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Ростислав ФІЛЯК,
перший заступник голови 

районної держадміністрації

Володимир ЗАЛІЩУК,
голова районної ради

Шановні працівники органів 
місцевого самоврядування!

Щиро вітаю вас із професійним святом. 
Ваша місія надзвичайно відповідальна, 
адже ви представляєте громаду, яка дові-
рила вам право приймати рішення, від яких 
залежить життя краян і змістовне його на-
повнення.

Роль громад споконвіку в суспільно-
му житті вирішальна, адже це свідчення 
справжнього народного волевиявлення, де-
мократії.

Бажаю вам здоров’я, добра, творчої на-
снаги для благородної справи – піклування 
про заможне, успішне, щасливе життя на-
ших громад. Успіхів вам у всіх ваших почи-
наннях!

Ваш земляк – 
Володимир Бедриківський

Шановні працівники органів місцевого 
самоврядування, шановні депутати!

Прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди дер-
жавного свята – Дня місцевого самоврядування! 
Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку 
місцевого самоврядування. Самоврядні органи в 
демократичному суспільстві є важливим інститу-
том реального народовладдя та засобом реалі-
зації інтересів територіальної громади. Тож нехай 
День місцевого самоврядування об’єднає нас у 
спільному прагненні зробити наше місто, села і 
всю Україну щасливими і багатими!

Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий 
професіоналізм і компетентність, відповідальність 
й активна громадська позиція є гідним внеском у 
розбудову району і держави.

Бажаю мужності та нових здобутків у вашій не-
легкій і відповідальній праці, міцного здоров’я, 
щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх 
ваших життєвих планів і сподівань!

² все, що вона чинить, до чого має спромогу, теж оповите 
святістю особливого карбу. Почули б ви, шановні читачі, з яким 
захопленням і як довготривало може вона оповідати про кожне 
зі своїх «дитят», любовно й жертовно виплеканих на благо 
соціуму Çалісся нинішнього та завтрашнього. Дитсадок у Çаліссі 
іменується «Проліском», функціонує цілорічно вже другий рік. Був, 
щоправда, період (після реорганізації колишніх колгоспів), коли 
він не працював. «Тоді одразу подумала: хіба ж може так бути? – 
зізнається моя співрозмовниця. ² продовжує: – Ãромадою почали 
оновлювати, залучаючи частково бюджетні кошти, частково свої. 
Доробили ще одну кімнату, використавши цеглу з розваленої 
колгоспної комори. Словом, «Пролісок» квітне». Öьогоріч у садку 
за списком – 16 діток. Малувато. Çізнається війт, що колись не 
вистачало ліжечок, тепер пустують. Та все ж у дитсадку навіть 
раніше, ніж у школі, створено оптимальні сучасні умови для його 
вихованців – прекрасно обладнаний санвузол з гарячою водою. 
Два електробойлери забезпечують її подачу роздільно й до 
санвузла, і до їдальні. ª і євроопалення, хоча наразі потребує 
оновлення фасад будинку, та й ігровий майданчик треба новий. 
«Öього року неодмінно придбаємо!» – переконливо запевняє 
сільський голова.

Бо і є за що: бюджет сільської ради за 9 місяців виконано на 
106 відсотків, дохідну частину навіть перевиконано. Çа словами 
війта, то – спромога всіх гуртом. Надовкіл садка вже встановлено 
100 м нової огорожі, ще 80 м потрібно встановити. Доклалися 
до того у «ранзі» спонсорів і агрохолдинг «Мрія», котрий через 
ПÀП «Þвілейне» орендує селянські паї у Çаліссі, а також ТзÎВ 
«×ортківська племптахофабрика». ¯х керівникам ²ванові Ãуті, 
²ванові Боднару, Ðоманові Êузю вдячні залісяни. Öі імена раз у раз 
повторювані у розповіді війта через їх активну поміч у спромогах 
депутатського корпусу вивести село на нові, сучасні обрії.

«Пролісок» – улюблене «дитя» п. Îльги, та не єдине. Ç яким 
піднесенням оповідає вона про ремонт сільського ФÀПу! Çатрачено 
загалом 12 тис. 600 грн. і водночас – жодної копійки бюджетних 
коштів. Усе – збірки громади та пожертви спонсорів: замінено 
всі вікна та троє дверей, оновлено стіни, підлогове покриття 
на плитку та ламінат, поміняно світильники. Меблі залишились 
колишні, проте теж зазнали оновлення. Добрими спільниками для 
Îльги Василівни у тій потрібній справі стали сільські медики – 
дві її тезки завідувачка ФÀПу Îльга Боровська й акушерка Îльга 
Àтаманець, а ще санітарка Ëеся Дячок. 

(Закінчення на 2-й стор.)

Ñвіòëом «Ïроëіска» проміниòüся 
доëя Çаëісся

У цієї симпатичної та напрочуд світлої жінки ім`я просте до впізнанності – Îльга. Òа чи знано на широкий 
загал, що воно, запозичене зі скандинавських мов, означає «свята»? Вірю: лиш зачувши таке означення до 
себе, вона, Залісянський сільський голова Îльга Копистинська, одразу сором`язливо й густо зашаріється: 

про яку там святість мова? А ось про яку: все, чим день у день вже упродовж дванадцяти літ живе і дихає ця 
жінка, – вітцівське Залісся й залісяни, як маленька частка Батьківщини, і є для неї святим та сокровенним.

Сьогодні – День місцевого 
самоврядування

Шановні працівники органів місцевого 
самоврядування, депутати рад, активісти 

самоврядних органів!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місце-

вого самоврядування. Öе свято тих, хто працює в 
органах місцевої влади, депутатів і усіх громадян, 
виборців, які вболівають за проблеми рідного міста, 
сіл та селища, дбають про їх розвій. Становлення 
нашої країни як незалежної держави значною мірою 
пов’язане з розвитком місцевої ініціативи, зрос-
танням ролі громади та відповідальності кожного 
її члена за долю рідного краю. У демократичному 
суспільстві саме органи місцевого самоврядуван-
ня покликані створювати умови для реалізації сус-
пільних і приватних інтересів, сприяти розв’язанню 
життєво важливих проблем не тільки місцевого, а 
й державного значення, налагоджувати зв’язки між 
громадянами та їх об’єднаннями, сприяти реальній 
участі людей в управлінських процесах. Çавдяки 
злагодженій роботі представницької та виконавчої 
гілок влади, тісному співробітництву з територіаль-
ними громадами району сьогодні вдається не лише 
вирішувати чимало непростих питань, а й реалізо-
вувати перспективні плани та задуми. 

Усім причетним до цього свята хочеться подяку-
вати за важку, не завжди вдячну і зовні непомітну 
працю та побажати міцного здоров’я, благополуччя, 
миру, злагоди, добра. Нехай щира людська вдяч-
ність та повага будуть вашою нагородою за наснагу 
в ім`я народовладдя, а любов і підтримка ближніх 
зігрівають ваші серця серед щоденних турбот.
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7 грудня. Тривалість дня – 8.10. Схід – 7.44. Захід – 15.54. День місцевого самоврядування. Іменини святкує Катерина
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У райдержадміністрації

Поруч з нами

Із засідання колегії РДА

Портрет

Про стан виконання програми «Мо-
лодь ×ортківщини» на 2011-2015 рр. 
доповідав начальник відділу у справах 
молоді та спорту Î.Ãалущак. У виступі 
прозвучала ціла низка помітних захо-
дів інтелектуального спрямування, а 
також із метою оздоровлення дітей та 
юнацтва. Усе почуте налаштовувало на 
розуміння, що структурними підроз-
ділами ÐДÀ спільно з громадськими 
організаціями, органами місцевого са-
моврядування в цілому вдається забез-
печувати виконання в районі державної 
молодіжної політики. Поступово поліп-
шується реалізація молодіжних масо-
вих заходів, котрі охоплюють близько 
4 тис. дітей та підлітків. Та, попри те, 
значно більшої уваги потребують пи-
тання молодіжних комітетів сільських, 
селищної та міської рад, розвиток сі-
мейних форм виховання дітей. Для 
значної частки молодого населення 
району гострою залишається пробле-
ма отримання житла – так само, як і 
якісної освіти, зайнятості, доступних 
фізкультурно-оздоровчих закладів та 
закладів дозвілля, особливо за місцем 
проживання. Усе це помітно впливає 
на соціальне самопочуття молодих 
осіб, спричиняє розвиток негативних 
проявів у молодіжному середовищі.

До конкретизації розглядуваного 
питання, що називається, углиб спо-
нукав виступ-співдоповідь заступни-
ка голови ÐДÀ з гуманітарних питань 
².Стечишина, котрий слушно зауважу-
вав: по факту програма діє, а реаль-
но – на жаль... Які помітні молодіжні 
формування маємо в районі натепер? 
¯х небагато. Îбмежена й присутність 
учнів, студентів під час проведення 
різного роду виховних заходів місь-
кого, районного масштабу. Водночас 
будь-який розважальний супроводжу-
ється присутністю молоді «під граду-
сом». «Щось у нашому суспільстві ви-
кривлене, щось не так», – констатував 
виступаючий. Потрібні поєднані зусил-
ля багатьох служб і всіх небайдужих, 
а не лише кількох працівників відділу. 
Відтак тему можливості забезпечен-
ня участі молоді у спортивних іграх і 
різного роду змаганнях, як і життє-
здатність багатьох «запущених» у дію 

конкретних програм, активно мусува-
ли начальники управлінь ÀПÐ ².Бабій, 
фінансового Ã.²звєкова, економіки 
Ã.Мостовик.

Про стан проведення своєчасних 
розрахунків за спожиті енергоносії, 
надані житлово-комунальні послуги та 
погашення заборгованості за них ін-
формував начальник відділу розвитку 
інфраструктури ÐДÀ П.Пустовіт; про 
стан кадрової роботи та дотримання 
законодавства про державну службу 
у райдержадміністрації – заступник 
начальника відділу організаційно-
кадрової роботи апарату ÐДÀ 
Î.Ãаланчак. 

При розгляді питання роботи відділу 
містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства ÐДÀ щодо 
зміцнення виконавської дисципліни, 
реалізації актів Президента України, 
Êабміну, розпоряджень та доручень 
голів обласної та районної держ-
адміністрацій, яке винесла на загал 
завідуюча відділом контролю апарату 
ÐДÀ Ë.Мельник, виокремився факт на-
явності реального та перспективного 
генплану лише у ×орткова. À інші на-
селені пункти району, виявляється, 
таких наразі не мають. Відсутня місто-
будівна документація на багато сіл, хоч 
і невеликих. На території ×ортківщини 
знаходяться 124 пам`ятки архітектури, 
проте відсутня відповідна докумен-
тація на них. Îстанній факт, власне, і 
став темою кількахвилинного жваво-
го обговорення, до якого долучили-
ся вже згадувані особи – ².Стечишин, 
Ã.²звєкова, а також начальник відділу 
культури і туризму ÐДÀ Ã.×айківська, 
член колегії В.Ãрадовий. 

Стривожено було заслухано питання 
про стан виконання Програми запобі-
гання та лікування серцево-судинних 
та судинно-мозкових захворювань на 
2009-2012 рр. у населення району, з 
якого доповідав завідуючий кардіоло-
гічним відділом ÖÊÐË Я.Філінчук. ² ось 
чому. Виявляється, на зазначені захво-
рювання страждають 63 відсотки до-
рослого населення в Україні, спостері-
гається високий відсоток інвалідизації 
від серцево-судинних захворювань і 
то третина – люди працездатного віку. 

Упродовж останніх років у районі ре-
єструється до 100 випадків інфаркту 
міокарда та понад 200 випадків інсуль-
ту щороку. ²нсульт значно випередив 
злоякісні пухлини і займає друге місце 
серед причин смерті. Нині на ×орт-
ківщині налічується 18 тис. осіб, що 
страждають на гіпертонічну хворобу 
і перебувають на диспансерному об-
ліку. Та, за словами виступаючого, до 
цієї цифри варто додати ще десь тре-
тину необлікованих. 

Для реалізації даної Програми з 
районного бюджету натепер про-
фінансовано 15,6 тис. грн. із 18 тис., 
передбачених на 2012 рік. У ході її 
виконання придбано комплект ме-
дичного обладнання для діагностики 
серцево-судинних і судинно-мозкових 
захворювань, лікарські препарати для 
надання невідкладної допомоги, за-
безпечено взаємодію сімейних лікарів, 
дільничних терапевтів, кардіологів із 
метою раннього виявлення та диспан-
серизації хворих. Водночас залиша-
ється недостатнім рівень оснащеності 
закладів охорони здоров`я відповід-
ним обладнанням, відсутність коштів 
для закупівлі медикаментів, низьким 
рівень інформування населення про 
чинники ризику та можливість запо-
бігання серцево-судинним і судинно-
мозковим захворюванням. 

У ході обговорення цього надзви-
чайно болючого питання спливло 
на поверхню кілька не менш боліс-
них зауваг, котрі озвучили на загал 
².Стечишин, начальник архівного відді-
лу ÐДÀ ².Êравчук, – щодо активізації чи 
навпаки послаблення занять фізкуль-
турою і спортом дітей та підлітків, тер-
мінів уведення в дію рівнів страхування 
медичної галузі, забезпечення хворих 
на гіпертонію медпрепаратами за піль-
говими скидками тощо.

Îдне з питань, попередньо вине-
сених на порядок денний засідання 
колегії ÐДÀ, – про стан розвитку по-
зашкільної освіти, організацію та здій-
снення навчально-виховної роботи у 
позашкільних навчальних закладах ра-
йону – не розглядалося, оскільки де-
тальніше слухатиметься на найближчій 
сесії районної ради.

Ç усіх розглянутих питань прийнято 
розпорядження голови райдержадмі-
ністрації. Вів засідання колегії перший 
заступник голови ÐДÀ Ð.Філяк.

Анна БЛАЖЕНКÎ

Під час апаратної наради за участі керівників струк-
турних підрозділів, відділів та управлінь, ÇМ², котру 
минулого понеділка провів перший заступник голови 
райдержадміністрації Ð.Філяк, першочергово проаналі-
зовано результати рейтингової оцінки господарювання 
в районі за дев`ять місяців, доручено докласти макси-
мум зусиль для досягнення покращення показників за 
2012 рік. Начальник управління ÀПÐ ².Бабій зазначив, 
що погодні умови не сприяли завершенню збору куку-
рудзи, висловив міркування щодо створення фермер-
ських господарств. Начальник фінансового управління 
Ã.²звєкова доповіла про виконання планів доходів за 10 
місяців, закцентувавши увагу на проблемних питаннях, 
зокрема на забезпеченні оплати праці, непроходжен-
ні коштів через управління Державної казначейської 
служби, що паралізує роботу бюджетних установ. На-
чальники відділу освіти та відділу культури і туризму 
Т.Яремко, Ã.×айківська виокремили господарські питан-
ня галузей, зупинившись на запланових заходах, що 
матимуть місце у часі зимових святкувань. Тривогою 
прозвучала інформація про руйнацію колись потужних 
будівель закладів культури. Начальник відділу охоро-
ни здоров’я Я.Ðатушняк підсумував напрацювання у 
підзвітній галузі, зазначив на програмі реформування 
галузі медицини, зокрема стосовно служби швидкої 
допомоги. Начальник управління праці та соціального 
захисту населення В.Öвєтков зупинився на поточних 
питаннях управління, зокрема на питаннях оздоров-
лення, прийому документів для призначення субсидій, 
оформлення пакету документів для придбання кварти-
ри для воїна-афганця. Àрхітектор району Î.Трач звер-
нув увагу на оновлення містобудівної документації.

У ході наради також йшлося про виконавську дисцип-
ліну, профілатику грипу та ÃÐВ², якість води у ×орткові, 
виконання намічених обсягів промислового виробни-
цтва, участь у проекті Ðади ªвропи сільських голів, у 
тому числі з нашого району.

Минулої неділі в актовій залі ×ортківського 
державного медичного коледжу за сприяння районної 
державної адміністрації, центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, районної ради та власне 
медколеджу традиційно відбувся районний фестиваль 
«Повір у себе». У ньому взяли участь близько 85 дітей-
інвалідів із усього району. Вони декламували вірші, 
співали пісні. Çа підсумками журі, переможцями в 
номінаціях «Êращий вірш» і «Музичний вернісаж» стали: 
Станіслав Саварин – ² місце, Денис Турчин – ²², Þлія 
Ëопатинська – ²²². Öього ж дня було проведено виставку 
вишиванок, дитячих малюнків, виробів із бісеру, 
виготовлених дітками. Учасників фестивалю тепло 
вітали представники райдержадміністрації, районної 
ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, викладачі медичного коледжу; нагороджували 
призами та подарунками. À наступного дня переможців 
було делеговано до Тернополя, де вони взяли участь в 
одноіменному фестивалі обласного рівня.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Ðемонт залісянської медустанови 
виник якось спонтанно – внаслідок не-
втрапляння до проекту «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду». Бо 
туди втрапила сільська школа. Ãолова 
зазначає: вартість проекту (за пріо-
ритет гуртом визнано заміну вікон у 
школі на енергозберігаючі) – 100 тис. 
грн., обов`язково має бути 5 відсотків 
внеску громади. Îднак зібрано значно 
більше – 7,2 тис. грн., бо люди зрозу-
міли, відгукнулися і здавали всі без 
винятку, хата в хату. «Такого ще ніко-
ли досі не було», – втішно повідомляє 
Î.Êопистинська. Àналогічно поціновує 
вона й довіру виборців на її четверту 
каденцію восени 2010-го, коли дістала 
кредит довіри від 80 відсотків громади 
– теж як ніколи раніше. ² це заряджає 
жінку на все більшу, все відчутнішу 
віддачу своїм землякам. 

Подумки перебираючи те, що вда-
лося зробити найпомітніше, окреслює: 
років десять тому перекрили сільський 
будинок культури – типовий, з рівним 
дахом, котрі, як правило, коротковічні. 
Тоді, ще за очільництва «Þвілейного» 
²ваном Піскором, затратили, каже, 17 
тис. грн. цілком виправдано, бо вбере-
гли сільське вогнище культури від руй-
нації. Çа її бутності сільським головою 
газифіковано школу, дитсадок, бібліо-

теку, ФÀП – одне слово, практично всі 
заклади соціальної сфери. 

¯ї гордість (бо то гордість залісян) 
– придбаний ще два роки тому плаз-
мовий телевізор для дитсадка (ще до 
того, як таку програму «запустили» по 
області); діюча (і то активно!) сільська 
бібліотека, де тепло й затишно, де 
руками завідувачки книгозбірні Марії 
Василів оживає українська автентич-
ність у прадавніх вишивках та казка 
для найменших читачів у дитячому 
куточку; оновлений цьогоріч розпис 
храму св. Àрхистратига Михаїла УПÖ 
ÊП й освячення його високопреосвя-
щеннішим Нестором, архиєпископом 
Тернопільським. То для неї – святе. Так 
само, як і належно поціноване місце ві-
чного спочинку прабатьків – сільський 
цвинтар, розширений та дбайливо 
обгороджений. Так само, як і віднов-
лене джерельце на Бариському Боці, 
де традиційно святиться вода в часі 
християнських свят. Як і створюваний 
у школі духовний куточок і макет ста-
рої прабатьківської хати. До слова, її 
директора Àндрія Міщія, як і вчителів 
Надію Ментинську, Наталію Довбуш, 
завідувачку дитсадка Ðуслану Харчій, 
депутатів Ðомана Çамрикота, Марію 
Патолу, ²вана Вітюка має війт за свою 
щиру й віддану групу підтримки, коман-
ду однодумців. Тривожиться жахливим 
сільським бездоріжжям – цьогоріч по-

лагоджено лише шматок дороги між 
сільськими храмами по вул. Ãоловній 
протяжністю 800 м. Суми у 8 тис. 200 
грн., що склали субвенція на поточний 
ремонт і податок із власних транспорт-
них засобів, лише й стало, що на те. À 
в селі ж як-не-як аж 18 вулиць з біч-
ними...

Вона, корінна залісянка, 28 літ свого 
життя віддано служить громаді, котра 
налічує нині 1200 осіб. Вперше була 
обрана депутатом у 19 років. Дванад-
цять працювала секретарем сільської 
ради і вже стільки ж – головою. Має 
технічну, а відтак ще й педагогічну 
освіту. ² це, каже, допомагає працюва-
ти з людьми, бути рупором і водночас 
реалізатором радісних та сумних сто-
рінок життєпису рідного Çалісся. À її 
надійний «тил» – 74-літня мати (і з того 
вона безмежно щаслива), сім`ї доньки 
Наталі у Êиєві та сина Василя у ×орт-
кові. Справжня родина й підтримка і в 
радості, і в сумі – свати Ëіщинські та 
Василіви. ² невимовна втіха – онуки: 
шестикласниця Îля, двійнятка Петрик 
і Павлик, котрим по три з половиною 
рочки. Від всякчасної потрібності рід-
ним дістає Çалісянський сільський 
голова Îльга Êопистинська особливу 
снагу до нових змаг задля майбутності 
своєї вітцівщини.

Анна БЛАЖЕНКÎ
Фото Îреста ЛИЖЕЧКИ

Ó цеéòноòі – проáëеми 
маéáуòносòі òа çдоров`я

Îстаннє в часі закрите засідання колегії РÄА (бо проходило у 
вужчому за звичне колі осіб) умістило для розгляду в своєму 

порядку денному аж шість питань з різних галузей наших стрімких 
багатогранних буднів. É недарма питанню майбутності було 

виокремлене першочергове місце.

Ñвіòëом «Ïроëіска» проміниòüся 
доëя Çаëісся

Íа пуëüсі ÷асу

Âони повіриëи в сеáе

Коротко

Напередодні Дня Çбройних сил України заступник 
голови райдержадміністрації з гуманітарних питань 
².Стечишин та голова районної ради В.Çаліщук 
привітали військовиків військової частини À-1915 зі 
святом Української Àрмії та з нагоди призначення 
командиром підполковника À.Вівсяного. Представники 
влади побажали тим, хто день у день несхитно стоїть на 
сторожі священних рубежів нашої Вітчизни, незламної 
волі в подоланні труднощів військового буття, надійного 
родинного тилу, богатирського здоров’я та звершення 
всіх мрій і бажань.

(За матеріалами web-сайту РÄА)

Çи÷ення муæносòі
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ПроблемаУ рамках конкурсу

Уточнення

Питання на порядку денному стояло одне: знайти примі-
щення для перенесення бібліотеки з будинку культури, який 
знаходиться в аварійному стані вже роки. Çрештою, роками 
вже йде мова про «переселення» книжкового фонду та його 
наглядачки-бібліотекарки й також роками стоять упаковані 
книги, чекаючи своєї нової «домівки». Ãалина Ярославівна По-
падюк запевняє, що проблема лише у визначенні саме місця 
подальшого розташування бібліотеки-філіалу. В старому при-
міщенні перебувати надалі неможливо, бо стеля от-от впаде. 
У концертній залі СБÊ вона вже буквально висить над голова-
ми (на знімках), а стіни поволі «роз’їжджаються» в різні боки, 
вносячи без перебільшення реальну загрозу життю тих, хто, 
незважаючи на застороги (причеплені червоні прапорці), впер-
то проходить саме попід стінами цього будинку. 

Îтже, щоби розв’язати оцю проблему, з райцентру виїхала 
відповідна комісія. Àльтернативи щодо нового розміщення біб-
ліотеки прозвучали такі: в будинку колишнього проборства, де 
тимчасово знайшли прихисток місцеві працівники культури; в 
приміщенні теперішньої лікарської амбулаторії загальної прак-
тики, але це суперечить санітарним нормам і стане можливим 
лише після перенесення самої ËÀÇП на другий поверх адмінп-
риміщення, в якому зараз розташована сільрада; кімнати в уже 
згадуваному адмінприміщенні. 

Перших два варіанти було відкинуто відразу ж, оскільки 
проборство теж потребує ремонту і ще й досить затратного, 
а розпорошувати кошти на даний час не варто; перенесення 
медзакладу в скорім часі теж не бачиться можливим у зв`язку 
з тією ж причиною – відсутністю відповідної суми грошей. Êри-
веньківський сільський голова Îльга Добровольська на правах 
господаря люб’язно надала можливість оглянути усі наявні в 
споруді вільні кімнати. ² місце для перенесення бібліотеки 
таки знайшлося! Çійшлися на думці, що дві кімнати із соняч-
ного боку у найбільш придатному для цього стані – це саме 
те, що треба для зберігання бібліотечного фонду та кабінету 
бібліотекаря. Я.Ðатушняк пообіцяв допомогти з виготовленням 
проектно-кошторисної документації на встановлення газового 
конвектора для опалення приміщення майбутньої бібліотеки. 
Присутні при цьому сільський голова та бібліотекар запевни-
ли, що незабаром тут облаштують книгозбірню. Ë.Хруставка, 
беручи до уваги той факт, що процес перенесення бібліотеки 
в інше приміщення є доволі затяжним і триває декілька років, 
наголосив, що виконання рішення комісії буде обов`язково пе-
ревірено, бо якщо в скорім часі жодних зрушень в цьому на-
прямку не буде, то районна рада прийматиме рішучіші кроки 
для вирішення проблеми.

Îксана СВИСÒУН, фото автора

Як уже говорилося у попередній пуб-
лікації, багато уваги у цьому досить су-
тужному фінансово році сільські громади 
приділяли майбутньому поколінню, тобто 
вкладали кошти, працю в покращення 
матеріального забезпечення дошкільних 
навчальних закладів. На загальну суму в 
108 тис. грн. було зроблено в дитсадоч-
ку с. Білобожниця: ремонт у двох групах, 
закуплено нові меблі, повністю переоб-
ладнано кухню, добудовано приміщення 
задля того, щоби згідно з санітарними 
нормами забезпечити ще один вхід до 

харчоблоку ДНÇ. Ще дуже турбує заві-
дуючу, працівників, сільського голову 
стан покрівлі будинку. Вся в дірах і лат-
ках, вона потребує негайного оновлення. 
Та затримка знову ж таки за коштами. 
Навіть за умови, що спонсор – директор 
ПÀП «Дзвін» В.Ãрадовий, котрий орендує 
частину білобожницьких земель, обіцяє 
забезпечити деревом та робітниками, 
закупити сучасний покрівельний мате-
ріал, сільській громаді поки що не під 
силу. Та вірять, що зовсім скоро їм все ж 
вдасться зробити цю немалу справу, бо, 
зрештою, місцевим жителям є про кого 
дбати: до дитсадочка з радістю ходять 
на даний час 60 дітей, а у черзі тих, хто 
бажає відвідувати ДНÇ, майже стільки ж 
– 55. У полівецькому дошкільному закладі 
теж цього року було відремонтовано кух-
ню, збудовано септик новий, вкладено 
керамічну плитку на підлогу в коридорі. 
Сільський голова підняв тему закупівлі 

продуктів харчування до ДНÇ: при за-
трачених коштах щомісяця у сумі 2300 
– 2400 грн. Сім сотень – майже третина 
– витрачається суто на молокопродук-
ти, які доставляють з міста в пакетах за 
магазинними цінами, тоді як у селі люди 
здають заводам молоко свіже, запаш-
не, чисте (ветслужба защораз перевіряє 
здоров`я корівок) набагато дешевше – за 
1 грн. 80 коп. Çакуповувати продукцію від 
виробника – ось де економія. Àле – зась, 
не дозволено цього робити. 

Теж про те, як зекономити задля того, 

щоби дитсадок пра-
цював цілорічно, 
переживають у Со-
сулівці. Бо дітей у 
селі дошкільного 
віку немало, ДНÇ 
усіх і прийняти за-
раз не в змозі, лише 
новонароджених є 
шістнадцятеро (а 
мо ,̀ й ще додасться 
до кінця року) – де-
мографічний показ-
ник із знаком плюс. 

У цьому селі відчувається згуртованість 
громади щодо господарських (бо на ре-
лігійному грунті непорозуміння тривають 
і досі) питань. Усі гуртом виходять сосу-
лівчани на громадські роботи, от як при 
ремонті вулиць: використавши 13 тис. 
грн.  із сільського бюджету та зібравши з 
власників автотранспорту ще по 20 грн., 
селяни власними силами здійснили ям-
ковий ремонт дорожнього полотна. Та й 
на цвинтарі, хоч і немає закріпленої тут 
людини для утримання порядку, громада 
толокою наводить лад на місці вічного 
спочинку поколінь предків. 

Схвально відгукуються місцеві жите-
лі про роботу медперсоналу сільсько-
го ФÀПу. Хоча тут працюють лише двоє 
медиків, та свою роботу вони виконують 
справно, і вночі спішать на виклик до 
хворих, нікому не відмовляють у допомо-
зі. Çате у їхніх сусідів ситуація з медоб-
слуговуванням суто протилежна: живучи 

в іншому селі, за десятки кілометрів від 
Милівців, медик появляється на робочо-
му місці не згідно з графіком його робо-
ти, мотивуючи тим, що ще не закінчилися 
сільськогосподарські роботи. Çнову-таки 
спрацьовує суто людський фактор – 
ретельність ставлення до службових 
обов`язків, сумлінність їх виконання. 

Той-таки людський фактор просте-
жується у роботі працівників закладів 
культури, бібліотек. Якщо в с. Улашківці 
проводяться масові культурні заходи на-
віть без наявності приміщення для цих 
цілей (бо ще не забуто гул від падіння 
бетонного перекриття у місцевому СБÊ, 
який був завчасно перекритий, підремон-
тований, доглянутий; тепер же підняти 
з руїн такий потужний колись будинок 
культури улашківська громада не може, 
хоч і вважає, що заклад культури їм про-
сто необхідний, – це потребує мільйон-

них затрат), то в деяких інших населених 
пунктах останнім масовим культурним 
заходом було відзначення Дня Незалеж-
ності (й то не в усіх селах) і панахида до 
70-річчя УПÀ. Улашківчани хоч і з жалем 
говорять про зруйнований через помилку 
будівельників СБÊ, але намагаються зна-
йти прийнятний поки що вихід із ситуації 
– змайстрували з підручних матеріалів 
розбірну сцену.

Відчувається професіоналізм і зацікав-
лення справою, яку роблять в улашків-
ській бібліотеці. Îкрім літературних но-
винок, цьогоріч до книгозбірні закуплено 
завдяки спонсорським коштам нові сто-
ли, стільці для відвідувачів. Êниги патріо-
тичної, духовної тематики, кращі зразки 
української та світової дитячої літератури 
– ось що красується на полицях бібліоте-
ки в с. Улашківці. Так би, зрештою, мала 
проводитися робота й у інших таких за-
кладах.

Îтже, як бачимо, все-таки немало за-
лежить від людського ставлення до праці, 
виконання своїх професійних обов`язків, 
бо, як говорить прислів`я, справа май-
стра боїться чи не менш актуальне: очі 
бояться, а руки роблять.

Îксана СВИСÒУН
Фото Òетяни ЯБЛÎНь  

На фото: 1. Весело діткам у дитсадоч-
ку с. Білобожниця. 

2. Îбід малечі готує кухар Білобож-
ницького ДНÇ Ëюбов Ëазар.

3. Àвтобусна зупинка у с. Êапустинці, 
збудована частково за спонсорські кошти.

Як áагаòо від ëюдини çаëеæиòü
Äо такого висновку приводять нас спостереження за роботою 

комунальних закладів району та їхніх працівників під час поїздок 
населеними пунктами Чортківщини, що здійснювалися відповідною 

комісією у рамках районного конкурсу з благоустрою. Зрештою, 
із цією думкою можна погоджуватися чи абсолютно її заперечувати, 

вказуючи на якийсь матеріальний достаток тієї чи іншої громади, 
згуртованість жителів та рівень їх суспільної свідомості… Але добре 

підмітили наші предки: була б охота – буде ладитись робота. 

Íове приміщення дëя 
книгоçáірні çнаéшëося!

Нещодавно з райцентру в с. Кривеньке змушена була 
виїхати для залагодження ситуації, що склалася, 

комісія у складі заступника голови райради 
Л.Хруставки, куратора села, начальника відділу охорони 
здоров`я РÄА Я.Ратушняка, начальника відділу культури 

та туризму РÄА Г.Чайківської, заступника керівника 
апарату – начальника відділу з гуманітарних питань 

виконавчого апарату райради Ò.Яблонь. 

Наші земляки

Брати Вівати – Віталій та Володимир 
(уродженці с. Êолиндяни) є добрим при-
кладом для молодших від них офіцерів. 
Вадим Àлексєєв із ×орткова тримається 
рівня займаної посади, як і його колишні 
однокурсники по військовому вищому на-
вчальному закладу. Якось під час розмо-
ви з мамою капітана Михайла Ãнатуська 
(офіцера-відмінника) я запитав: «×и є при-
клади, коли ровесники вашого сина вже 
на майорських посадах?». Вона відпові-
ла: «Син розповідав, що в Харківському 
гарнізоні такий один висуванець є». Îтже 
– рівняння саме на таких відмінників, здо-
рова конкуренція у військовій службі по-
трібна. Михайло Ãнатусько із Переходів, 
успішно закінчивши Ãорішньовигнанську 
ÇÎШ, вступив до Харківського універси-
тету Повітряних сил ÇСУ. Став молодшим 

командиром курсантського підрозділу. 
Як і півсотні капітанів із ×ортківщини, 

сьогодні в бойовому строю капітан Ярос-
лав Фасишевський; і це – наша гордість. 
Пригадується така розмова. Þнак лише 
завершив навчання у ×ортківській ÇÎШ ² 
– ²²² ст.  № 5. При зустрічі я запропонував 
хлопцеві вступати до військового вишу, що 
він незабаром і зреалізував. Хочу розпові-
сти і про Миколу Дмитрика. Він навчався 
в школі-інтернаті. Якось у розмові ми об-
говорювали й питання обрання ним май-
бутньої професії. ², знаєте, так і сталося! 
Військкомат задовольнив прохання Мико-
ли Дмитрика, рекомендував до військово-
інженерного інституту ÇСУ. Тепер служить 
капітан Микола Дмитрик в інженерних вій-
ськах командиром підрозділу.

У телефонній бесіді з матір’ю Îлега 

Тарасенка дізнався, що її син – молодий 
офіцер – згідно з рішенням командування 
військової частини потрапив під скорочен-
ня штату офіцерського складу. Та мені вда-
лося  переконати співрозмовницю в тому, 
щоби син не писав рапорта на звільнен-
ня. У чергового райвійськкомату в обліку 
офіцерів-відпускників часто читаю прізви-
ще капітана Îлега Тарасенка, котрий їде у 
відпустку додому. Неодноразово у дописах  
згадував я і Сергія Àгєєва – він, закінчивши 
із золотою медаллю ÇÎШ ² – ²²² ст. № 7 м. 
×орткова, вступив до Êиївського військо-
вого інституту телекомунікаційної інфор-
мації Національного технічного універси-
тету України і продовжив військову службу 
високопідготовленим інженером. 

Öьогоріч восени райвійськкоматом на 
військову службу призвано 44 юнаки. 
Çбереглася традиція присутності бать-
ків на складанні Військової Присяги їхні-
ми синами. Володимир Ëуговик разом із 
доньками побував на складанні Присяги 
сина Назарія, котрий проходить службу в 
аеромобільних військах у Ëьвові; вируши-
ла до ªвпаторії  і мати Îлега Êіндрата.

Степан ÎСАÄЦА,
уповноважений Чортківського РВК

Офіцери Óкраїнсüкої Армії
Учора, 6 грудня, військовослужбовці відзначили 21-у річницю Збройних 

сил України. Уродженці Чортківщини також гідно несуть службу. Справжня 
гордість – то генерал-лейтенант Віктор Гвоздь, старших офіцерів – 40 осіб; 
121 (у тому числі – 52 капітани) – молодших офіцерів; курсантів військових 

вишів – 6 осіб, ліцеїстів – 5. Нині 173 (!) наших земляків служать справі 
зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки України.

У публікації «Îдин день у прокуратурі» у попередньому 
номері «Ãолосу народу» від 30 листопада ц. р. допущено 
технічну помилку. Çокрема у переліку надходження 
заяв, повідомлень про злочини та пригоди, скоєні 
на території ×ортківщини, станом на 27 листопада 
ц. р., замість «про неправомірне виселення сестер-
монахинь української православної греко-католицької 
церкви з приміщення у с. Пробіжна» слід читати: «про 
неправомірне виселення сестер-монахинь української 
правовірної греко-католицької церкви з приміщення у 
с. Пробіжна» і далі за текстом. 
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Джерела4
Присвята Нове

Креатив

Його влаштували з учнями 5-11 класів працівники міської біб-
ліотеки і районного краєзнавчого музею. Йшлося про трагічні 
уроки історії 1932-1933 рр. Ðозпочала урок завідувачка міської 
книгозбірні Марія Марчишин словами: «Пам`ять – нескінченна 
книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. Ба-
гато сторінок вписано криваво-чорним кольором. ×итаєш і по-
думки здригаєшся від жаху. Îсобливо вражають сторінки, де 
викарбувано слова про голод». Жахливу статистику донесла до 
умів школярів і головний зберігач фондів краєзнавчого музею 
Îлександра ²ванців. Бібліотекар Марія Стадник ознайомила 
присутніх із книжковою виставкою та рекомендаційним списком 
літератури «Трагічні уроки історії 1932-1933 рр.». Виховний урок 
продовжили своїми виступами учні – Павло Соболєв, Îксана 
Öвєткова, Христина Ëещищак, ²рина Ðатушняк, Ëеся Вуйчик, 
Мар`яна Êушнір, ²ван Махно, Назар Вівчарик, Ãалина ×еремшин-
ська. Îзивалася сумними вустами і Україна-мати з хлібиною в 
руках, а танець журавликів, що, мов душі тих, хто впав від го-
лоду, відлетіли у вирій, представили учасники танцювального 
колективу «Пролісок» під керівництвом Îксани Ãуменюк.

Марія ЯБЧАНКА, 
заступник директора з виховної роботи 

Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5

Не так вже й багато часу минуло відто-
ді, як район звітував про творчі здобутки 
перед областю, а вже відділ культури і 

туризму ÐДÀ запровадив виїзний кон-
курс творчих особистостей, де основний 
акцент ставиться на відкриття нових та-
лантів і спонукання до розвитку вокаль-

них здібностей серед молоді. Çа слова-
ми начальника відділу Ã.×айківської, такі 
огляди розпочались позаминулої неділі 

й триватимуть практично щонеділі та ви-
хідних. Êонкурс – у три етапи: журі про-
водить прослуховування в селах району, 
відтак ті, що потрапили до відбору на 

другий тур, виступатимуть у ÐÊБÊ, зго-
дом переможці цього туру братимуть 
участь у гала-концерті. 

Çа початкової спроби огляду талантів 
клубних закладів с. Базар, Êриволука, Па-
лашівка визначились перші ластівки во-
кального мистецтва, а минулої неділі – сіл 
Полівці, Джурин та Джуринська Слобідка. 
Öікавою та приємною родзинкою першо-
го дня огляду талантів стало присвоєння 
рішенням виконкому Базарської сільської 
ради звання почесного жителя села ві-
домому на наших теренах мистецькому 
діячеві П.Ãолінатому за великий вклад у 
розвиток співочого мистецтва. Çавдяки п. 
Петру Базар славився великим (у 56 осіб)  
хоровим колективом, який неодноразово 
ставав переможцем багатьох мистецьких 
конкурсів, мав звання народного.

Îлександра ІВАНЦІВ, 
головний зберігач фондів 

районного краєзнавчого музею

Öей колектив працює у Çаводській 
школі мистецтв від 2005 року й об`єднує 
близько 60 учасників трьох вікових груп – 
тому й представлений трьома гілками та-

лантів. На фестивалі танцівники середньої 
та старшої груп представляли «Ãуцулку» і 
закарпатський «Дубо-танець». Êерує ко-

лективом учениця відомих у краї хорео-
графів подружжя Ãудових ²рина Ãоменюк, 
котра навчає юнь вже 13 літ. Êерівника 
непідробно тішить, що учасниками очолю-

ваного нею колективу 
є діти і з Êолиндян, і 
Давидківців, Великих 
×орнокінців, Угриня, 
Шманьківчиків, Çа-
водського, ×орткова. 
À колишні танцівники 
продовжують здо-
бувати профільну 
освіту у Êам`янець-
Подільському хорео-
графічному училищі, 
Теребовлянському 
вищому училищі куль-
тури, ×ортківському 
педагогічному. 

«Çорепад» неодно-
разово був учасником 
міжнародних та все-
українських конкур-

сів, де отримував і гран-прі, й перші та 
другі премії. Хореограф-навчитель за-
значає, що вони практично об`їздили всю 

Çахідну ªвропу – побували в Угорщині, 
Німеччині, Польщі. Планується творчий 
візит до Болгарії. ² цьому, безсумнівно, 
сприяють хореографи Ãудови, долучаючи 
виступи «Çорепаду» до участі в маститих 
концертах разом із очолюваними ними ко-
лективами. 

– Самотужки нам було би непросто осяг-
нути те все, що маємо наразі, – акцентує 
п. ²рина. ² виокремлює особистості тих, хто 
долучається і словом, і конкретним ділом. 
Öе в. о. директора Çаводської школи мис-
тецтв Василь Мандзій, котрий ревно спри-
яє у вирішенні різного роду організаційних 
питань. Öе беззмінний концертмейстер 
Сергій Хорощак – він забезпечує увесь му-
зичний супровід, записує фонограми, ро-
бить обробку мелодії під танець, а те все, 
за словами хореографа, – половина успі-
ху. Безмірно вдячна вона й батькам юних 
талантів, котрі самотужки шиють костюми 
для виступів, оплачують поїздки. 

Й успіхи не баряться, позаяк «Çорепад» 
вже має понад 20 Ãрамот та Дипломів. ² на 
«×ервоній калині» ним здобуто Диплом та 
пам`ятні подарунки з обрисами Тернопо-
ля. À ще  юні танцівники із Çаводського за-
робили Подяку Тернопільського міського 
голови Сергія Надала за помітний виступ 
під час святкування цьогорічного Дня міс-
та в обласному центрі.

Почула Анна БЛАЖЕНКÎ

Àдже поміж наших учнів є й такі, котрі в позаурочний час 
займаються в любительській фотостудії. На основі їх робіт було 
відкрито фотовиставку, яка умістила, по суті, шедеври творчих 
креативних особистостей школярів міста – Îльги Яворської, 
Þлії Бедрик, Наталії Öюрпіти, Îлександри Бойко, Þлі Êриворук, 
Максима Êаплуна. Всі роботи вразили нас не лише професійним 
виконанням, а й творчим підходом до вибору сюжета й підбором 
відповідних назв. Вразило й те, що кожен автор створив не 
просто фотографію, а справжній мистецький твір.

Також до створення виставки залучилися й учні 7-8 класів під 
керівництвом директора школи Î.Êовальчук (вчителя трудового 
навчання) та заступника директора з господарської роботи 
В.Яворського, які на уроках трудового навчання та в позаурочний 
час за власні кошти виготовили рамки для вміщення фоторобіт, 
що надало виставці завершеного вигляду. À готували фотознімки 
діти під орудою керівника фотогуртка М.Ëановеги. Від імені 
адміністрації школи, вчительського й учнівського колективів – 
спасибі авторам творів за новий інтер`єр і естетичну насолоду, 
яку мимоволі отримуєш, проходячи повз ці шедеври.

Îлена СÎВ`ЯК, 
заступник директора Чортківської 

школи-інтернату з виховної роботи

Вітаємо переможців районного конкурсу учнівської молоді 
з користування ПÊ – Тетяну Пюревич, ²рину Махній, Вікторію 
Êоролик із ×ортківської школи-інтернату, Білобожницької 
та Пробіжнянської ÇÎШ; програмування – Îлександра 
Богуцького, Вадима Ëук`яніхіна, Àндрія Польника зі ÇÎШ 
№№ 7, 2, Білобожницької та WEB-дизайну – Дмитра Ëесейка, 
Сергія Борейка, Àндрія Яніцького з гімназії, Білобожницької та 
Пробіжнянської ÇÎШ. Êонкурс відбувався 18 листопада. Çавдя-
ки зусиллям керівника гуртка програмування Віктора Дудяка  
другий рік поспіль спонсором виступив магазин комп`ютерної 
техніки «Діавест». Представники магазину вручили переможцям 
змагань чудові заохочувальні призи. Незабаром ті, хто виявив 
неабиякі знання та вміння, візьмуть участь в аналогічному 
обласному конкурсі. 

Наталія ÏÎМÎРЯНСьКА, 
керівник гуртка ІКÒ районного ЦНÒÒДУМ

²сторію треба знати, вивчати, щоби 
творити сучасне й майбутнє. Пишатися 
своїм минулим, перейматися його про-
блемами, продовжувати справу своїх 
предків – у цьому й полягає мудрість 
історії. Допоки ми пам’ятатимемо про 
багатовікову боротьбу наших предків за 
право на гідне життя – народ житиме, на-
ція існуватиме, адже  історичний досвід 
минулого – це досягнення та прорахунки 
наших предків. Усі ці завдання стоять пе-
ред сучасною освітою. 

Ще до відкриття тижня історії у вести-
булі коледжу було оформлено виставкову 
історичну вікторину «Ëюби і знай свій рід-
ний край», цікавинки з історії української 
медицини, які всі бажаючі мали можли-
вість оглянути впродовж тижня.

Ãотуючи різного роду заходи щодо тиж-
ня історії, викладачі мали на меті ознайо-
мити студентів і з талановитими, непере-
січними особистостями як нашого краю, 
так і сусідніх областей. Çокрема, гостем 
коледжу стала народна умілиця з Êоло-
миї Марія Àнтонюк, яка запропонувала 
виставку-продаж вишиванок. 

Студенти отримали надзвичайне задо-
волення від спілкування з майстром ху-
дожнього моделювання ²риною Вербіць-
кою, котра не лише ознайомила присутніх 
з історією української ляльки-мотанки, а 
й поділилась таємницями її створення, 
навчила зацікавлених виготовляти такий 
оберіг. Майстриня наголосила, що лю-
дина, котра виготовляє ляльку-мотанку, 
обов’язково повинна її подарувати. Îтож, 
студенти, побувавши на даному майстер-

класі, освоївши окремі тонкощі виготов-
лення оберегу, вирішили свої вироби пе-
редати дітям-інвалідам.

Не менш цікаво пройшла зустріч і з ме-
дичною сестрою ×ортківської районної 
поліклініки Ëюд-
милою Ãургач, 
котра ділилася 
таїнами чарую-
чого бісеропле-
тіння.

Слід заува-
жити, більшість 
студентів на-
шого коледжу 
приїхала на на-
вчання з інших 
міст, сіл, селищ і 
навіть областей, 
тому з історією 
×орткова не зна-
йома. Öе і стало 
поштовхом для 
організації викладачами та студентами-
старшокурсниками  дивовижної цікавої 
віртуальної подорожі містом «Вулицями 
старовинного ×орткова», так би мовити, 
для «новоспечених» студентів.

Відрадно зазначити, у рамках тижня іс-
торії проходила й благодійна акція на під-
тримку районного реабілітаційного цент-
ру для дітей-інвалідів «Дорога в життя»  
– виготовлені вироби з бісеру та чудові 
композиції з цукерок було реалізовано 
серед студентів та викладачів коледжу 
(виручені кошти передані реабілітаційно-
му центру).

Çавершальним феєричним акор-
дом прозвучало влаштоване під завісу 
тижня історії ток-шоу «Я люблю Украї-
ну». Учасники команд, а це – студенти-
старшокурсники, пригадали та висвітлили 
цікаві факти про рідний край, про веселі 
сторони життя українців, перевіряючи в 
першу чергу свої знання, продемонстру-
вали ерудицію. À однією із родзинок да-
ного дійства були виступи аматорського 
ансамблю народної музики «Настасівські 
музики» та співака Василя Хлистуна; у 
коротких перервах ток-шоу своїм непере-
вершеним виконанням запальної україн-

ської музики та пісні гості зривали шквал 
щирих овацій присутніх…

À втім, викладачі та студенти медично-
го коледжу вкотре підтвердили слова ан-
глійського письменника Джеймса Свал-
лоу, що історія – це не лише дати і місця, 
не лише імена у запилених підручниках 
або експонати в музеях. Öе – вибір, який 
ми робимо. Êожен із нас.

Алла БАЛА, 
голова циклової комісії викладачів соціально-

економічних дисциплін Чортківського 
державного медичного коледжу

Фото Îлега МАРЧАКА

Ïросòи нас, пам`яòе, 
просòи...

Òак називалася книжкова виставка, оформлена 
в актовій залі Чортківської ЗÎØ І – ІІІ ст. ¹ 5, 
де днями проведено виховний урок «Мертві не 

простять, живі не забудуть».

Оком оá`ºкòива
Äіти, обдарованість, талант. Ці три поняття завжди 

крокують поруч і проявляються у різних напрямках. 
Äуже приємно, що у Чортківській школі-інтернаті 

виявились творчі здібності дітей до фотомистецтва. 

З конверта
Ïомі÷ені çдіáносòі

Íиву куëüòури підæивëюéмо, щоá роçквіòаëа
Відділ культури шукає нові таланти в населених пунктах району, 

а Ïетро Голінатий став почесним громадянином с. Базар.

Обдарування
«×ервона каëина» çаясніëа «Çорепадом»

Наші юні танцюристи зі смт Заводське поміж майже тисячним 
згромадженням учасників ХІV регіонального фестивалю народного 
танцю «Червона калина», що об`єднав 38 колективів із міст Західної 

України, засяяли на сцені тернопільського палацу культури 
«Березіль» справжнім блиском зорепаду.

Видовищно
«Я ëюáëю Óкраїну!»…

Саме під таким промовистим окликом у Чортківському державному 
медичному коледжі проходив тиждень історії, за час якого власну 

історію творили студенти навчального закладу. А допомагали їм у цьому 
ваговитому прагненні викладачі історії, географії, права, економіки, 
філософії. У рамках тижня суспільних дисциплін було проведено цілу 

низку цікавих пізнавальних, розвиваючих, узагальнюючих заходів.



N 51 (8387), 7 грудня 2012 року

Ракурс 5
Справи громади

10 грудня. Тривалість дня – 8.06.  Схід – 7.48. Захід – 15.54. Іменини святкує Яків

Насліддя

Добрим словом

Світ кіно

Відрадно добрим словом пригадати в 
цей день тих працівників місцевого са-
моврядування, котрі працювали у різні 
роки, докладали зусиль для розвитку 
суспільно-культурної сфери села Джу-
рин. Багато з них уже на заслуженому 
відпочинку, на превеликий жаль, дехто 
вже й відійшов за межу вічності. ×ерез 
політичні баталії, усякого роду негараз-
ди в суспільстві мало хто з чиновників 
згадує тих людей – патріотів свого краю. 
Тому сьогодні беруся заповнити цю про-
галину пам’яті, морально підтримати, 
висловити подяку за багаторічну працю 
тим, хто віддавав частину себе на благо 
нашого народу.

Багато літ головами сільських рад 
працювали Ярема Êоцюк, Марія Ãрицик, 
Петро Таравський, ²ван Братків. Çа мину-
лі роки в селі збудовано школу, дитячий 
садок, будинок культури і торгівлі, адмін-
будинок і ряд інших соціально-культурних 
об’єктів; заасфальтовано не один кіло-
метр сільських доріг. Вагомий внесок у 
розбудову села вніс депутат багатьох 

скликань, тодішній голова колгоспу Ста-
ніслав Майнош, нині – ветеран праці, й 
досі користується високим авторитетом 
серед односельців, у пошані всієї грома-
ди села за плідну багаторічну працю.

Секретарями у свій час працювали Ма-
рія Погрібна, Надія Ãорошко, Наталія Àта-
манчук, Надія Ëуцишин, і вони за свою 
віддану працю сьогодні у повазі сільчан.

Життя не стоїть на місці; на зміну ни-
нішнім ветеранам приходить молоде по-
коління, фахівці своєї справи, нової доби. 
Îсобливою увагою відзначу секретаря та 
бухгалтера Джуринської сільської ради 
Ëюбов Дмитровську та Ãанну Êорчинську; 
вони працюють на займаних посадах уже 
понад 33 роки; за їх плечима, так би мо-
вити, великий досвід роботи, їх праця 
дуже потрібна людям.

Перше скликання на посаді сільського 
голови працює Îреста Блаженко, котра з 
належною відповідальністю ставиться до 
своєї роботи. ¯ї добрими помічниками є й 
інші працівники сільради – Ãалина Бойко, 
Îльга Блаженко, Îксана Блаженко. Всіх 

їх об’єднує незмінне почуття – відданість 
своїй справі.

Вправними організаторами громади 
села є наші сільські депутати: ²гор Êоцюк, 
Володимир Ãорин, Ãалина Дмитряк, Ãанна 
Êоцюк, Дмитро Сякалюк та інші.

Депутатом багатьох скликань працює 
Ãанна Блаженко, а ветераном-депутатом 
сільської ради залишається Ãаврило Êо-
цюк, який обирався виборцями села ба-
гато разів (ще з 70-х років минулого сто-
ліття).

Відрадно відзначити, що у цей швидко-
плинний час завдяки всім представникам 
місцевого самоврядування на селі добре 
налагоджена соціально-культурна сфера; 
створюються молоді сім’ї, народжуються 
немовлята; люди працюють на своїх зе-
мельних наділах, ведуть особисті госпо-
дарства, і всі з оптимізмом дивляться в 
майбутнє.

Ç нагоди свята щиро бажаю всім пред-
ставникам місцевого самоврядування 
нашого краю міцного здоров’я, щастя, 
радості, сімейного благополуччя, непо-
хитної віри у щасливе майбутнє всього 
українського народу.

Іван БІЛИК,
позаштатний кореспондент

«Голосу народу»,
с. Джурин

В усіх приємних для сільчан починан-
нях він активно співпрацює і з педагогіч-
ним колективом школи, і з односельцями, 
а особливо – з нашим парохом о. Дмит-
ром Ненчиним. Допомагає сільський го-
лова і працівникам будинку культури. ² 
добрий тому приклад – влаштоване цьо-
горіч для сільчан свято – День села «Моє 
село – моя родина». Наш війт і тут доклав 
максимум зусиль, щоби все організува-
ти на високому рівні. Çранку відбулось 
святкове Богослужіння у храмі Святої Па-
раскеви, опісля чого о. Дмитро освятив 

новостворений музей «Батьківської іко-
ни» – у старенькій дерев`яній церкві, де 
вже не правиться, та, за словами нашого 
пароха, вона має служити ділам Ãоспод-
нім. Тож з його ініціативи й створено цей 
музей: мухавчани позносили сюди давні 
образи – ще їх батьків, бабусь, дідусів і 
прабатьків (на знімку). 

À після щирої молитви сільчани зібра-
лись за святковим солодким столом, який 
організував сільський голова. Після цьо-
го відбувся урочистий концерт, який роз-
почав церковний хор. Ëинуло благосло-

вення о. Дмитра. À відтак мали слово як 
аматори сільської сцени, так і запрошені 
гості: то були учасники танцювального ко-
лективу зі с. Улашківці – вони представи-
ли аж три народні композиції, одна з яких 
«²шла кума на базар»; вокалісти Çорянка 
Çапухляк із Нагірянки, Уляна Сандецька 
зі Свидови, Àлла Бабій з ×орткова, гу-
морист Василько Брода з ×орткова, дует 
сім`ї ×ервінських – Володимира та Павла 
з Àнтонова; осінній танок вихованців Му-
хавського дитсадка під керівництвом ви-
ховательки Надії Êучерявої. Відродивши 
традицію, поставили лірично-комедійну 
виставу «На перші гулі» наші аматори 
сцени ²лона Строцень, Володимир Öер-
ковний, Ãалина Строцень. 

À які теплі слова зичень було вдаровано 
господарем нашого села – війтом – най-
старшим мухавчанам: Михайлові Çеліньці 
та Павліні Êовцун і наймолодшим – Êамілі 
Ãураль, Віталіні Ãураль, Îлександрові Во-
лошину. Для них були і подарунки, і му-
зичні вітання. Як і для молодят Світлани 
та Михайла Северинів, і для педколекти-
ву Мухавської ÇÎШ ² – ²² ст. Îпісля цього 
було частування смачнючим борщем із 
пампушками, до чого спричинилась по-
важна і визнана громадою господиня На-
талія Строцень. ² частування, й танці для 
господарів села, феєрверки, жива музи-
ка, одне слово, вся господарська забава 
– то також немала заслуга нашого сіль-
ського голови, а ще й художнього керів-
ника будинку культури Петра Ãаврилюка.

Îксана СÒРÎЦЕНь, 
директор Мухавського сільського 

будинку культури

Фото Òетяни ЯБЛÎНь

«Дарів у осені багато, а ми для неї зро-
бим свято» – таку мету поставили перед 
собою вчителі й учні молодших класів 
Шманьківської школи. Піснями, танцями, 

кумедними інсценівками дякували шко-
лярі щедрій порі. 

Ðозпочала свято Îсінь-красуня, кот-
ра в калиновому вінку увійшла до зали 

разом зі сво-
їми синами-
місяцями. À 
далі відбува-
лася справжня 
феєрія: ожила 
городина  та 
через пісні й 
танці розповіла 
про своє диво-
вижне життя. 
Яких лишень-но 
овочів там не 
було!..

Проте од-
ними такими 
«чудасіями» у 
Шманьківцях не 
обійшлося. Ще 
з давніх-давен 
українські яр-
марки слави-

лися великим і різноманітним вибором 
товару, цікавими забавами та комічними 
ситуаціями. Îсь і наше свято переросло 
у веселий ярмарок. Школярі мали змогу 
позмагатися між собою та взяти участь 
у естафетах на швидкість та кмітливість, 
а гості свята поспостерігати за цікавими 
забавами учнів.

² батьки наших школярів також по-
старалися на славу: очі розбігалися від 
розмаїття форм, кольорів смачнючих со-
лодких витворів-гостинців. Усі із задово-
ленням смакували ласощами.

Відвідав свято дітвори і приватний під-
приємець ªвген Шкабар; йому не бай-
дуже шкільне життя, адже ªвген Михай-
лович завжди допомагає у покращенні 
умов навчання наших школярів, а тому є 
частим і почесним гостем усіх загально-
шкільних заходів.

Шманьківський ярмарок у похмуру 
осінню пору подарував багато світлих і 
приємних вражень, незабутніх моментів.

Катерина БÎГУЦьКА,
вчитель української мови та літератури

Фото Наталії БІЛИК,
вчителя фізики 

Шманьківської ЗОШ І – ІІ ступенів

Минулого понеділка їй, Марії Миколаївні Прокопів, виповни-
лося рівно стільки. Всього було на віку – пережила й війну, і 
голод-холод, і добробут, і безгрошів`я. Îдне слово – як у всіх. Та 
Бог дарував їй довгого віку при світлому розумі й добрій пам`яті. 
Старенька досі порається на господі – у хаті чи на городі, за по-
годи щонеділі квапиться до церкви. Проживає бабця Марія уку-
пі зі своїм 27-літнім правнуком ²горем Бодьом і його молодою 
дружинонькою Мартою – цьогоріч вони побралися. À поруч – 
хата найстаршої доньки Ярослави Ãринчишин, котра нинішнього 
року відсвяткувала свій 70-річний ювілей. Удвох з покійним чо-
ловіком Михайлом Петровичем, якого вже 35 літ немає на світі, 
подружжя Прокопівих зростило трійко доньок. Середуща – 65-
літня Îлександра – мешкає в Ðомашівці, а наймолодша Çеновія 
(тій 61 рік) – у с. Шумляни на Бережанщині. 

Наталія ЦИБУЛьСьКА, 
секретар Бичківської сільської ради

Відкрилась програма фестивалю у ×орткові минулої суботи 
в кафе «Тарко» по вул. Шевченка, 32 а показом фільму «Шах-
та № 8» естонської режисерки Маріанни Êаат. Öя стрічка вже 
встигла отримати кілька міжнародних призів, у тому числі – дві 
нагороди престижного фестивалю «Full Frame» у Штатах. Çа-
галом її було показано на фестивалях у 30-ти країнах світу. 

Фестивальні заходи, 
що проходили ми-
нулих суботи-неділі, 
триватимуть і на-
ступних, 8–9 грудня, 
однак вже у ÐБÊ ім. 
Ê.Ðубчакової. 

Îкрім представ-
лення Docudays UA у 
кафе «Тарко», показ 
фільмів фестивалю 

на ×ортківщині відбуватиметься у педагогічному училищі 
ім. Î. Барвінського, державному медичному коледжі, гімна-
зї ім. М. Шашкевича.

²нші фільми, заплановані до показу, – «La Machina» (режисер 
Тьєрі Паладіно, Франція-Польща), «Спеціальний рейс» (Фер-
нан Мейґа, Швейцарія), «²нша сцена» – (Норма Небот, ²спанія), 
«Народ незліченний» (Àарон ªґер, Êанада), «Ãрішна хвороба» 
(Ян Яап Êейпер, Нідерланди), «Êолись ми станемо щасливими» 
(Павел Височанські, Польща), «Ãагарінленд» (Владімір Êозлов, 
Франція-Ðосія). 

Êоментарі до фільмів і повна програма фестивальних захо-
дів – на сайті ЕÃÎ «Çелений Світ» http://greenworld.in.ua. Біль-
ше про фестиваль Docudays UA на його сайті www.docudays.
org.ua.

Îлександр СÒЕÏАНЕНКÎ, 
координатор ЕГО «Зелений Світ»

Маленькі актори під керівництвом свого класовода Світлани 
Йосипівни Ëавриновської вдало перевтілювались у нових пер-
сонажів. Ëунали пісні та поезія. Ðозвеселяли батьків, дітей та 
вчителів дотепними конкурсами, вигаданими класним керівни-
ком. ² нехай за вікном накрапав холодний дощ, у святково при-
браній залі було світло й затишно. У запальному танку круж-
ляли осінні місяці, овочі, фрукти і навіть будячки (яких тільки 
казкових персонажів тут не було!). Усе дійство перетворилося 
на святковий строкатий карнавал Îсені.

Хоча у класі лише 18 діток, та усі вони артистичні, талано-
виті, розумні. Êожен має своє захоплення, власну індивідуаль-
ність, а всі разом – це найкращий і найдружніший 3-À.

Анастасія ÎБØАРСьКА, 
за дорученням батьківського комітету

Ó çими на пороçі
...примостилися собі зручненько й 90 літ 

бабці Марії – найстарішої мешканки с. Бичківці.

З конверта
Â осіннüому òанку
Îдин із листопадових днів – похмурий та 
насуплений – засяяв щирими дитячими 

усмішками. Адже в актовій залі Чортківської 
гімназії ім. М.Øашкевича учні 3-А класу 

влаштували для всіх гостей справжнє свято Îсені.

Docudays UA çнову 
у ×орòкові!

Вже другий місяць мандрує Україною Міжнародний 
фестиваль документального кіно про права людини 

Docudays UA. Цього року документальні фільми 
гуманістичного спрямування можуть побачити  

мешканці більш ніж 110-ти міст, містечок і селищ  
22-х областей України. Ïредставлення фестивальних 

фільмів відбувається у кінотеатрах, будинках культури, 
навчальних закладах, молодіжних клубах, книгарнях, 

бібліотеках, закладах пенітенціарної системи…

Äе господар доáриé, òам і õаòа áагаòа
Неподалік від Чорткова розташоване мальовниче село Мухавка, 
яке з усіх сторін омивається ставками, а їх тут – аж 12. Має село 

дуже доброго та працьовитого господаря – це Мухавський 
сільський голова Михайло Хвалибога.

Íа áëаго сіëüсüкої громади
На початку зимової пори, щорічно – 7 грудня, українці відзначають Äень 

місцевого самоврядування. Це свято для всіх нас – виборців, депутатів усіх 
рівнів, для тих, хто працює на благо сільських, міських громад України.

Свято осені
Ярмарок у Шманüківцяõ
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Акценти6
Засторога Знай наших!

Упродовж двох днів – 24-25 листопада в обласному цент-
рі відбувався Всеукраїнський традиційний турнір із вільної 
боротьби, присвячений пам`яті тренера Богдана Сцібайла. 
На турнір з`їхались спортсмени майже з усієї України – 
близько 18-ти областей. Çагальне число учасників сягнуло 
цифри 200 осіб. 

Наш вихованець – учень ×ортківської ÐÊ ДÞСШ Петро 
Садляк у ваговій категорії до 35 кг став призером турніру, 
посівши третє місце. До слова, обійшов потужних борців – 
вихованців училищ фізичної культури зі Ëьвова та Броварів, 
де йде спеціалізація суто з вільної боротьби. Спортсмена 
нагороджено кубком, призом і грошовою премією. 

Висловлюємо вдячність приватному підприємцю Михай-
лові Сандуляку за матеріальну допомогу в забезпеченні 
участі нашого борця в турнірі. À загалом участь у ньому через недостатнє фінансування брало 
лише двоє спортсменів із ×орткова.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер з вільної боротьби Чортківської РК ДЮСШ

Відкриваючи урочистий захід, на-
чальник ДП² у ×ортківському районі ²гор 
Березовський зауважив: «… Майже від 
початку свого існування державна подат-
кова служба України бере активну участь 
у вихованні економічної культури молоді. 
Ми повинні ще з малолітства формувати 
у дітей свідоме ставлення до конститу-
ційних обов’язків, які чекатимуть у не-
далекому майбутньому на підростаюче 
покоління…».

Çа сприянням ДПС України у загально-
освітніх закладах відкриваються подат-
кові класи (на сьогодні вже є понад 200 
таких класів), у яких школярів навчають 
основам податкового законодавства, 
читають лекції, проводять вікторини, 
ділові-рольові ігри податкової тематики, 
конкурси.

Саме конкурс дитячої творчості «По-
датки очима дітей» – це ще одна можли-
вість залучити молоде покоління до розу-
міння важливості сплати податків. Çа час 
існування конкурсу змінювалися не лише 
умови його проведення, значно поліп-
шився рівень робіт учасників. Відрадно, 
що з кожним роком кількість учасників 
зростає. Öьогоріч роботи – майстерні, а 

сюжети – настільки глибокі, незвичайні, 
що нам, дорослим, залишається лише 
дивуватися тонкому відчуттю дітьми ре-
алій сьогодення. Çа допомогою пензля 
та фарб передають своє бачення того, як 
наповнювати бюджет, щоби жити в циві-
лізованій державі, сплачуючи податки. 

Çа нестандартний підхід, оригіналь-
ність, викладення бачення ролі податків 
у житті суспільства, використання новіт-
ніх тенденцій у добровільній сплаті по-
датків державна податкова інспекція у 
×ортківському районі за активну участь в 
конкурсі дитячої творчості «Податки очи-
ма дітей-2012» відзначила подяками пе-
реможців, а саме: Ëеоніда Яроша, Îлеся 
Êушніра, Віталія Àнтоніва, Віталія Þркі-
ва – за чудові роботи у напрямку «Твори 
декоративно-прикладного мистецтва».

Слід зазначити, 23 листопада ц. р. у 
ДПС у Тернопільській області відбулося 
урочисте нагородження переможців об-
ласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
дитячої творчості «Податки очима дітей-
2012». Відрадно, що саме учні Çавод-
ської школи мистецтв під керівництвом 
викладача відділу образотворчого мис-
тецтва Тетяни Витягловської стали пере-

можцями у першій віковій категорії (9-11 
років) за напрямком «Твори декоративно-
прикладного мистецтва»: ² місце – Ëео-
нід Ярош; а III місце у другій віковій ка-
тегорій (12-15 років) – Віталій Þрків. ¯х 
нагороджено цінними подарунками та 
дипломами.

На завершення заходу ²гор Степано-
вич побажав переможцям, вчителям, за-
прошеним гостям здоров’я, добра, успі-
хів у навчанні та перемог у різноманітних 
конкурсах, так тримати й надалі прагнути 
стати гідними громадянами своєї країни.

Сектор взаємодії зі ЗМІ 
та громадськістю ÄÏІ 

у Чортківському районі

Саме такими словами розпочалося 
урочисте відкриття п’ятого традиційно-
го волейбольного турніру пам’яті керів-
ника фізичного виховання Î.Нагірняка у 
×ортківському державному медичному 
коледжі. Êажуть, людина живе в серцях 
доти, допоки пам’ять про неї не згасає. 
Поминальний листопад згадує всіх, бо, 
віддано зберігаючи славне минуле, тво-
риш гідне майбутнє.

Çмінюються покоління багаточисель-
ного студентства медичного коледжу, 
учасники волейбольного турніру, але за-
вжди є зворушливою мить пошанування 
світлої людини. В історії нашого навчаль-
ного закладу Îстап Михайлович Нагірняк 
завжди залишиться шляхетною та  висо-
кодуховною особистістю, активним гро-
мадським діячем, професіоналом своєї 
справи,  українцем і патріотом. 

Директор медичного коледжу, канд. 
мед. наук Ë.Білик у своєму виступі на 
відкритті турніру зазначив, що Îстап На-
гірняк був тією людиною, котра залишила 
глибокий слід і вагомий вклад у розвиток 
спорту нашого навчального закладу. До-
брою філософією у житті, вважає Ëюбомир 

С т е п а -
нович, є 
в м і н н я 
п е р е -
й м а т и 

позитивний досвід, збагачувати  та про-
довжувати традиції, а також пошанову-
вати людей, котрі творили задля збага-
чення спільної справи. Çгодом очільник 
закладу побажав студентам у майбут-
ньому подібно чинити у житті, а наразі 
– добре навчатися та гідно змагатися у 
волейбольному турнірі.

Çавжди бажаним гостем спортивного 
дійства є син Îстапа Михайловича – Ðус-

лан Нагірняк, який із теплотою поринув у 
спогади про батька, його життєвий шлях 
та перемоги у спорті. Ç вдячністю гово-
рив пан Ðуслан і про благородну справу, 
яку втілюють в життя викладачі фізично-
го виховання під егідою керівника медич-
ного коледжу, бо вона має вагомість у 
виховних моментах для молоді.  

У цей день було, як завжди, щемно й 
урочисто: пісня на спомин від виклада-
чів коледжу Þрія Êарачка та Святосла-
ва Îголя, хвилина мовчання, традиційне 
представлення збірних команд юнаків і 
дівчат кожного відділення, стоголосий 
Ãімн України та підняття державного пра-
пора іменним стипендіатом за спортивні 
досягнення ім. Î.Нагірняка – студентом 
341-ї групи спеціальності «Фармація» Ðо-
маном Бедрієм, а далі – спортивний за-
пал початку змагань…

Упродовж двох тижнів вирували спор-
тивні баталії серед студентства. Пере-

можцями волейбольного турніру серед 
юнаків стала збірна команда спеціаль-
ності «Фармація», ²² почесне місце ви-
борола збірна команда спеціальності 
«Ëікувальна справа», ²²² – збірна спеці-
альності «Стоматологія ортопедична»; а 
серед дівчат кращими були: ² – збірна 
спеціальності «Ëікувальна справа», ²² – 
команда спеціальності «Сестринська 
справа», ²²² – спеціальності «Фармація». 
В номінації «Відкриття турніру» відзначи-
лися студенти 141-ї групи спеціальності 
«Фармація» Діана Фещак і 114-ї групи 
спеціальності «Ëікувальна справа» Павло 

Тимчасюк; приз вручила голова студент-
ського профспілкового комітету Наталія 
Êишкан.

Çавершився турнір привітанням і на-
городженням переможців одвічними 
символами спорту: іменними грамотами, 
медалями, цінними подарунками та світ-
линами на згадку. 

Перегорнувши ще одну сторінку істо-
рії медичного коледжу, дивимося гордо 
вперед і накреслюємо перспективи май-
бутнього, бо історію творять звичайні 
люди, котрі продовжують традиції, за-
початковані попередниками, за доброї 
ініціативи керівника закладу з надією 
– наступні покоління будуть кращими та 
достойними.

Валентина ЯКÎВЛєВА, 
Віктор ЦІЛІНСьКИÉ,

викладачі фізичного виховання 
Чортківського державного 

медичного коледжу 

Ç 26 по 30 листопада в ×ортківській  школі-інтернаті пройшла 
низка заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СН²Дом. 
Тиждень розпочався із виставки стінгазет антиСН²дівської те-
матики «Çупинимо СН²Д», «Не дай СН²Ду шанс», «СН²Д – чума 
ХХ² століття» тощо. Êласними керівниками та вихователями були 
проведені інформативно-просвітницькі години, бесіди у класах 
про можливі шляхи захворювання на СН²Д. У проведення Тиж-
ня проти СН²Ду велику частку роботи вклала волонтер Êорпусу 
Миру Еліз Ґелеґер, яка працює у школі-інтернаті за проектом  
Молодіжного розвитку. Çа її участі було влаштовано акцію «×ер-
вона стрічка», що є символом боротьби зі СН²Дом. Учні одягли 
стрічки на знак розуміння до людей, що  живуть з В²Ë/СН²Дом. 
Також Еліз вміло зорганізувала школярів до самостійного про-
ведення інформативних годин, подачі статистичних даних щодо 
захворювання на синдром набутого імунодефіциту в Україні.

Тиждень закінчився «побудовою» живої стрічки на шкільному 
подвір’ї (на знімку), яка засвідчила спільну підтримку учнів і 
вчителів школи-інтернату до В²Ë-інфікованих. Сподіваємось, 
що такі організовані зусилля, спрямовані на профілактику В²Ë/
СН²Ду, покажуть свій результат і «чума» ХХ² століття не матиме 
шансу захопити світ.

Любов ГАЛАÒ, 
педагог-організатор школи-інтернату

Фото Îлександри БÎÉКÎ

Íагорода дëя кращиõ
Нещодавно в Заводській школі мистецтв відбулося нагородження 

переможців Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості 
«Ïодатки очима дітей-2012» районного рівня.

×ому підлітки бажають на собі випробувати дію наркотиків? 
Причинами є: цікавість (статистика свідчить, що 60 відсотків 
молоді пристосувались до наркотиків через надмірне зацікав-
лення); слабка сила волі, невміння “встояти” в житті, страх “від-
колотися” від компанії друзів-наркоманів; біда в сім’ї, проблеми 
і стреси; порушення психіки.

Відсутність з боку батьків цікавості до життя підлітка, бездо-
глядність, власні проблеми, уявне безсилля, конфліктна обстанов-
ка в сім’ї – все це в тій чи іншій мірі сприяє поступовому “відторг-
ненню” підлітка, що шукає можливості самореалізації, розуміння, 
дружньої участі, визнання. Çахистом від наркоманії є любов бать-
ків, рівні довірливі стосунки в сім`ї та зайнятість дитини.

×им шкідлива наркоманія? ×им вона страшна? Деякі дума-
ють: “Я спробую і кину”, але це типова помилка всіх наркоманів, 
тому що у багатьох людей одразу після першого введення яко-
їсь наркотичної речовини може виникнути залежність. Îрганізм 
хворого швидко починає руйнуватися. Çгоряють нервові кліти-
ни, різко знижується захисна реакція організму, з`являється ри-
зик захворіти на вірусний гепатит, стовбняк, пневмонію. Відомі 
випадки, коли людина “згоряє” за рік. Середньостатистичний 
вік наркомана, котрий почав приймати наркотики в молодому 
віці, – 30-35 років і майже 50 відсотків із них закінчують життя 
самогубством. Деякі вмирають від виснаження організму. При-
страсть до наркотиків – це моральне і фізичне самознищення.

Ні через цікавість, сміливість чи з почуття товариськості – ні-
коли, в жодному разі не вживайте наркотики!

Служба у справах дітей РÄА

Íаркоманія: при÷ини, 
насëідки, спосіá проòисòояння

Îстанні п`ять років в Україні спостерігається небачене 
зростання наркоманії. Сьогодні наркозалежність 

поступово “молодіє”, середній вік людей, що вживають 
нелегальні наркотики, стабільно знижується. 

За даними МВС, на сьогоднішній день офіційно 
налічується близько 500 тис. наркоманів, із них 171,6 

тис. вживають наркотики регулярно. Ïри цьому близько 
5 тис. наркозалежних не досягли 18 років. 

×ервона сòрі÷ка – як симвоë
У всьому світі 1 грудня говорять про СНІÄ, про 

загрозу, яку несе ця інфекція людству. Бо цей день 
оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІÄом.

Добра справа
Ñпорòивне æиòòя вируº

…є слово «Ïам’ять» в генетичнім коді – 
Закарбувалось... І продовжилось життя...

Вільна боротьба

Éого вершина
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Програма телепередач 7

07.20 Моя земля - моя 
власність
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Корисні поради
08.407 природних чудес 
України
09.05 Хто в домі хазяїн?
09.25 Футбол. Клубний 
чемпіонат світу-2012
11.20 Крок до зірок
12.00 Золотий гусак
12.25 Футбол. Клубний 
чемпіонат світу 2012
14.20 Біатлон. Кубок 
світу. Мас-старт (чол.)
15.05 Шеф-кухар країни
16.00 Біатлон. Кубок 
світу. Мас-старт (жін.)
16.45 Діловий світ
17.15 Маю честь запросити
18.05 Зірки гумору
19.00 Плавання на корот-
кій воді. Чемпіонат світу
21.00 Підсумки тижня
21.30 Україна інноваційна
21.40 Головний аргумент
21.50 Точка зору
22.10 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський виклик

06.05 Х/ф “Мій татусь, 
його коханка та я”
07.50 Маріччин кінозал
08.10 Ремонт +
09.00 “Лото-Забава”
10.10 М/с “Чіп і Дейл”
11.00 Кулінарна академія
11.25 Давай, до поба-
чення
12.55 Мультфільм
13.35 Голос. Діти
15.35 Х/ф “Непутяща 
невістка”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос. Діти
22.50 Світське життя
23.50 ТСН-Тиждень

07.05 М/с “Вінкс”
08.00 М/с “Маша і Ведмідь”
08.35 Глянець
09.35 Школа доктора 
Комаровського
10.10 Неділя з Кварталом
11.10 Свати біля плити
11.35 Весільний розмір
12.35 Т/с “Йду тебе шукати”
20.00 Подробиці тижня
21.00 Х/ф “Честь самурая”
23.00 Х/ф “Неідеальна 
жінка”

07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський ви-
клик
08.00, 09.15 Шустер-Live
08.55 Школа юного су-
перагента
11.25 After live
12.05 Х/ф “Фронт за ліні-
єю фронту”
13.25 Зелений коридор
13.45 Біатлон. Кубок сві-
ту. Гонка переслідування 
(чол.)
14.40 Золотий гусак
15.10 В гостях у Д.Гордона
16.00 Біатлон. Кубок сві-
ту. Гонка переслідування 
(жін.)
16.55 Бенефіс 
Ю.Гальцева та Г.Ветрова
18.40 Світ атома
19.00 Плавання на корот-
кій воді. Чемпіонат світу
21.00 Підсумки дня
21.20 Кабмін: подія тижня
21.30 Українська пісня
22.00 Новорічний жарт
23.00 Твій голос
23.25 Ера здоров`я

06.35 Справжні лікарі
07.35 Кулінарна академія
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.10 М/с “Чіп і Дейл”
11.00 Світ навиворіт 3: 
Танзанія, Ефіопія
12.15 Дикі та смішні
12.45 Х/ф “Попелюшка 2”
14.10 Х/ф “Привид Зо-
ккомон”
16.35 Київ Вечірній
18.30 Розсмішити коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Артист”
22.10 Х/ф “У джазі тільки 
дівчата”

05.20 Велика політика
08.00 Позаочі
09.00 Орел і Решка
10.05 Україно, вставай!
10.55 Сімейний пес
12.00 Т/с “Горобина грона 
червоні”
15.55 Х/ф “На роздоріжжі”
18.00 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
20.25 Червоне або чорне
22.35 Великий бокс. 
Сергій Федченко - Азад 
Азізов

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф “Я залишаюсь. 
Ю.Богатиков”
10.05 Ювілейний концерт 
маестро В.Гришка
11.05 Віра. Надія. Любов
12.00 Новини
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.40 Х/ф “Фронт за ліні-
єю фронту”
15.00 Новини
15.10 Euronews
15.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала”
17.55 Шляхами України
18.15 Біатлон. Кубок 
світу. Спринт (жін)
19.00 Плавання короткій 
воді. Чемпіонат світу
21.00 Підсумки дня
21.15, 22.50 Шустер-Live

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

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Серафима Пре-
красна” 
12.00, 18.00 Новини
13.10 Т/с “Серафима Пре-
красна” 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Вечірній квартал
23.00 Велика політика 

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.20 Книга.ua
09.40 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.05 Т/с “Маруся”
11.05 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Футбол. Клубний 
ЧС-2012
14.30 Українська пісня
15.10 Euronews
15.25 Т/с “Маруся”
16.05 Аудієнція
16.30 Біатлон. Кубок 
світу. Спринт (чол.)
17.15 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
18.10 Останнє попередження
19.00 Плавання на корот-
кій воді. Чемпіонат світу
21.00 Підсумки дня
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

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

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
11.40, 12.55 Слідство вели
12.00, 18.00 Новини
13.55 Т/с “Повернення 
Мухтара”
16.00 Д/ф “Рятувальний 
бункер”
17.00 Д/ф “2012 Апокаліпсис”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
23.05 Х/ф “Гойдалка”

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
10.00 Відкриття першої 
сесії Верховної Ради 
України VІІ скликання
11.00 Футбол. Клубний 
чемпіонат світу-2012
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Футбол. Клубний 
чемпіонат світу-2012
14.30 Контрольна робота
15.15 Euronews
15.40 Т/с “Маруся”
16.30 Т/с “УГРО 2”
19.00 Плавання на корот-
кій воді. Чемпіонат світу
21.30 Бенефіс 
М.Поплавського в Москві
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 “Великі битви”

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

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
11.40 Слідство вели
12.00, 18.00 Новини
12.55 Слідство вели 
13.50 Т/с “Повернення 
Мухтара”
15.55 Д/ф “Змова сірих 
кардиналів”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
23.15 Х/ф “Син за батька”

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Світло
09.55, 15.45 Т/с “Маруся”
10.55 В гостях у Д.Гордона  
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Кордон держави
12.35 Хай щастить
12.55 Таємниці успіху
13.35 Х/ф “Фронт без флангів”
15.15 Euronews
16.35 Т/с “УГРО 2”
19.00 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.50 Зірки гумору
21.30 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 “Великі битви”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 М/ф
10.25 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні драми
16.45, 19.30, 23.05 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Міняю жінку 6
21.55 Українські сенсації
23.20 Т/с “Поліція Гаваїв”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
11.35 Слідство вели
12.00, 18.00 Новини 
12.50 Слідство вели
13.45 Т/с “Повернення 
Мухтара”
15.55 Д/ф “Циганська магія”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
23.15 Х/ф “Дружба осо-
бливого призначення”

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.30 Точка зору
10.10 Т/с “Маруся” 
11.00 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.00 Армія
13.20 Х/ф “Фронт без 
флангів” 
14.40 Вікно до Америки
15.15 Euronews
15.45 Т/с “Маруся”
16.30 Т/с “УГРО”
18.10 Останнє попередження
18.45 Агро-News
19.15 Зірки гумору
20.15 Жарт
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Новорічний жарт
22.25 Жарт
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Кіно у деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10 Сніданок з 1+1
10.00 М/ф
10.25 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
12.45 Неймовірні перегони
13.45 Повне перевтілення
14.45 Не бреши мені
15.45 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 00.10 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Х/ф “Джерело щастя”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10 Х/ф “Понаїхали тут”
12.00, 18.00 Новини
13.15 Слідство вели...
15.05 Право на зустріч
16.05 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Зворотній бік 
Місяця”
23.10 Х/ф “Настоятель 2”

ПОНЕДІЛОК
11 грудня

ВІВТОРОК
12 грудня
СЕРЕДА

13 грудня
ЧЕТВЕР

14 грудня
П`ЯТНИЦЯ

15 грудня
СУБОТА

16 грудня
НЕДІЛЯ

10 грудня

Минає дев’ять днів, як відійшла у вічність 
СТЕЛьмАщУК Софія миколаївна.

Для колег із Білобожницької ЗОШ вона 
була прикладом істинної вчительської само-
пожертви та професіоналізму. Для сусідів, 

односельців – еталоном інтелігентності, такту 
та доброчесності. А для своїх учнів – справж-
ньою шкільною мамою, яка щедро роздавала 
свою мудрість, горнула усіх до свого великого 
серця та щиро раділа з наших досягнень. Це її 
вуста вперше відкривали для нас Шевченкове 
слово, це її голос впізнавали серед церковного 
співу, це до неї йшли за порадою та розрадою, 
це її вчительський талант був дороговказом для 
поколінь майбутніх педагогів...

Згасла свічка життя... Але полум’я нашої 
пам’яті та вдячності ніколи не погасне. Із сльо-
зами промовляємо молитву та вклоняємось 
світлій пам’яті Софії Миколаївни.
Із сумом та співчуттям родині від імені 

учнів-випусників Ольга Шевчук-Барна.

Колектив Скородинської 
ЗОШ І – ІІ ступенів глибоко 
сумує з приводу смерті ко-
лишнього директора школи 
СТЕЛьмАщУК Софії мико-

лаївни. Вічна їй пам`ять.

Колектив Скородинської 
ЗОШ І – ІІ ступенів висловлює 
співчуття колишньому директо-
рові школи В.В.Цітульському з 
приводу важкої втрати – смер-

ті його матері. Вічна їй пам`ять.

Колектив Білобожницької ЗОШ 
І – ІІІ ступенів глибоко сумує з 
приводу смерті колишньої вчи-
тельки СТЕЛьмАщУК Софії ми-
колаївни і висловлює щирі спів-

чуття родині покійної.

Працівники Ягільницької ЗОШ 
І – ІІІ ступенів глибоко сумують 
з приводу смерті колишнього ди-
ректора школи ВІЙТИКА Андрія 
Костянтиновича і висловлю-

ють щирі співчуття родичам покійного.

11 грудня минає 40 днів, як перестало 
битися серце дорогої нам людини

УСАЧОВА Юрія Васильовича
(14.02.1947 – 1.11.2012 рр.).

Тебе немає, а ми не ймемо віри,
Твій образ не померк і не погас.
Ти з нами в цім складнім 
                           життєвім вирі,
Ти з нами кожен день і кожен час.
Ми пам`ятати будемо щоденно,
Тебе в молитві щирій пом`янем.
І, поки жити будемо на світі,
До тебе зі спомином 
               у смутку ми прийдем.

Опечалені – дружина, діти, сестра, 
внуки, рідні та близькі.
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Вітання, оголошення8

-12 ... -7

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СуБоТа
8 грудня

-9 ... -7

неділя
9 грудня

-4 ... -2

понеділок
10 грудня

-2 ... -6

вівТорок
11 грудня

-7 ... -8

Середа
12 грудня

-12 ... -8

ЧеТвер
13 грудня

-8 ... -2

п`яТниця
14 грудня

13 грудня. Тривалість дня – 8.04. Схід – 7.50. Захід – 15.54. Іменини святкує Андрій

Про це говорять

Вважати недійсними

10 грудня святкуватиме свій 80-річний 
ювілей дорогий чоловік, тато, 

дідусь і прадідусь
Адам Степанович ВОЛОщУК

зі с. Малі Чорнокінці.
Злетіли птицями літа,
На крилах молодість забрали,
І ось уже й вісімдесят 
Сьогодні на порозі стали.
Хай зачекає осінь сумовита
І не впліта в волосся сивину.
Живіть любов`ю нашою зігіріті,
Хай кожен день дарує Вам весну.
Спасибі Вам за те, що нас зростили,
За щирість сердечну, турботу про нас.
Уклін посилаєм і Бога благаєм
Про ласки Господні для Вас повсякчас.

Дружина марія, доньки Ганна і Оксана 
з сім`ями, сини Ярослав, михайло 

і Володимир із сім`ями, 
онуки і правнуки, свати 

і вся велика родина.

Колектив Чортківської музичної школи вітає
Ірину Володимирівну БУРТНЯК

із ювілеєм.
Ювілей у Вас щасливий нині –
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
В ньому все – робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей.
Нехай Господь благословляє
Вас кожен день і щогодини,
Здоров`я, ласку посилає
Для Вас і Вашої родини.
Бажаємо Вам здоров`я, сили,
Багато літ прожити,
На ниві Вашій і роботі цій
Ще довго-довго 
                 потрудитись.

Найщиріші побажання з Днем народження 
шлем люблячій дружині, дорогій матусі, бабусі

Ользі Прокопівні ХАмЧУК.
У цей святковий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай доля дарує ще років багато,
Відпустить здоров`я міцного, добра!
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

З повагою і любов`ю – 
чоловік, діти, онучки Віка 

і Таня, мама і брат з сім`єю.

Щиро вітаємо з Днем народження
Людмилу Володимирівну СВІДЗІНСьКУ

зі с. Нагірянка,
яке вона буде святкувати 10 грудня.

На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є, –
Твій день народження 
                              привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день Тебе 
                щиро привітають
Колеги, друзі та рідня.

Здоров`я, щастя побажають
І море радості щодня.
А від нас прийми подарунок –
Троянди у рясній росі,
Палкого серця поцілунок,
Осінь – у всій своїй красі.
До Тебе хай сила вітру лине
На журавлиному крилі.
Хай Бог дає здоров`я й сили
Прожити довго на землі.

З повагою – друзі 
та колеги по роботі.

Вітаємо з Днем народження 
дорогого синочка, брата
Любомира БІЛЕЦьКОГО

зі с. Великі Чорнокінці.
У цей день святковий, 
                    у зимовий час
Прийми вітання 
              найкращі від нас.
Всі промені сонця 
                 замало зібрати,
Щоби від душі 
                 Тебе привітати.
Даруєм безмежну 
                  родинну любов

І молимось Богу ми знову і знов.
Бажаєм любові і віри, й надії,
Щоби здійснились всі Твої мрії.
Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
До ніг Твоїх ми прихиляєм нині,
Святкуючи Твій ювілей.

З повагою – мама, 
вітчим, сестра Галя і 
брат Петро з сім`ями.

8 грудня святкує свій 50-річний ювілей 
дорогий чоловік, тато, дідусь

Юрій михайлович СТЕЛьмАщУК.
В цей день ми 
вклоняємось низько до ніг
І Бога благаємо, 
                щоби Вас оберіг.
Від нас Вам подяка 
                     і шана висока
За працю нелегку, 
                стривожені роки.
За ніжне серце, 
                за щиру турботу,

За вічне бажання добра нам усім
Вам, любий татусь, низький наш уклін.
П`ятдесят – то пора найтепліша,
Коли сонця в очах – через край!
П`ятдесят – то пора наймудріша,
Духу й розуму – справжній розмай!
Наше вчора – то юність смілива,
Коли мрії сягали зірок.
Вміти жити сьогодні щасливо –
Найважливіший долі урок!
Хай же молодість друга настане
І не згасне надія в душі,
В щирім серці любов не зів`яне –
Скарб найбільший в людському житті.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов`ю та найкращими побажаннями 
– дружина Галя, син михайло, 

донька Іванна, зять Андрій, 
внук Василько 
і вся родина.

Вітаємо з 60-річчям дорогу хресну маму
Ольгу Дмитрівну ЗАРУБУ

зі м. Чортків,
яке вона святкуватиме 12 грудня.

У Вас сьогодні ювілей!
Багато за плечима років...
А скільки смутку і тривог,
Складних, важких 
                 життєвих кроків,
Які зіслав Вам 
                      Господь Бог.
Дай, Боже, Вам надалі щастя,
Добра, любові та тепла.

Хай все найкраще Вам додасться,
А смуток весь згорить дотла.
Бажаєм Вам здоров`я, сили,
Бо це – найбільший дар в житті,
Щоб Ви аж до ста літ прожили
І більш не знали горя у житті.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!

З повагою – похресниця 
Оксана з сім`єю та брат 

Роман із дружиною.

Щиро вітаємо з 75-річчям дорогу маму, 
найкращу бабусю

Ганну Григорівну мУЖИЛІВСьКУ
зі с. Великі Чорнокінці.

Матусю, бабусю 
                  Ви наша єдина,
Вас щиро вітає 
               вся наша родина,
І діти, й онуки Вам, 
                        дорогенька,
Шлють щирий уклін 
         від серця, рідненька,
Дай, Боже, Вам жити 

                                              і горя не знати,
Щоб сотую зиму із нами стрічати.
Люба матусю, бабусю мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро і турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
З повагою і любов`ю – донька марія, 

сини михайло і Петро, зять михайло, 
невістки Тетяна, Наталія, 
внуки Сергій, Оленка, Олег, 

Денис, Дмитро, 
максим, Владислав.

продаюТЬСя
квартирибудинки

земельні ділянки

різне
нові колеса у зборі з дисками, ступицями, підшип-

никами і гальмівними колодками до причепа Т-150.
Тел. 098-058-46-04.

приватизована земельна ділянка під забудову 
площею 0,14 га по вул. Золотарка. Ціна договірна.

Тел. 099-335-30-07.

земельна ділянка площею 9 сотих по вул. 
Граничній-бічній, біля “Чортківгазу”.

Тел. 067-458-51-08; 050-883-50-34.

приватизована земельна ділянка – 0,14 га в ра-
йоні Синякового по вул. Тудора, можливо під забудову, 
є всі комунікації. Недорого.

Тел.: 099-646-35-27; 097-063-22-58.

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

Тел. 099-190-85-17.

3-кімнатна квартира (2-й поверх) покращеного 
планування, загальною площею 93,5 кв. м у новозбу-
дованому будинку по вул. Січинського. Є 2 засклені 
лоджії, індивідуальне опалення та частково зроблено 
євроремонт. Є великий підвал.

Тел. 096-465-35-11.

житловий будинок у с. Горішня Вигнанка. Є всі 
комунікації. Загальна площа – 120 кв. м. У будинку є 6 
кімнат, дві веранди. Гараж, літня кухня, сарай, підвал. 
Присадибна ділянка 40 сотих. Терміново.

Тел. 098-661-00-37; 097-381-22-94.

2-поверховий будинок в районі автобусної станції 
загальною площею 320 кв. м, підведені всі комунікації, 
приватизована земельна ділянка – 9 сотих. Ціна дого-
вірна.                               Тел. 096-258-88-00.

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.
будинок із господарськими будівлями, городом у с. 

Бичківці, вул. Середня, 28. Є газ, вода, світло, гараж;
шифер 70 листів. Тел. 098-802-38-94.

приватизоваий будинок у м. Чортків по вул. 
Б.Хмельницького. Житлова площа – 98 кв. м, цегляний 
гараж – 24 кв. м, підведені всі комунікації, земельна 
ділянка – 14 сотих.                Тел. 097-891-09-79.

будинок у с. Ягільниця площею 198 кв. м 
(незавершені внутрішні роботи), є присадибна ділянка 
площею 0,22 га, криниця.        Тел. 096-846-68-90.

будинок у с. Скородинці. Загальна площа – 53 кв. 
м. Є газ, світло, приватизована земельна ділянка – 28 
сотих, господарські будівлі, сад, біля асфальтованої 
дороги. Ціна договірна.

Тел.: 2-27-18; 067-712-19-94; 097-144-60-82.

12 грудня святкуватиме свій ювілей 
найрідніша у світі людина – дружина, 

матуся і бабуся –
Софія михайлівна ХАЛАНИЧ

зі с. Колиндяни.
Вже сивий туман 
              покриває волосся,
Вже діти дорослі 
                  й онуки ростуть,
А серце таке ж молоде 
                             ще і досі,
І руки спочинку ніяк 
                        не знайдуть.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас і добра нам бажали.
Бажаєм здоров`я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить.

З повагою – чоловік Павло, 
донька Галя із зятем Іваном та дітьми 
Андрієм і Павлом, син Ігор з невісткою 

Лесею та дітьми Тарасом і Христиною.

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку серії ЯЕ за № 303330, видане управлінням зе-
мельних ресурсів у Чортківському районі 13 жовтня 
2008 р. на ім`я: ПРИЄМСЬКА Магдалина Михайлівна.

чекову книжку з чеками серії КЗ за № 8093351 по 
КЗ за № 8093375 ПАТ КБ “Надра” на фізичну особу-
підприємця ЮРЧУК Андрій Орестович.

оголошення про втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житловий будинок, зареєстроване за № 96 в 
реєстрову книгу за № 1 31 січня 2003 р. Шманьківчиць-
кою сільською радою на ім`я: КОТИК  Роман Іванович, 
оскільки дане свідоцтво знаходиться у співвласника 
Котик Наталії Романівни.

Щиросердечно здоровимо з Днем Ангела 
отця Андрія ЛЕВКОВИЧА.

Ви обрали шлях, 
        щоб Богові служити,
І світлом освячені 
                          Ваші путі,
Нехай же Ангел –
           Ваш Хоронитель –
Буде заступником 
                       Вам у житті.
Ви – доброта, 
     порядність, завзятість,

Ми дуже любимо й цінуємо Вас!
Хай Бог Вас щедро нагородить,
Здоров`я, щастя посилає,
На Божій ниві Вашу працю
Хай кожен день благословляє.
Хочемо Вам у цей день побажати
Здоров`я, добра, достатку, 
                                     всіх земних щедрот,
Хай помисел чистий веде Вас по світу
Й утілює в плани ідеї нові.
Натхнення, наснаги й здобутків без ліку
Нехай  Всемогутній пошле Вам в житті.
Окрилені успіхом й завжди щасливі
Крокуйте вперед до своєї мети.
Хай Матінка Божа і сам Вседержитель
Укриють від бід Вас й від зла на землі,
І Вашу родину, і Вашу обитель
В майбутньому хай 
           благословлять в житті.
Парафіяни та сестриці 
церкви Святої Покрови.

Воно виокремилося у розмові з доктором 
богословських наук о. Василем Погорець-
ким. Він візитує до редакції частенько, бо 
є нашим активним дописувачем і творчим 
побратимом через членство в Національ-
ній спілці журналістів України. 

– ²снує богословська наука, котра зай-
мається безпосередньо цим питанням, – 
мовив о. Василь. – То – есхатологія (від 
грецького «есхата», що означає кінцеві чи 
останні речі). Варто підкреслити, що світ 
наближається до кінця і колись справді 
закінчиться. Проте у християнстві це не 
сприймається за якусь трагедію, це – кі-
нець початку. Тоді цілий світ обновиться 
і стане нове Небо і нова Çемля. Бог не 
створив так людей, щоби вони у хвилину 
смерті навіки зникли і назавжди перестали 
існувати, як це буває з тваринами. Ëюдина 
не розпливається в ніщо, бо вона має наві-
ки єднатися любов`ю зі своїм Творцем. На-
стане Боже Öарство, з якого будуть усунуті 
зіпсуття, смерть і гріх. 

Відтак о. Василь наголосив: дивує, що 
сучасні християни так панічно сприймають 
сумнівні слухи про кінець світу, вбачаючи 
в тому всесвітню трагедію. Öе засвідчує, 
що в людей дуже ослаблена віра, що вони 
мало читають Святе Письмо. À воно, між 
тим, дає відповіді на всі запитання, які 
тільки можуть виникнути у наших головах. 
² зокрема ось яку відповідь про те, коли 
настане кінець світу: «Про день же той чи 
годину – ніхто не знає: ні Àнгели на Небі, 
ані Син, – тільки Îтець» (Марка, 13:32).

À ще о. Василь порекомендував до чи-
тання книгу Михайла Маріїна «На порозі 
апокаліпсису». Вона має ще й підзаголо-
вок – «Християнство – абсолютна релігія 
розділення добра і зла». 

Записала Анна БЛАЖЕНКÎ

×и áуде кінецü 
свіòу?

Нині це запитання чи не в усіх на 
слуху. Éому час від часу відводять 
ефір телеканали, місце на газетних 
шпальтах – друковані ЗМІ. А що вже 

казати про Інтернет!


