
Істинним є твердження, що доля держави – в руках 
кожного окремого громадянина, а отже, доля України – в 
руках “маленького” українця. Здається, цю істину усвідо-
мили у невеличкому селі Пастуше: ініціативних, активних, 
небайдужих людей тут, як видно по результатах, не бра-
кує. Ще навесні під час чергового об`їзду сіл вищезазна-
ченою комісією усіх вразили масовість та згуртованість, 
завзятість, з якою селяни, організовані сільським голо-
вою Петром Бортняком (пошанування за це від райра-
ди через винесення подяки, номінація “Активна участь 
громади в благоустрої населеного пункту”), взялися до 
ремонту сільського дорожнього полотна, яке не ремон-
тувалося багато років. Толокою навели лад пастушівці й 

на місцевому цвинтарі, який, обгороджений, доглянутий, 
може послужити прикладом для таких об`єктів у багатьох 
населених пунктах. 

Сільська молодь теж бере активну участь в громадсько-
му житті Пастушого. Діючого дитячого садочка тут немає, 
а дітки ж народжуються (на сьогодні їх у селі 25 підрос-
тає). Тому й вирішили молоді батьки зробити для малечі 
дитячий майданчик своїми силами й коштами (знімок зі 
спортивними спорудами та гойдалками уже друкувався в 
“Голосі народу” в рубриці “Фотоінформація”). У Пастушо-
му немало позитивного й корисного можна почерпнути, 
от хоча б започаткування музею села при сільській бібліо-
теці  (ініціатор створення – голова лемківського осередку 
Г.Галайда) чим не варте уваги? Оця невелика, півтисячна 
громада розуміє, що саме вони є справжніми господаря-
ми на своїй землі, саме від них залежить майбутнє їхніх 
дітей і, якщо послідовно робити належне у своєму селі 
чи місті, то згодом це призведе до розквіту держави в 
цілому.

Не вперше головувати Ользі Дмитрук, Улашківському-
сільському голові. Вміє вона розставити у своїй роботі та 
роботі громади акценти, що потребують першочергового 
вирішення (районна влада відзначила позитив подякою 
у номінації “Організація роботи із забезпечення розви-
тку територіальної громади”). Цьогоріч це – боротьба 
зі стихійними сміттєзвалищами у селі й упорядкування 
основного, а також – ямковий ремонт доріг, до якого теж 
доклалося працею рук чимало улашківчан, освітлення 
частини села.

(Закінчення на 4-й стор.)
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Виходить з 1939 року

З життя однієї парафії

Пригорща новин

15 грудня – День працівників суду
Шановні друзі!

Щиро вітаємо вас з професійним святом. Ваша 
фахова діяльність відіграє дедалі вагомішу роль в 
утвердженні принципу верховенства права та спра-
ведливості, сприяє розвиткові України як демокра-
тичної та правової держави. Тож саме від ваших 
наполегливих зусиль залежить надійність правово-
го захисту громадян, а відтак і збереження в сус-
пільстві стабільності й громадського миру.

Прийміть, шановні працівники судів, побажання 
міцного здоров’я, великого людського щастя, до-
бробуту та родинного тепла. Нехай людська шана, 
повага й довіра стануть гідним орієнтиром у вашій 
щоденній роботі. Ми віримо у вашу неупередже-
ність та чесність. Нових вам професійних звершень 
на ниві благородного служіння його величності За-
кону, утвердження незалежності та демократизму 
на теренах молодої Української держави.

Вітання

Голова районної 
держадміністрації
Я.СТЕЦЬ

Голова 
районної ради

Р.ЧОРТКІВСЬКИЙ

Пренепорочна Царице-Мати, 
подяку щиру ми всі складаєм 

за Твої ласки і Твій покров

Так миряни с. Стара Ягільниця дякували Господу нашому та Матері Божій 
за оновлення старовинного храму, в якому молилися ще їхні прадіди.

(Читайте на 4-й стор.)

Знай наших!
З нагоди річниці підтвердження всеукраїнським ре-

ферендумом 1 грудня 1991 року Акта проголошення не-
залежності України, згідно з Указом Президента Укра-
їни про нагородження ювілейною медаллю «20 років 
незалежності України» за вагомий особистий внесок у 
соціально-економічний і культурний розвиток України, 
вагомі досягнення в професійній діяльності, багаторічну 
сумлінну працю відзнакою Глави держави нагороджено 
19 наших краян, поміж них – Бубернака Степана Івано-
вича, завідувача Ягільницького народного музею історії 
села. Вітаємо!

Ростуть зупинки, мов гриби
Ось таку чепурну й архисучасну автозупинку – з пластику 

й металопокриття – споруджено дирекцією Чортківсько-
го педагогічного училища власне біля свого ж приміщен-
ня, на вул. Подільській. Задля створення максимальних 

зручностей та 
наближення 
до потенцій-
них пасажи-
рів автотран-
спорту, котрі 
очікують його 
прибуття, то-
варів першої 
необхідності, 
й «пророста-
ють» нині по 
місту повсю-
дно новоспо-
руджувані ав-

тозупинки, до чого, за словами міського голови Михайла 
Вербіцького добровільно-примусово залучено як місцеві 
підприємства, так і приватних підприємців.   

«Вікно» у світ
Нещодавно в столичному Будинку художника відбулося 

відкриття фотовиставки «Україна туристична», на якій пред-
ставлено 50 робіт переможців Другого конкурсу туристичної 
фотографії. За результатами інтернет-голосування роботу 
нашого колеги, фотокора «Голосу народу» Ореста Лижечки 
«Старе місто Чортків» визнано кращою: йому, як перемож-
цеві, що здо-
був найвищу 
нагороду , 
надано два 
авіаквитки в 
обидва на-
прямки на 
будь-який 
рейс авіа-
к о м п а н і ї 
«Міжнарод-
ні авіалінії 
У к р а ї н и » , 
яка виступила партнером фотоконкурсу. В числі 50 найкра-
щих фотографій світлина історичного центру старовинного 
Чорткова буде показана іноземним уболівальникам, які при-
їдуть до Києва на футбольний чемпіонат «Євро-2012». А ще 
вона «мандруватиме» країнами світу – Росією, Білоруссю, 
Польщею, Ізраїлем, звідкіля найчисленніше приїздить до 
нас іноземних туристів, приваблюватиме їх до Надзбруччя.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

7 грудня – День місцевого самоврядування

Сила України – у сильній, 
згуртованій, небайдужій громаді
Коли ми планували статтю про тих, хто 

працює на благо й в інтересах місцевого 
населення, то довго не могли визначитися, 
як саме подати матеріал. Вирішили діяти за 

принципом: людину найкраще оцінити по 
ділах її. Тому, проаналізувавши накопичену 
за час об`їзду усіх населених пунктів району 

із представниками комісії з благоустрою 
та підтримки громадського порядку на 

чолі із заступником голови районної ради 
Любомиром Хруставкою інформацію, 

виокремили тих, чиї діла заслуговують на 
увагу з боку громадськості як приклад для 

наслідування. Про діяльність громад окремих 
населених пунктів – через призму сьогодення.
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На часі2
Сесія районної ради
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Політика

У райдержадміністрації

Перший грудневий понеділок одразу ж виокремив на 
загал колегіальну тривогу з приводу турботи надзвичайно 
трепетної. На розширеній нараді при голові РДА, котра, 
попри керівників структурних підрозділів РДА, районних 
управлінь, організацій, зібрала ще й представників си-
лових структур, духовенства, сільських голів, директорів 
навчально-освітніх закладів району, йшлося про органі-
зацію роботи з питань захисту прав дітей, профілактики 
правопорушень і злочинів у дитячому та підлітковому се-
редовищі, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського піклування. На зачин розмови 
голова райдержадміністрації Я.Стець закликав до відкри-
того полілогу буквально всі служби, котрі мають стосунок 
до формування дитячих доль. Про реалізацію пріоритет-
них напрямків роботи щодо соціально-правового захис-
ту прав дітей, захисту житлових та майнових прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вів 
мову начальник служби у справах дітей РДА В.Корнак. 
Наведені ним цифри іноді вражали: цьогоріч службою на-
вернуто на добру стежку восьмеро потребуючих цього 
наших найменших ближніх – двом надано опіку, шестеро 
повернуто в сім`ї. Однак 48 дітей продовжують перебува-
ти у складних життєвих обставинах; із 127, що стоять на 
обліку, 15 забезпечено житлом. У плані захисту житлових 
прав дітей із кризових ситуацій виступаючий «пройшовся» 
в «розрізі» сільських рад і запрошував сільських голів до 
ефективного контакту. Про стан дотримання законодав-
ства щодо соціально-правового захисту дітей, профілак-
тики протиправних дій у дитячому та молодіжному сере-
довищі інформувала помічник прокурора району І.Попіль. 
Наголосивши на недостатній натепер координації зусиль, 
виступаюча здійснила спробу кваліфікувати скоєні цього-
річ неповнолітніми злочини та закликала сільських голів 
до належної поінформованості щодо особливо складних 
випадків стосовно дитячої злочинності. 

Про роботу органів внутрішніх справ щодо запобіган-
ня правопорушенням, злочинності серед неповнолітніх 
доповідав заступник начальника РВ УМВСУ, начальник 
міліції громадської безпеки В.Юрчак. Тривогою в його 
слові прозвучало наступне: цьогоріч зафіксовано 65 (!) 
фактів ухиляння від батьківських обов`язків, що, безпе-
речно, й слугує фактам наступним – зафіксовано 38 ви-
падків появи неповнолітніх в громадських місцях у ста-
ні алкогольного сп`яніння, 25 – дрібного хуліганства, 19 
куріння в громадських місцях. Про організацію правови-
ховної роботи в навчальних закладах району вела мову 
начальник відділу освіти РДА Т.Яремко, про роботу за-
кладів культури з питань проведення культурно-масових 
заходів для дітей та молоді – начальник відділу культури і 
туризму Г.Чайківська. Порушені теми підхопили й розви-
нули у слові, мовленому на загал, парох с. Біла о. Богдан 
Верхомій, директор ЗОШ І – ІІІ ст. № 4 В.Кушнір, заступ-
ник директора Чортківського державного медичного ко-
леджу Н.Сулима, заступник директора Чортківського ВПУ 
М.Дячок, директор Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича 
М.Каськів, начальник кримінальної міліції у справах дітей 
І.Слободян. Переважаюча більшість перелічених висту-
паючих наголошувала на необхідності проведення рейдів 
силами правоохоронців, вихователів, представників дитя-
чих та молодіжних служб, податківців місцями відпочинку 
молоді, торговельними закладами (на предмет відпуску 
ними неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів), а 
також «злачними» місцями, котрих, за словами виступаю-
чих, є тепер у районі (насамперед в місті) чимало. 

Долучившись до полілогу, голова районної ради 
Р.Чортківський, його заступник Л.Хруставка порушили ще 
й питання поширення, збуту й вживання неповнолітніми 
наркотичного дурману, захворювань на СНІД, а також ак-
тивізації зусиль на місцях дільничних інспекторів міліції. А 
заступник голови РДА з гуманітарних питань І.Стечишин, 
виокремивши питання дитячої бездоглядності та профі-
лактики злочинності за надзвичайно важливі, закликав 
спільноту залу (130 осіб) скоординувати зусилля задля не 
голослівного, а дієвого формування майбутності нації. Го-
лова райдержадміністрації Я.Стець під завісу наради ще 
раз наголосив на вкрай необхідному перезакріпленні чи-
новників, державних людей за дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, – з тим, аби не 
для «галочки», а щиро й віддано вести їх по життю.

Анна БЛАЖЕНКО

Чужих дітей не буває

Відтоді змінилось чотири президен-
ти, 16 прем’єр-міністрів, половина з 
яких звинувачувалася у розкраданні 
державних коштів у великих розмірах. 
У Верховній Раді засідають депутати 
шостого демократичного скликання. На 
думку голови ОДА 2007-2010 рр. Юрія 
Чижмаря, за ці роки влада так і не змо-
гла наповнити реальним змістом ідею 
незалежності.

– Минуло 20 років з того дня, коли 
ми, українці, вперше за свою багато-
вікову історію піднялися вище “мало-
російства”, яке нав’язували нам ззовні. 
І як єдина нація прийняли рішення бу-
дувати власну державу. 90,23 відсотка 
українців, у т. ч. близько 85 відсотків 
Донецької, Луганської та Харківської 
областей, незалежно від національнос-
ті, мови, релігійних уподобань, партій-
ної приналежності, обрали шлях неза-
лежності. Незалежності від імперії, яка 
гарантувала нам мінімальні соціальні 
блага, але натомість відбирала право 
думати по-українськи. 

Де ж поділася та єдність сьогодні? 
Чому через 20 років незалежності нашої 

держави населення України зменшило-
ся з 52 мільйонів до 46? Чому українців, 
які мріють про відновлення Радянсько-
го Союзу, стало 15 відсотків, а ще 15 
відсотків вважають за доцільне утвори-
ти на базі країн колишнього СРСР тісні 
політичні союзи (дані агентства “Рей-
тинг” на грудень 2010 року)? Щороку 
ми фактично втрачали по 1 відсоткові 
громадян, готових безумовно відстою-
вати нашу незалежність. Причина ба-
нальна: за ці роки українська політична 
верхівка не змогла наповнити реаль-
ним змістом ідею незалежності. Люди 
розуміють її як можливість краще жити 
у своїй країні, бути захищеним своєю 
владою. І це відрізняється від науково-
го визначення. 

Натомість корупція, збідніння насе-
лення, свавілля правоохоронних орга-
нів та багато іншого стало синонімом 
“української незалежності”. Радянські 
партійні функціонери залишилися па-
разитувати у владі, а демократи, з 
втратою Чорновола, довели лише своє 
вміння проголошувати полум’яні про-
мови на мітингах та повну неспромож-

ність керувати державою. У державі 
продовжується процес згортання на-
ціональної ідентифікації. Українська 
мова, українська церква, українська іс-
торія і культура перестають бути пріо-
ритетними цінностями.

Задумайтеся, чи влаштовує вас це? 
І хто, як не кожен з нас, має щодень 
відстоювати рідну мову, історію, віру і 
культуру?

Питання, що слухалося першим – ін-
формація щодо виплати доплат до пен-
сій за рішеннями судів пенсіонерам, 
постраждалим від Чорнобильської ка-
тастрофи, дітям війни, як і очікувалося, 
явно перебрало регламент, «з`ївши» 1/4 
часу тривання сесії загалом. На зачин 
розмови інформувала перший заступник 
начальника управління ПФУ в Чортків-
ському районі Л.Бобак. Звісно ж, про-
голошене нею з трибуни взагалі-то й не 
нове повідомлення про відсутність на-
разі фінансування на виплату пенсій за 
додатковими відомостями за рішеннями 
судів (хоча, зазначмо, натепер коштів на 
пенсії й допомоги профінансовано удвічі 
більше за аналогічний період минуло-
го року) викликало цілу зливу запитань 
представників депутатського корпусу, 
зокрема Д.Михайлецького, В.Шепети, 
М.Камінського, О.Степаненка, М.Дячка, 
М.Мочульної. З цього ж питання інфор-
мував начальник відділу державної вико-
навчої служби районного управління юс-
тиції І.Садовський, запитання до якого 
надійшли від вже перелічених депутатів 
та Т.Яблонь, М.Кота. Відтак заступник 
прокурора району Б.Дем`янюк озвучив 
на загал вже вміщену раніше в район-
ці відповідь Генеральної прокуратури 
України на звернення сесії Чортківської 
районної ради з приводу прийняття За-
кону «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про державний бюджет України на 
2011 рік». Констатувавши, що проблема 
стосується насамперед найбільш неза-
хищених верств суспільства, представ-
ник закону наголошував на неможливості 
її вирішення в межах району, адже вона 
загальнодержавна; не можуть зняти її й 
протестні акції. Опісля депутатських за-
питань перебрав естафету один з при-
сутніх на сесії при розгляді даного пи-
тання представників гурту мітингуючих 
пенсіонерів-«чорнобильців» В.Саварин, 
відтак було проголосовано надати сло-
во лідерові гурту В.Чепизі, котрий надто 
емоційно намагався передати народним 
обранцям сконцентрований біль май-
дану. Прийнятим рішенням підтримано 
законні дії пільгових категорій громадян-
жителів інших регіонів України, спрямо-
вані на виконання рішень судів, щодо ви-
плати доплат до пенсій.

У рамках іншого наболілого питання – 
щодо покращення матеріально-технічної 

бази дошкільних навчальних закладів 
району, з якого інформувала начальник 
відділу освіти РДА Т.Яремко, спливла, 
зокрема, пропозиція, висловлена голо-
вою райдержадміністрації Я.Стецем, 
відносно облаштування комплексів 
«школа-дитячий садок», як вже маємо 
у с. Шульганівка. Її підтримав депутат 
М.Андрусик. Загалом же проблему охо-
плення дітей дошкільною освітою (нате-
пер 40 відсотків наймолодших мешканців 
району зостається поза нею) деталі-
зували й пропонували шляхи вирішен-
ня депутати В.Шепета, О.Степаненко, 
Ю.Кукуляк, В.Дмитрів, Білівський сіль-
ський голова В.Шматько. А виступ депу-
тата Т.Яблонь умістив аналіз видимих на-
працювань в плані матеріально-технічної 
бази, котрі угледіли в часі об`їзду райо-
ну члени комісії з проведення районного 
конкурсу «Населений пункт найкращого 
благоустрою та підтримки громадського 
порядку в 2011 році».

Відтак було прийнято звіт про вико-
нання районного бюджету за 9 місяців 
ц. р. Трішки більше уваги приділено пе-
редачі бібліотек із комунальної власності 
територіальних громад у спільну влас-
ність територіальних громад сіл, селищ, 
міста та включення їх до централізованої 
бібліотечної системи – адже, як зазначив 
голова районної ради Р.Чортківський, 
це питання довго обговорювалось у ко-
місіях, долучилися до його розгляду й 
керівники управління культури ОДА, об-
ласної наукової бібліотеки. Інформувала 
начальник відділу культури і туризму РДА 
Г.Чайківська, її виступ доповнив заступ-
ник голови районної ради Л.Хруставка. 

А ось наступні питання, 11 районних 
програм, за пропозицією голови, при-
ймалися блоком, оскільки попередньо 
вже були детально обговорені на засі-
даннях профільних комісій. Перші шість 
пройшли безболісно, а на сьомій, щодо 
внесення змін до Програми коригуван-
ня містобудівної документації населених 
пунктів району на 2002-2020 рр., розго-
рілися дебати. Депутат О.Степаненко за-
уважував, що проект генплану не витри-
мує жодної критики, а депутат В.Дмитрів 
настоювала на негайності його при-
йняття. Наступним каменем спотикан-
ня, і то надзвичайно чутливим, виявився 
розгляд питання про внесення змін до 
рішення райради № 46 від 12 січня ц. 

р. «Про районний бюджет на 2011 рік» 
– зокрема стосовно заборгованості по 
ЦКРЛ. Головний лікар району М.Семків 
сконцентрував у своєму виступі увесь 
біль з приводу матеріальних нестатків, 
котрим нині хворіє медицина. З гіркотою 
видавав назовні: найболючіший мозоль 
– бракує фонду зарплати (за потреби 66 
млн. грн. є 32 млн.); на 57 відсотків ско-
рочено кількість ліжок – з 1926 до 860 
(а відповідно – й чисельність персона-
лу); вимушено вишукуються спонсорські 
кошти як на медикаменти (60 тис. грн.), 
так і на харчування (53 тис. грн.), на ре-
монти; до мінімуму скорочено вартість 
ліжко-дня (40 грн.) та харчування хворих 
(8 грн., до того ж наполовину за раху-
нок спонсорства). Одне слово, потреби 
медицини бюджет покриває лиш на 40 
відсотків. 

Голова райради Р.Чортківський із про-
фесійною достовірністю коротко проко-
ментував ситуацію стосовно поступу ме-
дичної галузі в регіоні, зазначивши, що 
в районі її профінансовано в розрахунку 
на одного жителя найкраще. Обнадіяв: 
за рахунок останнього траншу (держав-
них субвенцій) частково буде покрито 
борги перед ЦКРЛ. Голова бюджетної 
комісії В.Грушецький спробував опро-
тестувати інформацію головного лікаря 
як не цілком достовірну – і тут розгорі-
лася дискусія, котра поєднала й інфор-
мацію начальника фінансового управ-
ління РДА Г.Ізвєкової, й гарячі виступи 
депутатів О.Степаненка, М.Андрусика, 
М.Камінського. Врешті-решт, після того, 
як цю проблему було остаточно «розкла-
дено на лопатки», рішення прийняли.

Із сув`язі інших (а загалом порядок 
денний умістив 25 питань) виділялися 
«товстеньківське» – щодо оцінки зе-
мельної ділянки, де нині потужними 
темпами ведеться спорудження заво-
ду крохмалопродуктів, передбачається 
його введення в дію у вересні 2012 року; 
а також, в рамках освітнього, – відносно 
комунальних пільг, надаваних освітянам 
у сільській місцевості та смт. В рамках 
останнього схрещували списи інформу-
ючий – начальник УПСЗН РДА В.Цвєтков 
та депутат М.Дячок.

Сесія систематизувала, узагальнила 
й достеменно передала на завершенні 
року грані наших найвідчутніших болей 
та найсуттєвіших проблем. В її роботі 
взяв участь куратор району, головний 
спеціаліст відділу організаційної роботи 
апарату ОДА З.Висоцький.

Анна БЛАЖЕНКО

Сув`язь проблем із плетива буднів
Дев`ята сесія районної ради шостого скликання, що 

зібралася тиждень тому, цілком виправдано під завісу року 
закумулювала в собі міцну сув`язь найболючіших проблем 

суспільно-економічного поступу і, наче в краплині роси, 
віддзеркалила у слові й ділі народних обранців нашу сутність.

Україна відзначила 20-ту річницю референдуму
1 грудня 1991 року українці підтримали Акт про 

незалежність України, ухвалений Верховною Радою 
України 24 серпня 1991 р., висловившись, таким чином, 

за незалежність України. Тоді у референдумі взяли участь 
31 млн. 891,7 тис. громадян, або 84,2 відсотка загальної 

кількості включених до списків. З них підтримали Акт 28 млн. 
804,1 тис. громадян, або 90,3 відсотка.
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В анфас і профіль

З конвертаДобра справа

В умовах посушливого року це зда-
валося трохи дивним: адже білівчани 
пам`ятають і ті роки, коли їхні городи, 
а також садиби були підтоплені – все 
плавало у воді. Тому з таким розумін-
ням сприймали певні незручності. 

Минув рік, як на цьому об`єкті 

було здано першу чергу з мостом-
красенем через річку Біла – і вже 
цього року пройдено ще один кіло-
метр розчищення ріки з метою лікві-
дації підтоплення частини с. Біла. В 
умовах дефіциту бюджету держава 
все ж спромоглася виділити незна-
чну суму грошей для проведення 
робіт, а спеціалістами Чортківського 

МУВГ вони дбайливо освоєні. Сьо-
годні й не скажеш, що тут недавно 
гуркотіла важка техніка – акуратно 
виорані городи, виділена охоронна 
зона, все прибрано. Зроблено тільки 
половину справи. Потрібно пройти 
ще 2,1 кілометра розчищення русла 

річки, збудувати два мости, на які 
білівчани чекають з нетерпінням. Та 
це спеціалістів нашого управління не 
лякає – були б лиш кошти.

Піднесення й гордість за зроблене 
мимоволі здіймається десь в глибині 
душі, коли проїжджаєш дільницею, 
де велися роботи. Та водночас й сум 
бере, коли спостерігаєш береги річ-

ки Біла, зарослі густими бур`янами, 
тільки де-не-де обкошені добрими 
господарями. Ця дільниця вже пере-
буває на балансі сільської ради, адже 
вкладено великі кошти (не кожна сіль-
ська рада може похвалитися такими 
інвестиціями держави). Сподівати-
мемося, що дбайливі руки сільського 
голови, депутатського корпусу села 
дотягнуться й до берегів річки Біла. 
Не забуваймо святих слів «Вода – це 
життя», довершуватимемо їх смисл. 
Власне, з таким наміром минуло-
го четверга (тиждень тому) там, на 
місці, у Білій, й відбувалася часткова 
здача об`єкта (першої його черги). 
На місці побували головний інженер 
«Тернопільводгосп» В.Гончар – він 
приймав роботи, начальник Чортків-

ського МУВГ Р.Куц, автор цих ряд-
ків та Білівський сільський голова 
В.Шматько (на знімку ліворуч). 

Петро НИКИТЮК, 
головний інженер Чортківського 

міжрайонного управління 
водного господарства

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Читач обурюється...
Позаминулого понеділка, 29 листопада, увімкнув я Пер-

ший національний телеканал і втрапив на перегляд ток-шоу 
«Легко бути жінкою». Учасником його виявився славнозвіс-
ний Олесь Бузина (яким ремеслом він займається, не знаю). 
Але мене дуже вразили мовлені ним слова про нашого Коб-
заря. Він висловився на адресу Тараса Шевченка, якого всі 
свідомі українці вважають хресним батьком нації, з великим 
презирством: мовляв, для нього (Бузини) Шевченко є ніщо! 
Ще й на додачу назвав його «третьосортним» та «п`янюгою». 
Тому й пишу про це в газету, щоб про такий ганебний факт 
дізналося якомога більше людей та засудило паплюження 
з телеекрана нашого генія. З якою шаною ставляться до 
Кобзаря, перед Шевченком схиляють голови керівники, діячі 
держав усіх континентів! Як така людина може їсти україн-
ський хліб?

Роман МАЛАНЧУК, 
інвалід Другої світової війни І групи

...ділиться
Під завісу листопада лемки Чортківщини зібралися на 

звітно-виборні збори. Перед початком їх учасники помоли-
лися, поклали вінки та запалили свічки біля пам`ятного зна-
ка в центрі міста, послухали вірша авторки цих рядків про 
долю переселенців. Цьогорічні збори відрізнялися від по-
передніх оригінальністю – виступи мережалися спалахами 
талантів лемківської спільноти краю – М.Вудки та В.Корчака. 
Про дворічну роботу звітувала голова організації М.Бабічук 
(її одноголосно обрано знову), звіт ревізійної комісії пред-
ставлено головою С.Шевчук. Відзначено діяльність осе-
редків с. Ягільниця, Пастуше, Нагірянка, Горішня Вигнанка 
(С.Бубернак, Г.Галайда, Г.Піскова, О.Подоляк). Спільною 
гордістю віднедавна став музей села у Пастуше, де значна 
кількість експонатів зібрана саме переселенцями, і ті реліквії 
є для нас святими. Пошановано й членів Товариства братів 
Гарбер – Миколу та Ярослава, без яких не обходяться жодні 
наші зібрання; враховано й висунуті зауваження.

Галина ГРИЦЬКІВ, 
член правління РО Всеукраїнського 

товариства «Лемківщина»

...непокоїться
Світова громадськість має об`єднати свої зусилля для 

боротьби зі змінами клімату, бо бездіяльність веде до по-
частішання посух, голоду та масових переселень. Основною 
причиною кліматичних змін спеціалісти вважають людську 
діяльність, наступною – масову вирубку лісів, які є легенями 
планети. За Кіотським протоколом держави-учасниці мали 
скоротити викиди вуглекислого газу упродовж 5 років, але 
це не принесло результатів. Змінити його мав Копенгаген-
ський (Данія) саміт, у якому брали участь 192 представни-
ків держав світу. Однак і там не було прийнято конкретних 
рішень. Планета й далі знемагатиме від спеки, глобальне 
потепління подібне урагану, – зазначають відомі вчені. За 
деякими підрахунками, з початком ери промислового ви-
робництва рівень вуглекислого газу в атмосферу зріс на 40 
відсотків. Висновок – життя на планеті Земля залежить від 
нас самих і волі Всевишнього. Захист Землі – велика полі-
тика, яку демонструють в Україні.

Микола СТЕФАНИШИН, 
позаштатний кореспондент 

...пропонує
«Вулиця Надрічна спить спокійно і сниться їй сон, що до-

рога по ній ...заасфальтована» – такий заголовок пропоную 
внести у редакційні плани щодо теми благоустрою міста.

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент 

...застерігає
На початку ц. р. районка розповідала про 24-річного меш-

канця с. Ридодуби Андрія Кульгавця, котрого Господь обрав 
для Свого З`явлення, поставши Своєю подобою перед його 
очі й на мить спустившись на тамтешній храм.  Відтоді п. Ан-
дрій вже опублікував одне застереження до краян, особливо 
до молоді. І ось чергове.

– Я бачив видіння, побачив, в яких муках перебуває Ісус 
та як Він страждає за наше життя на землі. Ісус зі сльо-
зами на Очах просить, щоб усі люди почали змінюватися і 
готуватися до скорого Його приходу на землю. Найбільше 
прагнення Ісуса, щоб між нами усіма з`явились мир і любов 
одне до одного, бо ніхто не може увійти в Царство Боже 
без любові. Чому ж усі не можуть цього зрозуміти? Ми це 
маємо пам`ятати завжди, в яких би ситуаціях не опинялися і 
знали, що любов – це істинна дорога в Царство Боже. І по-
відомив Ісус значення вина, яке Він нам залишив на спомин 
про Себе, про кров, яку Ісус пролив за нас на Хресті. А що 
ми робимо, як живемо, в яких цілях його використовуємо: 
щоб розважитися, сп`яніти, п`ємо так, ніби насолоджуємося 
кров`ю Спасителя і забуваємо, для чого Він пролив її. Ісус 
прагне, щоб ми жили як «істинні й правдиві діти» Божі, в 
«любові і духовному розвитку». Бо цей процес вічний, він 
продовжується після смерті (переходу) в Божім Царстві. Ми 
маємо жити так, щоб ті Ісусові страждання і смерть, які Він 
терпів заради нас, не були марні. Тільки тоді зможемо ви-
конати закон Господній і називати себе істинними дітьми 
Божими.

Андрій КУЛЬГАВЕЦЬ, 
с. Ридодуби

Нинішньої осені, збираючи врожаї зі своїх городів, жителі 
с. Біла спостерігали, як важка техніка Чортківського міжрайонного 

управління водного господарства завершувала роботи з розчищення 
річки Біла: екскаватор, «підпорядкований» машиністу В.Білику, 

поглиблював русло, тракторист А.Огородник розрівнював відвали 
грунту, кранівник Б.Магега вантажив важкі пеньки, колоди на 

автомобілі.

Щоб вода – не загроза, 
а життя й потіха

– Богдане Володимировичу, при-
відкрийте завісу своєї харизми, мо-
ральності, співчуття, адже праця в 
репресивному органі (на думку про-
стої людини) – прокуратурі, вкрай 
рідко залишає шанс позитивним 
якостям людини…

– Прокурор – це як довірена особа 
суспільства, якій воно ввіряє найдорож-
че і найцінніше – долі людей, їхнє май-
бутнє, і він зобов’язаний бути суворим і 
розуміючим водночас, носієм загально-
людських цінностей, глибоких та різно-
манітних знань, високої культури. Не за-
перечую, що саме слово «прокуратура» 
навіть підсвідомо вплітає в канву люд-
ського сприйняття паралелі між законом 
і його порушенням, слідством і допитом, 
волею і позбавленням її. Саме до проку-
ратури, як до останньої інстанції, звер-
таються люди з питань правозахисної 
діяльності, законності вироків та інших 
судових рішень у кримінальних справах, 
представництва інтересів громадян та 
держави в суді, додержання законодав-
ства при виконанні рішень судів та ін-
ших органів.

– Свідомо підводимо риску у після-
день професійного свята, маючи на 
лице результати Вашої діяльності – 
нагороди державного та обласного 
рівнів, враження від святкової імп-
рези, що відбулася в столиці нашої 
Батьківщини.

– Так, приємно, що наша копітка і не 
завжди вдячна робота була поцінована 
на всеукраїнському рівні. Урочистості з 
нагоди професійного свята відбувалися 

в залі Національ-
ної опери, взяв 
участь увесь 
владний бомонд 
країни. Старшо-
го слідчого Чорт-
ківської прокура-
тури П.Цаплапа 
вшановано Го-
ловою Верховної 
Ради України 
цінним подарун-
ком – іменним 
годинником.

– Відомо, що Вас нагороджено на-
грудним знаком «Подяка за довго-
тривалу бездоганну службу в органах 
прокуратури» Генеральним прокуро-
ром України...

– Так. Не люблю хвалитися. (Посміха-
ється. – Авт.)

– Богдане Володимировичу, які 
основні вимоги на часі до працівників 
прокуратури?

– Очікується реформа кримінальної 
юстиції та новий Кримінальний проце-
суальний кодекс, прийняття якого роз-
почала Верховна Рада, а також процес 
гуманізації кримінальної відповідаль-
ності, ініційований Президентом Укра-
їни. Проте щоденно ми працюємо над 
протидією корупції, боротьбою з право-
порушеннями у сфері земельних відно-
син, в бюджетній сфері, захистом прав 
громадян на оплату праці, пенсії, захист 
конституційних прав громадян під час 
досудового слідства – це ті основні за-
вдання, які стоять перед прокуратурою. 

Забезпечуємо дотримання законності, а 
також виконуємо правозахисну функцію, 
реалізація якої пронизує всі напрямки 
роботи прокуратури.

– На що зазвичай скаржаться гро-
мадяни?

– Переважна більшість громадян 
звертається з приводу порушення за-
конних прав та інтересів з боку окремих 
посадових осіб. Актуальним на часі є 
питання невиплати доплат до пенсій за 
рішеннями судів, однак воно вирішуєть-
ся на державному рівні.

– Які повноваження прокуратури у 
площині реальної допомоги людям?

– Упродовж цього року порушено 23 
кримінальних справи, де були ущемле-
ні права громадян та інтереси держа-
ви. Встановлено, що збитки становлять 
понад 500 тис. грн., проте вони від-
шкодовані повністю під час досудового 
слідства та поновлено порушені права 
громадян. Відшкодовано понад 2 млн. 
грн. збитків, у тому числі 300 тис. грн. 
до бюджету району. Притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності 45 посадо-
вих осіб органів контролю, опротестова-
но 132 незаконних акти.

– У народі побутує твердження: 
«Друзям – все, а ворогам – закон»…

– Закон і справедливість – дві речі, 
які Бог з’єднав, а людина роз’єднала. 
А щодо твердження – скажу так: «Якщо 
судять гусака, лисиці серед присяжних 
не місце». (Посміхається. – Авт.)

– Незабаром підбиватимете під-
сумки ще одного року діяльності, як 
оцінюєте свою роботу?

– Що стосується правозахисної та 
наглядової діяльності, то оцінку нашій 
роботі повинні давати люди. Від себе 
зазначу, що, попри вимоги, визначені 
законодавством, ціную в підлеглих чес-
ність, порядність і відповідальність. Не 
приймаю формального ставлення до 
службових обов’язків, адже часто від 
нашого правильного рішення залежить 
доля людини. 

Ірина ГУЛЬКА

Богдан Іжук: «Закон і справедливість – дві 
речі, які Бог з’єднав, а людина роз’єднала»
Він вміє відповідати за свої вчинки,  планувати своє життя, 

вносячи в потрібний час корективи. Зазвичай має справу з 
долями людей, котрі скотились на узбіччя життя з власної 

волі чи за якихось обставин. Незважаючи на складність 
професії, далеко не кожному посильну ношу прокурора, 

зумів залишитися порядною людиною. У розмові з Богданом 
Іжуком – прокурором Чортківського району, старшим 

радником юстиції, розумієш, що саме про таких, як він, 
кажуть: «Народжуються раз на сотню років…».
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Дата

Минулого четверга у Чорткові 
відбувалися урочистості з нагоди 
20-річчя всеукраїнського референ-
думу з проголошення Незалежності 
України 1 грудня 1991 року. Свят-
кова імпреза мала місце в район-
ному РБК ім. К.Рубчакової за участі 
представників районної влади, осві-
тян, медиків, творчої інтелігенції, 
учнівської та студентської молоді, 
небайдужої до долі України громад-
ськості. Завісу свята привідкрила 
демонстрація фільму про сторінки 

української історії 20-річної давни-
ни. Палке і щире покладання квітів 
до пам’ятника світочу українства – 
Т.Шевченку юними чортківчанами у 
мережаних вишиванках та з непри-

хованою гордизною за українське 
походження внесло в урочисту залу 
дух свободолюбства та забриніло 
відчутними нотками патріотизму.

З привітаннями з нагоди свята 
до краян звернувся заступник го-
лови РДА з гуманітарних питань 
І.Стечишин, який зважено та послі-
довно, як хороший знавець історії, 
закцентував увагу на непересічній 
події 1991 року – Всеукраїнському 
референдумі.

Запальні танці аматорських ко-

лективів художньої самодіяльності, 
співи та віршовані твори не зали-
шили байдужими жодного учасника 
святкового дійства – Україна по-
справжньому розквітала, розквітала 

в поглядах та душах, умах та оплес-
ках!

Ірина ГУЛЬКА
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Грудневого дня із раннього ранку сяяло яскраве сонце. 

Здавалось би, що не тільки люди, а й сама природа краю 
готувалася до пишного празнества – святкування Введення в 
храм Пресвятої Богородиці. Староягільничани по-особливому 
шанують це церковне свято: 4 грудня – храмовий празник, 
іменини їхньої церкви, яка цьогоріч постала перед мирянами 
повністю оновленою зсередини. 

Затишне церковне подвір`я першого зимового недільного 
дня заледве вміщало усіх, хто прийшов до Божого дому: міс-

цеві жителі; селяни із сусід-
ніх сіл; приїхали до Старої 
Ягільниці й ті, хто хоч і про-
живає далеко, та пам`ятає 
про рідний край, живе його 
переживаннями, завжди, 
як випадає можливість, по-
спішає до храму батьків 
на щиру молитву. Отак ве-
лелюдно, під веселий пе-
редзвін голосних дзвонів 
хлібом-сіллю на вишитих 
рушниках та сердечними 
словами від найменшеньких 
парафіян зустрічали старо-
ягільничани на чолі із духо-
вним наставником Олегом 
Капуловим високоповаж-
ного гостя – преподобного 
єпарха Бучацького владику 
Дмитра Григорака, ЧСВВ.

Разом із настоятелем 
Бучацької єпархії УГКЦ прибули на свято і ректор Чортків-
ської дяківсько-катехитичної академії ім. Г.Хомишина, декан 
Чортківського деканату, священики із навколишніх парафій 
Улашківського деканату, гість із Львівщини. Урочисто, висо-
кодуховно й щиросердеч-
но відбувалося освячення 
(третє за час її існування) 
оновленої церкви Введення 
у храм Пресвятої Богоро-
диці. Так чисто, тремтливо-
ніжно й водночас потужно 
й злагоджено звучали у 
пісенній подячній молитві 
голоси учасниць жіночого 
ансамблю  “Діти Марії” (ке-
рівник – Наталія Довжик), 
що здавалось, ніби їм під-
співують ангелики із небес, 
вималювані тут же, у церкві, 
народним умільцем із Івано-
Франківщини, як, зрештою, 
й інші ікони у храмі. 

Ще раз хочеться наголо-
сити: стародавня, з XVIII ст. староягільницька церква все-
редині повністю оновлена, від чаші до головного престолу. 
Сяють стіни новизною майстерно викладеного узорчастими 

переливами дерева, що сягає аж до вершини купола, зро-
бленого праотцями так, що здається церковця високою-
високою, а зображений на його вивершенні лик Господа ніби 
й направду із самого неба спостерігає за вірними. Уміло ви-
різьблений коломийськими майстрами, розмальований об-
разами та вбраний у позолоту іконостас – родзинка осучас-
неного Божого дому. 

Похвалив за богоугодні діла староягільничан преподобний 
владика, нагадавши, що церква існує саме на пожертви тих, 
хто творить добрі справи. Навіть найменша лепта буде запи-
сана у книгу духовну, служитиме для науки нащадкам. Най-
щедріших спонсорів було пошановано грамотами та цінними 
подарунками. Так, було відзначено основного мецената – ди-
ректора ПАП “Довіра” Івана Войцишина, а також головного 
бухгалтера підприємства Наталію Бойчук, підприємця із м. 
Чернівці Василя Перепічку й ін. 

Почування усіх, хто того дня побував у церкві Введення в 
храм Пресвятої Богородиці, влучно передано у вірші мистки-
ні слова п. Галини Грицьків:

...Врочистий, святковий для нас день цей нині, – 
Сіяє оновлений храм всередині.
На віру святу, на щастя й добро
Нам Храм освятив наш владика Дмитро.
Подяку від Бога, від нас всіх прийміть.
Сьогодні із нами радіє весь світ.
До Церкви святої миряни прийдуть
І Діві Марії поклін віддадуть...

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

З життя однієї парафії

Пренепорочна Царице-
Мати, подяку щиру ми 
всі складаєм за Твої 
ласки і Твій покров

Нехай святиться день, 
коли ми стали нацією

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

А от для Нестора Слободяна запис 
у трудовій книжці “Палашівський сіль-
ський голова” перший. Та починання 
цього війта на обраній посаді теж за-
слуговують на відзначення: замінено 
12 вікон у сільському клубі на мета-
лопластикові, проводилися роботи із 
засипання доріг у селі (від весни по 
них курсує автобус з райцентру на 

Криволуку, немало приклався до цього 
й пан Слободян). Та найбільше опіку-
ється сільський голова дошкільним на-
вчальним закладом (це, до речі, мож-
на спостерігати цьогоріч по багатьох 
населених пунктах, війти працюють 
на перспективу, бо ж діти – то наше 
майбутнє). Палашівський дитсадочок, 
який діє цілорічно, дивиться у світ 
шибками нових сучасних вікон, тери-
торію його обгороджено, а власне на 
подвір`ї – гойдалки, каруселі, пісочни-
ця, а також декоративні елементи, які 
з підручних матеріалів сільський голо-
ва змайстрував власноруч. За добрий 
почин на обраній посаді Н.Слободяну 
оголошено подяку від районної ради у 
номінації “Дитячий майданчик – своїми 
руками”. 

Хоча зараз великою проблемою для 
усього світу, для нашої держави й міс-
цевого самоврядування в тому числі є 
безгрошів`я, це не могло не зачепи-

ти й нагірянську громаду, та все-таки 
місцеві жителі зуміли в повній мірі за-
довольнити потреби духовності, ви-
ражені зокрема у спорудженні храму 
Покрови Пресвятої Богородиці біля 
хом`яківського цвинтаря. За активну 
діяльність у цьому напрямку винесено 
подяку сільському голові Петру Голо-
вацькому (номінація “Спорудження ду-
ховних святинь”). 

Є громади, в яких віддавна усі 

соціально-культурні об`єкти, робота з 
підтримки громадського порядку, на-
ведення благоустрою є на належному 
рівні. Сюди варто віднести й найбільше 
село району Біла, де головує Володи-
мир Шматько. Врахувавши надбання 
попереднього господаря, підтримавши 
ним розпочате й втіливши у реальність 
задумане особисто, сільський голова 
нещодавно склав звіт перед своїми 
виборцями, підбив своєрідний під-
сумок річної праці на благо громади. 
Зробленого за такий невеликий тер-
мін немало. От хоча б приведений у 
відповідний стан місцевий стадіон чи 
ремонтні роботи в дитсадку (заміна 
вхідних дверей, встановлено піднавіс, 
замінено каналізацію й ін.), вирішення 
питань з меліорації, як-то розчищення 
русла річки Біла і т. д. Територіальна 
громада села, сільський голова – пе-
реможець конкурсу “Населений пункт 
найкращого благоустрою і підтримки 

громадського порядку у 2011 р.”. 
Осучасненим, таким, що прагне до 

відповідності євростандартам, постає 
село Звиняч, в якого щорічні напрацю-
вання для громадського блага теж ста-
ли традицією. Зроблено багато сус-
пільних справ в інтересах громади за 
цей поточний рік, та особливо тішить-
ся сільський голова Надія Безушко від-
новленням кринички у центрі села, де 
б`ють аж п`ять джерел. Ця робота теж 
входить у компетенцію сільського го-
лови, а оскільки справа ця кропітка й 
затратна, то старання п. Н.Безушко в 
цьому питанні достойні подяки від ра-
йонної влади.

Третє місце у вищезазначеному кон-
курсі серед територіальних громад здо-
було с. Стара Ягільниця, де стабільно 
підтримується громадський порядок, 
проводяться роботи з благоустрою. 
Тривають ремонтні роботи у будинку 
культури, встановлено дві автобусні 
зупинки; цьогоріч засипали щебенем, 
відсівом сільські дороги. У селі що-
річно підтримується у належному стані 
цвинтар, здійснюється вивіз сміття (в 
цьому допомагає місцеве ПАП “Дові-
ра”, де керівником І.Войцишин). Вечо-
рами Стару Ягільницю та Черкавщину 
освітлюють 50 та 15 ламп відповідно. 

Якщо попередньо названі терито-
ріальні громади можуть похвалитися 
позитивними напрацюваннями за роки 
попередніх господарників, то у с. Джу-
рин чомусь не відчувалося сильної руки 
умілого організатора. Та складається 
враження, що нинішній сільський голо-
ва Ореста Блаженко помалу виправляє 
ситуацію на користь своїх виборців. У 
список її заслуг за цей рік можна від-
нести: здійснення благоустрою на 
цвинтарі (хочеться відзначити, що най-
більш доглянутими є ті, де є закріпле-
но для наведення порядку певну люди-
ну, це варто взяти на замітку сільським 
головам), ремонт у сільраді, за кошти 
спонсорів проводяться ремонтні ро-
боти ДНЗ у с. Джуринська Слобідка, 
освітлення обидвох сіл й ін. За це – ІІ 
місце у конкурсі.

Своїм прикладом вищеперераховані 
села доводять: якщо діяти хай потроху, 
та виважено, послідовно, регулярно й 
згуртовано, то результат обов`язково 
буде. Усе – в руках громади. І навіть 
доля України, бо й сила нашої держа-
ви – у сильній, згуртованій, небайдужій 
громаді.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

та Марії ЯНИК

7 грудня – День місцевого самоврядування

Сила України – у сильній, 
згуртованій, небайдужій громаді
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12 грудня. Тривалість дня – 8.05. Схід – 7.49. Захід – 15.54. Іменини святкують Ольга, Іван

Гостина

Армія Літопис

Ціла низка різного роду запитань 
привела нас, кореспондентів районки, 
до підполковника Ігоря Жеребецького – 
командира військової частини А-1915 м. 
Чортків, яка входить до складу повітря-
них сил ЗСУ. Нам цікаво було зазирнути 
крізь призму людського фактора у самі-
сіньке серце військової служби.

– Пане підполковнику, чи існує й 
далі така ротація військовослужбов-
ців, як при Радянському Союзі?

– Наша армія ще зберегла певну 
наслідковість колишньої радянської – 
солдати строкової служби не повинні 
служити в тому регіоні нашої країни, де 
проживають. До прикладу, у в/ч Чортко-
ва службу проходять юнаки з Донецької, 
Херсонської, Запорізької областей та 
Автономної Республіки Крим. А офіцери, 
прапорщики – за місцем призначення.

– За 20 років ЗСУ чи змінились прі-
оритети, чи залишилась престижною 
служба в армії?

– Гадаю, це риторичні запитання. 
Звичайно, зі швидкоплинністю років змі-
нюються ідеології та реалії життя, люди 
обирають перспективні професії май-
бутнього, але захисник Вітчизни – це 
покликання, справа честі й совісті. Для 
людей у погонах – так (!) – це престиж-
но. Й сьогодні, не зважаючи на усякого 
роду негаразди, проходить реконструк-
ція української армії, модернізація; за 
20 років нормативи військової служби 
на 90 відсотків приведено до законо-
давчої бази; для військовослужбовців 
робочий тиждень триває п’ять днів (чого 
раніш не було).

– Ігоре Євгеновичу,  який відсоток 
ввіреної Вам частини складають так 
звані «контрактники», а який – солда-
ти строкової служби?

– На даний час штат повністю укомп-
лектований. Військовослужбовців за 
контрактом – близько 80-85 відсотків, 
решта – солдати строкової служби. 
Прикро, та проявляється і проблемна 
сторона – «контрактники» (50 відсотків), 
які служать три роки, надалі, на жаль, 
не виявляють бажання пов’язувати жит-
тя з армією. Можливо, це зумовлено не 

такою вже й пристойною заробітною 
платою. Та все-таки жевріє надія, що з 
наступного року покращиться фінансове 
становище ЗСУ.

– Зважаючи на всі «за» і «проти», 
все ж таки служба за контрактом на-
бирає переваги?

– Так, загалом – це вагомий плюс. 
Солдат, який відслужив три роки, – це 
вже хороший фахівець певної справи, 
котрий набирається досвіду, вишко-
лу; удосконалюється майстерність та й 
з’являється стовідсоткова відповідаль-
ність. До речі, для цього й створена ба-
гаторівнева база системи підготовки.

– Отже, за «контрактниками» май-
бутнє української армії?

– Гадаю, так. І хоча матеріальна сто-
рона де в чому зазнає, так би мовити, 
«краху», та все ж у будь-якій ситуації 
знаходиться позитивне рішення.

– До речі, щодо матеріальної бази, 
особливо забезпечення особового 
складу формою одягу, харчуванням, 
житлом. Яка ситуація? Відомо, ще за 
радянської армії військовослужбовці 
(всі без винятку) були повністю за-
безпечені обмундируванням і всім 
необхідним.

– Слід сказати, що солдати строкової 
служби повністю забезпечені військо-
вою формою, у питанні харчування – 
перейшли на аутсорцинг (забезпечен-
ня харчування військових цивільними). 
Та наболілі проблеми тягнуться цілою 
«плеядою»: відсутність житла для ко-
мандного складу; форму одягу купуємо 
собі самі та інші, про що й не хочеться 
розкривати карти. Та терпляче віднахо-
димо резерви і не скаржимось, а забез-
печуємо надійний рівень охорони. (До 
речі, командир частини також проживає 
на найманій квартирі. А його сім’я – в 
іншій області. Ось таке-то воно, життя 
військових командирів. – Авт.)

– Пане підполковнику, давайте по-
вернемось до молодого поповнення. 
Мабуть, воно насторожено ставиться 
до кардинальних змін у житті? Адже до 
лав ЗСУ юнаки приходять із різних се-
редовищ. Чи є зіткнення зі схильністю 

їх до згубних звичок?
– Трапляється... Та в армії, окрім бо-

йового вишколу, фізичного виховання, 
солдати неодмінно проходять і мораль-
ну його сторону. Армія вимагає великої 
відповідальності та відточеності з будь-
яких граней людського фактора. Кожен 
індивідуум повинен пристосовуватися 
й дотримуватися правил певного ко-
лективу. Закцентую на тому, що наші 
командири здебільшого займаються не 
так вихованням (бо ж основний внесок у 
формування особистості повинні робити 
батьки), як перевихованням, намагаю-
чись проявити й закріпити лише хороші 
якості молодої людини. Хочу зауважити, 
що, ступаючи у 2012 рік, готуємось до 
особливих здобутків, адже новий на-
вчальний рік названо Роком командира-
лідера та фізичної підготовки й спор-
ту. Це стосується не лише командного 
складу, а всіх військовиків загалом.  

– А як щодо духовності?
– Невід’ємною часткою виховання є 

духовність. Розвиватися й збагачуватися 
духовно захисникам Вітчизни допомага-
ють служителі церкви – капелани. Слід 
сказати, що з великою самовіддачею 
(окрім капелана з Тернополя) вояками 
нашої частини опікується й о. Михаїл 
Левкович. Уже кілька літ він є нашим 
духовним наставником. (Запримітили 
ми, що на території в/ч споруджено й 
капличку Матері Божої, де всі військо-
вослужбовці мають змогу скріпити свя-
тою молитвою подяку Всевишньому та 
Пресвятій Богородиці. – Авт.)

– Ігоре  Євгеновичу, мене, як жін-
ку, кортить запитати: чи вступають 
до лав ЗСУ жінки?

– Звичайно, й доволі охоче. Хтось 
іде за покликом серця, а хтось – за 
чоловіком-військовослужбовцем. І, слід 
сказати, українські «амазонки» нічим не 
поступаються мужчинам, пліч-о-пліч у 
всіх випробуваннях нелегких армійських 
буднів.

Командир частини виокремлювати ко-
гось із особового складу чомусь не по-
спішав. Мовляв, зараз у лавах ЗСУ – ті, 
котрі вирізняються поміж людського за-
галу самовідданістю, стійкістю, надійніс-
тю, тому кожен службовець в/ч А-1915 
по-своєму цінний. Ну що ж, хоча відзна-
чення свята вже позаду та все ж щирі 
побажання завжди принагідні. Бажаємо 
військовослужбовцям незламної волі, 
надійного родинного тилу, здійснен-
ня добрих задумів заради збереження 
миру і процвітання в нашій державі.

Розмову вела Тетяна ЛЯКУШ

(Продовження. Поч. у № 49 (8333) від 2 грудня ц. р.)
Нині – курсанти

Курсант другого курсу Військового іституту Київського 
Національного університету ім. Т.Шевченка Іван Федорців – 
відмінник навчання. Йому призначена іменна стипендія на 
честь першого начальника Військового інституту генерал-
лейтенанта Сергія Жукова. Власне, це досягнення курсанта 
тісно пов`язане з Чортківською гімназією ім. М.Шашкевича, 
котру він закінчив торік. Його 
фото – на дошці відмінників 
інституту. То є добрий при-
клад для учнівської молоді, 
гідний дарунок своїй alma-
mater на 100-літній ювілей. 
Гадаю, варто було б дирекції 
гімназії влаштувати зустріч 
Івана Федорціва з випускним 
7-м класом.

Курсант Василь Старик 
– уродженець с. Ридодуби. 
Через 7 місяців закінчить на-
вчання в Національній ака-
демії прикордонної служби 
України ім. Б.Хмельницького, 
стане офіцером, а військову 
службу нестиме на кордоні. 
Сержант Артем Соболєв – командир курсантського відді-
лення Військового інституту телекомунікаційної інформації 
Національно-технічного університету «Київський політехніч-
ний інститут», навчається на ІІІ курсі. Відмінник навчання по-
всюдно – і у ЗОШ № 7, і в Київському військовому ліцеї ім. 
І.Богуна, й у Військовому інституті.

Курсанти Володимир Штиник та Максим Давибіда – оби-
два з с. Косів, навчаються в Національній академії прикор-
донної служби на 4-му курсі. Володимир Паскевич цьогоріч 
закінчив Білівську ЗОШ І – ІІІ ст. і був кандидатом для вступу 
до військового вишу під 18-м номером за результатами екза-
менаційних балів. Переміг! Навчається у Військовому інсти-
туті Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, 
факультет «Фінанси і кредит». На табірному зборі кандидатів 
для вступу в навчальному центрі Сухопутних військ «Десна» 
добився другого місця на кросі 3000 метрів (біг на 3 км).

Степан ОСАДЦА, 
уповноважений райвійськкомату, 

ветеран військової служби
На знімку:  курсант Володимир Паскевич.

(Далі буде)

... Сучасні реалії військової служби
Одним із головних чинників становлення держави Україна 
було створення власних Збройних сил. Саме тоді тисячі 
офіцерів за покликом власного серця повернулися на 

Батьківщину. 6 грудня, 20 років тому, Верховна Рада України 
прийняла Закон України “Про Збройні сили України”, 
що ознаменував початок новітньої історії українського 
війська. За цей період ЗСУ пройшли нелегкий шлях 

становлення та розбудови.

У першу неділю грудня в Чорткові пройшов «Літератур-
ний діалог за кавою» вузького кола чортківської інтелігенції 
із громадською діячкою, журналісткою, поетесою, заступни-
ком голови ЛО «Кобзар» Тетяною Шкурак, надзбручанкою із 
Вінниці, організований мною, Ярославом Дзісяком.

Спершу я повів Тетяну у інший храм духовності та історії 
– музей політв’язнів та репресованих і більшовицького теро-
ру, що розміщений на території церкви та єпархії УГКЦ, де 
в час повернення радянської влади у 1944 р. була в’язниця 
СІЗО МДБ, у «Карітасі», де живе Марія Штепа. Поєднання 
тем та інтересів полягало також і в тому, що п. Марія готує 
видання про могилу внучатого племінника Тараса Шевченка 
(онука його брата Варфоломія), яка знаходиться у селі Ро-
машівка нашого району. Надалі ми завітали у міську бібліо-
теку, яка працює в неділю, де були залишені інформаційні 
матеріали про літоб’єднання «Кобзар». Після того я позна-
йомив Тетяну з Олександром Медяником (А.Мерлінеро), ке-
руючим неформальним творчим об’єднанням «На каменях» і 
організатором мистецьких заходів «Арт андеґраунд». Продо-
вження короткої інформативної екскурсії містом (пам’ятний 
монумент близько 900-м в’язням, закатованим радянськими 
каральними органами в час втечі окупаційної влади у липні 
1941 р., районний будинок культури та пам’ятник Катерині 
Рубчаковій, костел домініканців, руїни замку, пам’ятна до-
шка Ільку «Пугачу», повстанському командиру, страченому 
радянськими окупантами, пам’ятник Петру Хамчуку «Бистро-
му», курінному УПА, меморіальна дошка в честь перебування 
у Чорткові уряду Західно-Української Народної Республіки та 
інший будинок, де проживав її президент Євген Петруше-
вич). 

І надалі – головна програма заходу у комфортному залі 
ресторану «Асторія», цікавий діалог творчих людей. У силу 
різних обставин переважно була представлена старша ві-
кова категорія: Володимир Погорецький – член НСПУ, ре-
дактор журналу «Золота пектораль» та альманаху «Сонячне 
гроно», поет-літературознавець; Андрій Базалінський – поет-
літератор та краєзнавець; Ярослав Свистун – інспектор з 
охорони пам’яток історії, краєзнавець, поет-літератор; Яро-
мир Чорпіта – директор краєзнавчого музею та засновник 
клубу творчих особистостей і його дружина, Ольга Чорпіта, 
працівниця музею та співзасновниця клубу; Олесь Гопанчук 
– поет-літератор; Вікторія Іванців – представник міської га-
зети «Слово краю», творча дівчина, яка омолоджувала склад 
нашого товариства. Мабуть, усіх нас, певною мірою, можна 
назвати і філософами словесної думки. За кавою, окрім жва-
вого діалогу не лише на тему літератури, а й на різні суспіль-
ні теми пройшли і авторські читання тих, хто причетний до 
авторства поетичних слів.

Ярослав ДЗІСЯК, 
позаштатний кореспондент “Голосу народу”

Спадкоємці звитяги

Зустрічі

Діалог за кавою

На правах господаря навчального за-
кладу Любомир Білик, люб’язно приві-
тавши присутніх, представив «архисер-
йозних письменників».

М.Слабошпицький – прозаїк, кри-
тик, видавець, журналіст, автор понад 
двох із половиною десятків різножан-

рових книжок. Серед них – твори для 
дітей, літературні портрети українських 
письменників, документалістика й пу-
бліцистика, біографічна проза. Лауреат 
дев’яти літературних премій. Був пер-
шим головою секретаріату Української 
всесвітньої координаційної ради, нині 
виконавчий директор Ліги українських 
меценатів, один із засновників міжна-
родного конкурсу знавців української 
мови ім. Петра Яцика та головний ре-
дактор видавництва «Ярославів Вал».

С.Бондаренко – поет, журналіст, лау-
реат української літературної премії ім. 
Бориса Нечерди та кількох інших. Наго-
роджений церковним орденом Нестора-
літописця. Автор п’ятнадцяти позитивно 
оцінених критикою збірок, книг для ді-
тей. За роман “От я вся — я свято, або 

Віхола лохів” його на-
городжено престиж-
ною українською лі-
тературною премією 
“Коронація слова”. 
Сьогодні – заступник 
головного редактора 
газети Національної 
спілки письменників 
«Літературна Украї-
на».

На зустрічі, яка про-
ходила, як зауважив 

Станіслав Бондаренко: «… у дивовижній 
любомирній (!) атмосфері, мабуть, саме 
тому, що очільником чисельного колек-
тиву коледжу є Любомир Степанович», 
були присутні інтелігенція Чортківщини, 
якій небайдуже українське слово, викла-
дачі та студенти даного закладу.

Виступи літераторів спліталися у 
повнозвучну сув’язь із цікавими запи-
таннями учасників зустрічі та щирими 
дотепними відповідями гостей. Спіл-
кування торкнулося і сучасного стану 

української літератури, і конкурсу укра-
їнської мови ім. Петра Яцика, і ставлен-
ня влади до книговидавничої справи в 
Україні, й того, що нині читають українці 
(та й чи взагалі щось читають, особливо 
молодь) та ін.

М.Слабошпицький поділився з ауди-
торією спогадами про зустріч із Петром 
Яциком; цікавими бібліографічними до-
відками про українських митців, які жили 
за кордоном: Тодося Осьмачку, Марію 
Бакширцеву; а також презентував ряд 
книг. Особливу увагу присутніх привер-
нула збірка «Посмішка чорного кота» – 
Гобі, забобони, анекдоти.

Читав свою лірику С.Бондаренко, дещо 
– із книги «Кирилиця київських вулиць». 
Оригінальним розбавом зустрічі був кон-
курс на швидкісне розгадування загадок 
п. Станіслава, опісля якого так званий 
колективний переможець – студенти ко-
леджу – отримав у подарунок книгу із ав-
тографом автора. С.Бондаренко запро-
понував тим, хто робить перші спроби 
пера, надсилати свої творіння до газети 
«Літературна Україна», підкресливши, 
що письменники й люди в білих халатах 
дуже близькі, так би мовити, рівноправ-
ні крила в будь-якому суспільстві. А далі 
тонко й дотепно побажав: «Щоби ваша 
білохалатність не мала нічого спільного 
з простохалатністю».

Підвели чітку грань спілкування влучні 
й до болю актуальні зачитані Любоми-
ром Біликом рядки вірша В.Баранова 
«До українців».

Опісля зустрічі бажаючі мали змогу 
придбати запропоновані авторами кни-
ги до смаку.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Літпрофесіонали у Чорткові
Позаминулої середи в гостях у чортківчан, а саме – 

Чортківському державному медичному коледжі побували знані 
літератори України – Михайло Слабошпицький та Станіслав 
Бондаренко. У велелюдній залі закладу, як зазначив пізніше 

пан Михайло, вловлювалася «ота приємна хвиля», яка щоразу 
розливається плеядами привітних усмішок.
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Економіка

Територією Чортківського райо-
ну проходить значна кількість ліній 
електропередач, які мають як міс-
цеве, так і державне значення. Роз-
міщено багато трансформаторних 
підстанцій.

З метою забезпечення збережен-
ня вказаних електричних мереж, 
створення належних умов їх екс-
плуатації та запобігання нещасним 
випадкам від впливу електричного 
струму необхідно дотримуватись 
Правил охорони електричних ме-
реж, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 4 берез-
ня 1997 року за № 209.

Встановлюються так звані охорон-
ні зони електричних мереж уздовж 
повітряних ліній по обидві сторони 
від крайніх проводів:

2 метри – 220 В – 380 В
10 метрів – 10 кВ
15 метрів – 35 кВ
20 метрів – 110 кВ
30 метрів – 330 кВ
40 метрів – 750 кВ
По периметру трансформаторних 

підстанцій – на відстані 3 метрів від 
огорожі або споруди. Уздовж під-
земних кабельних ліній електропе-
редачі – на відстань 1 метра по оби-
дві сторони лінії. Уздовж повітряних 
ліній електропередачі і за периме-

тром трансформаторних підстанцій, 
що знаходяться у лісових та інших 
зелених масивах, прокладаються 
просіки.

У разі самочинної посадки підпри-
ємствами або приватними особами 
дерев і інших багаторічних наса-
джень в охоронній зоні електричних 
мереж, роботи по приведенню до 
належного стану просік виконуються 
за рахунок цих підприємств і осіб.

Забороняється в охоронних зонах 
повітряних і кабельних ліній елек-
тропередач, трансформаторних під-
станцій:

– перебувати стороннім особам 
на території і в приміщеннях транс-
форматорних підстанцій, розподіль-
них пунктів і пристроїв, відчиняти 
двері і люки цих споруд, здійснюва-
ти самовільне переключення елек-
тричних апаратів та підключення до 
електричних мереж;

– зводити будівлі;
– влаштовувати звалища;
– складувати різні матеріали;
– розпалювати вогнища;
– підніматися на опори повітряних 

ліній;
– накидати різні предмети на лінії 

та трансформаторні підстанції;
– саджати дерева;
– влаштовувати спортивні май-

данчики, ринки, зупинки громад-
ського транспорту;

– проводити будь-які заходи, 
пов’язані з великим скупченням лю-
дей;

– виконувати земляні роботи на 
глибині понад 0,3 метра, а на орних 
землях – на глибині понад 0,45 ме-
тра, а також розрівнювання грунту 
(в охоронних зонах підземних ка-
бельних ліній);

– скидати та зливати їдкі і ті, що 
спричиняють корозію, речовини в 
охоронних зонах кабельних ліній;

– застосовувати землерийні ма-
шини і механізми у межах охоронної 
зони кабельних ліній;

 – проїжджати в охоронних зонах 
повітряних ліній електропередач ма-
шинам і механізмам загальною ви-
сотою від поверхні дороги понад 4,5 
метра з вантажем або без нього.

Місцеві органи виконавчої влади 
сприяють енергопідприємствам у 
роботі із збереження електричних 
мереж, запобігання аваріям і лікві-
дації їх наслідків у діючих електро-
мережах, а також у забезпеченні ви-
конання Правил всіма юридичними 
та фізичними особами.

Просимо звертатися в Чортків-
ський РЕМ за тел.: 2-61-90; 2-61-88; 
2-61-97.

Обласний турнір з волейболу

У спортивному комплексі «Економіст» відбувся об-
ласний турнір з волейболу серед ветеранів на при-
зи обласного центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». І місце зайняла команда «Сапсан», м. 
Чортків. У турнірі взяли участь команди  Бережан, Гуся-
тина, приватних підприємців Чорткова, Теребовлі.

Футбол у фаворі

19-20 листопада РЦФЗН «Спорт для всіх» провів зма-
гання з футболу серед чемпіонів району в сезоні 2011 
року на стадіоні «Харчовик». Головним суддею змагань 
був І.Поліщук. У змаганнях взяли участь команди «Тар-
ко» (м. Чортків), «Заводське» (смт Заводське), «Січ» (с. 
Ягільниця), «Базар» (с. Базар). 

Перше місце – «Січ» с. Ягільниця;
друге місце – «Тарко» м. Чортків;
третє місце – «Заводське» смт Заводське;
четверте місце – «Базар» с. Базар.
У фінальному матчі зійшлися команди «Січ» с. Ягіль-

ниця та «Тарко» м. Чортків. Переможцем у футболь-
ному двобої стала «Січ», яка нагороджена кубком ра-
йонного центру фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх».

З ініціативи РЦФЗН – змагання серед 
юніорів та юніорок

Протягом тижня РЦФЗН «Спорт для всіх» провів в 
рамках Всеукраїнської акції «День спорту – легко-
атлетичний крос», відбулись змагання серед юні-
орів та юніорок. Головним суддею на змаганнях був 
В.Большаков.

Мета і завдання популяризації легкої атлетики серед 
учнівської молоді – це вдосконалення спортивної май-
стерності юних спортсменів. Змагання проводилися 
в загальноосвітніх школах району с. Давидківці, Біла, 
Білобожниця.

Спортсмени, які зайняли І – ІІІ місця, були нагоро-
джені грамотами Чортківського районного центру фі-
зичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

На стадіоні «Харчовик» –  
турнір з міні-футболу

Першої декади листопада Чортківський районний 
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

провів на стадіоні «Харчовик» турнір з міні-футболу 
серед підприємств та організацій на призи РЦФЗН. У 
змаганнях брали участь 8 команд. Турнір проводився 
по двох групах. Призові місця зайняли команди: 1-е 
місце – команда Бучацької єпархії УГКЦ, 2-е – команда 
«Група здоров’я», 3-є місце – команда Чортківського 
РВ УМВСУ.

Фарту вистачило 
на всіх!

Президентом України підписано За-
кон України № 4014-VІ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України 
щодо спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності» від 4 листопада 
2011 р. (далі – Закон). Норми цього 
Закону чітко регламентують: критерії 
перебування на спрощеній системі; по-
рядок переходу платника на спрощену 
систему оподаткування і навпаки; поря-
док визначення доходу; ведення обліку 
та складання звітності; порядок видачі 
та анулювання свідоцтва платника єди-
ного податку; відповідальність платника 
єдиного податку за недотримання норм 
Кодексу. Передбачено запровадження 
диференційованого підходу до класифі-
кації малого бізнесу відповідно до річ-
ного обороту, реєстрацію “спрощенців” 
як платників ПДВ, що дозволить створи-
ти рівні конкурентні умови з суб’єктами 
господарювання, що працюють на за-
гальній системі оподаткування. 

На відміну від діючого законодавства, 
не передбачено збільшення розміру 
ставки податку за кожного найманого 
працівника. Для фізичних осіб – підпри-
ємців, які не є платниками ПДВ, перед-
бачено ведення лише книги обліку до-
ходів. Фізичні особи – підприємці, які є 
платниками ПДВ, будуть вести облік до-
ходів та витрат за формою та в порядку, 
визначеному Мінфіном. Також уточнено 
перелік видів діяльності, на які не може 
поширюватися спрощена система опо-
даткування.

Підприємці першої та другої групи, 
які не використовують працю найманих 
осіб, матимуть економічно обґрунтоване 
право на відпустку: за один місяць що-
року вони не сплачуватимуть „єдиний” 
податок. Аналогічна норма діє також і у 
випадку хвороби підприємця, якщо вона 
триває 30 і більше календарних днів і 
підтверджена копією листка (листками) 
непрацездатності.

Свідоцтва про сплату єдиного по-
датку і патенти про сплату фіксованого 
податку на 2011 рік є дійсними до отри-
мання нового Свідоцтва, виданого за 
новими правилами, але не пізніше ніж 
до 1 червня 2012 року (проте потрібно 
буде подати відповідну заяву щодо ви-
бору спрощеної системи до податкової 
не пізніше 25 січня 2012 року).

Відповідно до Закону фізичні особи – 
підприємці, які застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звіт-
ності, поділяються на три групи:

– до І групи віднесено підприємців, 
які не використовують працю найманих 
осіб, здійснюють виключно роздрібний 
продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг 
населенню і обсяг доходу яких протя-
гом календарного року не перевищує 
150 тис. грн. Для них встановлюється 
ставка податку в межах від 1 до 10 від-
сотків мінімальної заробітної плати (10-
100 грн.);

– ІІ група – підприємці, що протягом 
календарного року використовують пра-
цю не більше 10 найманих осіб та об-
сяг доходу не перевищує 1 млн. грн., 
які здійснюють господарську діяльність 
з надання послуг, у тому числі побуто-
вих, платникам єдиного податку та/або 
населенню, виробництво та/або продаж 
товарів, діяльність у сфері ресторанно-
го господарства. Ставка – від 2 до 20 
відсотків мінімальної заробітної плати   
(20-200 грн.);

– до ІІІ групи належать особи, які ма-
ють не більше 20 найманих осіб та обсяг 
доходу не перевищує 3 млн. грн. Ставка 
для цієї групи – 3 відсотки від отриманої 
виручки за умови сплати ПДВ або 5 від-
сотків без сплати ПДВ. 

Платники єдиного податку повинні 
здійснювати розрахунки за відвантажені 
товари (виконані роботи, надані послуги) 
виключно в грошовій формі (готівковій 
та/або безготівковій). При розрахунку 
загальної кількості осіб, які перебува-
ють у трудових відносинах з платником 
єдиного податку – фізичною особою, 
не враховуються наймані працівники, 
які перебувають: у відпустці у зв’язку з 
вагітністю і пологами; у відпустці по до-
гляду за дитиною до досягнення нею 
передбаченого законодавством віку.

Фіксовані ставки єдиного податку 
встановлюються сільськими, селищни-
ми та міськими радами для фізичних 
осіб – підприємців, які здійснюють гос-
подарську діяльність залежно від виду 
господарської діяльності, з розрахунку 
на календарний місяць. У разі здійснен-
ня платниками єдиного податку І і ІІ груп 
кількох видів господарської діяльності 
застосовується максимальний розмір 
ставки єдиного податку, встановлений 
для таких видів господарської діяль-
ності. Якщо вказані платники єдиного 
податку здійснюють господарську ді-
яльність на територіях більш як однієї 
сільської, селищної або міської ради, 
застосовується максимальний розмір 
ставки єдиного  податку, встановлений 
для відповідної групи таких платників 
єдиного податку.

Слід звернути увагу, що до суми пе-
ревищення обсягу доходу, визначеного 
для відповідної групи; до доходу, отри-
маного від провадження діяльності, не 
зазначеної у свідоцтві платника єдиного 

податку, віднесеного до І або ІІ груп;  до 
доходу, отриманого при застосуван-
ні іншого способу розрахунків, ніж ви-
значеного;  до доходу, отриманого від 
здійснення видів діяльності, які не дають 
права застосовувати спрощену систему 
оподаткування для платників І, ІІ і ІІІ груп, 
встановлюється ставка єдиного податку 
у розмірі 15 відсотків.

Податковим (звітним) періодом для 
платників єдиного податку І групи є ка-
лендарний рік,  ІІ і ІІІ груп – календарний 
квартал.

Сплата єдиного податку платниками І та 
ІІ груп здійснюється шляхом авансово-
го внеску не пізніше 20 числа (включно) 
поточного місяця. Однак такі платники 
можуть здійснити сплату єдиного подат-
ку авансовим внеском за весь податко-
вий (звітний) період (квартал, рік), але 
не більш як до кінця поточного звітного 
року. Нарахування авансових внесків  
здійснюється органами державної по-
даткової служби на підставі заяв таких 
платників. 

Платники єдиного податку І та ІІ груп, 
які не використовують працю найманих 
осіб, звільняються від сплати єдиного 
податку протягом одного календарного 
місяця на рік на час відпустки, а також 
за період хвороби, підтвердженої копі-
єю листка (листками) непрацездатності, 
якщо вона триває 30 і більше календар-
них днів.

Платники єдиного податку ІІІ групи 
сплачують єдиний податок протягом 
10 календарних днів після граничного 
строку подання податкової декларації 
за податковий (звітний) квартал. Сплата 
єдиного податку здійснюється за місцем 
податкової адреси.

Єдиний податок, нарахований за пе-
ревищення обсягу доходу, сплачуєть-
ся протягом 10 календарних днів після 
граничного строку подання податкової 
декларації за податковий (звітний) квар-
тал. 

Суб’єкт господарювання, який є плат-
ником інших податків і зборів, може 
прийняти рішення про перехід на спро-
щену систему оподаткування один раз 
протягом календарного року шляхом 
подання заяви до органу державної по-
даткової служби не пізніше ніж за 15 
календарних днів до початку наступного 
календарного кварталу.

Для відмови від спрощеної системи 
оподаткування суб’єкт господарювання 
не пізніше ніж за 10 календарних днів 
до початку нового календарного квар-
талу (року) подає до органу державної 
податкової служби заяву.

(Продовження буде)

Нові правила для підприємців-«спрощенців»

ПлаН 
діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у 2012 році Чортківської 
районної державної адміністрації

Вид (закон, 
постанова, 

наказ, 
рішення 
тощо)

Назва проек-
ту регулятор-

ного акту

Обґрун-
тування 

необхіднос-
ті прийнят-

тя

Строк 
підго-
товки

Підроз-
діл, від-

повідаль-
ний за 

розробку

Р о з п о -
рядження 
г о л о в и 
РДА

Про броню-
вання робочих 
місць для не-
зайнятого на-
селення, яке 
потребує соці-
ального захисту 
при його пра-
цевлаштуванні 
на 2013 р.

Спрямований 
на працев-
лаштування 
громадян, які 
п о требують 
соціального за-
хисту і не здат-
ні на рівних 
конкурувати на 
ринку праці

ІV 
квар-
тал 

2012 
р.

У П С З Н 
Ч о р т -
к і всько ї 
Р Д А , 
Чортків-
ський ра-
й о н н и й 
центр за-
йнятості

Р о з п о -
рядження 
г о л о в и 
РДА

Про органі-
зацію та про-
в е д е н н я 
о п л а ч у в а н и х 
г ромадсь ки х 
робіт у Чортків-
ському районі 
на 2013 р.

Спрямований 
на визначення 
видів суспіль-
но-корисних 
робіт у районі 
та забезпечен-
ня додаткової 
з а й н я т о с т і 
громадян

ІV 
квар-
тал 

2012 
р.

У П С З Н 
Ч о р т -
к і всько ї 
Р Д А , 
Чортків-
ський ра-
й о н н и й 
центр за-
йнятості



08.20 Укравтоконтинент
08.50 Корисні поради
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народе
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.20 Крок до зірок
11.00 Шеф-кухар країни
11.50 Кумири і кумирчики
12.20 Караоке для дорослих
13.00 Атака магії
13.35 Х/ф “Три доби після 
безсмертя”
15.05 Золотий гусак
15.35 Біатлон. Змішана 
естафета
17.00 Маю честь запросити
17.45 Діловий світ
18.30 Міжнародний турнір з 
професійного боксу
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.30 Хокей. ЧС серед юні-
орів. Литва – Україна
23.10 Ера бізнесу
23.40 На олімпійський 
Лондон

07.05 М/ф
07.30 Холостячки
09.05 Лото-забава
10.05, 10.30 М/с 
10.55 Дикі і смішні
11.20 Хованки
12.10 Т/с “Незвична сім`я”
13.45 Шість кадрів
14.00 Смакуємо
14.25 Я так живу
15.00 Х/ф “Джентельмени 
удачі”
16.35 Х/ф “Службовий роман”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “П`ять наречених”
22.15 10 кроків до кохання
23.15 Світське життя

08.00 Це моя дитина
09.00 М/с “Маша і Ведмідь”
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.00 «Ранкова пошта»
10.40 Неділя з Кварталом
11.35 «Смачна ліга»
12.35 Концерт “Іванушки-
International”
14.20 Вечірній квартал
18.35, 21.00 Х/ф “Забутий”
20.00 Подробиці тижня
23.05 Х/ф “Знайомство з 
Факерами”

07.10 Ера здоров`я
07.30 Корисні поради
07.45 На олімпійський Лондон
08.00 Шустер-Live
12.30 Глибинне буріння
13.00 Біатлон. Пересліду-
вання (чол.)
13.45 Х/ф “Корпус генера-
ла Шубнікова”
15.10 Зелений коридор
15.25 Біатлон. Пересліду-
вання (жін.)
16.20 В гостях у Д.Гордона
18.05 Світ атома
18.30 Майстер-клас
19.00 Золотий гусак
19.30 “Это было недавно, 
это было давно...”
21.00 Підсумки дня
21.25 Хокей. ЧС сереж 
юніорів. Нідерланди – 
Україна
23.10 Ультра. Тема
23.30 Ера здоров`я
23.55 Українська мрія 
М.Поплавського

07.25 Справжні лікарі 2
08.15 Світське життя
09.05 Хто там?
10.05 М/с “Месники”
10.30  М/с “Тімон і Пумба”
10.55 Світ навиворіт 2: Індія
11.50 Шість кадрів
12.05 Чотири весілля
13.15 Х/ф “Роман з каменем”
15.10 Х/ф “Моя суперко-
лишня”          16.55 Велика 
різниця по-українському
17.50 Х/ф “Джентельмени 
удачі”                 19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Службовий роман”
22.55 Х/ф “Грозові ворота”

07.35 Формула кохання
08.35 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з натовпу
11.20 Найрозумніший
13.20 Х/ф “Горобини кетяги 
червоні”
17.20 Пороблено в Україні
19.00 Розсмішити коміка

20.00 Подробиці
20.30 Вечірній 
квартал
23.40 Бокс

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Феєрія життя
10.00 Д/ф 
10.25 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Надвечір`я
12.45 Околиця
13.10 “Это было недавно, 
это было давнго...”
13.50 Х/ф “Це ми, Господи”
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.40 Біатлон. Спринт (жін.)
16.50 Т/с “Епоха честі 2”
18.40 Магістраль
19.00 Наша пісня
19.40 Богатирські ігри
20.35 After Live
21.25 Шустер-Live

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН            
10.00, 17.40 Сімейні драми
10.55, 18.30 Не бреши мені
11.55 Чесно
12.50 Ілюзія безпеки
13.35 Т/с «Розкрутка»
14.35 Тиждень без жінок
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
20.15 «Велика різниця по-
українському»
21.10 Х/ф «Грозові ворота»

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
10.15 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Феклістов” 
11.20 Зрозуміти. Пробачити
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Судові справи
16.00 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання» 
22.35 Велика політика

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.15 Православна енци-
клопедія
09.50 Книга.ua
10.10 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.35 Х/ф «Вогняні версти»
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ
15.45 Біатлон. Спринт (чол.)
17.25 Т/с “Епоха честі 2”
19.00 Про головне
19.35 Змішані єдиноборства
21.30 Хокей. ЧС серед юніо-
рів. Україна – Іспанія
23.10, 00.00 Підсумки
23.30 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.55, 17.40 Сімейні драми
10.50, 18.30  Не бреши мені
11.50 Чесно
12.45 Ілюзія безпеки
13.35 Т/с «Розкрутка»
14.30 Тиждень без жінок
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.35 ТСН 
17.20 Шість кадрів
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 Чотири весілля
22.25 Здивуй мене
23.55 Х/ф “Сто футів”

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

07.00, 07.30, 08.00 Новини
07.50 М/ф
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 На зв`язку з урядом
10.00 Легко бути жінкою
11.10 Досвід
12.00, 14.30, 18.20 Новини
12.20 Кордон держави
12.35 Темний силует
12.45 Х/ф “Сталінград”
14.40 Euronews
15.00 Парламентські слухан-
ня у Верховній Раді України
19.10 Змішані єдиноборства
19.55 Про головне
20.20 Д/ф “Зона неправди”
21.25 Плюс-мінус
21.25 Хокей. ЧС серед юні-
орів. Україна – Угорщина
23.10, 00.00 Підсумки
23.30 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с
10.15 Сімейні мелодрами
11.10  Не бреши мені
12.10 Чесно
13.00 Ілюзія безпеки
13.50 Т/с «Розкрутка»
14.45 Тиждень без жінок
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.20 ТСН 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.30  Не бреши мені
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 Краса по-українськи
23.40 Х/ф “Рікер”

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

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради 
09.00, 21.00  Підсумки дня
09.25 Світло
09.50 Легко бути жінкою
11.05 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Хай щастить    12.40 
Д/ф “Чорнобиль. Політверсія”
13.25 Х/ф «Сталінград»
15.15 Euronews
15.40 Х/ф «Гарячий сніг»
17.25 Т/с “Епоха честі 2”
19.10 Гала-виставка з на-
годи 20-ї річниці Федерації 
футболу України
21.30 Світ спорту
21.55 221. Екстрений виклик
23.00, 00.00 Підсумки
23.30 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.50, 17.45 Сімейні драми
10.45, 18.35 Не бреши мені
11.40 Чесно
12.35 Ілюзія безпеки
13.30 Т/с «Розкрутка»
14.25 Тиждень без жінок
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.25 ТСН
17.20 Шість кадрів
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Міняю жінку 22.25 Гроші

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
10.15 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Фільм про фільм”
11.20 Зрозуміти. Пробачити
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Слідство вели...»
13.35 Детективи
14.15 Судові справи
16.05 Т/с “Дар”
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці   
20.35 Т/с «Дівоче полювання»      
21.35 Т/с «Свати 5»
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Добронравов”

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.00 Легко бути жінкою
10.55 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Право на захист
12.45 Армія         13.00 Х/ф 
“Сто днів після дитинства”
14.35 Вікно до Америки
15.15 Euronews   15.45 Х/ф 
“Мир тому, хто входить” 
17.20 Т/с “Епоха честі 2”
19.00 After Live
19.20 Атака магії
19.50 Караоке для дорослих
20.35 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.30 Хокей. ЧС серед юніо-
рів. Україна – Корея
23.10, 00.00 Підсумки
23.30 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.25 Смакуємо
09.55 Шість кадрів
10.10 Краса по-українськи
12.20 Х/ф “Шахраї”
14.00 Х/ф «Ніжні зустрічі»
15.40 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.55 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.30 Х/ф “Кохання-зітхання”
20.15 Т/с «Інтерни»
21.20 Холостячки
23.10 Tkachenko.ua

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Х/ф “Терапія коханням”
11.10 Зрозуміти. Пробачити
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Х/ф “Я дочекаюсь”
16.20 Чекай на мене
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дівоче полювання»
21.35 Т/с «Свати 5»
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Фільм про фільм”
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14 грудня. Тривалість дня – 8.03. Схід – 7.51. Захід – 15.54.  Іменини святкує Ананій

ПОНЕДІЛОК
13 грудня
ВІВТОРОК

14 грудня
СЕРЕДА

15 грудня
ЧЕТВЕР

16 грудня
П`ЯТНИЦЯ

17 грудня
СУБОТА

18 грудня
НЕДІЛЯ

12 грудня

Вважати недійсними

автомобіль марки ЗІЛ-130 самоскид ММЗ-554М 
в хорошому стані. Ціна договірна.

Тел. 096-745-43-10

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

Тел. 067-975-64-72.

приватизована хата в с. Млинки (Залісся). 
Кращий заїзд з с. Угриня.

Тел.: 64-1-50; 096-282-10-41; 067-118-81-06.

2-кімнатна квартира по вул. Січинського, 
площею 50,5 кв. м. Євроремонт, індивідуальне 
опалення. Можливий обмін на 3-кімнатну квартиру 
з доплатою.

Тел. 096-914-09-74.

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності 
(2-й поверх). Індивідуальне опалення, лічильники, 
засклений балкон.

Тел.: 3-30-43; 098-488-42-59.

2-кімнатна квартира в центрі м. Чортків, 
кімнати роздільні, є індивідуальне опалення, 
загальна площа 65,5 кв. м, під будинком є гараж.

Тел. 068-148-17-43.

приватизована земельна ділянка 0,8 га під 
забудову по вул. Антонича (біля “Околиці”).

Тел. 063-632-95-34.

2-поверхова хата та господарські будівлі 
(криниця, газ) в смт Заводське по вул. Січових 
Стрільців.

Тел. 2-43-42.

незакінчений 2-поверховий будинок, 
поштукатурений, є газ, світло, земельна ділянка 
10 сотих у смт Заводське по вул. Гайова.

Тел.: 2-48-81; 097-505-35-14.

житловий будинок в с.  Колиндяни з 
господарськими будівлями – сарай, підвал, літня 
кухня, криниця, 18 сотих городу, огорожа. Будинок 
газифікований. Ціна договірна.

Тел. 096-607-82-50.

піаніно “Україна”
тел. 099-710-13-17.

2-кімнатна квартира на 1-му поверсі 
2-поверхового будинку. Загальна площа 51,2 кв. 
м. Є підвал, гараж, телефон, грядки, можливість 
добудови, або під комерційну діяльність.

Тел.: 067-913-31-46; 093-334-01-72.

ПРОДАюТЬСЯ

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок ава-
рії на ЧАЕС, серії ВІ за № 456048, видане Тернопільською 
ОДА 1 грудня 1992 р. на ім`я: ДЗИНДРА Віра Адамівна.

посвідчення для сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни серії С за № 085232, видане УПСЗН Чортківської 
РДА 7 вересня 2006 р. на ім`я: ГЛАДКА Василина Ми-
хайлівна.

повідомлення № 20-2-17/1-1679 від 6 червня 2011 р. 
до ліцензії № АГN590240.

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 
глибоко сумує з приводу передчасної смер-
ті колишньої працівниці РЕБРИКОВОЇ Юлії 

Володимирівни і висловлює щирі співчуття рід-
ним і близьким покійної.

Колектив Чортківського педагогічного учили-
ща ім. О.Барвінського висловлює щирі співчут-
тя секретарю училища Г.Я.Іжевській з приводу 
смерті вітчима – АНТОЩУКА Миколи Сте-
пановича. Розділяємо біль непоправної втрати 
і співчуваємо Вам у великому горі. Нехай Божа 
благодать огорне його душу.

ПРОДАЄТЬСЯ
новозбудований триповерховий 

будинок у центрі м. Чортків 
по вул. Шопена 

загальною площею 450 кв. м
Може ви-

користову-
ватися під 
ж и тл о  та 
комерційну 
діяльність.

Земельна 
ділянка – 6 
сотих. 

Ціна договірна.
Тел. 2-29-95 
e-mail: bojagora.s@gmail.com

Відійшов у вічність наш люблячий 
чоловік, тато та дідусь ЧАРНОШ Ми-
кола Іванович із с. Ягільниця. 

Висловлюємо щиру вдячність 
всім тим, хто у важку хвилину під-
тримав нас, допоміг та розділив 
біль утрати, – родинам Казюків, 
Теребенців, Гапійчуків, Марії Мос-
пан, близьким та далеким родичам, 
сусідам, працівникам Нагірянської 
ЗОШ І – ІІ ступенів, Чортківської 
школи-інтернату, Улашківської ЗОШ 
І – ІІІ ст. Особлива наша вдячність 
медичній сестрі Марії Красовській.

Родина.

ПОДЯКА

Парафіяни церкви Івана Хрести-
теля с. Пастуше висловлюють 
щиру подяку Степану Петровичу 
Дем`янчуку та Василю Степанови-
чу Градовому за фінансову допомогу 
у будівництві храму і просять Все-
вишнього про міцне здоров`я для 
благодійників та їхніх родин.

ПОДЯКА

15 

ГРУДНЯ

ВОЛОСС
Я

дорого купуємо

 у жовтих 
корпусах 

вибірково
ГОДИННИКИТел. 095-111-23-18

Готель “Таня”, перукарня “ЗаВИТОК”
НАТУРА

ЛЬНЕ В
ІД 35 с

м СИВЕ 
ВІД 45

 см з 9-ї д
о 15-ї 

год.
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Вітання, оголошення8

15 грудня. Тривалість дня – 8.03. Схід – 7.51. Захід – 15.54. День працівників суду. Іменини святкують Андрій, Іван

Вітання

Волейбол

7 грудня відсвяткувала свій ювілей
Ріма Миколаївна ЛОПУшИНСьКА. 

Летять літа, 
                 мов бистрі води, 
І не вернути їх назад. 
А нам не віриться сьогодні, 
Що Вам уже – 75. 
Хай нових днів 
                   ще буде безліч, 
Без ліку щастя і пісень, 
Прийміть вітання 
                           найщиріші 

В цей світлий ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік, 
На все життя бажаєм його щиро. 
Щоб радісним і довгим був Ваш вік 
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
З любов`ю – від сина Андрія, невістки 

Світлани, внуків Дмитра та Тараса.
Дорогого люблячого чоловіка, татуся, 

зятя, сина, брата, внука
Андрія Степановича БЛАЖЕНКА
щиросердечно вітаємо з 25-річчям, 

яке він відсвяткував 7 грудня.
Найперше зичимо здоров`я
Щоб Бог щоденно дарував,
Щоб у Своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав.
Тож живи Ти щедро і багато,
У майбутнє з вірою поглянь
І доля хай дарує 
                    з кожним роком
Благополуччя, 

                                                щастя і любов.
Роби добро, а зла – ніде й нікому.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
А ангели радість на крилах несуть,
Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа.

З любов`ю – дружина Наталія, донечка 
Софійка, батьки, сестра, дідусі, 

бабусі, Настуся і вся родина.

Щиросердечно вітаємо з 35-річчям 
дорогу подругу, доньку, дружину і сестру

Оксану Ярославівну МОСТОВИЧ
із с. Нагірянка.

Дорога, рідненька, 
                           наша мила,
Ми Тебе вітаємо 
                       всі цієї днини.
І дякуємо Богу за усе,
А найперше – за те, 
                      що Ти у нас є.
35 – не привід для печалі,
35 – це зрілість золота,
Хай до ста, а може, й далі

Йдуть, не оглядаючись, літа.
Нехай дарує доля гарні днини,
А рідні – радість та любов,
Хай Бог пошле здоров`я, силу
І відвертає завжди зло.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.
З любов`ю і повагою – Оксана, чоловік, 

діти, мама, брати з сім`ями.

Завтра святкуватиме 55-річний ювілей
Ганна Михайлівна ГАЛАТ.

Вітання найщиріші, 
          квітів оберемок
Прийміть від нас усіх, 
О найдорожча 
                 наша мамо. 
Ваших досягнень 
у житті нам не злічити, 
Всього добра, 
          яке зробили Ви, 
         повік не оцінити. 
Від нас усіх велика 

                                                  Вам подяка 
За вічну ласку, доброту, 
                                   щастя хвилин багато, 
За добре слово та щиру турботу, 
Поради мудрі й невтомну роботу, 
Опіку Вашу повсякденну. 
Й простіть за те, 
                        що мало Вас цінили, мамо, 
Низький уклін і шана Вам висока
За мир в сім`ї й присвячені нам роки. 
Нехай Господь із неба голубого 
Дарує Вам здоров`ячка міцного, 
Хай Матір Божа, Цариця пресвята, 
Дарує радість й береже многії і благії літа.

З любов`ю – діти Ірина, Василь, 
Степан, онучки Інна, Діанка, Марійка, 

Таня і вся велика родина.

2 грудня відсвяткувала свій День 
народження прекрасна людина, уважна 

вчителька, чудовий спеціаліст своєї справи
Надія Євстахіївна МЕЛИМУКА.

Хай ладиться скрізь: 
              на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій 
                     у серці не згас,
Все світле і гарне, 
                що треба людині,
Нехай неодмінно приходить 
                   до Вас весь час.
Хай удачу принесуть 
                  на крилах птахи,

Господь благословить на довгі роки.
Щиро вітають – учні 4-А класу ЗОш І – ІІІ 

ст. № 2 та низький поклін від батьків.

Щиросердечно вітаємо з 70-річним ювілеєм 
дорогого батька, чоловіка, дідуся

Івана Михайловича ОБАДУ
із м. Чортків.

Сьогодні мить, 
           що раз в житті буває,
Бо ювілей зустріли Ви.
Дозвольте Вас 
               сьогодні привітати
У цей зимовий світлий день.
Ми щиро хочем побажати
Здоров`я, щастя і пісень!
Щоб роки були багаті, наче 

осінь,
На любов, на злагоду в сім`ї,
Щоб здоров`я не минало хату,
Ви жили в достатку і добрі.
Хай Господь в опіці завжди має,
Матір Божа рідних захистить.
Многа літ ми щиро Вам бажаєм,
Їх Ісус добром благословить!
З любов`ю і повагою – дружина, донька, 

онуки і вся родина.

Щиро вітаємо з 16-річчям дорогу донечку, 
сестричку, внучку, правнучку

Іринку НАТУРКАЧ
із м. Чортків.

Рано-вранці до схід сонця
Стукнув Ангел у віконце.
Повідомив тихо з неба,
Що сьогодні свято в Тебе.
Нехай промінчик сонця 
                          у цей день
Тебе розбудить 
            ніжним поцілунком,
Нехай любов 

                                     близьких Тобі людей
Буде для Тебе найкращим подарунком.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастя роки.
Хай Ісусик пошле довгого віку,
Радості, здоров`я, достатку без ліку.
Хай люди повагу та ласку дарують,
У хаті любов, розуміння панують.
Нехай обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа.

З любов`ю – мама, тато, сестричка 
Юля, дідусь Гнат, бабуся Ганя, 

прабабуся Дуся.

7 листопада відсвяткувала свій ювілей
Ганна Петрівна ГАСІЙ.

Як плин ріки, біжать роки,
Тому нехай іще до ста
Квітне у Вас 
                молодість й краса.
Усе було в житті –
                    і радості, і біди,
І мед солодкий, 
                       і гіркий полин.
Нехай тепер буде 
               найменше кривди,

А більше гарних, сонячних хвилин.
Живіть у спокої, в добрі й любові,
Завжди будьте веселі, щасливі і здорові.
Хай Матінка Божа від зла захищає
Вас кожного дня, як молитва свята,
Христос хай здоров`я Вам посилає
На довгі, щасливі і благі літа.

З повагою та любов`ю – педагогічний 
колектив шманьківської ЗОш І – ІІ ст.

Ми прагнемо вершин Олімпу...
Після вдалих виступів на районних змаганнях та товариських турнірах юнацька збірна дівчат 

Чортківської ДЮСШ успішно виступила на обласній першості, яка проходила 18-19 листопада 
у м. Тернополі. Вже першого дня вихованці тренерів Володимира Шевчука та Андрія Прокопіва 

забезпечили собі вихід у фінальну 
частину, в якій другого дня під-
твердили, що це не випадковість. 

Навесні наступного року юних 
талантів чекають не менш важли-
ві змагання. Це чемпіонат облас-
ті та міжобласний турнір пам`яті 
директора Чортківської ДЮСШ 
А.Романюка, де вони зможуть по-
казати свої вміння та навички.

Хочеться відмітити наступне: пер-
спектива та таланти є, і прагнуть 
довести це самі діти, адже волей-
больна слава Чортківщини та зірки 
Андрія Романюка, Богдана Духниць-
кого та Ігоря Пуківського є взірцем 
для молодого покоління. Як кажуть, 
є «фундамент – будуть стіни»...

Софія ДМИТРОВСЬКА, капітан команди
На знімку: верхній ряд – Володимир Шевчук (тренер), Наталя Солтис (Улашківська ЗОШ), 

Ірина Чайка (Білівська ЗОШ), Ганна Козак (Улашківська ЗОШ), Олеся Куфель (ЗОШ № 7), 
Мар`яна Бакала, Анастасія Чепига (ЗОШ № 6), Мар`яна Баран (Улашківська ЗОШ), Андрій Про-
копів (тренер); нижній ряд – Марія Бойко, Ольга Ревуцька, Христина Войтович, Софія Дмитров-
ська (ЗОШ № 6).

Фото Інни ЮДАЄВОЇ, головного судді змагань

Вищий клас!
Саме так, а не інакше, хочеться сказати про юну талановиту команду юнаків з волейболу 

Чортківської РК ДЮСШ. Наполеглива праця наставників – тренерів з волейболу Андрія Про-
копіва та Володимира Шевчука, які перебувають у постійному пошуку юних талантів, та їхній 
акцент на сільську молодь дали свій результат. Саме зі сільських шкіл півтора року назад комп-
лектувалась ця група – юнаки 1997-1998 р. н. Скородинської та Бичківської ЗОШ І – ІІ ст. та 
Улашківської ЗОШ І – ІІІ ст. А зараз настав їх час.

Наприкінці листопада у Тернополі проходила першість області з волейболу серед юнаків 
середньої вікової групи. Позмагатись за звання кращих, здобути кубок першості та дістати 
можливість виступати на всеукраїнських змаганнях з`їхалися 11 команд з десяти райцентрів 
області – з Тернополя дві команди, а також з Козови, Збаража, Теребовлі, Тернопільського ра-
йону, Скалата, Борщова, Гусятина, Бережан та Чорткова. Протягом двох днів тривала запекла 

боротьба. Напевно, на перемогу наших юнаків 
надихнув вихід у фінальну частину першості об-
ласті їхніх ровесниць – команди дівчат, які на-
передодні ствердили, що є майбутнє в жіночому 
волейболі Чортківщини. Тому в кожній грі юні 
волейболісти вперто доводили, що вони силь-
ніші від суперника.

Команда, в якої є спортивний характер, воля 
до перемоги, мета, команда, якій притаман-
ні дружба, взаєморозуміння, взаємодопомога, 
упевнено дійшла до фіналу, де на емоційному 
піднесенні та підтримці уболівальників довела: 
вона – краща в області. Сльози радості від пе-
ремоги та нагороди в руках юних спортсменів 
розпалили у їхніх серцях вогонь завзяття до ви-
щих перемог, адже взірцем, прикладом для них 
є старша група юнаків, яка чотири роки тому теж 
здобула лаври першості області і виступала на 
чемпіонаті України в м. Вінниця, а нині є одним з 
лідерів волейбольної ліги області.

Ще раз підкреслимо: волейбол 
Чортківщини має майбутнє. «Є 
чим гордитися!» – ці слова линуть 
не раз. Щиру вдячність колектив 
тренерів висловлює батькам юних 
вихованців за підтримку та віру в 
талант, дирекції школи за створе-
ні умови для роботи, школам, які 
співпрацюють з ДЮСШ.

Фініш листопада виявився плід-
ним й у інших видах спортивних 
змагань. Збірна дівчат 1995-1996 
р. н. з баскетболу на першості 
області зайняла ІІІ місце (тренер 
Іван Синявський). А також збір-
на ДЮСШ з настільного тенісу на 
першості області здобула ІІ місце 
(тренер Йосип Цьомко).

Павло КУЗИК, спортивний лікар Чортківської ДЮСШ
На знімку: команда волейболістів – верхній ряд (зліва направо) Андрій Прокопів (тренер), 

Сергій Солецький, Андрій Шевців, Сергій Шкробут, Андрій Кульчицький, Назар Романів, Воло-
димир Шевчук (тренер); нижній ряд Ігор Козар, Петро Гуменюк, Степан Юрків, Михайло Яре-
мовський.                                                                                              Фото Петра КОГУТА

Щиросердечно вітаємо з Днем Ангела 
отця Андрія ЛЕВКОВИЧА.

Прийміть щирі вітання, отче 
Андріє, у День Вашого Ангела.

Дай Вам, Боже, 
                   днів щасливих,
Дай добра, здоров`я, сили.
Дай любові, злагоди і втіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, 

                                                    правдивим,
Бо його чекає радо
Наша церква і громада.
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато.
Хай Вас Бог благословляє,
А Матінка Божа здоров`я посилає 
Для Вас і Вашої родини
На многії  і благії літа.

Сестриці та парафіяни 
церкви Святої Покрови.

“КВАРТИРА ПІД ОХОРОНУ”
Державна служба охорони 

при МВС України
проводить роботи 

з обладнання засобами 
охоронної сигналізації квартир

ЗІ ЗНижкОю 50 %

Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів 
у межах України безкоштовно

2-25-58; 2-22-00; 
067-351-28-70

Новорічна акція

0 800 502-220;
0 800 211-000

з 10 по 31 грудня ц. р.

з підключенням до міліцейського 
пульта центрального спостереження

Заявки на охорону за тел.:

Щиро вітаємо 
із золотим ювілеєм шановних

Михайла Степановича і Ганну Йосипівну 
БЛАЖЕНКІВ

із с. Джурин.
Хай доля намітить ще років багато,
Хай радість і щастя приходять до хати.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.

Сім`я Гринишиних.

Щиро вітаємо із Днем народження
Сергія Івановича КРИЖАНІВСьКОГО 

з м. Чортків.
Життя хай буде повним, 
                           наче чаша,
Хай сяє всім 
            Твоя усмішка гарна,
В усьому і завжди 
                       сприяє доля,
Хай щастя 
    не відходить від порога
І Матір Божа 
             до серця пригорта,

А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многая літа.
Хай поруч Тебе Ангел Твій летить,
Оберігає завжди і усюди,
Нехай дарує радість кожна мить,
І благодать Господня буде.

З любов`ю – мама, тато, сестра 
Галя, швагро Олег і племінниця 

малесенька Ілоночка.


