та 
людей «у кадрі» – то його сутність, 
його, за влучними словами Василя 
Балюха, щастя й опора, його надія. 
Плідних тобі, наш друже, стежин!

Àнна БЛÀЖенêÎ
Фото Миколи ЛÀнÎВеГИ

Цього дня у великій конференц-залі Єпархіально-
го управління Бучацької єпархії Української греко-
католицької церкви зібралися дослідники подій Голокос-
ту у південних районах Тернопільської області з Києва, 
Тернополя, Заліщиків, Борщева, Товстого, Чорткова: іс-
торики, краєзнавці, викладачі гуманітарних дисциплін, 
студенти навчальних закладів краю, журналісти, пра-
возахисники, представники закладів культури, органі-
зацій громадського суспільства та духовенства.  Ініці-
атор конференції – громадська організація «Гельсінська 
ініціатива-ХХІ», котра є членом Української Гельсінської 
спілки з прав людини. Партнери у її проведенні – Єпар-
хіальне управління Бучацької єпархії УГКЦ та ЕГО «Зеле-
ний Світ» з Чорткова. З привітальним словом до учас-
ників зібрання звернувся єпископ Бучацький Димитрій 
Григорак. 

На конференції було представлено 13 наукових допо-
відей. Так, доцент кафедри історії Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету Тетяна Гонтар 
присвятила свій виступ історії єврейських гетто у пів-
денних районах Тернопільщини.

Волонтер «Гельсінської ініціативи-ХХІ», гімназистка 
Інна Дзиндра виклала доповідь «Відображення подій Го-
локосту на західному Поділлі у мемуарних джерелах». 
Серед іншого вона згадала про книжку спогадів Лоли 
Рейн-Кауфман «Схована дівчинка, або Правдива історія 
Голокосту» («The Hidden Girl. A True Story of the Holocaust» 
– Lola Rein Kaufman with Lois Metzger), котру 8-річною 
дитиною врятувала родина Аксенчуків з Чорткова. 

Директор Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею Степан Костюк розповів про матеріли тематично-
го Фонду «Голокост» у згаданому музеї. 

Василь Дяків, завуч з навчально-виховної роботи За-
ліщицької гімназії ім. братів Гнатюків, представив допо-
відь «Голокост на території Заліщицького району: у свід-
ченнях очевидців та у мемуарних  джерелах».

Світлана Дутчак, студентка Чортківського педагогічно-
го училища імені Барвінського, котра також є волонте-
ром «Гельсінської ініціативи…», у власному дослідженні 
«Свідчення очевидців про події Голокосту 1941-1944 років 
у містечку Товсте Тернопільської області» серед іншого 
розповіла про отця Антона Навольського, удостоєного 
почесного звання Праведника народів Світу.

Питання про роль духовенства у справі порятунку га-
лицьких євреїв у роки Голокосту торкався й директор 
Чортківського краєзнавчого музею, заслужений праців-
ник культури України Яромир Чорпіта. 

А от директор Борщівського краєзнавчого музею 
Михайло Сохацький представив дослідження про пе-
реховування євреїв у природних печерах Борщівщини 
– драматичну історію порятунку у карстових підземних 
лабіринтах людей, котрим на землі… не вистачило міс-
ця… 

Усі  матеріали конференції «Гельсінська ініціатива-ХХІ» 
планує  видати окремою друкованою збіркою.

Голокост, поза сумнівом, є однією з найбільших гу-
манітарних катастроф, що будь-коли сталися у нашому 
краї. Належить також визнати, що пам’ять про цю сторін-
ку історії досі належним чином не збережено в Україні. 

Втрата сотень тисяч людських життів, матеріального і 
культурного спадку єврейського етносу на Поділлі – не-
зворотна. Але хоч би пам’ять про нього належить повер-
тати – свідомо, відповідально, крок за кроком. 

Можна вважати, що певною мірою саме через подо-
лання тієї амнезії щодо Голокосту лежить шлях нашо-
го розуміння сучасного Світу і розуміння Світом – нас, 
українців. А відтак – наш шлях до європейського това-
риства вільних націй. Що осмислення нелегкого вантажу 
пам’яті про Голодомор, сталінські політичні репресії та 
Голокост врешті-решт зробить незворотним утверджен-
ня гуманістичних цінностей в українському суспільстві та 
формування у ньому стійкого «імунітету» до будь-яких 
антигуманних ідеологій, а відтак – неможливість повто-
рення чогось подібного у майбутньому. 

Îлекñандр ÑÒеПÀненêÎ
Фото Валерія ГÎнÒÀРЯ

Через  знання про трагедію 
Голокосту – до повернення 

історично¿ пам’яті 
та людсüко¿ єдності

Іñторичну конференöіþ під такоþ наçвоþ 
проведено 24 ñічня у Чорткові. Її було приурочено 

до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокоñту 
та 70-х роковин тих трагічних подій 

на çахідному Поділлі. 

Дбав про розвій укра¿нства
«Учителем школа ñтоїть» – у öьому виñлові міñтитьñя дуже глибокий 
çміñт про життя та діяльніñть вчителів. Òак виñоко можна оöінити 

педагогічну діяльніñть Òеодора Поліхи, одного ç директорів 
Чортківñької гімнаçії.

Місто з добрими очима
Òетяниного дня, оçначеного ще як ñвято ñтудентñтва череç іменини 
його покровительки, дня, котрий передовñім ñимволіçує оновлення 

ñталих іñтин та явищ, виñтавкова çала етномайñтерні «êуферок» 
у Чорткові роçчахнулаñя поглядом ñивого міñта ç þним уñміхом.
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Держземагентство інформує

Попередження

Засторога

Державне агентство земель-
них ресурсів України на виконання 
пункту 289.3 статті 289 Податково-
го кодексу України повідомляє, що 
нормативну грошову оцінку земель 
станом на 1 січня ц. р. за 2012 рік 
необхідно індексувати на коефі-
цієнт індексації, що дорівнює 1,0, 
який відповідно до пункту 289.2 
статті 289 Податкового кодексу 
України розраховано виходячи з 
індексу споживчих цін за 2012 рік – 
99,8 відсотка.

У 2013 році нормативна грошова 
оцінка земель населених пунктів, 
яка проведена за вихідними да-
ними станом на 1 квітня 1996 р., 
земель сільськогосподарського 
призначення, проведена станом на 
1 липня 1995 р., та земель несіль-
ськогосподарського призначення 
за межами населених пунктів (крім 
земель під торфовищами, нада-
ними підприємствам торфовидо-
бувної промисловості, земель під 
водою, природоохоронного, оздо-
ровчого, рекреаційного, історико-
культурного призначення та лісо-
вих земель), проведеної станом на 

1 січня 1997 р., підлягає індексації 
станом на 1 січня ц. р. на коефіці-
єнт 3,2, який визначається вихо-
дячи з добутку коефіцієнтів індек-
сації за: 1996-й рік – 1,703; 1997-й 
– 1,059; 1998-й – 1,006; 1999-й – 
1,127; 2000-й – 1,182; 2001-й – 1,02; 
2005-й – 1,035; 2007-й – 1,028; 
2008-й – 1,152; 2009-й – 1,059; 
2010-2012-ті рр. – 1,0.

Нормативна грошова оцінка зе-
мель під торфовищами, наданими 
підприємствам торфовидобувної 
промисловості, земель під во-
дою, природоохоронного, оздо-
ровчого, рекреаційного, історико-
культурного призначення та лісових 
земель за межами населених пунк-
тів, проведеної станом на 1 січня 
1997 р., індексується станом на 1 
січня ц. р. на коефіцієнт 1,879, який 
визначається виходячи з добутку 
коефіцієнтів індексації за: 1997-й 
рік – 1,059; 1998-й – 1,006; 1999-й 
– 1,127; 2000-й – 1,182; 2001-й – 
1,02; 2005-й – 1,035; 2007-й – 1,028; 
2008-й – 1,152; 2009-й – 1,059; 
2010-2012-ті рр. – 1,0.

Нормативна грошова оцінка зе-

мель несільськогосподарського 
призначення, яка проведена у 2006 
році відповідно до Порядку нор-
мативної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського при-
значення (крім земель у межах на-
селених пунктів), затвердженого 
спільним наказом Держкомзему, 
Мінагрополітики, Мінбудархітекту-
ри, Держкомлісгоспу, Держводгос-
пу та УААН від 27 січня 2006 р. за № 
19/16/22/11/17/12, зареєстрованого 
у Мін’юсті 5 квітня 2006 р. за № 
389/12263, підлягає індексації ста-
ном на 1 січня 2013 р. на коефіцієнт 
1,254, який визначається виходячи 
з добутку коефіцієнтів індексації 
за: 2007 рік – 1,028; 2008-й – 1,152, 
2009-й – 1,059; 2010-2012-ті рр. – 
1,0.

Нормативна грошова оцінка зе-
мель за 2002-2004-ті та 2006-й 
роки не індексувалась.

Євген БеРДнІêÎВ, 
заступник Голови 

Державного агентства 
земельних ресурсів України

До уваги жителів району!
ВАТ «Тернопільобленерго» в особі 

Чортківського РЕМ доводить до ва-
шого відома, що у межах населених 
пунктів по вулицях та земельних наді-
лах проходять кабельні лінії напругою 
10-0,4 кВ.

Територія уздовж підземних кабелів 
електропередач у вигляді земельної 
ділянки, обмеженої вертикальними 
площинами, що віддалені по обидві 
сторони від крайніх кабелів на від-
стань 1 метра, є охоронною зоною. 

Порядок проведення робіт 
в охоронних зонах

Забороняється в охоронних зонах 
кабельних ліній виконувати будь-які 
дії, що можуть порушити нормальну 
роботу електричних мереж, спричи-
нити їх пошкодження або нещасні ви-
падки, а саме:

будувати житлові, громадські та 
дачні будинки; 

влаштовувати будь-які звалища;
складати добрива, корми, торф, 

солому, дрова, інші матеріали; роз-

палювати вогнища;
саджати дерева та інші багаторічні 

насадження, крім випадків створення 
плантацій новорічних ялинок;

влаштовувати спортивні майданчи-
ки для ігор, стадіони, ринки, зупинки 
громадського транспорту, проводити 
будь-які заходи, пов’язані з великим 
скупченням людей, не зайнятих вико-
нанням дозволених у встановленому 
порядку робіт;

виконувати роботи із застосуванням 
ударних механізмів, скидати вантажі 
масою понад 5 тонн, скидати і злива-
ти їдкі і ті, що спричиняють корозію, 
речовини, пально-мастильні матеріа-
ли (в охоронних зонах підземних ка-
бельних ліній електропередач).

Юридичні та фізичні особи не-
суть адміністративну та криміналь-
ну відповідальність за порушення 
Правил охорони електричних ме-
реж.

Відповідно до Правил охорони 
електричних мереж підприємства, 
установи, організації, окремі грома-
дяни у разі відведення їм під забу-

дову земельних ділянок, на території 
яких розташовані електричні мережі, 
зобов’язані завчасно погоджувати 
будівництво з Чортківським РЕМ. Та-
кож вони повинні не пізніше як за три 
доби повідомити про намір викону-
вати роботи у межах охоронних зон 
електричних мереж Чортківського 
РЕМ за умови своєчасного одержан-
ня письмового дозволу від нього на 
виконання цих робіт.

Всі роботи у межах охоронних зон 
повітряних і кабельних ліній електро-
передач, трансформаторних підстан-
цій, розподільчих пунктів і пристроїв 
проводити виключно під наглядом 
представника Чортківського РЕМ.

Наголошуємо, що у разі вияв-
лення кабелю, не позначеного у 
технічній документації на виконан-
ня робіт, слід негайно припинити 
роботи, вжити заходів до забезпе-
чення збереження кабелю і повідо-
мити про це Чортківський РЕМ тел. 
2-62-92; 2-61-90; 2-61-88.

Ігор ВИннИê, 
начальник Чортківського РЕМ

Нагадуємо, що обов`язково мають задекларувати свої доходи за 2012 рік громадяни, які 
одержували іноземні доходи, спадщину, подарунки від фізичних осіб, матеріальну допомогу 
понад 1500 грн. на рік, інвестиційні прибутки від продажу акцій та інших корпоративних прав, 
а також будь-які інші доходи, з яких при їх одержанні не було сплачено податок.

За бажанням можуть завітати до податкової інспекції громадяни, які мають на меті поверну-
ти собі у вигляді податкової знижки частину коштів, пов`язаних із певними видами витрат. Але 
це теж потрібно зробити у термін до 1 травня.

Сума податку, яка підлягає поверненню громадянину, зараховується на його банківський 
рахунок, визначена у декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання декларації.

Якщо виникли питання стосовно заповнення, подання декларації про доходи, вам завжди 
раді допомогти у ДПІ у Чортківському районі за адресою: 48500 м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 
(нульовий поверх), Центр обслуговування платників податків, згідно зі складеним графіком у 
робочі дні (понеділок – п`ятниця) – з 9-ї до 20-ї год., у вихідні – з 9-ї до 14-ї год.

Декларуючи доходи, ви не тільки виконуєте свій конституційний обов`язок. Адже сплачені 
податки будуть використані місцевими громадами на розвиток освіти, медицини, підвищення 
соціального захисту незаможних верств населення.

Îлег êÎЗЮê, 
начальник відділу оподаткування фізичних осіб ДПІ у Чортківському районі

Грип – найбільш поширена гостра респіраторна ві-
русна інфекція, особливість якої – надзвичайно швидке 
поширення та виражена інтоксикація. Грип має симпто-
ми, схожі з іншими ГРВІ, але є набагато небезпечнішим. 
Тому перші ж його ознаки вимагають особливої уваги. 
Механізм передачі вірусу грипу від людини до людини 
– повітряно-крапельний. Навіть із легкою формою за-
хворювання хвора особа становить небезпеку для ото-
чуючих протягом усього періоду прояву симптомів (це, в 
середньому, – 7 днів).

Яка ж ситуація щодо захворюваності на грип і ГРВІ 
склалася на території нашого району? За увесь час спо-
стережень епідсезону 2012-2013 років захворюваність 
у районі характеризувалася показниками, нижчими від 
середньообласних, не перевищувала епідпорогу. По-
чинаючи з 4-го тижня цього року, в районі відмічається 
підвищення захворюваності ГРВІ на 28 відсотків у порів-
нянні з попереднім тижнем. Зареєстровано 99 випадків 
респіраторних захворювань проти 77, із них – 72 дітей, 
27 дорослих, госпіталізовано 9 осіб (діти до 18 р.). Най-
більш вразлива група щодо грипу та ГРВІ – діти (62,5 
відсотка хворих на ГРВІ від загальної кількості).

Згідно з показниками багаторічного аналізу захворю-
ваності, на часі ми знаходимося у передепідемічному 
стані, що є природним для відповідної пори року.

Враховуючи ситуацію минулого епідемічного сезону, 
ВООЗ прогнозує у сезон 2012-2013 рр. в Україні пере-
важну циркуляцію вірусів грипу А/Н1N1/Саlifornіа, В/
Wisconsin, а також вірусу А/Н3N2/Vісtоrіа, який поки що 
не реалізував у нашій країні свої епідемічні властивості.

Згідно з прогнозуванням, грип «накриє» Україну на 
початку лютого. Епідемія триватиме близько двох міся-
ців. Спочатку хворітимуть на сході країни, а на початку 
березня грип дістанеться заходу та півдня. Особливо 
уважно до свого здоров’я слід ставитися особам із груп 
ризику. Це насамперед діти до 5 років; а також вагітні, 
літні люди, особи з надмірною вагою; хворі на діабет, 
серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання 
легень та з іншими тяжкими супутніми недугами. Для 
таких людей грип становить особливу загрозу, оскільки 
стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати 
без ускладнень. 

Зауважте, найтяжчі ускладнення грипу – пневмонія, 
менінгіт, енцефаліт, міокардити, інсульти й інфаркти. 

Як же вберегтись від грипу?
Профілактичні заходи спрямовані насамперед для під-

вищення резистентності організму до дії збудників грипу, 
а також інших ГРВІ. Ефективними, особливо у період під-
вищення захворюваності, фахівці відзначають такі мето-
ди профілактики: повноцінне харчування із включенням 
вітамінів у природному вигляді; загартовування та часте 
провітрювання приміщень; вживання загальнозміцнюю-
чих препаратів. Високоефективними є рекомендації за-
гального санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема: 
часто мити руки з милом; прикривати ніс і рот хустинкою 
(або одноразовими серветками), особливо при кашлі та 
чханні; широко застосовувати засоби нетрадиційної (на-
родної) медицини, гомеопатичні препарати.

Одним із ефективних методів профілактики грипу та 
ГРВІ залишається вакцинація. При появі перших ознак 
захворювання санепідслужба рекомендує не займатись 
самолікуванням, а звертатись за наданням кваліфікова-
ної медичної допомоги до медпрацівників.

Îкñана ГУЦУЛ,
завідувач сектора епідеміологічного нагляду 

Чортківського міжрайонного управління Головного 
управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Чи очікувати грип на 
Чортківщині?

Зима не тільки вабить наñ ñвоєþ краñоþ 
та веñелими ñвятковими çабавами, а й підноñить 
ріçні неприємні та небажані ñþрприçи, ñеред яких 
– çахворþвання. Îднієþ çі çліñних çимових недуг 

є грип; його ніхто й ніколи не чекає, та ñтояти 
çавжди наñторожі необхідно. Відвідає 

він öьогоріч Чортківщину чи обійде ñтороноþ?

Про індексацію нормативно¿ грошово¿ оцінки земелü

Аби не пошкодити підземні кабелüні ліні¿

ДПІ інформує

Задекларуйте сво¿ доходи, 
отримані не від податкового агента

У çв`яçку ç окремими положеннями Податкового кодекñу України термін подання 
податкової деклараöії про майновий ñтан і доходи çа 2012 рік – до 1 травня ö. р.

Пенсійний фонд інформує

Управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі по-
відомляє фізичних осіб-підприємців, 
що 10 лютого 2013 року закінчуєть-
ся термін подання звітів «Про суми 

нарахованого доходу застрахова-
них осіб та суми єдиного внеску» за 
2012 рік.

У зв’язку зі скороченням термінів 
звіти можна подати, крім робочих 

днів, у суботу (9 лютого 2013 року) з 
10-ї до 15-ї год.

НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ ПОДАННЯ 
ЗВІТНОСТІ НА ОСТАННІ ДНІ!

До уваги фізичних осіб-підприємців



06.10 Клуб гумору
07.10 Сільський час
07.40 Дружина
09.05 Місце зустрічі 
10.20 Крок до зірок
11.00 Маю честь запросити
11.45 Караоке для дорослих 
12.30 Шеф-кухар країни
13.25 Хто в домі хазяїн?
13.55, 17.10 Біатлон. ЧС
14.45 Глибинне буріння
15.15 Золотий гусак
15.40 Концерт О.Гавриша 
“Музика... і... Лід”
16.40 Діловий світ
18.05 Star-шоу
19.55 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.30 Точка зору
21.50 Головний аргумент
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.40 Дружина

06.05 Х/ф “Відпусти мене”
07.50 Мультфільм
08.10 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Кулінарні курси
11.25 Велика різниця
12.20 Х/ф «Покровські 
ворота»
15.20 Х/ф “Ще один шанс”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «ПіраМММіда»
22.25 Світське життя
23.25 Х/ф «Непрощенні»

06.40 М/с “Вінкс”
07.50 Х/ф “Зевс і Роксана”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.05 Х/ф “Сім нянок”
11.30 Юрмала-2012
13.20 Х/ф “За сімейними 
обставинами”
16.05 Х/ф “Любов на 
асфальті”
18.10 Х/ф «Страховий 
випадок»
20.00 Подробиці
20.55 Т/с «Німий»
00.35 Х/ф “Кохання під 
грифом “Цілком таємно” 3”

06.00 Ранкова молитва
06.05 Підсумки
06.20 Світ православ`я
07.00 Клуб гумору
08.00, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супер-
агента
11.50, 15.25 Криве дзеркало
13.25 Золотий гусак
13.55 Біатлон. ЧС. Спринт  
(чол.)
17.10 Біатлон. ЧС. Спринт  
(жін.)
18.10 Міжнародний легко-
атлетичний турнір “Зірки 
жердини”
20.05 Жарт
21.00 Підсумки дня
21.20 Кабмін: подія тижня
21.30 Українська пісня
22.00 Жарт
23.00 Твій голос
23.25 Ера здоров`я

06.05 Ремонт +
06.40 Я люблю Україну
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Світ навиворіт – 3: 
Танзанія, Ефіопія
12.35 Х/ф «Рухай час»
14.20 Х/ф «Він зведе мене 
з розуму»
16.45 Вечірній Київ
18.30 Розсміши коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Метод Хітча»
22.25 Х/ф «Межа ризику»

07.05 Х/ф “Приходьте завтра”
09.00 Орел і Решка
09.55 Концерт “Вечірній 
Київ”
11.50 Велика різниця
12.55 Х/ф «Розплата за 
любов»
14.45 Т/с “Любов зі зброєю”
18.10 Концерт М.Задорнова 
“З першим снігом”
20.00 Подробиці
20.25 Концерт «Юрмала 
2012»
22.10 Х/ф “Кохання під 
грифом “Цілком таємно” 2”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.20 Д/ф “Контингент. 
Війна у В`єтнамі”
10.15 Т/с “Маруся”
11.45 Світло
12.10 Надвечір`я
12.45 Віра. Надія. Любов
13.35 Адреналін
15.00 Новини
15.25 Euronews
15.40 Діловий світ
15.50 Місце зустрічі
17.45 Криве дзеркало
20.40 After Live
21.15, 22.50 Шустер- Live

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
12.00 Х/ф «Гюльчатай»
13.55 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.10 Простошоу
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Вечірній Київ
22.00 Х/ф «Пекло»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
11.50 Д/с «Слідство 
вели»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
14.45 Судові справи
15.25 Сімейний суд
16.20 Т/с “Серце матері”
18.10 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
20.00 Подробиці
20.30 Справедливість
22.25 Т/с “Любов зі 
зброєю”

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Караоке для дорослих
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Здоров`я
13.20 Про головне
13.45 Х/ф «Довга дорога в 
дюнах»
15.00 Новини
15.25 Euronews
15.55 Х/ф “Переправа”
17.25 Т/с “Соло для пісто-
лета з оркестром”
18.30 Біатлон. ЧС. Зміша-
на естафета
20.00 Зірки гумору
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф “Чоловіча робота” 

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
12.00 Х/ф «Гюльчатай»
13.55 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.10 Простошоу
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Х/ф «Гюльчатай»
22.10 Моя хата скраю

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
11.50 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.55 Д/с «Слідство вели»
13.45 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
14.40 Судові справи
15.20 Сімейний суд
16.15 Т/с “Серце матері”
18.10 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
23.15 Т/с «Лектор»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05 Околиця
09.30 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Українська пісня
13.05 Книга.ua
13.55 Х/ф «Довга дорога в 
дюнах»
15.00, 18.20 Новини
15.25 Euronews
15.55 Х/ф “Переправа”
17.30 Т/с “Соло для пісто-
лета з оркестром”
19.10, 21.30 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф “Чоловіча робота”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
12.00 Х/ф «Гюльчатай»
13.55 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.10 Простошоу 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Х/ф «Гюльчатай»
22.10 Табу
23.30 Т/с «Теорія брехні»

07.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
11.55 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
14.45 Судові справи
15.25 Сімейний суд
16.20 Т/с “Серце матері”
18.10 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
19.00 Футбол. Збірна Нор-
вегії - збірна України
21.00 Подробиці
21.35 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Аудієнція
09.45 Таємниці успіху
10.15 Т/с «Маруся»
11.40 В гостях у Д.Гордона
12.30 Крок до зірок
13.20 Хай щастить
13.45 Х/ф «Довга дорога в 
дюнах»
15.00, 18.20 Новини
15.25 Euronews
15.55 Х/ф “Східний коридор”
17.30 Т/с “Соло для пісто-
лета з оркестром”
19.00 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.45 Криве дзеркало
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.20 Х/ф “Чоловіча робота”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
12.00 Х/ф «Гюльчатай»
14.00 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.10 Простошоу 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15 Х/ф «Гюльчатай»
22.10 Українські сенсації
23.30 Т/с “Теорія брехні 3”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
11.50 Д/с «Слідство вели»
12.00, 18.00 Новини
12.55 Х/ф «Петрівка, 38»
14.40 Х/ф “Огарьова, 6”
16.15 Т/с “Серце матері”
18.10 Т/с «Острів непо-
трібних людей»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
23.15 Т/с «Лектор»

07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії 
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф “Чаклунка”
09.00 Підсумки тижня
09.35 221. Екстрений виклик
10.15 Т/с “Маруся”
11.45 Шеф-кухар країни
12.35 Право на захист
13.00 Темний силует
13.20 Х/ф “Довга дорога в 
дюнах”
14.40 Вікно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.30 Euronews
15.50 Наука
16.05 Х/ф “Кочівний фронт”
17.30 Т/с “Соло для пісто-
лета з оркестром”
18.45 Агро-news
19.15 Сільрада
19.35 Криве дзеркало
21.00 Підсумки дня
21.25 Жарт
21.55 Зірки гумору
23.00 Підсумки
23.20 Кіно в деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»
12.40 Х/ф «На гачку»
13.55 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.10 Простошоу
16.45, 19.30, 23.25 ТСН
20.15 Х/ф «Гюльчатай»
22.20 Гроші
23.40 Т/с “Теорія брехні 3”

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Лорд. Пес-
поліцейський”
12.00, 18.00 Новини
12.50 Т/с «Господиня тайги»
14.30 Х/ф «Максим Пере-
пелиця»
16.25 Чекай на мене
18.10 Т/с «Господиня тайги»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Господиня 
тайги 2. До моря»
23.15 Т/с «Лектор»
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ПОНЕДІЛОК
5 лютого

ВІВТОРОК
6 лютого
СЕРЕДА

7 лютого
ЧЕТВЕР

8 лютого
П`ЯТНИЦЯ

9 лютого
СУБОТА

10 лютого
НЕДІЛЯ

4 лютого

Вважати недійсними

6 лютого. Тривалість дня – 9.35. Схід – 7.25. Захід – 17.00. Іменини святкують Оксана, Іван, Володимир, Павло

5-а річниця світлої пам`яті
ГОЦУЛЯКА Михайла Федоровича

(13.01.1939 – 1.02.2008 рр.).
Ти так хотів ще жити 
                             і творити,
Було багато планів 
                               і надій...
Його могилу 
        в цвинтарній скорботі
Серед буяння 
                   зелені знайдіть.
Пошліть молитву Богові 
                               за душу
І квіти ніжні тихо покладіть.

Ми пам`ятати будемо щоденно,
Тебе в молитві щирій пом`янем
І поки жити будемо на світі,
До тебе з спомином у смутку всі прийдем.
Згасла свічка життя... Але полум`я нашої 

пам`яті і вдячності не погасне.
Із сумом – дружина, діти, внуки.

Оголошується конкурс на заміщення вакантної 
посади головного бухгалтера Залісянської сільської ради

Умови конкурсу: громадянство України, володіння державною мовою, освіта вища 
бухгалтерська або економічна, стаж роботи бухгалтером не менше 2-х років, навики 
роботи з персональним комп`ютером.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи: заяву про участь в кон-
курсі; особову картку з обліку кадрів (форма П-2ДС) та автобіографію, 2 фотокартки 
розміром 4 х 6 см; копії диплома про освіту, 1-ї та 2-ї сторінок паспорта, трудової 
книжки, декларацію про фінансовий стан за 2012 рік. 

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення.

Конкурс відбудеться 4 березня 2013 року. За довідками звертатися у Залісянську 
сільську раду, тел. 5-72-31.

Потрібен керівник на металобазу 
у м. Чортків

Вимоги: спеціаліст з авто, знання ПК, з до-
свідом роботи у продажах, обліку руху товару.

Тел. 067-611-18-70

Чортківська районна рада та Чортківська 
районна державна адміністрація вислов-
люють щирі співчуття Староягільницькому 
сільському голові Петру Мар`яновичу Ре-
вуцькому з приводу непоправної втрати – 
смерті батька. 

Хай Божа благодать огорне душу покій-
ного, а земля буде йому пухом.

ПРОДАюТЬСЯ

земельні ділянки

квартири

будинки

1-кімнатна квартира в новозбудованому 
будинку по вул. Січинського, 5А. Площа – 47 
кв. м, є індивідуальне опалення.

Тел. 096-983-39-23.

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

будинок у Чорному лісі. Земельна ділянка 
24 сотих. Підведено газ, є великий сад. Ціна 
договірна, або обміняю на квартиру у м. Чорт-
ків.

Тел.: 3-17-90; 066-983-55-28.

земельна ділянка площею 0,09 га у 
м. Чортків по вул. Граничній-бічній.

Тел.: 067-458-51-08; 050-883-50-34.

приватизована земельна ділянка пло-
щею 0,14 сотих по вул. Золотарка. Ціна до-
говірна.

Тел. 099-335-30-07.

посвідчення багатодітної сім`ї серії ВО за № 
006212, видане відділом у справах сім`ї, моло-
ді та спорту Чортківської РДА 6 травня 2011 р. 
на ім`я: КАРДАШ Зеновій Зеновійович.

службове посвідчення УТР за № 002583, 
видане 14 травня 2008 р. на ім`я: ПОЛЬОВИЙ 
Андрій Богданович.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 191216, 
видане Тернопільською ОДА у 1993 році на 
ім`я: ЛАЗАРУК Ольга Михайлівна.

свідоцтво про неповну середню освіту серії 
А за № 323605, видане Полівецькою ЗОШ у 
1992 р. на ім`я: ФРАНКІВ Василь Володими-
рович.

Пом`янімо
 2 лютого минає 10 років світлої 

пам`яті люблячого брата, дядька
МАРТИНюКА Олега Стефановича 

(18.01.1974 – 2.02.2003 рр.).
Усі, хто знав Олега, близькі, 

знайомі, ті, з ким працював і 
приятелював, згадайте його в 
цей день добрим словом і по-
моліться за його світлу душу. 
Нехай пам`ять про нього буде 
доброю і вічною.
Хто забув – згадайте і пом`яніть.
Хто пам’ятає – щиро помоліться.

Сумуючі рідні.

З 1 січня цього року набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до статті 13 Закону України 
«Про охорону дитинства», яким надано право на 50-
відсоткову знижку з оплати житлово-комунальних 
послуг, послуг зв’язку та на придбання твердого па-
лива і скрапленого газу дитячим будинкам сімейно-
го типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року 
проживають відповідно троє або більше дітей, а та-
кож сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не мен-
ше року проживають троє і більше дітей, враховую-
чи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

За роз’ясненням Департаменту сім’ї та дітей, до-
кументами, які підтверджують право на пільги та 
державні гарантії, передбачені законодавством для 
дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, 

а також сімей, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, враховуючи тих, 
над якими встановлено опіку чи піклування, є розпо-
рядження про створення дитячого будинку сімейно-
го типу, прийомної сім’ї, влаштування дітей під опіку 
чи піклування.

Для користування пільгами вказаним категоріям 
громадян необхідно зареєструватись в Єдиному 
державному автоматизованому реєстрі осіб, які ма-
ють право на пільги.

За детальнішою інформацією просимо звертатись 
за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 21, каб. № 6.

Володимир ЦВЄÒêÎВ, 
начальник управління праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації

Найближчими вихідними, 2-3 і 9-10 лютого ц. р., на 
центральному міському стадіоні РЦФЗН «Спорт для 
всіх» проводитиме зимовий турнір з міні-футболу. 
Заявки від команд-учасниць (9+1 особа) подаються у 
перший день проведення змагань (2 лютого), з 9 год. 
30 хв. до 10-ї год. Запрошуємо прихильників здорово-
го способу життя взяти участь у цьому захоплюючому 
турнірі і підтримати свої команди.

РЦФЗН «Спорт для всіх»

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

Тел.: 098-424-70-21; 050-072-95-84.
2-кімнатна квартира у центрі міста. 

Заг. площа – 65,5 кв. м, кімнати окремі, 
індивідуальне опалення, лічильники, два 
підвали, перспектива на мансарду. Будинок 
2-поверховий, вхід окремий.

Тел. 068-148-19-84.
2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 

63. Кімнати і  санвузол роздільні,  вода 
постійно.

Тел. 066-295-53-17.
3-кімнатна квартира по вул. Кн. 

В.Великого, загальна площа – 63 кв. м. 
Є індивідуальне опалення, підлога – паркет, 
засклена лоджія, пластикові вікна, двері, є 3 
підвали, грядки, дерева. Терміново.

Тел.: 3-13-47; 067-991-34-84.
3-кімнатна квартира покращеного 

планування у новому будинку по вул. 
Січинського. Загальна площа – 93,5 кв. м. 
Є індивідуальне опалення, вода, каналізація. 
Розпочато євроремонт. Ціна договірна.

Тел. 066-129-91-88.

Соцзахист інформує
Про нове у законодавстві «Про охорону дитинства»
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-3 ... +6

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СубОТА
2 лютого

-4 ... +1

неДілЯ
3 лютого

-2 ... +3

ПОнеДілОк
4 лютого

-6 ... +3

вівТОРОк
5 лютого

-2 ... +2

СеРеДА
6 лютого

-5 ... -3

чеТвеР
7 лютого

-6 ... -2

П`ЯТницЯ
8 лютого

7 лютого. Тривалість дня – 9.38. Схід – 7.23. Захід – 17.01. Іменини святкують Григорій, Пилип, Олександр, Володимир

Об`єктив

30 січня відсвяткувала 
своє 30-річчя дорога нам
Ірина Петрівна БОДЬО

зі смт Заводське.
Ми Тебе вітаєм із великим святом
І Тобі бажаєм радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянди ніжні зацвітуть для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка завжди розквітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога Ірино, будь завжди щаслива.
Бажаємо здоров`я і добра,
Усіх земних благ і всього доволі.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка – від Господа Бога!

З найкращими побажаннями 
– колектив ЛОР-відділу 

Чортківської ЦКРЛ.

Сьогодні святкує свій ювілей чудова 
людина, найкращий класний керівник 

Ольга Володимирівна ГРЕНЬКІВ.
На світанку лютого 
                   ювілейна дата 
Вас з ніжністю бере 
                      у свій полон. 
Люба наша вчителько, 
          найкращі всі цитати 
Шлемо Вам у вигляді 
   словесних щедрих грон. 
Ви обрали шлях, 
           щоб дітей навчати, 

І світлом благодаті окрилений Ваш шлях. 
Ви – доброта, порядність та завзятість, 
За це ми дуже любимо й цінуємо Вас. 
Хочемо Вам у цей день побажати 
Здоров’я, достатку, всіх благ на путі. 
Хай помисел чистий веде Вас по світу 
Й утілює в плани ідеї нові. 
Хай Матінка Божа і Сам Вседержитель 
Укриють від бід Вас і зла на землі, 
І Вашу родину, і Вашу обитель 
В майбутньому хай благословлять в житті.

З повагою та вдячністю – учні 
та батьки 5-го класу 

Білобожницької 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.

Щиро вітаємо з 60-річчям 
дорогого, люблячого чоловіка

Миколу Васильовича ПІСКОВОГО
зі с. Нагірянка.

Роки летять, мов лебеді 
                               у вирій,
Життя іде, його 
                       не зупинить.
Прийми від нас – 
                 сім`ї й родини –
Вітання щирі 
                    на многая літ.
З найкращими 

побажаннями – дружина 
Ганна, донька Оля, син 
Олександр, невістка 

Олена, внуки Івасик і Коля.

5 лютого постукає у віконце сімдесята 
зима до нашої найдорожчої сестри, тітки

Анастасії Іванівни БАЛУТЯНСЬКОЇ
зі с. Нагірянка.

Зимовий день 
         співає дзвінку пісню,
Вітаємо щиро 
                 з ювілеєм Тебе!
Нехай Твоє серце, 
                  лагідне і ніжне,
Не знає болю, смутку 
                               і образ.
Нехай повік здоров`я 

                                                 не підводить
І радістю наповнюється дім. 
Божого Тобі благословення. 
З повагою і любов`ю – сестра 

Ярослава з родиною з м. Дунаївці 
Хмельницької області, сестра 
Ганна з родиною з м. Чортків.

У цю зимову днину із дивовижним сяйвом 
снігопаду щиросердечно вітаємо 

з 40-річним ювілеєм
отця Володимира ЛИЖЕЧКА

зі с. Шманьківці.
Із словом Божим 
            Ви прийшли у світ,
Щоб за собою 
          нас вести незрадно.
Для Вас сьогодні – 
                       і пісні, і цвіт,
І людська шана – 
              щира і безмежна,
Хай образ Божий 
                           у душі сія,

Христова віра множиться з роками,
Хай Ваше добре й дороге ім`я
Як символ миру буде поміж нами.

З повагою – церковний 
комітет, парафіяни.

Учасники народного аматорського 
колективу лемківської пісні “Горлиця” клубу 

с. Пастуше щиро вітають із 40-річчям
Людмилу Леонідівну УСТИНОВУ.

Здоров`я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо Тобі щиро,
Щоб радісним і довгим 
                                  був Твій вік –
З добром, любов`ю, 
                          спокоєм і миром.

Щиро вітаємо з ювілеєм дорогого нам
Ігоря Богдановича ГОНЧАРИКА

зі с. Горішня Вигнанка.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди 
                           й порядку,
Щоб доля світлою була.
І хай багато довгих літ
Щедро Тобі дарує світ!
Ласки від Бога, 
            від людей – добра

На многії й щасливії літа!
З повагою – мама, 

племінники Миколка, 
Віталик, сестра Ліля.

Вихователі ГПД  вітають із ювілеєм 
Валентину Михайлівну МАЧИшИН.

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз 
                       весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла! 
Щоб шлях Ваш був 
                  такий широкий,
Щоб мало було 
                          перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот. 
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас! 
Щоб було все гаразд в роботі,
Вона, звичайно не проста.
Щоб було все – і “за”, і “проти”,
Як компроміс – життя-буття! 
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...

6 лютого святкуватиме своє 10-річчя
юлечка ХРУНЯК

з м. Чортків.
Дорогеньку донечку, сес-

тричку, внучку вітаємо з 
Днем народження.

Наша рідна дівчинко, 
           наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться 
               у Твоє віконечко,
Дощиком рясненьким 
           пада з неба щастя,

Хай Тобі, Юленько, все на світі вдасться,
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися 
                                    Твої татко з мамою.
Щоб було життя Твоє – наче повна чаша.
Зичим многих літ Тобі, ювілярко наша!

З любов`ю – мама Оля, тато 
Тарас, сестричка Іриночка, 
бабусі Галя і Люда, дідусі 

Ярослав і Мар`ян.

У цю зимову днину із дивовижним сяйвом 
снігопаду щиросердечно вітаємо чудову 
донечку, сестричку, внучку та правнучку

Катрусю КАРПІВ
зі с. Угринь, яка 28 січня відсвяткувала 

своє 10-річчя.
Хай доля щаслива, 
        хай настрій веселий,
Успіх у всьому 
                   чекають Тебе.
Будь завжди щаслива, 
                привітна і щира,
Будь трішечки горда 
           й весняно красива,
Візьми собі в подруги 
            чесність і ніжність,

Чекай в нагороду дістати вірність.
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі Твої мрії, бажання.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров`я, миру, успіхів, надії.
Нехай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Пошле Тобі многі, 
               многі й щасливі літа.
З любов`ю – мама, тато, 
брат Володя, бабусі та 

дідусі і уся родина.

Родовід

23 ñічня о 19 год. 40 хв. – хлопчик (4 кг 130 г, 
60 см) в Іванни ДÀнИЛеВИЧ зі с. Лисівці За-
ліщицького району;

24 ñічня о 9 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 150 г, 
50 см) у Марії ÀнÎЛЯê зі с. Залісся,

о 20 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 370 г, 53 см) 
в Îльги êÀРÀБÀн зі смт Товсте Заліщицького 
району;

25 ñічня о 10 год. 16 хв. – дівчинка (3 кг 500 г, 
53 см) у Лідії ÑеМенЮê зі с. Колиндяни;

26 ñічня о 2 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 500 г, 
51 см) у Ñвітлани ÑÎРÎêИ з м. Чортків,

о 10 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 380 г, 54 см) 
у наталії ЧÎРнІé з м. Чортків;

28 ñічня о 17 год. 25 хв. – хлопчик (4 кг 100 г, 
55 см) у Мироñлави МеЛьнИê з м. Чортків;

29 ñічня о 13 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 555 г, 
53 см) у наталії ÀЛеêÑЄЄВÎЇ з м. Чортків;

30 ñічня в 00 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 430 г, 
54 см) в Îлени ЯêÎВенêÎ з м. Чортків.

З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківñькому пологовому будинку 
çа період ç 23 по 30 ñічня ö. р. 

народилоñя 3 дівчаток і 6 хлопчиків: 

Завтра справлятимуть «золоте» весілля
 Ольга Миколаївна 

та Григорій Олексійович 
шАБАРАНСЬКІ.

Минуло вже піввіку з того часу,
Як в вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді – золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте ви здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про весілля ваше золоте!

З любов`ю та повагою 
– сини, невістки, внуки, 

правнучка та уся родина.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання добрій, чуйній людині

Оксані Богданівні МАМУЛЯК
з нагоди ювілею, який вона
святкуватиме 3 лютого.

Життєва доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг.
Зима зачудувалась урочисто
І принесла вітання на поріг.
Із Днем народження сердечно Вас вітаєм,
Найкращі квіти стелимо до ніг.
Здоров`я, щастя, радості бажаєм,
Щоб Бог від злого Вас щодня беріг.
Нехай цвітуть під небом синьооким
В любові, мирі всі Ваші літа,
Хай доброта людська висока
Буде із Вами поруч все життя.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом сім`я щодня зігріє,
І слова вдячності лунають звідусіль.
Хай благодать Господня на Вас сяє,
А День народження приходить знов і знов.
Ісус Христос щодня оберігає,
Пречиста Діва хай візьме під Свій Покров.

З повагою і любов`ю – сім`я 
юрчаків зі с. Оришківці 

та сім`я Вербіцьких 
зі с. Горішня Вигнанка.

Щиро вітаємо з мудрим, щедрим 
70-річним ювілеєм дорогу нашу сестру 
Мирославу Йосипівну ЗАДЕРЕЙКО.

Ми вітаєм Тебе, як зима сипле 
                                              щедро снігами,
Як колядка весела від хати до хати пливе.
Ми вітаємо щиру, усміхнену 
                                               нині між нами,
Хай Господь до 100 літ 
                                  ще такої усмішки дає!
І бажаємо ми: хай Бог щедрою нині рукою
Обдарує достатком, здоров`ям, добром,
Нехай повниться серце теплом, 
                                  розумінням, любов`ю,
Ну а келих по вінця наповнений 
                                                  буде вином.
І нехай у душі тільки весни цвітуть синьоокі,
Нехай щедрої осені будуть багаті дари,
Тепле літо приносить добробут 
                            у хату і спокій,
А на серці ніколи не буде зими!
З любов`ю і найкращими по-
бажаннями – сестри Марія 

і Ганна з сім`ями.

Вітаємо зі 70-річчям дорогу нам
Надію Антонівну ГРОД.

Багато за плечима років, 
                           а скільки смутку і тривог,
Складних, важких життєвих кроків,
Які зіслав Вам Господь Бог!
Хай все найкраще Вам додасться,
А смуток весь згорить дотла.
Бажаєм Вам здоров`я, сили,
Бо це – найбільший дар життя.
Хай Ісус роджений Вас благословляє,
Ангел-Хоронитель від злого оберігає,
Пречиста Діва Свою Ласку зсилає,
Ангельський хор «Многая літ» 
                                   заспіває.
З любов`ю та повагою – 

чоловік, син з сім`єю, внуки 
та правнук, сусіди.

Вечірній ноктюрн

Фото Îреñта ЛИЖеЧêИ


