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Виходить з 1939 року

Стражі правопорядкуДо свята

Передплата

Наближається одне з найулюбленіших свят 
українських дітей – День святого Миколая. Мале-
ча неодмінно отримає якийсь подарунок. Дорога 
редакціє, дуже просимо надрукувати цього вірша, 
який написала наш класний керівник Оксана Іва-
нівна Кричковська. Упевнені, що коли вона прочи-
тає його в газеті, буде приємно вражена. І саме це 
стане для Оксани Іванівни чудовим і несподіваним 
подарунком від нас і від святого Миколая.

З любов`ю та вдячністю – учні 6 класу 
Давидківської ЗОШ І – ІІІ ст.

Святий Миколаю, я вірю у Тебе
І знаю, що Ти є насправді на небі.
У райських оселях небесних витаєш
І Господа Бога за нас Ти благаєш. 
Ти просиш здоров`я за немічних, хворих,
Для тих, хто в дорозі, для тих, хто у морі,
За бідну вдову чи малу сиротину,
За кожну послушну і добру дитину.
Поглянь же на нас, преподобний наш отче,
На грішную землю спусти свої очі,
Почуй наші просьби, всі наші моління,
Полегши страждання, уменши терпіння.
Ось хворе дитя, ще й ходити не вміє,
А в нього вже вирок – страшна лейкемія.
А інше без мами живе в дитбудинку,
Залишила мама маленьку дитинку.
А тут подивися вже з іншого боку:
Покинув син матір – стареньку мороку.
В холодній хатині все жде вона сина...
О, Боже, яка ж бо то грішна людина!
Які ж ми у вірі малі та убогі,
А ще щось ми смієм просити у Бога?!
Небесний наш отче, святий Миколаю,
Прости нам провини. Прости. Я благаю.
О як я чекаю на Твоє ж бо свято!
Зарання ще спати я буду лягати,
Нехай хоч присниться мені Миколай
І ангели Божі, і Небо, і Рай.

Численні повідомлення – замітки, репортажі 
зі святкувань Дня св. Миколая, а також дитячу 
творчість-присвяту улюбленому святому, чи-
тайте у випуску «Голоска» в наступному номері.

Шановні наші читачі, багатолітні, теперішні та 
майбутні!

Триває передплата газет і журналів України та 
зарубіжних видань. Не забудьте, що у цьому роз-
маїтті періодики є ВАША РІДНА газета – «Голос на-
роду», з якою виросло не одне покоління краян.

Газета народжується завдяки нашим із вами по-
єднаним зусиллям. Тож і наступного року споді-
ваємось на тісну співпрацю, аби до вже існуючих, 
схвалених вами тематичних сторінок «Берегиня», 
«Четвертий кут», «Посиденьки», «Світлиця», «Голо-
сок», «Юніори» долучалися нові – не менш улюбле-
ні та цікаві. Обіцяємо, що надалі творитимемо ще 
цікавішу, доступнішу кожному з вас районку. 

Залишайтеся з нами, не зраджуйте собі!

ГОЛОС НАРОДУ 
МАЄ БУТИ ПОЧУТИЙ!

Передплатна ціна районки на 2012-й рік
для населення 
(індекс – 61366)
на 3 місяці – 15,51 грн. 
на 6 місяців – 31,02 грн.
на рік – 62,04 грн.

(Ціни вказані без вартості послуг
 за оформлення передплати)

Працівники правоохоронних органів 
– загроза для злочину і, водночас, пер-
ша пряма мішень для злочинців. Дана 
служба потребує щоденної демонстрації 
мужності, героїзму та самопожертви для 
захисту життя, майна й гідності грома-
дян. Слід сказати, в охороні громадсько-
го порядку та безпеки, в профілактиці 
правопорушень важлива роль належить 
дільничним інспекторам міліції. Тому на-
передодні професійного свята – Дня мі-
ліції України – акцентуємо увагу саме на 
роботі дільничних інспекторів.

Знайомтесь, старший лейтенант 
Володимир Гатало (на знімку) – діль-
ничний інспектор адміністративної 
дільниці № 16, яка охоплює села ра-
йону: Пробіжна, Великі й Малі Чорно-
кінці, Воля Чорнокінецька, Товстень-
ке (близько 8 тисяч мешканців). 

До функціональних обов’язків «шери-
фів» входить майже 100 пунктів завдань 
і обов’язків, але виокремити якийсь 
просто неможливо. Тому що люди най-
частіше звертаються до дільничних 
інспекторів із усякого роду проблема-
ми. Зауважимо, що п. Володимир уже 
більше семи років – інспектор вказаної 
дільниці. Варто зазначити, лише за цей 
рік особисто ним розкрито 6 крадіжок 
на дільниці № 16. Роботу «шерифа» од-

номанітною аж ніяк не назвеш, є у ній 
свої позитиви, а тим паче – негативи. 
Не так вже й охоче громадяни йдуть на 
контактне спілкування, тому потрібно 
бути ще й чудовим психологом люд-
ських душ. Трапляються усякі «оказії», 
деколи й казусні справи. Здебільшого 
– вчинення насильства в сім’ї, різного 
роду крадіжки (на сьогодні великий бум 
на металобрухт). У В.Гатала за плечи-
ма вища юридична освіта, отож, вправ-
но знаходить індивідуальний підхід до 
кожного співрозмовника. Та все, як 
каже старший лейтенант, набувається з 
досвідом, розвиваються якості пізнан-
ня психології людини, і це невід’ємний 
фактор роботи інспектора. Адже будь-
яка процесуальна справа розпочина-
ється з інформації дільничного. Тож 
саме точна деталізація дільничного 
інспектора, можна сказати, є найпер-

шою сходинкою в процесі розкриття 
будь-якого злочину. Та основна мета 
специфіки діяльності «шерифа» – про-
філактична робота. «Працюємо перш за 
все не на виявлення, а на недопущення 
злочину», – зауважує Володимир Ярос-
лавович. 

Служба не з легких (знаємо, дово-
диться й добами перебувати в засідках 
для затримання злочинців, втручатися 
у не зовсім міліцейські справи та ін.), 
та незмінною є її суть – бути поряд із 
людьми і завжди приходити їм на до-
помогу. При такому напруженому ритмі 
діяльності міліціонерів, безумовно, по-
винен бути у них і надійний родинний 
тил, злагода в сім’ї, взаєморозуміння – 
чого й принагідно бажаємо всім служи-
телям правоохоронних органів. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Наш спокій – їхня робота
Діяльність правоохоронних 

органів визнана у світі 
індикатором стабільності 

в суспільстві. Важко 
переоцінити значення 

та важливість праці міліції 
для українського суспільства. 
Адже у них часто невдячна, 
складна місія – стояти на 
захисті людини і закону.

Розмова 
з Миколаєм

З «кольоровим» 
«Голосом народу» – 

у рік 2012-й

для юридичних осіб 
(індекс – 61367)
на 3 місяці – 17,01 грн.
на 6 місяців – 34,02 грн.
на рік – 68,04 грн.

Шановні колеги, друзі,
ветерани органів внутрішніх справ! 

Прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди 
професійного свята – Дня міліції України! Об-
рана вами професія – благородна і почесна, 
на вас покладена відповідальна місія – захист 
життя і здоров’я людей, прав і свобод грома-
дянина, інтересів держави і суспільства від 
протиправних посягань, ведення боротьби зі 
злочинністю, охорона громадського порядку, 
забезпечення безпеки.

Нехай же здобутки попередніх років стануть 
основою нових звершень у професійній діяль-
ності, а мужність і відвага ніколи не залишать 
вас.

Щиро зичу вам, вашим рідним, близьким міц-
ного здоров'я, миру, щастя, добра, злагоди.

Володимир БедрикіВський, 
заслужений юрист України, 
кандидат юридичних наук, 

генерал-полковник міліції

Засилаємо щедрі привітання із Днем народження 
заслуженому юристу України, 

кандидату юридичних наук, генерал-полковнику міліції 
Володимиру Володимировичу 

БЕДрИКІВсьКОмУ.
Зичимо нашому землякові, щоб його зріла життєва стежина 

стелилася колосками достатку, гронами визнання, зичливістю 
друзів і колег. Бажаємо, щоби Ваші повсякчасні зусилля на благо 
рідної Батьківщини та українського народу завжди були плідни-
ми й успішними, дарували Вам лише радість, задоволення. 

Здоров`я, миру, снаги й натхнення на щодень і на літа
                   З повагою – мешканці Чортківщини

Шановні земляки!
Вітаю вас із Днем святого Миколая – одним із 

найсвітліших і найрадісніших свят усього хрис-
тиянського люду.

З його приходом кожен із нас сподівається 
на якесь маленьке диво, здійснення заповітної 
мрії, що під силу лише святому. 

Тож напередодні свята св. Миколая сердечно 
бажаю вам, шановні краяни, здоров’я, добра, 
радості та великої духовної благодаті. Нехай 
щедрий святий принесе мир, щастя, злагоду ва-
шим родинам і благополуччя рідній Україні.

Володимир БедрикіВський, 
заслужений юрист України, 
кандидат юридичних наук, 

генерал-полковник міліції



N 51 (8335), 16 грудня 2011 року

На часі2
Вітання
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Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Політика

У райдержадміністрації

Понеділкова нарада у голови РДА розпочалася з бесіди 
про хліб насущний – інформував начальник управління АПР 
І.Бабій. Насамперед вів мову про досягнуту врожайність про-
відних культур у рослинництві, зазначивши невтішну зимівлю 
озимини (особливою тривогою в цьому контексті прозвуча-
ла 60-відсоткова цифра), відтак вдався до короткого аналізу 
в тваринницькій галузі – значно ширше про неї йтиметься 
в розрізі обласної наради-семінару з питань розвитку тва-
ринницької галузі на базі ПАП «Дзвін» за участі представ-
ників обласної влади, голів районних державних адміністра-
цій, районних рад, начальників управлінь агропромислового 
розвитку, управлінь ветеринарної медицини, котра відбу-
ватиметься наступного вівторка. Голова РДА Я.Стець уже 
вкотре наголосив на вкрай ретельному на фініші року об-
ліку поголів`я худоби в розрізі кожного господарства, села, 
двору. Принагідно було обговорено й питання участі аграріїв 
і переробників району в сільськогосподарських ярмарках у 
Тернополі (цієї суботи) та передноворічного в Чорткові.

Начальник фінуправління Г.Ізвєкова доповіла про очікува-
не виконання районного бюджету і знову стурбовано мовила 
про невиконання плану доходів Горішньовигнанською, Ко-
сівською, Нагірянською, Пробіжнянською, Ридодубівською, 
Угринською, Ягільницькою сільськими радами. Начальники 
відділів освіти, культури і туризму, охорони здоров`я, управ-
ління праці та соціального захисту населення Т.Яремко, 
Г.Чайківська, Я.Ратушняк, В.Цвєтков вели мову про поточні 
напрацювання та плани. Начальник відділу містобудування 
й архітектури Б.Дудяк висловив стурбованість, що генплани 
населених пунктів району формувалися ще у 70-х роках ми-
нулого століття, що тепер дає відчутні збої в роботі. Відтак 
із його ж зауважень розмова перейшла у площину вкрай не-
задовільних очисних споруд у місті – її підхопила головний 
санітарний лікар району О.Чайчук. Начальник відділу інфра-
структури П.Пустовіт інформував  про проплату за енергоно-
сії, начальник управління економіки Г.Мостовик – про підсум-
ки виробничої галузі: виконання передбачуваних показників у 
промисловості очікується на рівні 115,5 відсотка, в сільсько-
му господарстві – 104 відсотків, проблемною залишається 
спиртова галузь, недодають «Чортківський сирзавод», ДП 
«Чортківм`ясопром», Марилівський спиртозавод, ТОВ «Чорт-
ківський цукровий завод», «Біллербек Україна» перо-пухова 
фабрика.

Намітки гуманітарної галузі озвучив на загал заступник 
голови РДА з гуманітарних питань І.Стечишин. А палітра їх 
справді багата: очікується цілий спектр відзначень улюбле-
ного свята дітвори – Дня св. Миколая, а також новорічно-
різдвяних свят у районі та обласному центрі. Наступної неділі 
планується проведення благодійного заходу з метою збору 
коштів на потреби дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

Присутній на нараді начальник головного управління агро-
промисловго розвитку ОДА А.Хома намагався сконцентрува-
ти увагу на близькому вже завершенні року і з прикрістю кон-
статував, що наразі показники нашого району в переробній 
галузі занижені на 25-30 відсотків, що пропорційно залежить 
від рівня сільськогосподарського виробництва загалом.

Анна БЛАЖЕНКО

19 грудня – День адвокатури
На честь Дня адвокатури прийміть найщиріші привітання, 

побажання добра, міцного здоров’я, сімейного благополуч-
чя. Його величність Закон вашими устами повинен сказати 
рішуче слово, захистити демократичні права громадян, забез-
печити їм використання свобод, гарантованих Конституцією. 
Саме він, а не мінливі політичні вітри, повинен бути дорого-
вказом на професійному шляху, який ви обрали. Бажаємо вам 
щастя, здоров’я, родинного тепла і благополуччя, натхнення й 
успіхів у вашій нелегкій справі – забезпечення правопорядку 
в незалежній Україні. 

Нехай здійсняться найзаповітніші ваші мрії. Хай у ваших 
оселях завжди буде мир і злагода! Мудрості вам, лицарі пра-
ва, мужності й витримки у відстоюванні справедливості, не-
упередженості та непохитності. 

20 грудня – День міліції
Це професійне свято людей, яких просто не можна не пова-

жати. У працівників міліції – мужня та почесна професія. Вони 
оберігають від злочинних зазіхань мир та спокій співвітчизни-
ків, їхнє життя, здоров’я і майно, постійно захищають інтере-
си держави й суспільства. Переконані, що завдяки відпові-
дальному ставленню до службових обов’язків, вмінню долати 
труднощі та за умови всебічної підтримки з боку суспільства 
працівники міліції з честю виконуватимуть поставлені завдан-

ня зі зміцнення законності й правопорядку в Україні. 
Нехай важкий і почесний обов’язок озивається лише люд-

ською вдячністю, нехай береже вас доля від втрати товари-
шів. Бажаємо вам щастя, міцного здоров’я, родинного тепла 
та затишку, успіхів у службі, здобутків в ім’я України. Найкращі 
побажання вашим рідним і близьким, які поділяють труднощі 
вашого напруженого життя.

22 грудня – День енергетика
Переоцінити значення енергетики для повноцінної життєді-

яльності нашої держави важко. Від нас усіх, від організованої, 
чіткої роботи кожного учасника енергетичного процесу, зале-
жить надійне забезпечення електричною енергією наших спо-
живачів, а відтак – розвиток економіки та повноцінне життя 
українського суспільства.

З нагоди професійного свята бажаємо вам нових творчих 
злетів і здобутків, стабільної частоти в електромережах. Не-
хай мудрість і наснага енергетиків і в подальшому примножує 
могутність нашої незалежної держави, ім’я якій Україна. Зичи-
мо великого людського щастя, добра, достатку вам і вашим 
родинам.

Контроль
Контрольно-ревізійним відділом у Чортківському ра-

йоні на виконання звернення першого заступника Го-
лови Пенсійного фонду України В.О.Кравчука та плану 
роботи відділу на IV квартал 2011 року проводиться 
ревізія окремих питань фінансово-господарської діяль-
ності управління Пенсійного фонду України в Чортків-
ському районі в частині достовірності документів, що 
слугували підставою для призначення пенсії, допомог 
і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, за період з 1 січня 2009 року 
по 1 грудня ц. р.

У випадку наявності інформації щодо можливих по-
рушень при видачі відповідних документів прохання ін-
формувати відділ за адресою: м. Чортків, вул. С. Бан-
дери, 20 або за тел. 2-38-76.

КрВ в Чортківському районі

Законопроект «Про ринок земель», 
нещодавно ухвалений у першому чи-
танні, викликав у суспільстві напругу, 
що може перерости в серйозний соці-
альний конфлікт. Активними сторонами 
конфлікту можуть виступити діючі зем-
лекористувачі та влада. 

Перші за низькими цінами без кон-
кретних соціальних зобов’язань взяли в 
оренду в селян паї й за останні десять 
років значно примножили свої статки. 
Тільки одиниці з них нині почали ство-
рювати нові робочі місця в галузі пере-
робки й тваринництва, вкладати кошти в 
розвиток інфраструктури села. Влада з 
іншого боку, захищаючи інтереси вели-
кого олігархічного капіталу, прагне пе-
рерозподілити на його користь землі й 
таким чином забезпечити великому біз-
несу одне з найвигідніших капіталовкла-
день. Як сказав класик, «купуйте землю, 
її більше не виробляють».

Усі розуміють, що за сьогоднішнього 
скрутного становища селяни продава-
тимуть земельні паї за безцінь. Ціна ко-
ливатиметься в межах 300-600 доларів 
за гектар. Це влаштовує обидві сторони 
— думку й потреби селян до уваги не 
беруть.

Проект закону про ринок землі на ба-
гато запитань не дає відповіді. Навпа-

ки, створює механізми для маніпуляції 
та корупції в цій сфері. Так, норма про 
пріоритетне право держави на купів-
лю землі, вписана під тиском аграріїв, 
є прогресивною і потрібною. Але вона 
реалізована не буде, адже потребує 
резервування в бюджеті коштів. А сьо-
годні держава продає ліквідну влас-
ність — «Укртелеком», обленерго, щоб 
наповнити бюджет. Де візьмуть кошти 
для купівлі землі? Тим часом спритні 
чиновники за хабарі будуть оформляти 
відмови держави від пріоритетного пра-
ва купівлі землі на користь третіх осіб. 
А окрім цього, така норма не сприяти-
ме селянам отримати найвищу ціну за 

землю, оскільки пріоритетне право дер-
жави купувати паї не дасть їм вийти на 
вільний ринок. Цей механізм, швидше 
за все, буде використаний для стриму-
вання росту цін на землю в інтересах 
провладних олігархів.

Проект закону не дає відповіді, як 
селянину продати землю, якщо вже діє 
укладений на багато років наперед до-
говір оренди. Зрозуміло, що орендар 
добровільно відмовиться від оренди за 
умови, якщо селянин ґарантуватиме по-
дальший продаж землі лише орендарю і 
за ціною, що його влаштує.

На моє глибоке переконання, зняття 
мораторію та ухвалення Закону «Про 
ринок земель» у сьогоднішній редакції 
не сприятиме розвитку села. Його треба 
впроваджувати, як мінімум, коли країна 
відчує реальні кроки з боку влади щодо 
боротьби з корупцією й економічна си-
туація на селі покращиться. Це дасть 
змогу селянину обдумано приймати рі-
шення про продаж землі, створить умо-
ви для формування її реальної ринкової 
ціни продажу й оренди. 

Юрій ЧИЖмАрь, 
голова ОДА 2007-2010 рр.

Минулої середи, 7 грудня, фахівцями 
ДПІ у Чортківському районі було прове-

дено семінар для платників податків, які 
застосовують спрощену систему опо-
даткування. 

На зібранні роз`яснювали зміни, які 
відбулися у законодавстві щодо ви-

щезгаданої системи оподаткування. 
Бажаючих послухати нововведення у 
Податковому кодексі зібралось чимало. 

Розпочав роботу зібрання Б.Боднарук, 
голова комісії з проведення реорганіза-
ції ДПІ у Чортківському районі, перший 
заступник начальника Борщівської МДПІ. 
На семінарі було розглянуто такі питан-
ня: спрощена система оподаткування – 
2012 (Закон України від 4 листопада ц. 
р. за  № 4014-УІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування»); 
погашення податкового боргу по сплаті 
єдиного податку фізичними особами-
підприємцями; спрощена система опо-
даткування для юридичних осіб – 2012, 
а також заслухали звіт про реагування 
на звернення громадян.

Оксана сВИсТУН

Голова районної 
держадміністрації
Я.сТЕЦь

Голова 
районної ради

р.ЧОрТКІВсьКИЙ

Варто знати
Навчання підприємців

Ринок землі. Для чого поспіх?

Минулого вівторка наша позаштат-
на дописувачка, вчителька-пенсіонерка 
Ольга Ризак подала до редакції читаць-
кий запит від імені мешканців с. Со-
сулівка. «На засіданні колегії райдерж-
адміністрації (публікація у «ГН» № 5 
від 4.02.2011 р.) начальник головного 
управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації А.Хома у своєму 
виступі повідомив, що в 2011 році пе-
редбачена дотація селянам, які виро-
щують ВРХ (за корову – 5000 грн., за 
теля – 1000 грн.), – мовиться у запи-
ті. І далі: – Читачі, жителі с. Сосулівка 

(М.Гаджала, М.Мильо, М.Когут й ін.) 
цікавляться, куди й до кого звертатись, 
щоб одержати обіцяні кошти».

Запитання справді доволі актуальне: 
воно активно мусується не лише в се-
лянському гурті, а й неодноразово спли-
вало на поверхню в часі засідань колегії 
РДА. Порушують це болюче питання, як 
правило, виразники селянських громад 
– сільські голови. Піднімалося воно й на 
останньому засіданні колегії РДА напри-
кінці листопада ц. р. Присутній на за-
сіданні начальник головного управління 
ОДА А.Хома на запитання Бичківського 

сільського голови В.Драбинястого по-
яснив, що згадувана дотація, про котру 
на початку року йшла мова, як і питання 
загалом, що тоді перебувало на розгля-
ді в Кабміні, досі не зреалізоване, тобто 
непідкріплене фінансово. Натомість для 
селян наразі дійсна компенсація за при-
дбання доїльних апаратів за умови, що 
в особистому селянському господарстві 
утримується не менше трьох корів (і 
більше). Головний аграрій області за-
значив, що таку компенсацію в області 
вже одержали 120 особистих селян-
ських господарств. Тотожну інформацію 
редакція отримала і з уст начальника 
управління АПР РДА І.Бабія.

Запитуйте – відповідаємо
Як вже пішла корова, нехай іде й теля...

Фініш року: 
плюси та мінуси



І якщо донедавна пенсіонери ще так-
сяк стримували емоції, то тепер ви-
рували обурення й плюралізм. У той 
сумний день на велелюдній площі Чорт-
кова розвивались синьо-жовті прапори 
зі спущеною чорною стрічкою та плака-
ти із закликами.

До мітингуючих вийшли представни-
ки влади: очільник районної ради 
Р.Чортківський, його заступник Л.Хру-
ставка, заступники голови Чортків-
ської райдержадміністрації Р.Філяк та 
І.Стечишин. Розпочалося зібрання хви-
линою мовчання в честь пам`яті заги-
блих від чорнобильської катастрофи та 

тих, котрі померли, донедавна відстою-
ючи на мітингах справедливість.

В.Чепига – лідер пенсіонерів – де-
талізував економічну ситуацію в країні, 
яка чим далі стає критичнішою, мовляв, 
«… якщо Україна розкрадається наліво і 
направо, то де ж візьмуться кошти для 
бідного пенсіонера…». «Є закон про пра-
во доступу до інформації, – повідомляв 
п.Чепига, – та досі її приховують. Спли-
вають на поверхню «липові» посвідчен-
ня ліквідаторів аварії на ЧАЕС, «мертві 
душі», які отримали нечувані суми доплат 
до пенсії...». Повідомив виступаючий і 
про те, що на жодне звернення страй-
куючі не отримали конкретної відповіді, 
та й на захист пенсіонерів мало хто з на-
родних обранців поспішає стати. 

Член групи лідерів пенсіонерів-«чор-
нобильців» Л.Герас розповіла присутнім 

про свою несподівану сутичку з крива-
вим наслідком із С.Грицай, котра наразі 
є головою районної громадської орга-
нізації «Спілка Чорнобиль та інваліди 
Чорнобиля», висловивши ганебність п. 
Світлані за нечесність її дій. До речі, про 
усякого роду махінації на свою користь 
С.Грицай, яка, так би мовити, тягне ков-
дру на себе, підтвердив і голова райради 
Р.Чортківський, цілковито підтримавши 
одностайне рішення громади – обра-
ти комітет пенсіонерів-«чорнобильців» 
у складі довірених народом осіб, які 
справедливо й віддано відстоюватимуть 
права усіх. Також очільник райради за-

певнив чортківчан, що 
влада району безумовно 
підтримує та сприятиме 
правомірним діям пенсіо-
нерів у боротьбі за спра-
ведливість. 

В.Джумага – лідер пен-
сіонерів м. Заліщики – 
поділився інформацією, 
що на часі діється у їхньо-
му місті, закликаючи до 
об`єднання сил не лише 
«чорнобильців», а й вете-
ранів праці, осіб статусу 
«діти війни», «афганців», 
збираючи багаточисельні 

підписи на висловлення недовіри діючій 
владі країни, мовляв, «не ми розділили 
Україну на східну і західну».

Пристрасті розпалювалися, кожен із 
мітингуючих бажав привселюдно ви-
словити свої бачення та пропозиції. 
М.Садовський – юрист за освітою, ко-
лишній депутат районної ради, працю-
вав у слідчих органах – наголосив, що 
вина у такому нерівномірному розподілі 
коштів лягає лише на районне управ-
ління ПФУ, тому, згідно зі ст. 382  Кри-
мінального Кодексу України, прокурор 
району повинен порушити справу й при-
тягнути до відповідальності осіб, які не 
дотримуються законодавства на певних 
посадах. На що представник районного 
управління ПФУ категорично заперечи-
ла, мовляв, ПФУ є органом виконавчої 
влади і не може приймати рішення на 

свій розсуд, а лише дотримується за-
конів; виплачуються кошти в міру над-
ходження. На часі проводиться ревізія 
в райуправлінні ПФУ, результати пере-
вірки будуть оприлюднені. Слід сказати, 
дане повідомлення ще більше розворо-
хобило й без того обурених чортківчан.

Оплесками громада зустріла депута-
та обласної ради С.Барну, який довів 
до відома присутніх, що нещодавно у 
Тернополі відбулося засідання пред-
ставників близько одинадцяти партій, 
які виступили на підтримку страйкую-
чих. Пан Степан запевнив, що на сесії 
обласної ради (яка мала відбутися вчо-
ра, 15 грудня) він вручить голові облра-
ди свідчення осіб, яким перешкоджали 
зайти в приміщення Чортківського ра-
йонного управління ПФУ (після чого від-
булася сутичка з представниками пра-
воохоронних органів), для подальшого 
вирішення даної справи. А також, під-
тримавши правомірність усіх дій «чор-
нобильців», С.Барна пообіцяв озвучити 
на сесії вимоги пенсіонерів Чортківщи-
ни, адже депутатський корпус, мовляв, 
«не має права стояти осторонь проблем 
своїх обранців… і депутати повинні бути 
з народом…».

Пан Саварин, перейнявши слово, 
зачитав нове звернення до депутатів 
райради, не приховуючи презирства 
до більшості з них, зауваживши, що 
попередні вимоги громади Чортків-
щини проігнорувалися депутатами, які 
відмовилися включити питання щодо 
бездіяльності районної прокуратури в 
порядок денний сесії. «Отож, – акценту-
вав В.Саварин, – долі пенсіонерів, а за-
галом і людські, депутатам байдужі…». 
Опісля цього, можна сказати, втрутився 
на такі звинувачення Л.Хруставка: «Зро-
зумійте, кошти закладаються в Держбю-
джет України, і якщо він не профінансує 
ПФ України, то і сюди, до району, кошти 
не надійдуть. Запевняю, кожна сесія 
районної ради розпочинається саме з 
наболілих ваших питань щодо виплати 
пенсій, і такі звинувачення тут безпід-
ставні…». 

Ще довго тривали пересуди, пере-
мовки… хоча врешті-решт було вирі-
шено – поставити на центральній площі 
міста намет, де оргкомітет пенсіонерів-
«чорнобильців» матиме змогу ознайоми-
ти усіх бажаючих із заявами-вимогами 
та зібрати підписи у згоду протистояння 
несправедливості.

Опісля зібрання сивочола грома-
да урочистою ходою поклала квіти до 
пам’ятника жертвам чорнобильської ка-
тастрофи.

 Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Пригорща новин

РезонансТоп-тема

Грошей забракло
У текстурі однієї з апаратних нарад 

при голові РДА та в часі останньої сесії 
районної ради з вуст очільників управ-
ління Пенсійного фонду України у Чорт-
ківському районі прозвучало наступне: 
з червня 2010-го по серпень ц. р. за 
рішеннями судів у районі виплачено до-
плат 13556 особам на суму 182,5 млн. 
грн. А від вересня фінансування на ви-
плату пенсій за додатковими відомос-
тями за рішеннями судів відсутнє. Од-
нак – не з вини «пенсійників»: ними на 1 
грудня сформовано відомості на випла-
ту доплат за рішеннями судів на 33 млн. 
грн. (5891 пенсіонерові). Проте грошей 
на здійснення цих виплат, на жаль, на-
разі просто-напросто немає.

І хліб є, і цукор
Під час останньої апаратної наради 

у голови РДА начальник управління аг-
ропромислового розвитку Іван Бабій у 
рамках попередніх підсумків господа-
рювання в році, що минає (остаточні 
передбачаються у третій декаді грудня), 
інформував: урожайність зернових після 
збору кукурудзи у сухому зерні стано-
вить 41 центнер з гектара, щодо цукро-
вих буряків ця цифра складає 322,5 ц 
– за очікуваної 295. 

Скільки нас?
Кабінетом Міністрів України ще 28 

липня 2010 року прийнято розпоря-
дження «Про проведення у 2012 році 
Всеукраїнського перепису населення». 
Нині ж вже ведеться активна підготовка 
до цієї важливої в житті держави події. 

Адже переписи населення – головний 
засіб збирання основних статистичних 
даних про народонаселення та житло-
вий фонд, які мають за мету створення 
всеохоплюючого джерела статистичної 
інформації для планування економічно-
го й соціального розвитку, адміністра-
тивних цілей, оцінки умов життя, для 
дослідних робіт тощо. За інформацією 
начальника управління статистики у 
Чортківському районі Тетяни Старовойт, 
до збору попередніх даних у нас задіяно 
восьмеро реєстраторів.

 
Не гірша за «Свалявську»

Так поціновують мінералізовану воду, 
котра струменить із джерела в урочищі 
За рікою, угринці. За словами Угрин-
ського війта Василя Мельника, її було 
відрито абсолютно спонтанно ще 1993 
року, коли в Угрині відшуковувалися 
якісь природні копалини й було про-
бурлено свердловину завглибшки 110 
м. Відтоді й споживають селяни ту воду, 
котра виявилася помічною при печії, 
«вигнанні» камінців із нирок чи жовчно-
го міхура. Оцінили її врівні із закарпат-
ськими мінеральними, тією ж «Сваляв-
ською». А нині, кажуть, спливло на злобу 
дня питання пошуку інвесторів, аби до-
лучилися до промислових розробок із 
виробництва живильної джерелиці.

У полоні «павутини»
Схоже, Інтернет всеціло поглинає 

наші уподобання. Цікава інформація: 
лише Центром електрозв’язку № 7 цьо-
горіч, на противагу встановленню 177 
телефонних апаратів і 19 радіоточок, 

долучено до мережі аж 550 абонентів 
Інтернету – вже не мовлячи про тих, хто 
дістає доступ до всесвітньої «павутини» 
через бездротовий зв`язок.

Дарунок митця
Протягом тижня в Ягільницькому на-

родному музеї історії села експонується 
виставка робіт художника з Чорткова 
Петра Захарова, творчості якого було 
присвячено останнє в часі засідання 
клубу поціновувачів історії рідного краю 
«Музейні зустрічі» (очільник заслужений 
працівник культури України Степан Бу-
бернак). Тут побували вчителі та учні 
місцевої школи, громадськість села. 
Творча палітра майстра уміло переплі-
талася музичними заставками у вико-
нанні Андрія Канюса, Мар`яни Ляхович, 
Людмили Буряк і соліста народного 
аматорського ансамблю «Любисток» 
Сергія Винничука. Художник на згад-
ку про зустріч подарував свої картини 
школі та музею, одна з них відображає 
ягільницьку церкву. 

Дерево наших прагнень
Надзвичайно цікавим виявилося остан-

нє засідання клубу творчих особистостей 
при районному краєзнавчому музеї, ко-
тре, з «благословення» очільників клубу 
подружжя Ольги та Яромира Чорпітів, 
майстерно вела психолог ДНЗ № 7 Тетя-
на Павлюк. Членам клубу пропонувалися 
вирішення різних ситуацій саме стосовно 
творчих особистостей, а відтак їх наміри 
щодо самореалізації «розрослися» буй-
ною кроною дерева на стенді.   

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО

Важке і болюче питання поставив добродій О.Казьва 
в статті “Не забули. А чи пам`ятаємо?” про нашу багато-
страждальну націю. Хотілося б, щоби прочитало цей докір 
якнайбільше людей. “Невже нація настільки хвора чи стався 
якийсь незворотний генетичний збій, що ми як народ при-
речені на вимирання чи “розчинення” в інших націях?” – із 
болем у серці пише пан Олександр. Я не претендую на іс-
тину. Лише кілька міркувань. 

Так, це дуже болюче питання. Воно терзає душі багатьох 
українських патріотів, особливо тепер, коли народ добро-
вільно віддав владу в руки тим, кому наша незалежність ні-
чого не значить. Як це могло статись? Чому наші політики, 
які вважають себе патріотами, за вказівкою російського пре-
зидента не допустити “націоналіста Ющенка” вдруге стати 
президентом України дружно його підтримали? Чому мов-
чала українська еліта, яка виборювала незалежність? Багато 
“чому?” слід поставити кожному тодішньому кандидатові в 
президенти. Не Україна і люди їх цікавили, а власні амбіції! 
Націоналістичні організації, братство ОУН – УПА звернулися 
до Тягнибоки, Яценюка, Костенка з проханням підтримати 
В.Ющенка. Не послухали. Пройшло два роки. Чи змінились 
політики, порозумнішали? На жаль... Політична незрілість 
призвела до такого стану. Про це свідчить прийняття “спіль-
ного” Закону про вибори. О.Тягнибок прийняття цього зако-
ну назвав зрадою і раптом – єднається з ними. Яценюк кри-
чав про відкриті списки, зняття недоторканності та ін. А за 
що голосував? Що можна сказати про людину, яка “читала” 
цей закон, але не бачила, що в ньому немає відкритих спис-
ків, механізму відкликання депутата, що народний обранець 
повинен володіти державною мовою. А навіщо їх аж 450? Та 
ще половина з них – мажоритарники, для яких на місцях по-
трібні офіси для консультантів, тобто додаткові витрати.

Невже вам не надоїло слухати тих крикунів? Спрацював 
інстинкт самозбереження? А це значить, що в державі нічо-
го не змінилось. Усі вони однакові – не про Україну і народ 
думають, а про “місце під сонцем”. Звідки вони такі? Та з 
минулого “світлого майбутнього”, де була “каста недотор-
канних” і “ґвинтики”! Для перших все: спецмагазини, бази, 
спецлікарні... Для других – фуфайка, кирзові чоботи або ґу-
маки і робота, та ще й горілка для “веселої жізні”. От і пер-
лись в партію, щоби піднятись над “ґвинтиками”. Недаремно 
партквиток народ назвав хлібною книжечкою. Тепер нічого 
не змінилось: є закон про службовців із високими окладами і 
пенсіями, є закон “для бувших”, який називається “За заслу-
ги перед Україною”, а решті – споживчий кошик і мінімальна 
зарплата. От і пруться в політику, вишукуючи місця. Ідея – це 
для них другорядна справа.

А ще страх, про який Ви, пане Олександре, пишете. Оцей 
страх виробив у людей поведінку за принципом “хай хтось, 
аби не я” або “моя хата скраю, я нічого не знаю”. Але...

Українська нація своїм корінням сягає в далекі дохрис-
тиянські часи. Вона утворила могутню українську державу 
– Київську Русь на великих просторах Богом даної щедрої 
української землі. Тому зазнаємо нашестя багатьох понево-
лювачів. Але натхненний Божою благодаттю народ створив 
багатющу культуру з українським духом, зберіг власні тра-
диції, народні пісні й думи, вільний дух козацтва, вистояв, 
не зламався.

І так буде завжди, народ не “розчиниться” в інших наці-
ях, бо ніколи не зникне високохудожня українська культура, 
“наша пісня не вмре, не загине”, а вільного духу людини 
жодній владі не подолати, якою жорстокою вона не була би. 
Доказом цього є минуле століття, яке розпочалось “Само-
стійною Україною” М.Міхновського, а закінчилось прийнят-
тям незалежності. 

Завдяки п. Кравчуку в 1991 р. не відбулися вибори до Вер-
ховної Ради, тому не відбулася люстрація. І та більшовицька 
буржуазія, залишившись при владі, розграбувала державу. 
Міняють партії, пруться до влади, по-радянськи “дбають” 
про народ, а самі обкладаються триметровими мурами. Не 
забувайте, “друзі народу”, що будуть нові Довбуші й Карме-
люки, які згадають про вашу “любов” до народу.

Чого нам, українцям, бракує – це ґонору (!). Прикро ба-
чити і чути, як ображають нашу мову, українських патріотів 
всілякі “зеленські”, а обивателі слухають і регочуть. Або при-
їде Кіріл і проповідує: “Мы едины, мы все русские”. А ми 
мовчимо. Влада втратила віру в народу, ніхто не вірить у їхні 
обіцянки, дає задній хід, бачачи, що втрачають свій електо-
рат. Якщо не випустять великомучениці Юлі, “Батьківщина” 
розлетиться. Поки що її підтримують колишні комсомолки: 
“Юле волю!”, бо вона боролась проти “помаранчевих” і “на-
ціоналіста Ющенка” разом із комуністами, регіоналами, лит-
винівцями (згадайте, як знімали міністра В.Огризка).

Яценюкові й Тягнибокові Ю.Тимошенко не потрібна, бо 
вони посягають на електорат “Батьківщини”. 

Закон про вибори президент ще не підписав і хтозна, чи 
підпише.

Я не вірю в те, що президент щиро хоче завести Україну в 
Європу. Бо на Митний союз вже працюють дванадцять підко-
місій, виконуючи програму Путіна, мета якої – Євроазійський 
простір від Лісабона до Владивостока – нездійсненна мрія 
вождів пролетаріату, – а зверху Путін. Перший етап цієї про-
грами вже Азаров підписав – зона вільної торгівлі з СНД.

Сподіваюсь, що до виборів люди прозріють і оберуть 
український парламент. Оберуть тих, хто ділом творив укра-
їнську Україну, цінував українські традиції, відкривав архіви, 
пошановував полеглих у боротьбі за волю України, тих, що 
загинули в тяжких муках у часи Голодомору, вів Україну в 
коло європейських держав.

Оберемо тих, хто все робить, щоби не пролилось ні краплі 
людської крові, а не крикунів-обіцяльників. 

Слава Україні!
роман КрИТЮК,

с. Стара Ягільниця

То що ж ми 
за народ такий?

«Єднаймося, українці…
… бо ж не натовп ми, а громадяни незалежної держави, 
яким випала нелегка доля – виборювати свої права» – 

під таким закликом уже вкотре розпач привів пенсіонерів-
«чорнобильців» Чортківщини до адмінбудинку районної ради. 

минулої середи, у День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕс, зібралася сивочола 

громада, щоби висловити свою недовіру органам влади 
щодо несправедливої виплати, точніше – невиплати 

пенсій за рішеннями суду. 
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Ювілей

Пошта Час місцевий

Цих грудневих днів, напередодні свят, 
відзначила своє 50-річчя Чортківська 
ЗОШ-інтернат І – ІІІ ст. На свято завіта-
ли голови райдержадміністрації Ярослав 
Стець та районної ради Роман Чортків-
ський, заступник голови РДА з гумані-
тарних питань Іван Стечишин, начальник 
відділу освіти Тетяна Яремко, директори 
шкіл міста. З далеких і близьких доріг 
прибули випускники, щоби зустрітися з 
юністю. Школа має гарний доробок. Се-
ред тих, хто навчався в її стінах, міністр 
житлово-комунального господарства, 
народний депутат України, губернатор 

Сумської області Павло Качур, редактор 
каналу ICTV Віктор Сорока, кореспон-
дент газети «Сільська правда» Ярос-
лав Бачинський, провідний спеціаліст 
агрохолдингу «Мрія» Віктор Кузьмак, 
викладач Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича Дмитро 
Куб`як.

Для всіх випускників, доля яких була 
непростою, зустріч із вчителями, ви-
хователями стала хвилюючою. У сті-
нах школи-інтернату їм давали тепло, 
увагу, якою вони були обділені вдома. 
Багато слів подяки пролунало на адре-

су В.В.Дубини, С.І.Чумак, М.В.Виклюк, 
С.М.Гнюса, Г.В.Квас, які були й зали-
шаються для колишніх учнів мірилом со-
вісті та честі. Усі були вражені теплом, 
затишком від свята великої інтернат-
ської родини. За словами одного з ви-
пускників, «50 років для історії небагато, 
а в людському житті визначний відлік». 
Школа прожила його достойно, має чим 
пишатися. Вірмо, що і в майбутньому до 
неї навідуватимуться ті, хто садив перші 
деревця, хто зробив її окрасою міста. 
Тож з ювілеєм тебе, рідна школо!

марія ГОрЛОВА, 
вчитель української мови 

та літератури

На зачин урочистої імпрези голова 
районної ради Роман Чортківський у 
вітальному слові окреслив коло пред-
ставників органів місцевого самовряду-
вання на Чортківщині чисельністю понад 
800 осіб. Територіальні громади, зазна-
чив, злучені в 43 сільських, одну селищ-
ну та одну міську ради. І, хоч рік, що 

минає, виявився доволі складним, по-
при труднощі забезпечено чимало по-
зитивних змін у житті громад. Цьогоріч 
затверджено герб і прапор Чортківсько-
го району. На батьківщині автора наці-
онального гімну Степана Чарнецького, 
в с. Шманьківці, дано старт регіональ-
ному фестивалю мистецтв «Червона ка-
лина». Всі населені пункти району (пе-
редовсім центральні вулиці) практично 
освітлено. В рамках відзначення 70-их 
роковин подій у Чортківськиій тюрмі та 
уманської трагедії зібрано 20 тис. грн. 
на спорудження пам`ятного знака в 
Умані. Спортивний комплекс у с. Біла, 
оновлений фасад Ридодубівської ЗОШ,  
зразкові кладовища у с. Свидова, Му-

хавка, Пастуше, споруджений силами 
громади храм у с. Нагірянка – далеко 
неповний перелік цьогорічних напра-
цювань, котрими «пройшовся» у слові 
голова районної ради. Часом позитив-
них перемін нарік сьогодення й голова 
райдержадміністрації Ярослав Стець, 
виокремивши поміж перелічених спо-

рудження у с. Товстеньке майбутнього 
заводу крохмалопродуктів, де перед-
бачається створення численно робочих 
місць, розгортання високотехнологічно-
го виробництва. «Хай нас політика не 
роз`єднує, партії не ділять, – закликав. 
– Єднаймося заради майбутнього Чорт-
ківського краю, його історії». 

Розпорядження голови районної ради 
про підведення підсумків із благоустрою 
та підтримки громадського порядку ого-
лошував голова конкурсної комісії, за-
ступник голови районної ради Любомир 
Хруставка, а очільники представницької 
та виконавчої гілок влади району вру-
чали очільникам громад-переможців – 
Білівському (І місце), Джуринському (ІІ), 

Староягільницькому (ІІІ) сільським голо-
вам Володимиру Шматьку, Оресті Бла-
женко, Петрові Ревуцькому Дипломи та 
цінні подарунки. В різних номінаціях від-
значені й Нагірянський, Пастушівський, 
Палашівський, Звиняцький, Улашків-
ський сільські голови Петро Головаць-
кий, Петро Бортняк, Нестор Слободян, 
Надія Безушко, Ольга Дмитрук. Грамоту 
начальника Тернопільського гарнізону 
за військове виховання молоді одер-
жав Косівський сільський голова Андрій 
Бідочко. До слова, відповідних відзнак 
удостоєні війти Чортківщини й трьома 
днями раніше на урочинах у переддень 
святкування місцевого самоврядуван-
ня в Тернополі: Грамот обласної ради 
Угринський та Бичківський сільські го-
лови Василь Мельник і Володимир Дра-
бинястий, Грамоти ОДА – вже згадува-
ний Володимир Шматько (с.Біла).

Депутат обласної ради, голова по-
стійної комісії з питань бюджету Олек-
сандр Стадник передав представникам 
народовладдя вітання голови облас-
ної ради Олексія Кайди; Чортківський 
міський голова Михайло Вербіцький 
до щирих побажань день у день за-
робляти повагу від людей додав ще й 
чимало почесних і фінансових відзнак. 
Мав слово депутат міської ради, ди-
ректор державного медичного коледжу 
Любомир Білик, традиційно поєднавши 
його з привнесеним зі стін свого вишу 
музичним вітанням; начальники відділів 
культури і туризму Галина Чайківська, 
охорони здоров`я Ярослав Ратушняк, 
освіти Тетяна Яремко, молоді та спор-
ту Олег Галущак і вітали, й номінували 
представників органів народовладдя за 
помічені здобутки. А почесний столич-
ний гість, котрому, власне, складали 
вдячність учасники зібрання, що якраз 
завдяки йому й набрало такої урочис-
тості й вишуканої піднесеності, заслу-
жений юрист України, кандидат юри-
дичних наук, генерал-полковник міліції 
Володимир Бедриківський водночас із 
вітанням від Тернопільського земля-
цтва у Києві, побажанням звершення 
усіх сподівань вдарував голові районної 
ради та міському голові копії Бучацько-
го Євангелія.

Опісля того, як залу полонили життє-
стверджуючими емоціями доморощені 
майстри вокалу й танцю, винуватцям 
урочин було припіднесено дарунок на-
правду неоціненний. Упродовж трьох 
годин дарували високе й напрочуд 
близьке народові мистецтво народні 
артисти України Мар`ян Гаденко (на-
рікши присутніх у залі «поводирями й 
апостолами, що ведуть до світла й те-
пла»), Гриць Драпак (неперевершеним 
виконанням гуморесок надавши всім 
можливість «відірватися» наповну) та 
Павло Дворський (виконані  оксамито-
вим тембром його «Смерекова хата», 
«Будуймо храм», «За Україну» й ле-
гендарна «Червона рута» здійняли під 
склепіння зали наче аж видиму ауру 
напрочуд позитивних емоцій). А допо-
внювала загальний настрій влаштова-
на у фойє РБК виставка художніх робіт 
майстрів фотооб`єктива краю, злучених 
осередком НСФХУ.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Моє село – 
маленька батьківщина

На таку тему нещодавно у нашій школі педагогом-
організатором Н.Маковецькою проведено районний 
семінар педагогів-організаторів. Були присутні мето-
дист РМК С.Петрів і методисти палацу дітей та юнацтва 
О.Лижечка та Н.Музичка. Відбувся тренінг «Які ціннос-
ті є найважливішими для сучасної молодої людини» з 
учнями 8-10 класів. Червоною ниткою семінару стала 

участь у ньому заслужених журналістів України з м. Бор-
щів, вихідців із нашого села П.Довгошиї та М.Довгошиї-
Фафруник, які дослідили й описали походження та 
історію села у ґрунтовній ілюстрованій книзі «Магія 
Чорних кінців». На семінарі виступили директор школи 
Г.Клапків, вчитель ОХЕ Н.Равлюк, сільський художник-
різьбяр М.Ляхович. Учениця Т.Кучмій зустріла гостей 
семінару короваєм. Звучали вірші про село, вітцівщину; 
линули й пісні про рідний край, школу у виконанні учнів 
різних класів. Співав і випускник школи, студент Тере-
бовлянського вищого училища культури О.Звольський; 
а скільки було показано запальних народних танців. За-
кінчилося свято піснею «А ми бажаєм вам добра».

Ольга ОрЕЛ, 
заступник директора з навчально-виховної роботи 

Чорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ст.

«На вістрі полум`я свічі»
Скотилася сльозина Україні на щоку... До річниці від 

дня народження легендарного співака Назарія Яремчука 
відбулося засідання методоб`єднання з музики у Горіш-
ньовигнанській ЗОШ І – ІІІ ст., організатором якого став 
учитель музики С.Школьницький. Про нелегку долю спі-
вака, який здійняв пісенне небо над нами, про його без-
межну любов до рідної землі й народу була розповідь 
вчителя, яка торкнулася душі кожної присутньої людини. 
І здавалося, що сам Назарій побував із нами. Про любов 
до рідної землі, до рідного народу, яка була глибинною 
та всепоглинаючою, знайомили присутніх ведучі свята 
С.Романський та О.Смотрич. Назарієві пісні прозвучали 
у виконанні І.Присяжної, Л.Макух і шкільного квартету 
(З.Петрас, Т.Вусатої, А.Маринюк, І.Присяжної). Картини 
короткого, як спалах блискавки, життя Назарія Яремчука 
пропливали перед присутніми, коли звучала поезія. А 
пісня «Родина», що злинула у виконанні вчителя – орга-
нізатора імпрези, – стала символом єднання української 
сім`ї та всього народу як однієї родини. 

Ти нині іменинник в нас, Назаре,
Та тільки, знаєш, – радості немає,
Бо іменини, брате, ці – без тебе,
І за вікном – зима, й в душі – зима...

Оксана смОТрИЧ, 
від учнів 11 класу 

Горішньовигнанської ЗОШ І – ІІІ ст.

«Козацькому роду – 
нема переводу!»

Під таким гаслом проходили щорічні військово-спортивні 
змагання серед шкіл Чортківського району. Відбувалося 
дійство у спортивному залі ЗОШ №7 м. Чорткова, так як 
попереднього року переможцями цих змагань були саме 
учні цієї школи. Організаторами виступили відділи освіти, 
у справах молоді та спорту РДА. А головним суддею став 
С.Дудник – вчитель ДПЮ та цивільної оборони. Змагалися 
учні 19 (!) шкіл району. Спочатку суддівський комітет про-
вів жеребкування. Вітальне слово мав начальник відділу у 
справах молоді та спорту РДА О.Галущак. Відтак капітан 
команди ЗОШ № 7 Олег Кулик під супровід гімну урочис-
то підняв синьо-жовтий стяг. Уперта боротьба за призові 
місця точилася від першого до останнього конкурсу. Та 
переможцями у восьми видах спорту стали: лазіння по 
канату – Б.Регейло (Косів); підтягування на переклади-
ні – М.Варенко (ЗОШ № 4); згинання-розгинання рук на 
брусах – М.Сусяк (ЗОШ № 5); армреслінг – Федчишин 
(Ягільниця); штрафні кидки – Я.Федорів (Улашківці); під-
йом переворотом – О.Рясенко (ЗОШ № 5); стрільба – 
С.Зелінський (Колиндяни). Але головне питання тримало 
інтригу до самого кінця. Судді провели певні підрахунки 
та назвали трійку лідерів. ІІІ місце завоювала ЗОШ № 4! 
За крок до перемоги були господарі цьогорічних змагань, 
вони вибороли друге місце. А «золото» взяли косівчани. 
«Я вражений, – сказав по закінченні змагань їх головний 
суддя. – Більше 35-ти років очолював команду, та вона 
завжди вигравала. А цього року ми – другі. У фізичному 
розвитку додали сільські школи, особливо відзначилися 
учні шкіл Ягільниці, Улашківців, Росохача». 

Тарас ЗАЯЦь, 
учень 10-А класу ЗОШ № 7

Джерела, що живлять потужну ріку

Притягуюче тепло

Та ріка іменується демократією. минулої п`ятниці районний 
будинок культури ім. К.рубчакової направду уособив в 

собі представництво достеменно всіх-усіх куточків району, 
злучивши воєдино в урочистому зібранні як очільників 
територіальних громад, так і депутатів різних рівнів.
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Сокровенне

Звичаї Об`єктив
Чоловіки є чоловіками: скільки поруч жінок 

на всяк смак, а однієї таки забракло: 
і коли ж то прийде? Уже би пора...

Холодний осінній підвечірок... Люди 
з поспіхом намагаються добратися до 
своїх домівок, поглядом шукаючи по-
трібний їм автобус, щоб якнайшвидше 
зайняти у ньому вільні місця для сидін-
ня. Кожен їде додому, вимучений не-
легким робочим днем, і думає, як би 
найшвидше дістатися отого бажаного 
вогнища, випити гарячого чаю, просто 
зігрітися. 

Й ось прибув такий бажаний автобус. 
Люди чимшвидше намагалися потра-

пити всередину, щоби заховатися від 
холоду, від утоми, сісти на пасажир-
ське сидіння. Автобус виявився вщент 
наповнений людьми. Їм було байдуже, 
сидітимуть вони чи усю дорогу стояти-
муть, адже головне – добратися домі-
вок. Хтось хоче усамітнитись, спершись 
на холодне вікно, намагаючись побачи-
ти щось надзвичайне. А якийсь чоловік 
жартома вирішив позалицятися до чу-
жої жінки. Вона не захотіла відповідати 
йому взаємністю й суворо попросила 

не чіпляти її. Цю невеличку сценку з за-
хопленням спостерігали всі пасажири 
й усмішка ще довгий час не зникала з 
їхніх стомлених облич, на мить забули 
про втому.

І ось така очікувана зупинка… Дім, де 
чекають рідні, друзі. Такий бажаний за-
тишок, тепло…

Оксана ФЕДьКІВ, 
студентка ІІ курсу філологічного 

факультету (спеціальності «Журналіс-
тика») Тернопільського національного 

педуніверситету ім. В.Гнатюка

Упізнаєте самісіньке серце Чорткова? Так-так, не стинайте 
спересердя плечима, це – вид на костел отців-домініканців 
ім. св. Станіслава. Світлина датована 1901-м (!) роком, отож, 
їй – 110 літ. А будівля нинішнього костелу, як свідчить історія, 

виросла десь опісля 1910-го. Тому-то й не впізнаємо візитів-
ку й ошатну гордість старовинного Чорткова. Та й транспорт 
тут явно не сучасний – фіри, запряжені кіньми. Однак тією ж 
бруківкою, котрою нині простуємо ми, йдуть-прямують наші 
вже далеченькі предки – також квапляться у якихось своїх, 
ще на світанні ХХ сторіччя, нагальних справах...

Минулого випуску «Посиденьок» було вміщено фотозні-
мок, на якому «відпочивають» по-
між зібраних дарів поля розкішні 
великі помаранчі. Й ось що угле-
діла за кадром постійна «дешиф-
рувальниця» запропонованого 
Марія ТОРКІТ:

Зупинились на картині
Жовті гарбузи і дині.
Цей врожай всі оглядають
І потроху забирають.
І дівчата оглядали,
По гарбузові собі взяли.
Шановні хлопці-козаки!
Наречених поважайте,
З квітами їх зустрічайте,

Будьте вірними завжди,
Щоб на сватання не під-

несли 
Вам ці гарбузи.
Такі родить жовта диня,
Гарбузова господиня.
А ще одна наша читач-

ка, зі с. Біла, котра лиш 
зазначила початкові літе-
ри свого імені-прізвища 
– І.Н., означила побачене 
кількома словами: «Чи-
єсь помаранчеве «щастя», 
вочевидь, маючи на увазі 
насамперед той же давній 
народний звичай – підно-
сити нелюбові, що свата-
ється, гарбуз-відмову.

А нині пропонуємо до 
розгадки черговий дотеп. 
Міркуйте, домислюйте! Че-
каємо вигадкових бачень.

Вечорниці – це розважальне дій-
ство, що притаманне виключно нашій 
українській культурі. Жоден народ не 
має їм аналогів. Саме українськими 
вечорницями вирішили гімназисти 
віддячити їхньому волонтеру Корпусу 
Миру зі США – міс Шелбі Лейн. Адже 
завдяки їй було створено «Молодіжну 
газету Чорткова», організовано без-
ліч культурно-масових заходів, кожен 
учень отримав масу задоволення та 
незабутніх вражень. Святкове дій-
ство відбулося першго зимового дня 
в актовій залі Чортківської гімназії ім. 
М.Шашкевича. Підготовкою до нього 
керувала викладач вищої категорії ан-
глійської мови Ірина Петрівна Чепига. 
На вечорниці було запрошено увесь 
педагогічний колектив гімназії. Активну 
участь у дійстві брали учні одинадця-
тих класів.

Святкування розпочалося піснями 

«Цвіте терен», «Їхав, їхав козак міс-
том». Тут лунали побрехеньки, жарти, 
хлопці «калиту кусали», з дівчатами на-

родні танці танцювали. Безпосереднім 
учасником вечорниць була міс Лейн 
(на знімку в центрі). Вона продемон-
струвала присутнім своє вміння танцю-
вати «канаду». А закінчилось дійство 

подякою учнів викладачеві-волонтеру 
за її активну участь у шкільному жит-
ті, за те, що стала їхнім другом. Потім 
були спільні світлини.

Ось так-от вміють молоді українці 
прощатися із закордонними друзями.

максим ПЕТрЕНКО, 
учень 11-го класу 

гімназії ім. М.Шашкевича
Фото Наталії ВЕЛИКОБОрЕЦь

Із п. Марією доля звела абсолютно 
спонтанно – вона надіслала до редак-
ції вірша на доволі актуальну тему щодо 
вимушених вояжів наших ближніх до 
ближнього та дальнього зарубіжжя у 
пошуках згорьованої копійчини. А не-
щодавно завітала й сама – услід за тим 
листом. І розповіла, що таку тему діста-
ла намір викласти на папір опісля траге-
дії, котра непрохано загостила в її роди-
ну, – трагічної загибелі на чужині батька 
сімейства. Тому й вирішила словом 
спробувати хоча би нагадати й переда-
ти почування відірваних від вітцівщини й 
загнаних на чужину синів і доньок своєї 

Батьківщини.
Пані Марія родом зі с. Великі Чорно-

кінці й, хоча вже 40 літ живе у Тернополі 
(довгі роки працювала на «Текстерно»), 
щороку літо разом із чоловіком про-
водить в отчій хаті, котра нестримно й 
щемко манить і вабить її до себе. А за-
раз – фрагмент вірша.

Задумайся, наш народе,
Наші українці,
Приїжджайте чимскоріш
В село Чорнокінці.
Де родилися й зростили
Ви своє малечко,
Приїжджайте чимскоріш

У своє гніздечко.
Бо настане час смутний
(А до того йдеться),
Що забракне українців, 
Щоб землі вклониться,
На якій повиростали
Ви і ваші діти,
Де батьки не дочекались,
Втомились глядіти
Й виглядати з чужини
І сина, і доньку,
Не забудьте, пам`ятайте
Рідную сторонку!

марія ГОЦКО, 
с. Великі Чорнокінці

Що б це значило?

Ретро
Коли костел ще був старий

Із давніх-давен славилася Україна та-
ким звичаєм, як ворожіння у ніч на Ан-

дрія. Цю давню традицію – прекрасний 
витвір людської фантазії – не призабули 

у коледжі Чортківського інституту під-
приємництва та бізнесу Тернопільсько-

го національного економічного універ-
ситету. Андріївські вечорниці, що сіяли 

калейдоскопом українських традицій, 
світилися оберегами пам’яті рідно-
го народу, направду не будуть забуті 
юними студентами коледжу, нестимуть 
упродовж життя невичерпне джере-
ло духу та трепетний вогник у серці за 
звичаї, які сягають корінням прадідів-
ського роду. Під егідою куратора групи 
І курсу навчально-освітнього закладу 
Х.Ходоровської юнаки та дівчата стали 
героями Андріївських вечорниць зі всі-
ма похідними цього свята: ворожіння, 
ткацтва, вишивання, ліплення варени-
ків, жартів і співів. Директор коледжу 
Чортківського інституту підприємни-
цтва та бізнесу Тернопільського наці-
онального економічного університету  
Т.Жовковська, немов дбайлива матір 
для своїх вихованців, залюбки веде їх 
сторінками молодості матерів і бабусь. 
Не дає забувати традицій вкраїнського 
народу, який прекрасний своєю духо-
вністю. Своїм власним прикладом Те-
тяна Тарасівна збагачує звичаї краю, 
бережливо передає юному поколінню. 
Андріївські вечорниці життєдайним про-
менем зігріли душі юнаків і дівчат, які 
щойно стали на стежинку дорослого 
життя й невміло, так щиро і по-дитячому, 
в хороших українських традиціях, праг-
нули знайти вияви любові, ніжності, вза-
ємності...

Ірина ГУЛьКА

У ніч на Андрія…

Вечорниці як прощання

«Повертайтесь до рідного дому!»

Побачене

В автобусі

Ведуча сторінки Анна БЛАЖЕНКО,
фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

ПОСИДЕНЬКИ
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Заувага

Нове

Юстиція інформує

ЗНО

Новий Митний кодекс вмістив у собі 
положення, які раніше були в різних за-
конах і підзаконних актах. Новий Кодекс 
побудований за принципом «максималь-
ної прямої дії». Він передбачає прийняття 
мінімальної кількості постанов Кабміну 
та наказів міністерств. Відтепер підпри-
ємець відкриватиме один документ і ма-
тиме можливість віднайти в ньому повну 
інформацію про імпортно-експортну опе-
рацію; матиме змогу прорахувати, скіль-
ки часу йому знадобиться на доставку 
товарів, їх митне оформлення, які подат-
ки потрібно буде сплатити.

Новий Митний кодекс:
– дозволяє використовувати електро-

нне декларування всім бажаючим підпри-
ємцям без будь-яких обмежень та в усіх 
митних режимах;

– визначено вичерпний перелік доку-
ментів, потрібних митниці для митного 
оформлення;

– передбачено подання разом із мит-
ною декларацією лише рахунку або ін-
шого документа, який визначає вартість 
товару, та декларації митної вартості; 
інші документи, необхідні для здійснення 
митного контролю й оформлення товарів, 
декларантом не подаватимуться;

– час митного оформлення однієї 
імпортно-експортної операції скорочу-

ється з 24 до 4 годин;
– підприємці матимуть змогу само-

стійно фіксувати в електронних системах 
митниці дату й час подання ними митної 
декларації;

– підприємець за своїм бажанням 
може задекларувати всі ці запчастини за 
одним товарним кодом, якому відповіда-
тиме найбільша ставка мита;

– дозволяє підприємцям самостійно 
обирати митницю, в якій вони деклару-
ватимуть товари;

– звільняє від відповідальності підпри-
ємців за допущені ними ненавмисні по-
милки; запроваджено врегулювання пи-
тань порушення митних правил на основі 
компромісу;

– дикриміналізовано товарну контра-
банду, тобто переведено її з розряду 
кримінальних злочинів до складу адміні-
стративних правопорушень;

– скорочено перелік видів порушень 
митних правил і переглянуто стягнення, 
які застосовуються за їх вчинення; 

– суттєво розширює права підприєм-
ців у частині оскарження рішень, дій та 
бездіяльності митних органів та їх поса-
дових осіб.

Право митниці здійснювати митний 
контроль після закінчення експортно-
імпортної операції підприємця – це су-

часний і загальновизнаний світовий шлях 
до спрощення митного оформлення. 
Маючи можливість перевірити операцію 
підприємця після її здійснення, товари 
не затримуватимуться на митниці в очі-
куванні закінчення перевірки, а швидко 
пропускатимуться.

Новелою Кодексу є визначення прави-
ла, за яким шкода, завдана підприємству 
неправомірними діями посадових осіб 
митного органу під час проведення пере-
вірки, відшкодовується за рахунок коштів 
державного бюджету в порядку, встанов-
леному законом.

Позитивні аспекти для громадян
Громадяни матимуть право ввозити на 

митну територію України товари на за-
гальну суму:

– до 300 євро – у міжнародних пошто-
вих і експрес-відправленнях (поріг збіль-
шено з 200 до 300 євро);

– до 1000 євро та вагою до 50 кг у руч-
ній поклажі – без сплати будь-яких по-
датків на товари (поріг збільшено з 200 
до 1000 євро);

– від 1000 євро до 10000 євро – зі 
сплатою ввізного мита у розмірі 10 від-
сотків і ПДВ у розмірі 20 відсотків (змен-
шена загальна ставка мита – з 20 до 10 
відсотків);

– понад 10000 євро – в порядку, пе-
редбаченому для суб’єктів ЗЕД (поріг 
збільшено з 1000 до 10000 євро)

Іван БЕсПОПОВЦЕВ,
начальник митного 

поста «Чортків»

Наказом Чортківського районного управління юстиції 
від 21 листопада ц. р. за № 98-з легалізована шля-
хом письмового повідомлення про утворення первин-
на партійна організація № 1 села Коцюбинчики Партії 
регіонів.

Митний кодекс: позитивні 
аспекти для суб`єктів ЗЕД

Водночас із цим нагадуємо, що, за-
хоплюючись радісними святковими кло-
потами, не слід забувати про заходи 
безпеки. По-перше: для зручності та 
безпеки встановлюйте ялинку на надій-
ну підставку так, щоби вона не заважа-
ла евакуації людей на випадок пожежі. 
Для ілюмінації використовуйте лише 
гірлянди заводського виготовлення, за-
здалегідь перевіривши їх справність. У 
громадських місцях біля ялинки повинні 
знаходитись вогнегасники, а з примі-
щення, де буде проводитись святкова 
програма, повинно бути не менше двох 
виходів. Пам’ятайте, що прикраси для 
ялинки та святкові костюми, які зро-
блені зі синтетики, вати, паперу й інших 
легкозаймистих матеріалів, дуже небез-
печні з пожежної точки зору. Сприяє 
розвитку пожежі й хвоя, яка швидко ви-
сихає. Тож, щоби свято було зіпсовано, 
достатньо лише джерела вогню, яким 
може стати хлопавка, бенгальський вог-
ник або свічка, не кажучи вже про пе-
тарди та феєрверки. 

По-друге , 
окрему увагу 
треба звер-
нути на піро-
технічні ви-
роби – вони 
надто небез-
печні. При їх 

придбанні обов’язково переконайтеся 
в наявності сертифікатів відповідності 
вимогам безпеки. Якщо останні відсут-
ні, то реалізація та використання такої 
піротехніки заборонена. Також перевір-
те термін придатності виробу. Зазвичай 
він не більше року, опісля пороховий 
заряд злежується і при користуванні 
простроченою, а також вологою піро-
технікою, вона може вибухнути набагато 
раніше, ніж це передбачено заводом-
виробником. Продавати піротехнічні 
вироби мають право лише суб’єкти гос-
подарювання за наявності ряду відпо-
відних на те документів, у тому числі ко-
пії свідоцтва (довідки) про проходження 
спецпідготоки та допуску до роботи з 
піротехнікою. При зберіганні побутової 
піротехніки необхідно вжити заходів 
щодо унеможливлення безконтрольно-
го доступу до неї неповнолітніх, а також 
вірогідності випадкової ініціалізації вна-
слідок використання відкритого вогню, 
куріння, дії нагрівальних приладів тощо. 
Застосування піротехнічних виробів по-
винно здійснюватися відповідно до ін-
струкції. Не можна використовувати їх 
у зоні, забороненій рішеннями органів 
місцевого самоврядування. Небезпечно 
ударяти по піротехнічних виробах, тягти 
за гніт, переносити в кишенях, під одя-
гом, користуватися в нетверезому стані, 
залишати без догляду, кидати під ноги 

перехожих, із вікон, балконів, дахів бу-
дівель і чинити інші дії, від яких можуть 
постраждати люди чи майно. Після при-
ведення в дію піротехніки, незалежно 
від того, спрацювала вона чи ні, не під-
ходьте до неї 15-20 хвилин, адже ви не 
бачите процесу, який відбувається все-
редині (ґніт може ще повільно горіти і 
тоді виріб дострілює). 

Користуватися піротехнічними ви-
робами можна на відстані не ближче 
50 метрів від будівель і споруд, а щодо 
АЗС чи інших вогненебезпечних об’єктів 
– 100-150 метрів. Пам’ятайте, що фе-
єрверки, ракети можуть залетіти у вікна 
або на балкони квартир і спричинити 
пожежу. 

На закінчення слід звернути увагу 
на те, що пожежа може спалахнути як 
миттєво, що призведе до травмування 
людей, так і непомітно, через декіль-
ка годин після процесу тління, коли у 
приміщенні нікого не буде або люди 
ляжуть відпочивати. Тож будьте уваж-
ними та обережними! Не влаштовуйте 
небезпечні розваги з вогнем і вибухо- 
та пожежонебезпечними предметами. 
Виходячи з приміщення або лягаючи 
відпочивати, вимикайте електропобутові 
та опалювальні прилади. Захоплюючись 
своїми справами, не забувайте про ді-
тей, які, залишившись без нагляду, мо-
жуть вигадати небезпечні ігри з вогнем. 
Пам’ятайте, що зловживання алкоголем 
значно уповільнює відчуття небезпеки, 
тому часто є причиною надзвичайних 
подій з непередбачуваними наслідками.

Олександр ЦУрГАНОВ, 
начальник районного відділу

УДІТД у Тернопільській області

Аби не затьмарити свята бідою
Від імені працівників Чортківського рВ УДІТБ у Тернопільській 

області  вітаємо мешканців і гостей району з наступаючим 
Новим роком і різдвом Христовим! Бажаємо всім міцного 

здоров’я, безмежного щастя, родинного тепла й благополуччя.

(Поч. у № 50 (8334) від 9 грудня ц. р.)
Законом України від 4 листопада ц. р. за № 

4014-VI “Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності” платники єдиного подат-
ку першої та другої груп сплачують єдиний по-
даток шляхом здійснення авансового платежу 
не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
Такі платники єдиного податку можуть здійснити 
сплату єдиного податку авансовим внеском за 
весь податковий (звітний) період (квартал, рік), 
але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники третьої та четвертої груп сплачують 
єдиний податок протягом 10 календарних днів 
після граничного строку подання податкової де-

кларації за податковий (звітний) квартал. Сплата 
єдиного податку здійснюється за місцем подат-
кової адреси. Єдиний податок, нарахований за 
перевищення обсягу доходу, сплачується протя-
гом 10 календарних днів після граничного стро-
ку подання податкової декларації за податковий 
(звітний) квартал.

У разі припинення платником єдиного податку 
провадження господарської діяльності податкові 
зобов`язання зі сплати єдиного податку нара-
ховуються такому платнику до останнього дня 
(включно) календарного місяця, в якому до ор-
гану ДПС подано заяву щодо відмови від спро-
щеної системи оподаткування у зв`язку з припи-
ненням провадження господарської діяльності.   

(Продовження буде)

У 2012 році вступити до вищих навчальних закладів 
можна за результатами зовнішнього незалежного оціню-
вання. Задля успішного проходження ЗНО Український 
центр оцінювання якості освіти організовує пробне тес-
тування.

Мета даного тестування – ознайомити нас із проце-
дурою проведення ЗНО з предметними тестами. 

Графік проведення пробного тестування:
24 березня 2012 року: українська мова та літерату-

ра, біологія, фізика, іноземна мова (англійська, німець-
ка, французька або іспанська), всесвітня історія;

31 березня 2012 року: історія України, математика, 
хімія, географія, російська мова. 

Реєстрація, що тривала з 1 листопада по 1 груд-
ня, закінчилася. 319 учасників, учнів загальноосвітніх 
шкіл району, обрали 514 тестувань, а саме: українську 
мову та літературу, історію України, математику, гео-
графію, хімію, іноземну мову, всесвітню історію, біо-
логію. Тепер важливою є підготовка. Інформацію про 
зареєстрованого учасника можна самостійно дізна-
тись із персональної сторінки на сайті ІФРЦОЯО www.
test.if.ua після 30 грудня 2011 року. Телефонні номе-
ри ІФРЦОЯО 0342-75-09-75 (багатоканальний номер 
гарячої лінії) та 03552 2-03-28 (районний методичний 
кабінет  відділу освіти), за якими можна отримати до-
даткову інформацію про зовнішнє незалежне оціню-
вання – 2012.

Валентина мАЧИШИНА, 
методист районного методичного кабінету відділу   

освіти, відповідальна за ЗНО в районі

ДПІ інформує
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання навчальних досягнень 

(пробне тестування)

Вода в річках поступово з приходом морозів вкри-
ється кригою. І тому вже нині варто нагадати основні 
правила поведінки на льоду. Тим більше зваживши на 
прикру новину: уже цьогоріч, з настанням перших мо-
розів, на Сумщині трагічно загинули, провалившись під 
лід, двоє дітей.

Не дозволяється виходити на лід у нічний час. Під 
час групового переходу по льоду необхідно рухатись на 
відстані 5-6 метрів один від одного й уважно стежити 
за тим, хто йде попереду. При пересуванні на лижах 
по льоду необхідно відстебнути кріплення лиж, зняти 
петлі лижних палиць з кистей рук, наплічник тримати на 
одному плечі. Суворо забороняється кататися на льоду 
дітям без нагляду дорослих. Рибалки повинні пробива-
ти ополонки одну від одної на відстані 5-6 метрів.

Принагідно хочеться закликати медпрацівників на-
вчальних закладів до профілактично-пропагандивної 
роботи поміж учнями, студентами. Лише разом, спіль-
ними зусиллями, зможемо врятувати, зберегти гено-
фонд нації, наше майбутнє.

Богдана ОПИХАНА, 
медпрацівник рятувально-водолазної 

станції м. Чортків

Засторога
Не втрапте 

до крижаного полону!



08.20 Укравтоконтинент
09.05 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок
10.45 Кумири і кумирчики
11.10 Шеф-кухар країни
12.05 Караоке для дорослих
12.55 Різдвяне Привітання і 
Апостольське Благословен-
ня Святішого Отця Бенедик-
та ХVІ з площі Св. Петра 
13.45 православна енци-
клопедія
14.35 Іспит для влади
16.05 Маю честь запросити
16.50 В гостях у Д.Гордона
17.40 Золотий гусак
18.10 Ближче до народу
19.15 Слов`янський базар-2011
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.10 Ера бізнесу

07.50, 10.00, 10.25 М/ф
09.05 Лото-забава
10.50 Дикі і смішні
11.15 Хованки
12.05 Міняю жінку 4
13.10 Смакуємо
13.35 Я так живу        14.10 
Х/ф “Новорічний детектив”
16.00 Х/ф Х/ф “Іронія долі, 
або З легкою парою!”
19.30 ТСН 20.15 Х/ф “Ялинки”
21.55 10 кроків до кохання
22.55 Світське життя

07.25, 08.35 М/с
08.45 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора 
Комаровського
09.55 Неділя з Кварталом
10.55 Т/с “Сільський романс”
14.50 Вечірній квартал
17.45, 21.00 Т/с “Життя і 
пригоди Мішки Япончика”
20.00 Подробиці тижня

08.00 Шустер-Live
12.30 Глибинне буріння
13.10 Х/ф “Батальойони 
просять вогню”
17.50 В гостях у Д.Гордона
18.45 Зелений коридор
19.05 Світ атома
19.25 Золотий гусак
19.55, 21.30 М.Поплавський 
“Шоу продовжується”
21.00 Підсумки дня
21.20 Зворотній зв`язок
22.45 Новини
22.55 Нічна Різдвяна 
Літургія під проводом Свя-
тішого Отця Бенедикта ХVІ 
в Базиліці Святого Петра

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 Чотири весілля
13.00 Х/ф “Перлина Нілу”
14.50 Х/ф “Весільний 
переполох”          
16.45 Велика різниця 
17.40 Х/ф “Новорічний 
детектив”           19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Іронія долі, або 
З легкою парою!”
23.40 Х/ф “Я, робот”

07.40 Формула кохання
08.35 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з натовпу
11.20 Найрозумніший
13.15 Х/ф “Сто днів до 
наказу”
14.50 Золотий грамофон
18.00 Вечірній квартал
19.00 Розсмішити коміка
20.00 Подробиці
20.30 Концерт І.Алєгрової
22.55 Розбір польотів

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Феєрія життя
09.45 “Тіні зникають опівдні”
11.05 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця 
13.25 Аудієнція
13.50 Х/ф “Викликаємо 
вогонь на себе”
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Поворот ключа”
16.15 Х/ф “Тегеран-43”
17.35 Наша пісня
18.40 Магістраль
19.00 М.Поплавський “Шоу 
продовжується”
21.00 Підсумки дня
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН            
09.50, 17.40 Сімейні драми
10.45, 18.30 Не бреши мені
11.45 Чесно
12.40 Ілюзія безпеки
13.35 Концерт
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
20.15 «Велика різниця по-
українському»
21.10 Х/ф «Я, робот»

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Свати 5”
10.20 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Фільм про фільм 2” 
11.20 Зрозуміти. Пробачити
12.00, 18.00 Новини
12.15 Д/с «Слідство вели...»
14.10 Судові справи
16.05 Т/с “Дар”      18.10 Т/с 
«Обручка» 20.00 Подробиці   
20.35 Вечірній квартал
23.40 Велика політика

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 “Тіні зникають опівдні”
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Крок до зірок
13.30 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»
15.15 Euronews
15.40 Обережно, модерн!
16.10 Х/ф “Тегеран-43”
17.35 Т/с “Поворот ключа”
19.00 Про головне
19.25 Глибинне буріння
19.55 Концерт до 10-річчя ТРК 
“Ера”     21.55 Богатирські ігри
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.50, 17.40 Сімейні драми
10.45, 18.30  Не бреши мені
11.45 Чесно
12.40, 22.25 Ілюзія безпеки
13.30 Концерт
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.25 ТСН 
17.20 Шість кадрів
20.15 Т/с “Інтерни”
21.15 Чотири весілля

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 21.35 Т/с “Свати 5”
10.20 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Дитиячі історії” 
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» 
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Фільм про фільм 2”

08.00, 15.00, 18.20 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Х/ф “Тіні зникають 
опівдні”
11.00, 19.00 Підсумкова 
пресконференція прези-
дента України В.Януковича
14.00 Змінимо світ на краще
14.20 Караоке для дорослих
15.15 Euronews
15.40 Х/ф “Призначення”
17.15 Т/с “Епоха честі 2”
21.45 Досвід
23.10, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.50, 17.40 Сімейні драми
10.45, 18.30  Не бреши мені
11.45 Чесно
12.35 Ілюзія безпеки
13.25 Концерт “Легенди 
Ретро-FM”
15.50 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.55 ТСН 
17.20 Шість кадрів
20.15 Т/с “Інтерни”
21.45 Краса по-українськи

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 21.35 Т/с “Свати 5”
10.20 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. М.Добринін” 
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» 
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Дитячі історії”

08.00, 15.00, 18.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку 
08.40 Корисні поради 
09.00, 21.00  Підсумки дня
09.25 Святковий концерт
10.05 Здоров`я
11.00 Розширене засідання 
Кабінету Міністрів України
13.05 Хай щастить
13.25 Темний силует
13.40 Х/ф “Викликаємо 
вогонь на себе”
15.15 Euronews   15.40 Х/ф 
17.10 Т/с “Епоха честі 2”
18.25 Хокей. Сокіл-Донбас 2
21.55 221. Екстрений виклик
23.00, 00.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
09.50, 17.20 Шість кадрів 
10.30, 17.45 Сімейні драми
11.20, 18.35 Не бреши мені
12.15 Х/ф “Наших б`ють”
13.50 Концерт “Легенди 
Ретро-FM”
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.25 ТСН
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Міняю жінку 22.25 Гроші

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10, 21.35 Т/с “Свати 5”
10.20 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»      
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. М.Добринін”

08.00 Новини
08.20 Експерт на зв`язку
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.30 Точка зору
09.50 Театральні сезони
10.30 Контрольна робота
11.00 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.30 Новини
12.25 Право на захист
12.45 Армія       13.05 Х/ф 
“Викликаємо вогонь на себе”
14.40 Вікно до Америки
15.15 Euronews   
15.40 Ближче до народу
16.20 Д/ф “Миколай Суворий”
17.00 Запалення ново-
річних вогнів на головній 
ялинці України
19.05, 21.35 Телемарафон
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
23.00, 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 Краса по-українськи
11.15 Х/ф “Інтердівчинка”
13.50 Х/ф «П`ять наречених»
15.45 Пекельна кухня
17.00, 19.30, 23.35 ТСН
17.20 Шість кадрів
18.20 Холостячки
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф “Наших б`ють”
23.00 Tkachenko.ua

14.00 Незвичайний концерт
15.50 Детективи
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Дівоче полювання»
21.35 Т/с «Свати 5»
22.55 Д/ф “Свати 5. Життя 
без гриму. Фільм про фільм”
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Програма телепередач 7

21 грудня. Тривалість дня – 8.00. Схід – 7.56. Захід – 15.56.  Іменини святкує Кирило

ПОНедіЛОк
20 грудня
ВіВТОрОк

21 грудня
середА

22 грудня
ЧеТВер

23 грудня
П`ЯТНиЦЯ

24 грудня
сУБОТА

25 грудня
НедіЛЯ

19 грудня
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Вітання, оголошення8

22 грудня. Тривалість дня – 8.00. Схід – 7.56. Захід – 15.56. День енергетика. Іменини святкують Ганна, Степан

Вітання

“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 15-річчям дорогу внучку, 
племінницю, сестричку, похресницю

соломію Тарасівну кОЗАк
із с. Ягільниця.

Ми Тебе вітаємо 
        із прекрасним святом
І Тобі бажаємо 
                    радості багато.
Хай в житті Твоєму горя 
                              не буває,
На устах усмішка 
                 маком розцвітає.
Світися серцем щиро 

                                                        і привітно,
Купайся в морі світлих почуттів.
Нехай в душі сміється вічне літо,
Нехай Тобі таланить у житті.
Даруй тепло й воно Тобі вернеться,
І час Тобі ласкаво посміхнеться,
І у очах засяє доброта.
Нехай лише від сміху з`являються сльози.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
Ісус Христос хай Тебе береже,
Ангел-Хоронитель за руку веде.
Пречиста Діва Свою ласку засилає
І ангельський хор “Многа літ” заспіває.

З любов`ю – хресний тато Ярослав, 
тітка Галина, сестричка іра, 
братик Олежик, бабуся Оля, 

дідусь йосип.

19 грудня виповнюється 60 років лагідній 
матусі, найкращій бабусі та прабабусі

Ользі Василівні ПОЖАрНЮк
із с. Товстеньке.

Бажаємо сонця, весняного цвіту,
Хай ранки Твої будуть любов`ю зігріті!
Нехай Тобі, рідна, у будні й свята
Лиш радісні вісті приходять до хати,
Хай збудуться легко всі добрі надії,
А серце від щастя завжди молодіє.

З любов`ю – донька Наталка 
з чоловіком Франком, онуки Оля, Віталик, 

Міша, правнучок Вадимчик з італії.

У день святого Миколая святкує 
свій День народження наш племінник і брат

Микола Вікторович ГЛек.
Ми сердечно вітаємо 
                   і щиро бажаємо:
Здоров`я міцного 
                   і щастя земного,
Щасливої долі 
                   від Бога Самого.
Щоб душу Свою 
                у роботу вкладав,
За те від людей 
             щоб повагу Ти мав.

Нехай не смутять всі життєві терпіння,
Ще розвіється тьма і настане прозріння.
Бог над нами все бачить, все знає
І в найважчу хвилину завжди помагає.
Так живи і радій,
Зустрічай світлі ранки і квіти,
Бо роки молоді так невпинно летять,
Як же їм в даний час не радіти?!

З любов`ю – родина Галябардів.

19 грудня святкує своє 25-річчя 
наш люблячий син, брат і онук

Микола ГЛек.
Щиросердечно вітаємо Тебе!
Бажаємо міцного здоров`я, 

світлої долі, успіхів у Твоїй 
благородній роботі.

Нехай ніколи не висихають 
у Твоєму серці зерна людської 
поваги і доброти.

З великою любов`ю – 
тато, мама, сестричка, 

бабуся та дідусь.

Щиросердечно вітаємо шановного пана
ростислава костянтиновича кОЗАкА,

колишнього працівника Чортківського 
райвійськкомату, майора запасу з 50-річчям.

Цьогоріч Твій День наро-
дження, на щастя, збігаєть-
ся з 20-річчям Незалежності 
України. Ми Тебе вітаємо всі 
цієї днини і дякуємо Богу за 
все, а особливо за те, що Ти в 
нас є. 50 – не привід для печа-
лі, 50 – це зрілість золота, хай 
до ста, а може, й далі, йдуть 

не оглядаючись літа. Живи у спокої, в добрі  
та любові. Завжди будь веселим, щасливим і 
здоровим. Нехай Матір Божа від зла захищає, 
а Ісус Христос здоров`я Тобі посилає.

З любов`ю і повагою – родина 
козаків і старовських.

Засилаємо найщиріші вітання 
з Днем Ангела всечесному 

отцю-декану Андрію МеЛьНикУ.
У цей щасливий день
З нагоди Іменин
Дозвольте, отче Андрію, 
Вас сердечно привітати, 
Сказати Вам слова 
                       подяки щирі, 
Бо з Вами ми і в радості, 
                                і в мирі.
Хай Господь здоров`я 
                              посилає,
Радості і щастя додає,

Дух Святий над Вами  хай витає,
Бо Ви добрим пастирем у нас є.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа!

З повагою і любов`ю – парафіяни 
церкви Вознесіння м. Чортків.

12 грудня святкувала своє 15-річчя 
дорога донечка, сестричка, внучка

соломія кОЗАк
із с. Ягільниця.

Рано-вранці 
                      до схід сонця
Стукнув Ангел у віконце,
Повідомив тихо з неба,
Що сьогодні свято в Тебе.
З Днем народження 
             вітаємо щиро нині,
Здоров`я, радості, 
               бажаємо сповна.

Нехай любов Тобі дарують, як богині,
А чаша щастя нехай не має дна.
Будь завжди весела, привітна і щира,
Будь трішечки горда й весняно красива,
Візьми собі в подруги гідність і чесність,
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 многії літа.

З любов`ю і повагою – мама, тато, 
брат Назар, бабка Оля та дідусь іван.

Компанія IDS Aqua Service
доставка питної води Тм “Аляска” і 

“Домашня з Трускавця” додому і в офіс

запрошує на постійну роботу 
ТОРГОвОГО ПРеДСТАвНИкА 

по місту Чортків та району.
Контактний тел.: 067-713-72-85.

Вітаємо з Днем народження
Ольгу Володимирівну 

кОВАЛьЧУк.
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожний 
                                          день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день!
З повагою – колектив відділу субсидій, 

допомог, соціальних компенсацій та 
гуманітарних питань 

і відділу державних 
соціальних інспекторів.

Адміністрація, педагогічний та учнів-
ський колективи Чортківської ЗОШ-інтер-
нату І – ІІІ ступенів виносить щиру подяку 
всім, хто надав активну допомогу в під-
готовці до проведення вечора з нагоди 
50-річного ювілею школи. Серед спонсорів 
– відділ освіти та районна профспілкова 
органзація, адміністрація Чортківського 
педагогічного училища, випускники 1972 
року, редактор телеканалу IСTV Віктор 
Сорока, працівник агрохолдингу “Мрія” Ві-
ктор Кузьмак, керуюча “Ексімбанком” Ніна 
Закревська, директор хлібозаводу Віктор 
Хом`як, а також батьки учнів школи. Щире 
слово подяки Володимиру і Наталії Гудо-
вим за художні номери концертної програ-
ми. Щире усім спасибі!

17 грудня святкує 
свій 60-літній ювілей 

дорога дружина, мама, бабуся 
Євгенія Григорівна сеНькіВ

зі с. Нагірянка.
Матусю, голубко, веселко єдина,
Вас щиро вітає вся Ваша родина.
Сьогодні день, який буває раз в житті,
Цей день, коли Вам 60.
Для Вас це, може, і багато літ,
Але насправді – дуже й дуже мало.
Не знайте горя і біди,
Живіть для нас ще сотню літ.
Дякуємо Вам, мамо, за те, 
                                          що зростили,
Дякуємо Вам, мамо, за те, що навчили.
Від нас Вам подяка і шана велика
За працю нелегку й тривожні роки.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає,
А ми до ніг вклоняємося Вам. 

із повагою – чоловік, донька Оксана, 
зять Петро, внуки Юра 
й Андрійко, донька Юлія 

та зять Тарас.

Компанія “іДС Аква Сервіс”
пропонує воду питну, джерельну, 

екологічно чисту з регіону “моршин”
Тел. 097-720-20-96

Здаються 
в оренду 

торгові 
місця 

(фойє кінотеа-

тру “Мир”)

Контактний 
телефон 

050-730-51-23

2-місячні в`єтнамські свині,  які  є 
невибагливими до умов утримання і відгодівлі.

Тел.: 2-00-65; 096-991-66-01

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.

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

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

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

Тел. 2-43-42.

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

Тел. 067-975-64-72.

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.

корова червоної масті, висококівна.
Тел.: 097-723-52-32; 097-802-41-90.
 
3-кімнатна квартира площею 100 кв. м 

у м. Чортків у новобудові, з євроремонтом. 
Ціна договірна.

Тел. 066-046-64-67.

3-кімнатна квартира в м. Чортків із 
ремонтом і частково з меблями. Недорого.

Тел. 095-522-25-89.

ПРОДАюТЬСЯ Вважати 
недійсними

ПОДЯКИ

свідоцтво швеї-мотористки 
за № 00226, видане у 1987 р. 
Чортківським МНВК на ім`я: 
ЯРЕМА Наталія Миколаївна.

печатку приватного підпри-
ємця Драгана Олега Васильо-
вича, ідентифікаційний номер 
– 2962906837.

державний акт на право влас-
ності на земельну ділянку серії 
ЯГ за № 463597, виданий Чорт-
ківською РДА 27 лютого 2007 р. 
на ім`я: ВІТІВ Василь Пантелей-
монович.

Парафіяни церкви Покрови Пресвятої Бого-
родиці с. Босири висловлюють щиру подяку 
директору ПАП “Довіра” Івану Адольфовичу 
Войцишину, головному бухгалтеру Наталії 
Михайлівні Бойчук, директору ПАП “Обрій” 
Степану Григоровичу Данилишину та міському 
голові м. Чортків Михайлові Володимировичу 
Вербіцькому за фінансову допомогу в пере-
критті церкви і просять Всевишнього про міцне 
здоров`я для благодійників та їхніх родин.

 
компанія проводить набір 

працівників:
пакувальник; фасувальник; водій; 

торговий представник
з/п – 1800-3600 грн.  

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

РОБОТА


