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Виходить з 1939 року

Ситуація

Вартість передплати на 2013 р. 
є наступною:

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 21 грн. 72 коп.
на 6 місяців – 41 грн. 79 коп.
на рік – 82 грн. 38 коп.
для юридичних осіб (індекс – 61367)
на 3 місяці – 24 грн. 57 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 49 коп.
на рік – 93 грн. 78 коп.

(У вартості враховані й послуги 
за оформлення квитанції)

Передплата-2013
“Голос народу” – 

ваша газета!

Перший заступник голови 
районної держадміністрації 
Р.ФІЛЯК

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Завтра – День працівників суду

Шановні судді та працівники апаратів судів!
З нагоди професійного свята прийміть наші 

вітання і побажання добра, професійних пере-
мог та нових досягнень.

Ваша місія почесна – забезпечувати права 
і свободи людини, утверджувати принципи 
верховенства права та розвитку України як 
демократичної, правової держави. Це вимагає 
від працівників суду та судових органів висо-
кого рівня знань, досвіду, відданості справі, 
наполегливості. Тож зичимо й надалі віддано 
служити закону із невичерпною енергією, на-
снагою та витримкою. Нехай вас завжди та в 
усьому супроводжує успіх.

19 грудня – День адвокатури

Шановні друзі!
На адвокатуру покладено відповідальне і бла-

городне завдання – забезпечення реалізації 
гарантованого Конституцією України права кож-
ного на захист від обвинувачення та отриман-
ня правової допомоги під час розгляду справ у 
судах та інших державних органах. Без захисту 
адвоката сьогодні неможливо вирішити біль-
шість спорів, захистити свої інтереси та відсто-
яти свої права.

Переконані, що ваш професіоналізм, принци-
пова громадянська позиція та бездоганна репу-
тація є вагомим чинником у розбудові демокра-
тичної правової України.

Бажаємо вам і вашим родинам щастя, міцного 
здоров’я, добробуту та успіху.

20 грудня – День міліції

Шановні працівники та ветерани органів 
внутрішніх справ!

Вітаємо вас з професійним святом.
Працівники органів внутрішніх справ – це бла-

городні та мужні люди, які працюють для захис-
ту законності і правопорядку. Заради свободи, 
честі, гідності громадян вам часто доводиться 
ризикувати власним життям.

З нагоди вашого професійного свята вислов-
люємо щиру вдячність всім працівникам та ве-
теранам міліції за самовіддану працю. Хай ваші 
серця зігріває тепло людської подяки за добрі 
справи, зроблені вами на ниві правоохоронної 
діяльності. Бажаємо вам міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, в домівках – світла і злагоди, в 
серцях – добра, у помислах – мудрості, в служ-
бових справах – принциповості та наполегли-
вості.

Звісно, внаслідок майже всуціль безпе-
рервних снігопадів та заметів чи не най-
перше страждає транспортна розв`язка, 
через що найбільше навантаження ля-
гає на дорожну службу. Та, за словами 
керівника Чортківського райавтодору 
В.Мельника, поки що ввірена йому галузь 
більш-менш надійно протистоїть несподі-
ваним витівкам примхливої пані Погоди. 
До наведення ладу на дорогах задіяно 
8 одиниць техніки – 4 трактори, авто-
грейдер, навантажувач та дві підсипочні 
«кадеемки». «Насамперед прогортаємо 
місцеві дороги територіального значення, 
а відтак переходимо на сільські», – роз-
повідає керівник дорожної служби. І тут 
же вдячно виокремлює імена керівників 
місцевих ПАП, з котрими обіруч долають-
ся неочікувані наразі метаморфози ни-
нішньої зими. То директори ПАП «Дзвін» 
В.Градовий, «Березина» В.Заболотний, 
«Довіра» І.Войцишин – очолювані ними 
агропідприємства залучають до прогор-
тання снігів трактори зі свого машинного 
«арсеналу». Як істинно добрий господар, 
на землях Білівської сільської ради на-
водить лад ще й пропонує поміч сусідам 
своїм тракторцем за наявності їх пального 
тамтешній сільський голова В.Шматько. 

За словами В.Мельника, йому, як ке-
рівникові «найгарячішої» наразі служби, 

випадає працювати, що називається, в 
режимі on-line – насамперед з першими 
особами району, котрі, до їх честі, повсяк-
час, будь-якої пори доби тримають руку 
на пульсі діянь дорожників. А проблем до 
вирішення вистачає – насамперед щодо 
пального. От підсипочних матеріалів є 
вдосталь, лише встигай! Бо нині ж як – 
за день прочистили, прогорнули, а нічна 
хуртовина (як-от учора) геть змарнувала 
всі труди. Тому й доводиться дорожникам 
працювати по 15 годин на добу.

Лад у місті, за словами начальни-
ка комбінату комунальних підприємств 
В.Заброцького, наводять два трактори і 
одна посипочна машина. Піску, солі (її що-
йно докупили ще 2 тонни) вистачає. Бракує 
фінансів для закупівлі пально-мастильних 
матеріалів. І це наразі – ахіллесова п`ята 
комунгоспу. «Доводиться якось ви-
кручуватися, аби вилазити зі сні-
гових заметів: перекриваємо цю 
прогалину, «латаючи» грошима зі 
санітарного очищення міста, тобто 
з вивозу сміття», – конкретизує го-
ловний комунальник. Погоджуєть-
ся: так, дороги не є ідеальними, та, 
на його думку, наразі комунальна 
служба справляється з підступніс-
тю зими. Значно гірший стан з тро-
туарами – вони прибираються, по 

суті, лише на чотирьох центральних вули-
цях – С.Бандери, Шевченка, Незалежності 
та Залізничній 15-ма двірниками (колись 
їх було 30). Ось така невесела арифмети-
ка. А міський голова М.Вербіцький додав, 
що ще одним трактором поміж багато-
квартирних будинків наразі прогортає сні-
гові замети «Чортків дім». І що на головних 
вулицях міста встановлено ящики з поси-
почним матеріалом.

Що очікує на нас вже завтра? За слова-
ми начальника Чортківської гідрометеос-
танції В.Бриндя, наразі штормового попе-
редження на адресу ввіреної йому служби 
не надходило: найближчі кілька днів очіку-
ються без істотних опадів. Та зима тільки 
починається.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ñн³говèé êолаïс груднÿ 2012-го

Оäраçó âартî çаçна÷èтè: öüîãî ôîтîçн³ìêа çрîáëенî ùе на старт³ сн³ãîâî¿ îáëîãè, â ëеùатаõ êîтрî¿ 
ïереáóâаºìî âæе ìаéæе тèæäенü. É äî тèõ ÿâèù, ùî â³äîáраæен³ îá`ºêтèâîì, нестрèìнî äîäаëасÿ êóïа 
çна÷нî ïîтóæн³øèõ. Баãатî õтî сïересерäÿ ö³ëêîì реçîннî ³ìенóº сн³ãîâèé êîëаïс öüîãîр³÷нîãî ãрóäнÿ 

ãîëîâнîþ реïетèö³ºþ аáî æ ïî÷атêîì îá³öÿнîãî ïереäáа÷еннÿìè ê³нöÿ сâ³тó. Оäнаê æартè æартаìè, 
а ç³ стèõ³ºþ треáа áîрîтèсÿ ÷è õî÷а á ïеâнîþ ì³рîþ ¿é ïрîтèстîÿтè.

Нові депозити серії
 «Найкраща пропозиція»

до

26,25%* 

річних у гривні

Надання банківських послуг згідно ліцензії НБУ
 № 225 від 11.10.2011 р.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб. Свідоцтво № 178 від 15.10.2009 р.

Чортків, 
вул. Ст. Бандери, 31 
Тел.: (0352) 47-65-01; 

050-419-08-92; 050-332-44-91

* при розміщенні вкладу “Найкраща пропозиція 
on-lіne” у системі “Інтернет-банк Дельта”

www.deltabank.com.ua
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Поруч з нами

Передсвятково

Соціальний зріз

Зима вступає у свої права, залишаючи позаду щедру 
осінь. Надворі не тільки схолодніло, а й засніжило. Про-
кинувшись у неділю вранці, мешканці Шманьківців по-
дивовувалися величезними кучугурами снігу на дорогах, 
дахах будинків. Земля вкрилась білосніжним шаром, 
який продовжує товстішати.

Негода чимало у кого викликала занепокоєння, триво-
гу. Адже багатьом селянам треба добиратися на роботу 
до Чорткова, Тернополя, дітям – до школи чи дитячого 
садка. Та гул двигуна на вулицях швидко підняв настрій. 
Сільськими дорогами за вказівкою Євгена Михайловича 
Шкабара, директора місцевого ПАП, курсував трактор, 
прогортаючи снігові замети. Очищено й дорогу до села 
Шманьківчики. У такий спосіб у сполученні з районним 
центром проблем нема. А дорожний зв`язок села з Чорт-
ковом повинен бути постійним. Цього вимагає життя. 

Тому щира вдячність від імені мешканців села, депу-
татів сільської ради п. Євгену за турботу в наведенні 
нормального дорожнього зв`язку села з райцентром, на-
вколишніми населеними пунктами.

Мèõаéëî НІКОРОВИЧ, 
сільський депутат

Звучать слова, як і колись вони звучали, і кожен з нас 
згадує дитинство – з нетерпінням очікування, заглядання 
під подушку – Миколай ніколи не обминав жодної дитини, 
а особливо сиротини. Чи завітає до них свято? А це зале-
жить від нас з вами. Адже на сьогоднішній день не у всіх 
така велика скрута, щоб не було чим поділитися з ближнім. 
Берімо приклад з святого Миколая, який прославився у на-
роді своєю щедрістю, готовністю завжди в ім`я Христа при-
йти на поміч потребуючим. Милосердя – це щоденна праця 
нашого духу, серця, розуму. Тож хай вона буде плідною.

Звертаємося до всіх людей доброї волі, керівників під-
приємств, установ та організацій району, громадських опі-
кунів не забути про свято Миколая та Різдво Христове, в 
часі яких можна проявити милосердя. 18 грудня  о 10-й год. 
у районному будинку культури ім. К.Рубчакової відбудеться 
благодійна акція до Дня святого Миколая за участю дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Спішімо творити добро, Господь сторицею нагородить, 
бо Він більше має, як роздав.

Сëóæáа ó сïраâаõ ä³теé РДА

З 1 січня 2012 року набув чинності національний кла-
сифікатор України ДК 009:2010 “Класифікатор видів 
економічної діяльності”, затверджений наказом Держ-
споживстандарту від 11 жовтня 2010 р. за № 457 (із 
змінами від 29 листопада 2010 р. за № 530).

Згідно із зазначеним наказом старі КВЕД (ДК 
009:2005) діють до 1 січня 2013 року, після чого усі 
суб`єкти підприємництва зобов`язані змінити їх на нові 
КВЕДи.

Згідно з п. 299.12 ст. 299 Податкового кодексу Укра-
їни від 2 грудня 2010 року за № 2755-VI із змінами та 
доповненнями до раніше виданого свідоцтва платника 
єдиного податку в день подання платником єдиного 
податку заяви органом ДПС вносяться зміни, зокрема, 
щодо видів господарської діяльності.

Отже, фізична особа-підприємець – платник єдиного 
податку при зміні в Єдиному державному реєстрі видів 
діяльності з КВЕД ДК 009:2005 на аналогічні види ді-
яльності за КВЕДом ДК 009:2010 повинен подавати до 
органу ДПС заяву про внесення змін щодо видів діяль-
ності до свідоцтва платника єдиного податку.   

Мар³ÿ СОРОКОВСЬКА,
завідувач сектора взаємодії із засобами 

масової інформації та громадськістю
ДПІ у Чортківському районі

З турботою ïро село

А хто, хто Мèêолаÿ любèть, 
а хто, хто Мèêолаю служèть!

Інформує ДПІ
Зм³на КВЕД³в 2005-го 
на КВЕДè 2010-го роêу

Дозволю собі закцентувати: довший 
час ліквідатори Чорнобильської ката-
строфи були, так би мовити, як ветерани 
війни без Дня Перемоги. Тобто – День 
пам`яті жертв аварії є, день початку тра-
гедії існував, а ось Дня вшанування тих, 
хто не вагаючись першим вступив у бій із 
чумою ХХ століття, не було. Нагадаємо, 
вибух на реакторі четвертого енергобло-
ку Чорнобильської АЕС, який його зруй-
нував і привів до викиду великої кількос-
ті радіоактивних речовин, стався вночі 
26 квітня 1986 року. Цю подію називають 
найбільшою техногенною катастрофою в 
історії людства. Більша частина робіт по 
ліквідації, до яких долучилися близько 
240 тис. осіб, була виконана з момен-
ту аварії і аж до 1987 року. Загальна 
кількість ліквідаторів (враховуючи і всі 
наступні роки) становить близько 600 
тис., серед яких є і наші чортківчани. А 
День вшанування тих, хто поклав жит-
тя і здоров`я, рятуючи людство, обрано 
невипадково – саме 14 грудня закінчи-
ли будувати саркофаг над зруйнованим 
четвертим енергоблоком Чорнобиль-
ської атомної електростанції.

І що ж ми маємо на сьогодні? Біль, три-
вога, розпач… Як зауважувалося на кон-
ференції, ціла низка «чорнобильських» 
законів не захищає постраждалих, пен-
сії людей, котрі в розквіті сил отримали 
інвалідність, подекуди абсурдно низькі, 
за виживання героям доводиться боро-
тися. На жаль, не забуваються чисель-
ні протести-мітинги «чорнобильців», які 
щоразу нагадують про те, що держава 

належним чином не дбає про добробут 
тих, хто найбільше потребує підтримки. 
Саме така думка домінувала на зібранні 
членів «Спілки Чорнобиль».

Та все почергово щодо роботи конфе-
ренції. 

Перший заступник голови райдержад-
міністрації Ростислав Філяк і заступник 
голови райради Любомир Хруставка ви-
словили щиру подяку та шанування всім 
ліквідаторам, розуміння їхніх проблем. 
Та, на жаль, виступаючими зауважилося 
й те, що на сьогодні потішитись нічим: 
уже прийнято держбюджет на наступний 
2013 рік, і вперше з часів незалежності 
України він мінусує до попереднього. А 
це означає, що очікується ще складні-
ший рік у фінансовому становищі. «Ваші 
болі й проблеми, – зі співчуттям промо-
вив Л.Хруставка, – знаю, як-то кажуть, 
зсередини. Адже мій батько також був у 
рядах ліквідаторів. Треба боротися, від-
стоювати свої права і справедливість».  

Хвилиною мовчання вшанували при-
сутні пам’ять тих, хто поклав життя у бо-
ротьбі з Чорнобильською катастрофою. 
Пошанували, нагородивши грамотами 
за сумлінне виконання громадянського 
обов’язку, відвагу, мужність і героїзм,  
присутніх ліквідаторів – Ірину Лопатин-
ську, Іванну Палицю, Анатолія Торчака, 
Лідію Мимохід, Ганну Козак. «Спілка 
Чорнобиль» поповнилася новими людь-
ми – Данило Челак і Тарас Ярошинський 
вступили до організації.

А далі конференція продовжила робо-
ту в руслі запитання-відповіді.

Начальник управління праці та соці-
ального захисту населення РДА Воло-
димир Цвєтков звернув увагу присутніх 
на введення з 2013 року нової методики 
оформлення документів на санаторно-
курортне лікування пенсіонерів-
«чорнобильців» і ліквідаторів. Висловив і 
прикрість, що лише 128 особам (із 522-х 
тих, хто має право на отримання щоріч-

ної грошової допомоги на оздоровлен-
ня) виплачено допомогу, заборгованість 
становить 40 тис. грн. (держава не про-
фінансувала, коштів у наявності немає). 
Та запевнив пан Володимир, що безді-
яльності не існує, у Головне управління 
ПФУ надіслано відповідні листи, так що 

є надія на позитивні зрушення. Відрадно 
й те, що вже є перелік ліцензованого 361 
санаторно-курортного закладу України, 
де матимуть можливість оздоровитись 
інваліди війни та потерпілі внаслідок 
аварії на ЧАЕС І категорії. Хоча на часі 
ще немає нормативної бази механізму 
врегулювання питань щодо оздоровлен-
ня, та відомості нововведень опублікову-
ватимуться в пресі.

Шквал запитань посипався на пред-
ставників управління Пенсійного фонду 

України в Чортківському районі. Заступ-
ник начальника управління Людмила Фі-
ляк роз’яснила зміст закону про підви-
щення пенсійного віку, зауваживши, що 
пільги особам певних категорій залиши-
лися незмінними. Та загалом назбирува-
лися запитання присутніх індивідуаль-
ного характеру. Було обіцяно вияснити 
кожну ситуацію зокрема і вирішити про-
блеми в індивідуальному порядку. Най-
емоційнішим стало обговорення питання 
щодо виплати заборгованості «чорно-
бильцям» згідно з рішенням суду. Та ко-
штів на часі немає, заборгованість бу-
дуть виплачувати в міру їх надходження. 
Опісля чого назріло й таке запитання: а 
якщо людина померла, не дочекавшись 
даної виплати? Існує поняття – «недо-
одержана пенсія», яку згідно з законом 
мають право отримати спадкоємці. 

Безліч запитань, так би мовити, на-
збиралося і до представників медичної 
сфери, яку на конференції представля-
ли Мирослав Цепенда (завідувач цен-
тральної районної поліклініки) та Василь 
Круть (завідувач Чортківської обласної 
комунальної центральної районної апте-
ки № 143). А цікавили «чорнобильців» і 
процедура оформлення чи підтверджен-
ня інвалідності, й подальша, якщо мож-
на так сказати, доля пільг ліквідаторів-
«чорнобильців», і видача безкоштовних 
рецептів на ті чи інші необхідні медика-
менти, і в зв`язку з чим виникають пе-
репони щодо вчасного придбання ліків у 
аптеці… Та знову ж таки виникали запи-
тання індивідуального характеру, які до-
мовлено вирішити, як-то кажуть, на місці 
– у лікувальному закладі. М.Цепенда за-
кцентував увагу на тому, що при греко-
католицькій церкві вже створені всі умо-
ви для надання паліативної допомоги. 
(Довідка. Паліативна допомога – це 
підхід, який дозволяє покращити якість 
життя пацієнтів із невиліковними захво-
рюваннями та допомогти членам їхніх 

родин шляхом запобігання та полегшен-
ня страждань невиліковно хворої люди-
ни. Це підтримка якості життя у його фі-
нальній стадії, максимальне полегшення 
фізичних і моральних страждань пацієн-
та, а також надання психосоціальної та 
духовної підтримки).

Здавалося, обговоренню всякого роду 
проблем не буде й кінця, як і не видно 
кінця отим болям і тривогам наших ви-
стражданих «чорнобильців», бо що ж 
гріха таїти – порушуються права ліквіда-
торів і постраждалих, байдуже «верхам» 
до «низів»… 

Мало хто тоді, у ті далекі й доволі 
близькі 80-ті, міг лише уявити повноту 
жаху аварії. Ніхто не задумувався над 
наслідками неконтрольованої поведінки 
мирного атома, була лише одна ціль – 

припинити катастрофу, врятувати світ, 
виконати свій громадянський обов’язок. 
А що тепер, вже понад чверть століття 
після трагедії? Як живеться сьогодні ко-
лишнім ліквідаторам? Які болі болять, 
які тривоги тривожать їх? Чи відчувають 
вони оту обіцяну турботу влади? І хоча 
безліч проблем було висказано на кон-
ференції, та все ж опісля неї ми, корес-
понденти районки, звернулися із низкою 
запитань до окремих осіб-ліквідаторів. 

Ганна Козак:
– Обіцяної турботи абсолютно не від-

чуваю. Живу своїми болями й турбота-
ми в Полівцях. Ніде не працюю, у центрі 
зайнятості на облік не ставлять, бо маю 
ж паї. Займаюся власною господаркою, 
яка мене й тримає у цьому житті, без 
неї і не вижила би. Та й від санаторно-
курортного оздоровлення змушена від-
мовитися, на кого ж залишу своїх дітей, 
господу, хто ж, як не я, подбає про все. 
А тоді… Тоді й не задумувалася над май-
бутнім. Вивчившись на кухаря у Львові, 
поїхала за направленням у Вологодську 
область, працювала на електростанції. 
А коли сталася Чорнобильська трагедія, 
то нам (а було нас шість 19-21-річних ді-
вчат із України) так і сказали: «…їдьте на 
свою Україну, в Чорнобиль, ваша Украї-
на – ви і рятуйте…».  Чотири дні відсиді-
ли в Києві, а потім 21 день працювали в 
Чорнобилі… Кажуть, герої-ліквідатори! А 
що з того? Нікому до нас немає ніякого 
діла…

Анатолій Васильчук – у статусі «ди-
тина війни», інвалід ІІ групи:

– У той час, ще до аварії, працював 
за держзавданням у Кіровоградській 
області від Інститу атомної енергії ім. 
І.Курчатова бурильником на установках 
з добування уранових руд. Одразу ж, у 
найгарячіший момент аварії, був, так би 
мовити, у центрі жахіття – бурив реак-
тор. Чотири місяці пробув на реакторі, 
бо потрібні були такі фахівці. Сказали: 
«Треба!». Ми ж так були навчені – країні 
потрібна наша допомога, то ніякі умо-
ви не обговорюються. А тепер що?.. Як 
тепер ми потребуємо допомоги, то… 
Півтора року після повернення з Чорно-
биля відлежав у лікарні з неймовірними 
опіками, шкіри не було – м’ясо (!), люди, 
дивлячись на мене, плакали, а лікарі ка-
зали: не виживе. А я, ач, вижив! Та живу 
сам собою, бо хто мені допоможе, як не 
сам собі… Щоби чогось домогтися, то 
без «оббивання порогів» не обійдеться, 
та не з моїм здоров’ям ходити по різних 
інстанціях… На оту мізерну пенсію не 
прожити, а з кожним роком все гірше й 
гірше… Де шукати справедливості?..

Сумно… Прикро… Боляче… Молоді 
та людям, які проживали за тисячі кіло-
метрів від епіцентру біди, важко зараз 
уявити атмосферу того періоду. Та вже 
не уява важливіша на сьогоденні, а тур-
бота про тих, хто боровся з трагедією, 
не шкодуючи свого життя; пам’ять – 14 
грудня – День вшанування ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС – професійне 
свято тих, ремеслу котрих не навчають у 
жодному виші світу.

Тетÿна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

День з г³рêèм ïрèсмаêом
У ïереääенü â³äçна÷еннÿ Днÿ ë³êâ³äатîра аâар³¿ на Чîрнîáèëüсüê³é АЕС, 

10 ãрóäнÿ, ó ìаë³é çаë³ аäì³нáóäèнêó раéраäè â³äáóëасÿ êîнôеренö³ÿ 
÷ëен³â (а ¿õ на сüîãîäн³ 73 îсîáè) раéîннî¿ «Сï³ëêè Чîрнîáèëü», 

на ÿê³é áóëè ïрèсóтн³ é ïреäстаâнèêè раéîннî¿ та ì³сüêî¿ ã³ëîê âëаäè, 
на÷аëüнèêè óïраâë³нü РДА. На ïîрÿäêó äеннîìó êîнôеренö³¿, ïîïрè âс³ 
наçр³ë³ ïèтаннÿ «÷îрнîáèëüö³â», рîçãëÿäаëèсÿ é трè не ìенø âаæëèâèõ 

– çâ³т ãîëîâè Сï³ëêè (î÷³ëüнèê – Оëеêс³é Оìеëü÷óê), îáраннÿ нîâîãî 
ãîëîâè (õî÷а îäнîãîëîснî â³äраçó æ âèр³øенî çаëèøèтè ä³þ÷îãî) 

та ïрèéнÿттÿ áаæаþ÷èõ äî îрãан³çаö³¿ «÷îрнîáèëüö³â».
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Продовження темиЮвілей

Ця відповідь й простимулювала до того, що я від-
разу поквапився до бібліотеки, де майже інтуїтивно 
взяв два томи «Літопису УПА» та почав читати. Це пе-
ріод 1942-1945 рр., т. 21, 24. На стор. 84, 88, 89 т. 24 я 
побачив список розстріляних не тільки у Чортківській 
тюрмі, а також прочитав: 

«Про обставини смерті 52-ох українських політв̀ язнів, 
розстріляних дня 27.ХІ.1942 на полі Чортків-Ягольниця 
(Західня Україна), містимо зізнання очевидців.

В`язень, що вернув(ся) тепер з Чортківської тюрми 
і був присутній при підготовці до екзекуції (він корис-
тувався більшою свободою рухів, бо сидів за поспо-
литий [п]роступок), передає слідуюче:

Дня 24.ХІ. год. 11 перед полуднем прийшов до ка-
мери ключник Савчинський – поляк з с. Калинівки, п. 
Чортків, і заявив, щоб за п`ять хвилин було готових 
відійти до праці 10 чоловік. По хвилині, як вернувся 
ключник, зголосилось ще п`ятеро охотників, разом 15 
осіб.

Зголошені до праці з̀ їли обід на коридорі, і неза-
довго приїхало вантажне авто і повезло їх на означе-
не місце (шлях Чортків-Ягольниця Нова). На подвір`ю 
бувшої польської порохівні їх виладували і пігнали ко-
пати яму у віддалі 250 метрів від гостинця. Яму копали 
6 метрів довгу, 3 широку і 4 глибоку. Цією підготовчою 
акцією кермувало Чортківське ґештабо. Про акцію 
розстрілу знали всі політв̀ язні, але думали, що акція 
буде спрямована проти жидів.

27.ХІ. год. 11 перед полуднем на в̀ язничному подвір`ї 
з̀ явився спецвідділ ґештапо в числі 5 осіб. В тій хвилі 
почали виводити в̀ язнів з другого поверху і всаджу-
вали до критого авта та повезли на місце розстрілу. 
Крита автомашина їхала вперед, а вслід за нею спец-
відділ у віддалі 10 метрів. О год. 13.30 цей відділ вер-
нувся по решту в̀ язнів, котрих також повезли на місце 
страти. При всаджуванні на авто відбирали від в̀ язнів 
теплий одяг, як пальта, куртки, і все це складали під 
в̀ язничний мур. Тільки священикові позволили всісти 
на авто в пальто. Частина в̀ язнів, всідаючи на авто, 
була цілком зрівноважена та задержала горду поставу 
в відношенні до німців, кидаючи в їх сторону якісь сло-
ва (що говорили, очевидець не чув, бо перешкоджу-
вав гуркіт моторів). Деякі з в̀ язнів були дуже прибиті. 
Скоро авто вернулося і з нього вивантажили чоботи, 
черевики і убрання розстріляних. Відтак забрали на 
авто тих, що копали яму, і привезли їх засипати. Яма 
була вже злегка заличкована, тільки в одному розі 
ями виглядав закривавлений череп. Крім того, на сні-
гу в поблизу ями лежав лист, калоші і синя мазепин-
ка. Коли один із в̀ язнів підняв все це, то німак, який 
пильнував цієї роботи, наказав кинути все це в яму 
і пригорнути землею. Пригортаючи, закидували яму 
великим камінням і відламками бомб, а зверху покла-
ли величезні шини. Знайдено також поблизу ями чо-
тири луски, проміру 6,35, якими дострілювано в̀ язнів 
(розстрілювано з кулемета).

Другий очевидець подає, що при виконуванні роз-
стрілу німці обставили дорогу і завертали проходячих 
у віддалі півтора кілометра від місця екзекуції. Однак 
очевидець вилеґітимувався, що має важливі урядові 
справи, і тюремник пропустив його, але коло 50 ме-
трів від місця ро[з]стрілу задержав його ґештапівець і 
наказав минути заборонену полосу. Коли проїжджаю-
чий був у такій близькій віддалі, побачив надїзджаючі 
закриті авта, котрі зупинилися над ямою і зараз висіла 
група людей. Всі в̀ язні були босі і тільки в сорочках. 
Зараз під̀ їхало авто з кулеметом і зараз посипалися 
стріли по стоячих над ямою. Дехто впав відразу до 
ями, а інші повалились на сніг. Все затихло. Не було 
чути ні стогону, ні крику, тільки лунали револьверові 
стріли, котрими добивали жертви».

На мою думку, дуже важливою є відомість, що яма 
закидалась великим камінням і відламками бомб, а 
зверху поклали величезні шини. Це допоможе у по-
шуку. 

P. S. Можливо, ще хтось знає про місце знаходжен-
ня могили – прошу звернутися у редакцію «Голосу на-
роду».

Джерело: Літопис Української Повстанської Армії, 
том 24, с. 84, 88, 89. Торонто, 1995.

Юõèì МАКОТЕРСЬКИÉ, 
депутат міської ради, 

член Національної спілки 
краєзнавців України

Колè в нèх стр³лÿлè, 
¿м сурмè не гралè...

Днÿìè ÿ ïереáèраâ сâîþ ïереïèсêó. 
Натраïèâ на ëèст â³ä äèреêтîра 

Лüâ³âсüêîãî ³стîрè÷нîãî ìóçеþ, äатîâанèé 
19 серïнÿ 2002 рîêó. Ïîрÿä ç ³нøèìè ïèтаннÿìè 

ÿ ïрîсèâ éîãî â³äøóêатè é ³стîрè÷н³ äан³ 
ïрî 52-îõ рîçстр³ëÿнèõ н³ìöÿìè áîрö³â 
çа âîëþ Уêра¿нè ó 1942 рîö³ â Чîртêîâ³. 

«Вартî таêîæ ïîøóêатè ïрî öе ó сïîãаäаõ âîÿê³â 
УÏА, îïóáë³êîâанèõ â îäнîìó ç тîì³â 

«Л³тîïèсó УÏА», – â³äïîâ³ëè ìен³ ç³ Лüâîâа.

Бурхливі події «весни народів», пов`язані 
з революцією 1848-1849 рр. в Австрійській 
імперії, привели до певних змін і в царині 
освіти. У другій половині ХІХ ст. в Ягіль-
ниці дещо пожвавилося культурно-освітнє 
життя. Містечко згідно з адміністративно-
територіальним поділом за часів правління 
Габсбургів входило до складу Чортківської 
округи. Тут у 1852 році була відкрита так 
звана тривіальна (звичайна) школа.

А сталося це у день святого Наума. На-
ума святий день – одне з народних свят зи-
мового циклу – пов`язане з іменем проро-
ка Наума, що у християнському календарі 
припадає на 14 грудня. У цей день колись 
не працювали, але посилали дітей до шко-
ли, щоб наука йшла їм «на умі». Згідно з 
народною етимологією, народжених у цей 
день вважали розумними людьми. 

Щодо приміщення школи, то це було кіль-
ка кімнат, в яких налічувалося по декілька 
довгих лавок з підвищенням для письма і 
читання, шкільна дошка, стіл та стілець для 
вчителя. На перших порах школу відвіду-
вало не більше 20 дітей. Та згодом почала 
змінюватися і шкільна структура. Особли-
во після введення у дію нового крайового 
Шкільного Статуту 1873 року. Місцева вла-
да Ягільниці почала роботу насамперед 

над розширенням, а згодом і побудовою 
нового приміщення для школи. У кінці ХІХ 
– на поч. ХХ ст. у містечку було збудовано 
нову школу. Зводилась вона на кошти міс-
цевого бюджету, а також за дольової участі 
тютюнової фабрики та частково держави. 
Значний внесок для її побудови надала ро-
дина графа Кароля Лянцкоронського.

Надія Йосипівна Лозовська вже давно на 
заслуженому відпочинку, але у її пам`яті – 
чепурна, побілена вапном школа, вікна та 
двері якої пофарбовано у коричневий ко-
лір. Тепло й затишно у класних кімнатах, 
які обігріваються кахельними грубками. 
Навчання для учнів 5-7 класів розпочина-
лося о 7-й год. ранку і тривало до 12-ї дня. 
Молодші школярі навчалися з 13-ї до 17-ї. 
У класах стояло по 12 парт, за кожною з них 
сиділо по 4 учні. 

– У першому та другому класах вчив 
нас, – пригадує Надія Іванівна Війтик, – 
вчитель п. Владислав Міхалішин. Ми його 
дуже любили. Він був високого зросту, 
гарний, добрий. Любив всіх дітей, не ро-
бив між ними різниці. Дуже любив пісню 
і вчив нас співати. Я від нього навчилася 
таких пісень: «Погнала воли на Буковіне», 
«Ген там под лесем», «Ягельніця вельке 
място», «Надвоже зіма юж».

У роки Другої світової війни навчання у 
школі тривало попри те, що 6 липня 1941 
року Ягільницю окупували німецькі війська. 
А вже 2 вересня окружний відділ народної 
освіти у Чорткові призначив Романа Григо-
ровича Родзоняка директором школи. Не-
легкі воєнні випробування випали на долю 
колишніх учнів школи та її вчителів. Юзеф 
Калуга та Владислав Сойка загинули на 
фронті, а вихованці Вербіцька, Кашубська, 
Павловська у складі діючих армій зустріли 
День Перемоги. Відзначились і Ядвіга Ко-
зак, Ярослав Савків, Іван Паньковський, які 
були зв`язковими Ягільницького підпільно-
го лазарету для поранених бійців і коман-
дирів, що розміщувався на горищі місцевої 
аптеки.

Після визволення Ягільниці від німецько-
фашистських загарбників розпочалася 
нова віха у діяльності школи. Вже 1 ве-
ресня 1944 року відновлено у ній навчан-
ня. Директором було призначено Гаврила 
Даниловича Борисенка, колишнього фрон-
товика з демократичними поглядами та 
розумінням вимог часу. Тріумфальне під-
несення навчально-виховної роботи школи 
розпочалося з виступу шкільного хору у 
Жовтневому палаці Києва на республікан-
ській олімпіаді художньої самодіяльності 
піонерів та школярів України як переможця 
обласного, де юні ягільничани посіли друге 

місце. А керував хором молодий ентузіаст 
хорового співу, виходець з Лемківщини 
Микола Вороняк, якому за плідну працю на 
ниві культури було присвоєно звання за-
служеного працівника культури України. 

Від 1957 року у школі діє учнівська вироб-
нича бригада, яку своїм трудовим поривом 
підтримувала і наставляла двічі Герой Со-
ціалістичної Праці Євгенія Долинюк. Члени 
бригади брали участь у республіканських 
та всесоюзних зборах, нарадах, виставках 
ВДНГ, а Єву Завінську було визнано кра-
щим кукурудзоводом шкільних бригад рес-
публіки. Не відставали від старшокласни-
ків і молодші школярі, які вирощували для 
молодняка колгоспних ферм зелений корм 
гідропонним методом. Про добру та корис-
ну справу школярів стало відомо і у Києві. 
Колегія Міністерства освіти схвалила цю 
ініціативу. Її підхопили десятки шкіл Терно-
пільщини та загалом областей України.

У школі не було такого учня, який би не 
полюбляв спорт і не був членом однієї зі 
спортивних секцій. Рік у рік школярі вияв-
ляли та розвивали свої спортивні досяг-
нення. Починаючи з 1962 року ягільницькі 
баскетболісти – як дівчата, так і хлопці – не 
мали рівних у республіці. А із всесоюзних 
змагань поверталися 

зі золотими та срібними медалями. Свої-
ми успіхами з баскетболу юні спортсме-
ни завдячували директору школи Євгену 
Івановичу Греську, учителям і зокрема 
вчителям фізичної культури та спорту 
– К.М.Ліщинському, С.І.Білоус-Гресько, 
О.Д.Карабіну, які протягом багатьох років 
докладали чимало зусиль для піднесення 
фізкультурно-спортивної роботи у школі.

Широко та дзвінко у післяурочний час в 
стінах школи лунала пісня, яка не залиша-
ла байдужими як ровесників-школярів, так 
і старших. Свої репетиції провадив пер-
ший в Україні хор хлопчиків «Солов`ята», 
що об`єднував 40 дітей віком від 8 до 
13 років, а керував ним Володимир Ми-
хайлович Ковальчук. Їх вокально-хорове 
мистецтво сягнуло республіканського ра-
діомовлення та телебачення. У Києві ягіль-
ницькі солов`ята презентували «Мальчиш-
ки» А.Островського, а концертмейстром 
хору був тринадцятирічний Володимир 
Прокопик, який стане керівником чортків-
ських «Меломанів», а згодом очолить слав-
нозвісну «Смерічку» Чернівецької філармо-
нії, яка була жаданою у багатьох країнах 
світу, відкриваючи їм Україну.

Великого значення педагогічний колек-
тив школи надавав вивченню історії рідного 
краю. А ентузіастами шкільних туристично-
краєзнавчих експедицій, екскурсій були 
вчителі географії та історії, а саме: 
А.М.Бількевич, Ч.В.Долинська, О.Д.Карабін, 
В.М.Ковальчук, В.А.Чернецький, С.І.Бу-
бернак. Це завдяки їх пошуковій діяльності 
зібрано важливі археологічні та краєзнав-
чі матеріали, що віднайшли своє місце 
у Ягільницькому народному музеї історії 
села, районному та Львівському історич-
ному.

Можна сказати без зайвих слів, що 
ягільницьким школярам щастило на вмілих 
керівників дитячих та юнацьких шкільних 
організацій, котрі сумлінно ставились до 
своїх обов`язків, плануючи виховну роботу 
на основі демократизації і зацікавленості 
нею самих дітей. Про справи юних грома-
дян з Ягільниці знали далеко за межами 
України, адже Емілія Василівна Іванійчук 
та автор цих рядків навчали дітей вмінню 
перебувати у пошуку, творчому, історично 
правдивому підході до життя, діяти без-
перервно, наполегливо домагатися мети і 
розпочату справу доводити до кінця.

Школа в Ягільниці була розміщена в 
14-ти різних приміщеннях, а це створюва-
ло незручності і для вчителів, і для учнів. 
Про нову школу мріяли всі. І ось той день 
настав – 30 серпня 1974 року відбулося її 
урочисте відкриття. Школу було побудова-

но за 184 робочі дні. В історії сільського бу-
дівництва області храм знань за такий ко-
роткий термін було збудовано вперше, за 
що ягільничани завдячують досвідченому 
будівельнику, виконробу Миколі Максимо-
вичу Шипітку. 

Гордиться школа своїми вихованцями, 
які щедро завдячують вчителям за зерна 
доброго, розумного, вічного. Починаючи з 
кінця 60-х років, учні школи стають призе-
рами ІІІ та учасниками ІV етапів всеукраїн-
ських олімпіад з базових дисциплін. Лау-
реатами і дипломантами республіканських 
та всесоюзних науково-практичних конфе-
ренцій з історичного краєзнавства, учасни-
ками міжнародних конкурсів, свят, а в 2004 
році стали переможцями всеукраїнського 
конкурсу «Прімевере» у рамках місячника 
культури Франції в Україні, за що були на-
городжені багатоденним перебуванням у 
Франції.

Сьогодні школа відзначає свій 160-літній 
ювілей. За післявоєнний час 120 її випус-
кників нагороджено медалями: золотими – 
54 учні, срібними – 66.

Кажуть, що талановиті люди народжу-
ються у провінціях. І це правда. Ягільниць-
ка школа дала світові п`ятьох професорів, 
докторів наук, вісьмох кандидатів наук, 
п`ятьох майстрів спорту та чотирьох його 
кандидатів. Є у плеяді талановитих людей 
лени Національної спілки письменників 

України та ті, що удостоєні звання заслу-
жених.

А у школі працювали: С.М.Дубина – від-
мінник народної освіти СРСР, нагородже-
на орденом «Знак Пошани»; М.П.Маланюк 
– кандидат педагогічних наук, професор; 
А.М.Бількевич – кандидат історичних наук; 
Є.І.Гресько – відмінник освіти України, на-
городжений орденом «Знак Пошани»; 
А.К.Війтик – відмінник народної освіти 
СРСР; М.М.Федорко – заслужений учитель 
УРСР; В.А.Чернецький – нагороджений 
медаллю «За доблесну працю» та близько 
20-ти вчителів були відзначені знаком «Від-
мінник освіти України».

В умовах суперечливого сьогодення ра-
дує те, що, незважаючи ні на що, педагогіч-
ний колектив був і залишається головним 
світочем у всебічному житті учнів, даруючи 
їм скарби своїх знань. Навчання і виховання 
йдуть поруч. Зберігаються і примножують-
ся шкільні традиції. У військово-спортивній 
патріотичній грі українського козацтва 
«Джура» посідаємо призові місця, активі-
зувалася фізкультурно-спортивна робота 
(вчитель А.С.Матвіїв). Колишні учні школи 
перебувають в основному складі сільської 
футбольної команди «Січ», яка є неоднора-
зовим чемпіоном району.

Учні школи беруть участь у конкурсах 
знавців рідної мови ім. П.Яцика, матема-
тики «Кенгуру», історії «Лелека», фізики 
«Левеня», а вчителі – у конкурсах «Вчитель 
року» та «Панорама творчих уроків». Вста-
новлено тісний контакт «вчитель-учень-
батьки», що сприяє у навчанні та вихованні 
підростаючого покоління.

В усі часи школа визначає пульс життя, 
формує душу людини, патріота, пропові-
дує чесноти, була, є і буде носієм усього 
прекрасного, прогресивного, що і виражає 
менталітет нації. Сьогодні роль школи нео-
ціненна для молодої Незалежної Соборної 
України. І це повинні зрозуміти всі, бо саме 
школа сповідує ідеали добра, людянос-
ті, безкорисливої святої любові до рідної 
матері-землі. Саме завдяки школі ми і лю-
бимо нашу рідну Вітчизну. Саме тому ми 
небайдужі до історії. 

Ягільницька школа – в числі кращих шкіл 
району. На її базі проводяться районні, об-
ласні і міжрегіональні методичні об`єднання 
вчителів базових дисциплін. Вона крокує в 
ногу із життям і гідно зустрічає свій 160-
літній ювілей.

Стеïан БУБЕРНАК,
вчитель історії Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст., 

заслужений працівник культури України, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Øêоло моÿ, тè свÿùенна êолèсêо науêè
Шêîë³ â Яã³ëüнèö³ – 160 ë³т. Вîна çаснîâана 1852 рîêó ³ º îäн³ºþ 

ç наéстар³øèõ â Уêра¿н³, ÿêа äаëа îсâ³тó не îäнîìó ïîêîë³ннþ ÿã³ëüнè÷ан 
³ ùе сîтн³ ë³т âèõîâóâатèìе сïраâæн³õ ïатр³îт³â сâîãî нарîäó.
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Джерела4
Нам пишуть Святкування

Благородно

Долучіться

Цьогоріч при нашій школі працює гурток «Юнкор». Його ро-
ботою керує досвідчений вчитель Марія Володимирівна Ма-
шталяр. Шістнадцять учнів школи виявили бажання займатися 
в ньому. Усім гуртківцям вручили саморобні посвідчення, виго-
товлені вмілими руками одинадцятикласниці Наталії Бойчук. 

Разом із Марією Володимирівною ми склали план роботи на 
семестр. Старалися так спланувати кожне засідання, щоб всім 
було цікаво працювати. У цьому нам багато допомоги нада-
ли працівники газети «Голос народу», зокрема журналіст Анна 
Блаженко, та заступник директора з виховної роботи школи 
А.Довгань.

Нещодавно на чергове заняття до нас завітала кореспон-
дент районки п. Оксана Свистун. Ми чекали її з великим не-
терпінням. Від Оксани Адамівни гуртківці дізналися про ціка-
ву професію журналіста, про те, як друкується наша газета 
«Голос народу». Поставили п. Оксані також декілька запитань, 
найголовнішим з яких, на мою думку, було – якими рисами 
характеру має бути наділений журналіст.

Після такої невимушеної розмови було проведено майстер-
клас. Ми писали дописи про цікавинки з життя школи, обмі-
нювалися враженнями від побаченого і почутого на занятті 
гуртка, а також одноголосно обрали позаштатних дописувачів 
до газети від нашої школи. Ними стали Наталія Бойчук, Марія 
Дунчак та Марія Манорик.

На згадку про незабутню зустріч із п. Оксаною Свистун ми 
сфотографувалися. Тепер же сподіваємося на зустріч із керів-
ником районної газети п. Любомиром Габруським, але цього 
разу вже у стінах редакції.

Мар³ÿ ДУНЧАК, 
учениця 11-го класу Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст., юнкор

Жоден із нас не може бути впевненим у завтрашньому дні, 
з радісною чи сумною звісткою прийде світанок наступний… 
Трапляється так, що самотужки ми аж ніяк не можемо впо-
ратися з проблемами та бідою. Тому зі щирою надією на до-
помогу йдемо до людей – рідних, друзів, близьких і просто 
знайомих…

Ось так трапилося і в моєму житті – лікарі діагностували 
мені коксартроз обох кульшових суглобів ФСП ІІІ ступеня, не-
обхідне було негайне оперативне втручання, вартість якого – 
ох яка непідсильна для мене. Та світ не без добрих людей. Із 
розумінням мого становища відгукнулися та протягнули, так 
би мовити, руку допомоги добродії, за що усім – сердечна 
вдячність і низький уклін: вельми порядній, благородній лю-
дині, директору Чортківського державного медичного коледжу 
Любомиру Білику; його святості, єпископу Бучацької єпархії 
УГКЦ, високопреподобному о. Дмитру Григораку; всечесному 
отцю, настоятелю храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 
Марії о. Григорію Канаку та греко-католицькій громаді церкви; 
усій дружній, міцній моїй родині, яка не залишилася осторонь, 
враз прийшла на допомогу. 

Нехай Господь вас благословляє на доброчинність, Матінка 
Божа посилає свої ласки, нехай завжди панує злагода навколо 
вас.

Із повагою та вдячністю – Оëеêс³é ФУТУÉМА

Кроê за êроêом 
до маéстерност³

Ñв³т не без добрèх людеé

Пров³снèê Мèêолаєвèх чеснот

Результат розбудови, життєдіяль-
ності Чортківщини сьогодні  – це сума 
тисяч маленьких зусиль місцевих гро-
мад. Як стало зрозуміло після аналізу 
справ, ними зроблених, та й зрештою, 
зі слів виступаючих на святі кожен пра-
цівник місцевого самоврядування ро-
зуміє і відчуває свою відповідальність. 
Це як обов`язки батька перед своєю 
родиною і її неможливо на когось пе-
рекласти. Звичайно, то складно, але й 
почесно водночас, бо працювати для 
громади – це велика честь.

Ця ж теза високої відповідальнос-
ті та виправдання довіри при служінні 
громаді прослідковувалася у словах 
вітання голови районної ради Володи-
мира Васильовича Заліщука. «Святку-
вання на державному рівні Дня місце-
вого самоврядування стало даниною 
розвою демократичного устрою дер-
жави, здатності народу самостійно 
організовувати своє життя і розвиток. 
Наявність повноцінного самостійного 
місцевого самоврядування – одна з 
основних рис моральної демократич-
ної правової держави. Саме через цей 
суспільний інститут реалізовується 
ідея здійснення влади народом, ви-
рішуються важливі питання взаємодії 
держави з громадою. Тож нехай свято 
народовладдя спонукає нас до спільної 
розбудови нашої держави, досягнення 
нею європейського рівня розвитку», – 
підкреслив у виступі голова райради.

Його заступник Любомир Хруставка, 
котрий водночас є головою конкурсної 
комісії, зачитав розпорядження голови 
райради про підведення підсумків і ви-
значення переможців районного кон-
курсу «Населений пункт найкращого 
благоустрою і підтримки громадсько-
го порядку у 2012 році» та виділення 
коштів на потреби громад. Рішенням 
вищезгаданої комісії переможцями ви-
знано:

І місце – територіальна громада 
с. Залісся, сільський голова Ольга 

Василівна Копистинська, з врученням 
диплому першого ступеня та надання 
субвенції сільському бюджету в сумі 15 
тис. грн.;

ІІ м. – територіальна громада с. Тов-
стеньке, сільський голова Борис Пе-
трович Качмарський (10 тис. грн.);

ІІІ м. – територіальна громада с. Со-
сулівка, сільський голова Богдан Васи-
льович Бегма (5 тис. грн.).

Окрім трьох призових місць було 
оголошено подяку (та винагороджено 
коштами громади у сумі 2 тис. грн.) 

Мирославу Модестовичу Човнику, 
Шманьківському сільському голові (но-
мінація «Озеленення населених пунк-
тів»); Михайлу Івановичу Хвалибозі, 
Мухавському сільському голові («Збе-
реження духовних святинь»); Володи-
миру Петровичу Шматьку, Білівському 
сільському голові («Кращий культурно-
спортивний комплекс на селі»); Ярос-
лаву Львовичу Греськову, Білобожниць-
кому сільському голові («Діти – наше 
майбутнє»); Ярославу Юрійовичу Гу-
зіку, Базарському сільському голові 
(номінація «Відродження історичних 
святинь»).

Проаналізувавши працю задля сус-
пільства кожного, хто отримав нагоро-
ду, Любомир Михайлович підсумував, 
що найкращим винагородженням для 
усіх – і тих, кого відзначено того дня, 
і тих, чиї успіхи безперечно помічено й 
оцінено достойно, та цьогоріч вони не 
потрапили у номінацію, – отож, найкра-
щим є гідна оцінка затрачених зусиль 
громадою, що обрала їх.

«Це не лише моя заслуга, а насам-
перед – керівників установ, депутатів 
села, усієї громади, це своєрідні інвес-
тиції», – мовила, приймаючи грамоту з 
рук голови райради Володимира За-
ліщука та першого заступника голови 
райдержадміністрації Ростислава Фі-
ляка, Заліссянський сільський голова 
Ольга Копистинська. Підтримали свою 
колегу в цьому твердженні й Сосулів-

ський сільський голова Богдан Бегма 
та Товстеньківський – Борис Качмар-
ський. Останній у подячному слові по-
бажав займати провідні позиції в об-
ласті усій великій чортківській громаді 
та водночас із привітаннями висловив 
думку, що на сьогодні місцеве само-
врядування ще не має такої належної 
підтримки, базових та фінансових ре-
сурсів, щоб могло в повній мірі заяви-
ти про себе як структура, орган. А ще 
порадив органам центральної влади 
більше прислухатися до думки місце-
вих рад, бо саме вони є найближче до 
тих, чиї прагнення і мали б задоволь-
няти, – до народу.

У словах вітання, що прозвучали від 
імені усіх працівників райдержадміні-
страції з уст Ростислава Філяка, теж 
було висловлено цю думку: «Саме ви 
обрані волею людей, народом, думаю, 
що такою єдиною командою, яка пра-
цює в нашому районі, нам не страш-
ні жодні негаразди, а здобутки здо-
буватимемо все вищі, незважаючи на 
складнощі, які є зараз у суспільстві».

Від імені сільських голів привітала 
усіх своїх колег та присутніх на святі 
Ореста Блаженко (с. Джурин) віршова-
ними рядками, складеними внаслідок 
перепущених крізь серце особистих 
переживань, турбот за долю ввіреної 
під її опіку громади.

Багато вітань, поздоровлень почули 
та подарунків отримали того святково-
го дня представники народовладдя від 
керівників установ, управлінь, органі-
зацій, структурних підрозділів РДА. 

Теплу – емоціями, щедру – жанрами, 
веселу – репертуаром, патріотичну – 
змістом, багату – талантами концертну 
програму підготували для проведення 
урочистостей з нагоди Дня місцевого 
самоврядування працівники район-
ного комунального будинку культури 
ім. К.Рубчакової (директор – Йосипа 
Овод), представники сільських закла-
дів культури. Кожного артиста вдячна 
публіка зустрічала й проводжала бурх-
ливими оплесками, та справжній букет 
аплодисментів «зірвав» хедлайнер свя-
та маленький Ромчик Сасанчин, опер-
ний спів якого не залишив байдужим 

жодного із присутніх.
Того ж дня урочистості відбували-

ся й в столиці України, де досягнення 
громад нашого району було оцінено на 
найвищому рівні – у рамках загальнона-
ціонального проекту «Україна від краю 
до краю. Місцеве самоврядування» за 
вагомий внесок у розвиток місцевого 
самоврядування та зміцнення україн-
ської державності було відзначено Гра-
мотою Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування Білівську 
сільську раду, а її голову – Володимира 
Петровича Шматька нагороджено ме-
даллю та вручено книгу пошани «Украї-
на від краю до краю. Місцеве самовря-
дування», де серед інших розміщено з 
яскравими фото й публікацію про цей 
населений пункт нашого району.

7 грудня святкування Дня місцевого 
самоврядування відбувалося на об-
ласному рівні – в приміщенні обласної 
філармонії в м. Тернопіль. Делегація 
Чортківщини розділила радість своїх 
земляків, яких від Тернопільської об-
ласної ради з нагоди свята було по-
шановано почесними грамотами, – за-
ступника голови райради Любомира 
Хруставку, а також головного лікаря 
ЦКРЛ Романа Чортківського та Улаш-
ківського сільського голову Ольгу Дми-
трук.

Оêсана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Громадè сÿéво св³тèть Уêра¿ну
На ìèнóëîìó тèæн³ óрî÷èстî, сâÿтêîâî áóëî â³äçна÷енî Денü 

ì³сöеâîãî саìîâрÿäóâаннÿ ó наøîìó êра¿ та âîäнî÷ас ï³äâеäенî 
ï³äсóìêè раéîннîãî êîнêóрсó “Насеëенèé ïóнêт наéêраùîãî 
áëаãîóстрîþ ³ ï³äтрèìêè ãрîìаäсüêîãî ïîрÿäêó ó 2012 рîö³”.

Дорогі друзі! Звертаємося до вас, наші краяни, із проханням 
повболівати за маленьку співочу «зірочку»  Дмитрика Майдани-
ка, котрий у даний час бере участь у конкурсі, запровадженому 
Українською Греко-Католицькою Церквою до Дня Святого Ми-
колая. Запрошуємо вас переглянути цікавий кліп на пісню «Свя-
тий Миколаю, нас оберігай», у якому взяли участь діти нашого 
міста, зокрема, учні гімназії та ЗОШ І – ІІІ ст. № 5, та проголо-
сувати за нього на сайті: http://ugcc.tv/ua/media/54859.html, або 
просто набрати в пошуковій системі Google: «Дмитрик Майда-
ник виконує пісню «Святий Миколаю, нас оберігай».

Треба проголосувати до 18 грудня, бо саме до того дня трива-
тиме конкурс. Просимо усіх передавати цю інформацію друзям, 
знайомим через усне спілкування і по-сучасному у соцмережах 
«Однокласники», «Фейсбук», «Вконтактах» й ін. Підтримаймо 
Дмитрика у його бажанні заспівати для блаженнійшого Святос-
лава Шевчука! Не будьмо байдужими!

Дмитрик Майданик має 11 років і відмінно навчається в ЗОШ 
І – ІІІ ст. № 5, бере активну участь у різних шкільних творчих за-
ходах ,в тому числі й у християнських дитячих конкурсах. Пред-
ставляв Бучацьку єпархію на Всеукраїнському конкурсі «Пісня 
Серця», ставши лауреатом, а пізніше і переможцем його. 

Дмитрик народився у креативній християнській родині, де 
тато Юрій і мама Людмила пишуть пісні для сина, «…а головним 
продюсером є бабуся», – каже Дмитрик. Вони не занедбали 
талант хлопчика, а розвивають його на славу Божу. Він є учнем 
3-го класу дитячої музичної школи, де займається по класу гіта-
ри і вокалу, а також є солістом дитячого танцювального ансамб-
лю «Вінок Надзбруччя». Дмитрусь завжди радо відгукується на 
запрошення сестер Згромадження Пресвятої Родини, разом із 
татом і мамою прикрасили своїм співом концерт, приурочений 
100-літтю Згромадження в м. Чорткові і у м. Львові. 

У кліпі «Святий Миколай, нас оберігай» радо взяли участь 
друзі Дмитрика – діти, які відвідують недільну школу при монас-
тирі сестер Пресвятої Родини. Дитячі ідеї були втілені в перші 
дні коли випав сніг в нашому місті. Ми, сестри-монахині, і діти 
просимо його підтримати, щоб ця дитина ще довго і гарно про-
славляла своїм талантом нашого Господа. Нехай у вашу домівку 
з цим кліпом приходить Святий Миколай і дух Різдва!

Сестра Мар³ÿ КУЗЬ, 
Згромадження Сестер Пресвятої Родини



N 52 (8388), 14 грудня 2012 року

Цінності 5
Духовна освіта

17 грудня. Тривалість дня – 8.01.  Схід – 7.54. Захід – 15.55. Іменини святкує Варвара

Пригорща новин

Знай наших!

Чортківщина літературна

Що таке молитва? Як ми повинні мо-
литися? Яке значення має молитва у 
житті християнина? Учасники дійства 
допомогли усім присутнім відчути її ве-

личезну силу і переконати у тому, що 
саме молитва є найбільшим скарбом у 
духовному зростанні людини. Школярі 
декламували вірші та притчі на релігійну 

тематику, які розкривають необхідність 
для нас щоденного спілкування з Богом. 
Пісенна творчість юних – учнів школи № 
5 О.Монастирської, Н.Сібрак, С.Табачак, 
Д.Майданика, Ю.Шпиндак, А.Росляк й ін. 
– якомога позитивніше сприяла розкрит-
тю до молитви сердець тих, хто прослу-
хав натхненні пісні у їх виконанні. Юнаки 
та юнки розігрували невеличкі сценки, 
як-от, наприклад, імітація розмови че-
рез молитву маленької дівчинки з Ісусом 
у виконанні шестикласниць Н.Сібрак та 
М.Цимбалюк. Як ми повинні молитися 
і яку молитву вислухає Господь дуже 
глибоко представили нам словами при-
тчі учні 6-Б класу. Кожну фразу головної 
молитви нашого життя «Отче наш» по-
яснювали і собі, й своїм одноліткам, усім 
присутнім шестикласники.

Увесь захід супроводжено демонстра-
цією фрагментів із художнього фільму 
«Ісус»; документальної кінострічки, про-
відною темою якої було ставлення Церк-
ви до дітей, і найкраще її пояснюють 
сказані Христом слова: «Пустіть дітей 
до Мене і не забороняйте їм приходити 
до Мене, бо таким є Царство Небесне»; 
а також добірки відповідних до темати-
ки заходу сюжетів з нашого життя, копії 
ікон й ін.

Треба обов`язково доручати Отцеві усі 
свої справи, справи свого міста чи села, 
державні діла, бо саме через молитву 
Господь сприймає наші прагнення, а 
ми виражаємо Господу нашу безмежну 
любов та беззаперечну віру в Нього, – 
такі слова як підсумок усьому сказаному 
пролунали на завершення дійства. 

Мар³ÿ ЯБЧАНКА, 
завуч Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5

Гостина у день Катерини

Якраз на Катерини, минулої п`ятниці, відколи в дав-
нину традиційно збиралися на вечорниці, господарі ет-
номайстерні «Куферок» у Чорткові – подружжя митців 
Ірини Вербіцької та Володимира Шерстія припросили 
представників творчого потенціалу краю на відкриття 
виставки нових імен. Ними стали чортківчанка Олена 
Задорожна, котра має за хобі виготовлення авторських 
ляльок, та бучаччанин Богдан Когут – він вправляється 
у різьбленні ікон по дереву у стилі 3D. Виставка трива-
тиме аж по 12 січня наступного року.

Сліди на дорозі до Неба
Третя поетична збірка під такою назвою поета і бо-

гослова, науковця та історика, священика й журналіс-
та о. Василя Погорецького вийшла друком в одному 
з тернопільських видавництв. У передньому слові до 
неї сам автор пропонує читачеві душевну подорож, 
спасенну мандрівку до вимріяної країни, де панує дос-

конала любов, яка 
усіх людей робить 
щасливими, і цією 
країною є Небо. Він 
мовить: «Для мене 
Поезія – райський 
затінок, в якому по-
гамовую сердеч-
ну спрагу і смакую 
любов розкриленої 
долі. Вірю у Вічне 
Добро, що тримає 
для всіх живих істот 
розпростерті обій-
ми Божественного 
натхнення. Дотяг-
нутися б до нього! 
Я вже в польоті і 
крила мені дала чу-
дотворна Поезія». 
Коли прочитуєш ці 
натхненні згустки 
душі, що впали ока-

пинами серця на чисті аркуші, мимоволі вчуваєш, як 
росте та здіймається духом Слово поета до порівняння 
з його попередніми збірками «Зболена Доля у Музі» 
та «Розвидняється». Своєрідним гаслом третьої збірки 
стали напрочуд щирі та прості до геніальності слова:

На віддалі часу від себе стою,
Вдивляюсь пильно в прожиті сліди.
Вислухай, Боже, молитву мою
І з прощенням до мене прийди.

Чортківський прорив у Люксембурзі
У такому замилуваному рідним та близьким серцю 

кожного краянина варіанті перефразовано інформацію 
на web-сайті НСФУ. «Українським молодим проривом» 
«охрещено» перемогу 57 робіт юних українців на 25-му 
Молодіжному міжнародному фотоконкурсі у Люксем-
бурзі. Це названо абсолютним рекордом. І поміж них 
половина, а точніше 29 – фотомиті, упіймані об`єктивом 
вихованців фотогуртка «Первоцвіт», що функціонує при 
ЦНТТДУМ під орудою маститого фотомаестро Олега 
Марчака, та учениці Чортківської гімназії Олени Лижеч-
ки. У списку «первоцвітівців» – Олександр Марчак, Ре-
гіна Субботіна, Роман Країнський, Олег Криса, Андрій 
Росчіс, Влада Саніцька, Віталій Гребеножко, Настя Фе-
доришин. На згаданому сайті Спілки фотохудожників 
України вміщено знімки, що здобули нагороди, Олексан-
дра Марчака, Регіни Субботіної, Романа Країнського.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО

Нехаé свÿтèтьсÿ ³м`ÿ Твоє…
Ус³ äн³ ìè рîçïî÷èнаºìî ³ çаê³н÷óºìî ìîëèтâîþ, ìîëèìîсÿ ïереä 
êîæнîþ сïраâîþ, ïереä ïî÷атêîì рîáîтè, ÿêó õî÷еìî âèêîнатè 

ÿêнаéêраùе. Та ÷è ìîæеìî ïîÿснèтè, ÷îìó саìе таê, ùî ìè âêëаäаºìî 
â ìîëèтâó? «У таêèé сïîс³á ìè çаïрîøóºìî Гîсïîäа, ùîá В³н áóâ 

тóт, сереä нас, õî÷еìî â³ä÷óтè Éîãî ïрèсóтн³стü, Éîãî ï³äтрèìêó, áî 
ìîëèтâа – öе рîçìîâа ç Бîãîì», – äаº â³äïîâ³äü на îöе ïîстаâëене 
áаãатüìа çаïèтаннÿ ³н³ö³атîр, îрãан³çатîр та âеäó÷а ä³éстâа «Неõаé 
сâÿтèтüсÿ ³ì`ÿ Тâîº…» â÷èтеëüêа õрèстèÿнсüêî¿ етèêè Н.М.Лесþê. 

Ïîçаêëаснèé çаõ³ä, ïрèсâÿ÷енèé ìîëèтâ³, áóëî ïрîâеäенî 
26 ëèстîïаäа ó ст³наõ Чîртê³âсüêî¿ ЗОШ І – ІІІ ст. № 5.

І показали хороший результат. «Га-
лицькі візерунки» нагороджені дипло-
мом лауреата ІІ та ІІІ ступенів, а «Гар-
монія» – дипломом лауреата ІІІ ступеня. 
Організував цей конкурс  продюсерський 
центр «Шанс», у якому взяли участь во-
калісти та хореографічні колективи з 
усіх куточків України. Змагання тривали 
впродовж цілого дня у Палаці культури 

міста. Конкурсна програма складалася 
з двох частин: вокальної та хореографіч-
ної. Вокалістів оцінювало журі, у складі 
якого були співачка Наталка Карпа та 
гурт «Шоколадка». Майстерність танцю-
ристів і танцювальних колективів брали 
під свій «приціл» Артем Шошин, Влад 
Яма, Олександр Кашевський та Віктор 
Дужич-Ніколайчук. 

 Влад Яма відмітив те, що наші юні 
артисти технічно гарно підготовлені, ма-
ють високу сценічну культуру. Учасники 
отримали масу задоволення від поїздки 
та були враженні красою і затишком ста-
ровинного Луцька.

Звичайно, для того, щоб зростати фа-
хово, набувати високого професійного 
рівня, необхідно брати участь у різних 
конкурсах, які не тільки стимулюють до 
удосягнення планки досконалості, а й, 
що найбільш важливо, дають можливіть 
переймати досвід у інших, бачити свої 
досягнення чи помилки зі сторони. Для 
участі в конкурсах необхідно затрачати 
багато праці і переживань. Тому бать-
ківський комітет учнів Заводської школи 
мистецтв візначив високий професіо-
налізм у підготовці до конкурсу, вміло 
віднайдений підхід до кожного учня,  
цілеспрямований естетичний розвиток 
наших дітей з боку керівників колекти-
вів Ольги Дембіцької та Галини Свергун. 
Поїздка відбулася за сприяння началь-
ника відділу культури і туризму райдер-
жадміністрації Галини Чайківської.

 
Наä³ÿ БІЛІЦА, 

від імені батьківського комітету учнів 
Заводської школи мистецтв

Вонè отрèмалè св³é «Øанс»
На ïî÷атêó ãрóäнÿ çраçêîâèé ансаìáëü танöþ «Гаëèöüê³ â³çерóнêè» 

та âîêаëüнèé ансаìáëü «Гарìîн³ÿ» Заâîäсüêî¿ øêîëè ìèстеöтâ âçÿëè 
ó÷астü ó  ІІІ Всеóêра¿нсüêîìó âîêаëüнî-õîреîãраô³÷нîìó êîнêóрс³ 

«Тâ³é øанс», ÿêèé â³äáóâсÿ ó ì. Лóöüê.

Білі-білі, аж з синявою, із запахом 
чистоти й свіжості падали злегка на 
землю вимережані умілим різьбярем-
морозом небесні пір`їнки-сніжинки, 
прикриваючи все навколо пухнас-
тим покривалом. У час сутінкового 
підвечір`я, дбайливо витканого із жов-
тогарячих променів віконних сяйв, ще 
ледь помітного на вже потемнілому тлі 
небесного склепіння ніжного світла да-
леких зір, повсюдно натягнутих кольору 
глибокої сірості ниток будинкових стін 
із дрібними вкрапинами яскравості, 
збиралися у читальному залі централь-
ної бібліотеки восьмого дня зими не 
обділені талантом безпосередні учас-
ники авторських поетичних читань (до 
речі, на цей час ці пишучі люди можуть 
похвалитися річною традицією таких 
зустрічей), організованих Ярославом 
Дзісяком (Дорожним), членом Терно-
пільського літоб’єднання при НСПУ, і 
Олександрою Наконечною, бібліотека-
рем та керівником літстудії «Сонячне 
гроно». Зрештою, чутлива душа поета 
так і назвала зібрання любителів слова 
«Сутінкова поезія зими».

Освітлена не лише електрикою, а й 
світлими думками тих, хто зібрався того 

дня, зала ледь вміщувала всіх охочих 
послухати чи то пак самим продекламу-
вати власноруч написані твори. Я.Дзісяк 
та О.Наконечна на правах господарів 
дійства вміло, влучно володіючи словом, 
повели присутніх у світ літератури. Ці-
кавинки із світової та рідної нам україн-
ської літературної царини, просто якісь 
яскраві факти з історії людства вдало 
перепліталися із виступами приїжджих 
майстрів пера та місцевих літераторів. 
Листи до «чорноокого журавлика», збір-
ка яких так і називається «Листи синові, 
або Легенди Неаполітанських гір», на-
писані івано-франківчанкою Оксаною 
Пронюк, та розповіді авторки про заро-
бітчанські будні не могли залишити бай-
дужими серця тих, кому не з переказів 
відома доля заробітчан. Якщо говори-
ти про гостей нашого Чорткова, то на 
авторські читання 8 грудня приїхали з 
названого уже Івано-Франківська Леся 
Геник (Олександра Туєшин), Михайло 
Тарабій з Копичинців Гусятинського ра-
йону, Орест Чоловічок з м. Тернополя, 
Інна Гаврилюк із Хмельницького. Мож-
ливо, такий інтерес до цього зібрання 
спричинений, окрім певного літератур-
ного зацікавлення, ще й впливом суто 

якихось глибинних історичних мотивів 
– саме у цей день майже півтора століт-
тя тому у Львові було скликано загаль-
ний збір членів товариства «Просвіта». 
Про відзначення Дня Просвіти нагадала 
присутнім голова районного товариства 
п. Стефанія Басараба. 

Перші кроки на літературній стежи-
ні відкрили перед публікою юні Надія 
Бандура, Каріна Помазан, Марія Сера-
фінчан – і одразу ж їхні творіння було 
оцінено та надано першу «консульта-
цію» активісткою Галиною Грицьків та 
громадським діячем Андрієм Базалін-
ським, котрий теж зачитав поетичні 
твори, писані ним в молоді роки. Поді-
лилися роздумами, викладеними у вір-
шовані рядки, Роман Король, Анастасія 
Обшарська. Вкотре пораділи успіхам і 
безперечно все більшій довершеності 
думки і так зрілій не по літах поезії юної 
Юлії Фінковської.

Роздумування, висловлення своїх ба-
чень, позиції у сприйнятті літератури, 
обмін наболілим – довго не хотілося 
розходитися присутнім. За вікном вечір 
вступив у права господаря, відібравши 
у сутінків їхнє правління, коли погасло 
світло в останньому вікні зали, що слу-
хала вірші.

Оêсана СВИСТУН

Ñут³нêова ïоез³ÿ зèмè
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Акценти6
Пізнавально До уваги роботодавців

Для вас, батьки

Отож, члени хімічного гуртка нашого коледжу зайняли-
ся дослідницькою роботою, метою якої було вивчення хі-
мічного складу, властивостей і застосування мінеральної 
води типу «Нафтуся» з високим вмістом органічних речо-
вин, яка витікає з підземних джерел, що на Гусятинщині.                                                                           

Вартує знати, що підземні мінеральні води утворюють-
ся з атмосферних вод або за рахунок древніх метаморфі-
зованих морських вод, які часто мають вік у мільйони ро-
ків і залягають на більшій або меншій глибині від земної 
поверхні. Підземні води набувають властивий їм хімічний 
склад за рахунок олужнення різних гірських порід. Часто 
мінеральні води глибинного походження на своєму шляху 
до поверхневих виходів змішуються з атмосферними во-
дами, утворюючи нові типи. На поверхню землі мінераль-
ні води виходять у вигляді мінеральних джерел, а також 
виводяться із надр буровими свердловинами.

За прийнятою у нашій країні класифікацією мінераль-
ні води поділяють на бальнеологічні групи: мінеральні 
води, дія яких визначається іонним складом і мінералі-
зацією; вуглекислі; сірководневі або сульфідні; залізисті; 
бромисті, йодисті та йодобромисті; кремнієві термальні; 
води, які містять миш’як; радонові (радіоактивні); води, 
які містять бор; мінеральні, які містять органічні сполуки 
нафтового походження (типу «Нафтусі»).

Тож цікаво знати і про впливи мінеральних вод на орга-
нізм людини. До прикладу, «Надзбручанська» – позитив-
но діє  на функцію нирок, підвищує добовий діурез, поси-
лює клубочкову фільтрацію первинної сечі та виведення з 
сечею азотистих шлаків, кальцію, натрію, калію, хлоридів 
і пошкоджених білків. Реакція сечі переходить у лужний 
бік. Корисно впливає мінеральна вода і на роботу пе-
чінки: посилює жовчо-видільну функцію жовчних кислот, 
знижує вміст холестерину. Лікується нирково-кам’яна 
хвороба; хронічний пієлонефрит; цистити, пієлоцистити; 
сечокислі діатези (оксалатурія, фосфатурія); хронічні ге-
патити, холангіти; хронічні холецистити, гастрити з по-
ниженою та збереженою секреторною функцією; хронічні 
коліти та панкреатити; цукровий діабет; остеохондроз; 
ожиріння та дефіцит маси тіла; енурез; алкоголізм та 
куріння. Та необхідно пам’ятати і протипоказання щодо 
вживання мінеральної води: хронічний гломерулонефрит; 
урологічні захворювання на стадії загострення; гематурія 
будь-якого походження; сечокам’яна хвороба з конкре-
ментами; злоякісні новоутворення; емпієма жовчного мі-
хура; жовчнокам’яна хвороба (активна фаза).

Проведені наукові дослідження інститутом геологічних 
наук АН України довели, що після курсу лікування міне-
ральною водою спостерігається поступове оновлення 
компонентів крові, при цьому знижується вміст в організ-
мі радіонуклідів. Висока лікувальна активність «Новозбру-
чанської» води зумовлена не лише її загальноактивними 
органічними сполуками, а й підвищеною концентрацією 
природного цезію, літію, комплексоутворюючих елемен-
тів, які витісняють з організму радіоактивні ізотопи. А ре-
зультати обстеження працівниками радіологічного центру 
МП «Мезон», Союзу «Чорнобиль» України показали, що 
для виведення інкорпорованих радіонуклеїдів мінімаль-
ний курс лікування мінеральною водою повинен тривати 
24 дні. За цей час рівень радіації зменшується удвічі.

Вплив на організм мінеральної води буває лише тоді 
ефективним, коли вона використовується правильно. 
Мінеральні води (особливо лікувальні та лікувально-
столові) не можна вживати кому як заманеться (для таму-
вання спраги чи з інших причин), тому що вони змінюють 
кислотно-лужну рівновагу і призводять до цілого ланцюга 
змін в організмі. 

Гаëèна ЮЗИК,
викладач хімії Чортківського 

державного медичного коледжу

Роботодавцям, які працевла-
штують за направленням центру 
зайнятості на нове робоче місце 
громадян, які не можуть на рівних 
конкурувати на ринку праці, термі-
ном не менше ніж на 2 роки, перед-
бачена щомісячна компенсація єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за 
відповідну працевлаштовану осо-
бу. У разі звільнення працівника з 
ініціативи роботодавця сума на-
даних коштів повертається Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у повному 
обсязі.

Пільгу, згідно з новим законом, 
отримають також сумлінні робото-
давці, які протягом 12 календарних 
місяців забезпечать створення но-
вих робочих місць та будуть здій-
снювати виплату заробітної плати 
найманому працівникові у розмірі 
більше трьох мінімальних заробіт-
них плат, а саме у наступному році 
їм буде компенсовано 50 відсотків 
єдиного соціального внеску.

У новому Законі «Про зайнятість 
населення» на роботодавців покла-
дений обов’язок, вони повинні самі 
розраховувати 5-відсоткову квоту 
для працевлаштування соціально 
незахищеної категорії громадян, 
враховуючи вже влаштованих пра-
цівників на умовах повної зайнятос-
ті. 

Звертаємо увагу, що у разі невико-
нання роботодавцем протягом року 
5-відсоткової квоти, а також за не-
обґрунтовану відмову у працевлаш-
туванні неконкурентоспроможних 
громадян, буде накладено штраф 
у двократному розмірі мінімальної 
зарплати. 

Згідно з новим законом до кате-
горій соціально незахищених гро-
мадян належать: батьки-одинаки 
або особи, які їх замінюють, з дітьми 
до шести років або мають дитину-
інваліда до 14-ти років, діти-сироти; 

особи, звільнені після відбуття по-
карання або примусового лікування,  
молодь після навчання або звіль-
нення з військової служби (за умо-
вою реєстрації протягом 6 місяців 
після закінчення), особи передпен-
сійного віку, яким залишилося 10 і 
менше років до настання права на 
пенсію, а також особи, яким випо-
внилося 15 років і які працюють за 
згодою батьків.

Новий проект Закону «Про за-
йнятість населення» надасть робо-
тодавцям можливість прийому сту-
дентів вузів та професійно-технічних 
закладів на стажування терміном до 
6 місяців з можливістю (за згодою 
сторін) не виплачувати заробітну 
плату або виплачувати її в розмірах, 
встановлених за згодою сторін. Це 
дасть змогу роботодавцям надати 
професійний досвід молодим фахів-
цям, що зробить їх подальше пра-
цевлаштування більш конкурент-
ним. При цьому період стажування 
буде заноситися до трудової книжки 
працівника.  

Також, щоб роботодавцям уник-
нути неприємностей в новому році, 
варто зазначити, що у новому законі 
встановлюється пряма заборона в 
оголошеннях (рекламі) про вакан-
сії зазначати обмеження щодо віку 
кандидатів, пропонувати роботу 
лише жінкам або лише чоловікам за 
винятком специфічної роботи, яка 
може виконуватися виключно осо-
бами певної статі, висувати вимоги, 
що надають перевагу одній зі ста-
тей, а також вимагати від осіб, які 
працевлаштовуються, надання відо-
мостей про особисте життя. У разі 
порушення вищезазначених вимог 
на рекламодавця накладатиметься 
штраф у десятикратному розмірі від 
мінімальної зарплати.

Крім того, у новому Законі залиша-
ються, як вид тимчасової зайнятості, 
оплачувані громадські роботи, але 
фінансування організації таких робіт 

для безробітних здійснюватимуться 
пропорційно рівними частинами за 
рахунок коштів місцевих бюджетів 
та Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхуван-
ня України на випадок безробіття. 
Тобто організація цих робіт за гро-
ші Фонду можлива лише за умови 
участі коштів місцевих бюджетів. 
Тому саме партнерство роботодав-
ців та служби зайнятості є шляхом 
для вирішення питання організації 
громадських робіт у 2013 році.

Для роботодавців громадські ро-
боти – це можливість отримати до-
даткові робочі руки для виконання 
необхідних робіт, а для безробітних 
– це додатковий, а іноді єдиний за-
робіток.

Завдяки організації оплачуваних 
громадських робіт проведена робо-
та із впорядкування та благоустрою 
території населених пунктів, обко-
шування придорожніх смуг, впоряд-
кування територій кладовищ, бере-
гів річок, стадіонів, впорядкування 
автозупинок, побілка дерев, бордю-
рів, прибирання опалого листя, ви-
віз сміття, ліквідація стихійних сміт-
тєзвалищ, проводився догляд за 
пам’ятками культури, замками, ме-
моріалами, обелісками, а також під-
собні роботи з ремонту на об’єктах 
соціально-культурної галузі, догляд 
за особами похилого віку, викону-
валися підсобні роботи в сільському 
господарстві.

Отже, напрошується висновок, 
що оплачувані громадські роботи 
приносять району суспільну користь 
і сприяють соціально-економічному 
розвитку території. А тому чим біль-
ше коштів буде закладено до міс-
цевих бюджетів, тим більше роботи 
може бути зроблено в наступному 
році! А для того, щоб зберегти до-
сягнення цього року у проведенні 
громадських робіт, зусиль однієї 
служби зайнятості мало. Потрібна 
підтримка органів місцевої влади, 
районної адміністрації та керівників 
підприємств. Тільки разом ми мо-
жемо кардинально вплинути на си-
туацію з фінансування громадських 
робіт у 2013 році!

Ірèна ГРИГОРУК, 
юрисконсульт РЦЗ

До заяви подаються такі докумен-
ти:

1) копія паспорта або іншого до-
кумента, що засвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за 

останні шість місяців або копія де-
кларації про доходи за попередній 
календарний рік, засвідчена орга-
нами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб, 
укладений в органах реєстрації ак-
тів цивільного стану, якщо заявники 
перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров’я 
кожного заявника, складений за 
встановленою формою;

5) засвідчена нотаріально пись-
мова згода другого з подружжя на 
усиновлення дитини (у разі усинов-
лення дитини одним з подружжя);

6) довідка про наявність чи від-
сутність судимості для кожного за-
явника, видана органами внутрішніх 
справ за місцем проживання заяв-
ника;

7) копія документа, що підтвер-
джує право власності або користу-
вання житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у 
підпунктах 1, 3 і 7, засвідчуються 
працівником служби у справах ді-
тей, який здійснює приймання до-
кументів.

У разі усиновлення дитини од-
ним із подружжя висновок про стан 
здоров’я та довідка про наявність 

чи відсутність судимості подаються 
кожним з подружжя. Заява вважа-
ється поданою, якщо до неї додані 
усі зазначені документи. Витребу-
вання інших документів у заявників 
не допускається. Строк дії докумен-
тів становить один рік з дня їх вида-
чі. Після закінчення строку дії будь-
якого з документів його необхідно 
поновити та долучити до справи 
кандидатів в усиновлювачі. 

Після подання документів служба 
у справах дітей протягом 10 днів:

– перевіряє документи на відпо-
відність вимогам законодавства;

– проводить бесіду із заявниками, 
роз’яснює їм права та обов’язки кан-
дидатів в усиновлювачі, усиновлю-
вачів, правові наслідки усиновлен-
ня, порядок здійснення контролю за 
умовами проживання усиновлених 
дітей;

– відвідує заявників за місцем їх 
проживання та складає акт обсте-
ження житлово-побутових умов;

– розглядає питання про можли-
вість заявників бути усиновлювача-
ми та готує відповідний висновок;

– у разі позитивного висновку 
ставить заявників на облік кандида-
тів в усиновлювачі та видає їм ви-
сновок про можливість бути усинов-
лювачами.

Васèëü КОРНАК, 
начальник служби у справах 
дітей райдержадміністрації

М³неральна вода 
у нашому вжèтêу

Оêр³ì âèâ÷еннÿ îснîâнèõ ïреäìет³â ÿê çаãаëüнîîсâ³тн³õ, 
таê ³ сïеö³аëüнèõ ôаõîâèõ, стóäентè Чîртê³âсüêîãî 

äерæаâнîãî ìеäè÷нîãî êîëеäæó çаéìаþтüсÿ 
é äîсë³äнèöüêîþ ä³ÿëüн³стþ. Гóртêîâа рîáîта ó çаêëаä³ 

сïрÿìîâана на äîсë³äæеннÿ ö³êаâèõ теì ó р³çнèõ сôераõ 
æèттºä³ÿëüнîст³ ëþäèнè. Осü, äî ïрèêëаäó, ìаãаçèнн³ 
ïîëèö³ çаïîâнен³ р³çнèìè âèäаìè ì³нераëüнî¿ âîäè. 
Та ÷è âсе наì â³äîìî ïрî тó ÷è ³нøó ãаçîâанó âîäó; 

ÿêó êîрèстü âîна ïрèнîсèтü; ÷è êîæн³é ëþäèн³ ìîæна 
âæèâатè áóäü-ÿêó, êîтра äî âïîäîáè?

Рèноê ïрац³: нов³ гран³ та нюансè

Ñтаємо êандèдатамè в усèновлювач³
Грîìаäÿнè Уêра¿нè, ÿê³ áаæаþтü óсèнîâèтè äèтèнó, çâертаþтüсÿ 

ç ïèсüìîâîþ çаÿâîþ ïрî âçÿттÿ ¿õ на îáë³ê ÿê êанäèäат³â 
â óсèнîâëþâа÷³ äî сëóæáè ó сïраâаõ ä³теé çа ì³сöеì ïрîæèâаннÿ. 

Заÿâа ìîæе áóтè наïèсана ó ïрèсóтнîст³ ïраö³âнèêа сëóæáè ó сïраâаõ 
ä³теé та çасâ³ä÷ена нèì. У раç³, êîëè îäне ç ïîäрóææÿ не ìîæе 

îсîáèстî ç’ÿâèтèсü äî сëóæáè ó сïраâаõ ä³теé äëÿ наïèсаннÿ çаÿâè, 
éîãî çаÿâó, çасâ³ä÷енó нîтар³аëüнî, ìîæе ïîäатè äрóæèна (÷îëîâ³ê).

У ïîтî÷нîìó рîö³ áóëî рîçрîáëенî нîâèé ïрîеêт Заêîнó Уêра¿нè 
«Ïрî çаéнÿт³стü насеëеннÿ», ÿêèé наáèраº ÷èннîст³ 

ç 1 с³÷нÿ 2013 рîêó. Тîæ, øанîâн³ рîáîтîäаâö³, ìаºìî ïеâнèé ÷ас 
на îçнаéîìëеннÿ ç îснîâнèìè нîâаö³ÿìè ó çаêîнîäаâстâ³ 

ïрî çаéнÿт³стü, аáè ç с³÷нÿ âïеâненî çастîсîâóâатè ¿õ ó ïраêтè÷н³é 
ä³ÿëüнîст³. Рîçãëÿнеìî раçîì, ùî ïрèнесе öеé Заêîн 

äëÿ рîáîтîäаâö³â та äî ÷îãî ïîтр³áнî ãîтóâатèсÿ.
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Програма телепередач 7

07.20 Моя земля - моя 
власність
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Корисні поради
08.40 7 природних чудес 
України
09.05 Золотий гусак
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Ближче до народу
11.00 Маю честь запро-
сити
11.50 Фінал Національ-
ного відбору на Міжна-
родний пісенний конкурс 
“Євробачення-2013”
13.505 Шеф-кухар країни
14.45 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
18.25 Діловий світ
18.5 “Мелодія двох 
сердець”. Концертна про-
грама Білоножків
20.30 Україна іннова-
ційна
20.40 Головний аргумент 
21.00 Підсумки тижня
21.30 Фінансова правда
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу
23.35 Олімпійський ви-
клик

06.05 Х/ф “Моя донька, її 
хлопець і 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
13.30 Чотири весілля
15.00 Голос. Діти
17.35 Х/ф “Ялинки”
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос. Діти
22.30 Світське життя
23.45 ТСН-Тиждень

07.05 М/с “Вінкс”
08.00 М/с “Маша і Вед-
мідь”
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 “В очікуванні 
кохання”
00.50 Подробиці 
тижня

06.00 Ранкова 
молитва
06.10 Світ православ`я
06.40 7 природних чудес 
України
07.00 Ера здоров`я 
07.25 Корисні поради
07.40 Олімпійський 
виклик
08.00 Шустер-Live
09.30 Школа юного су-
перагента
09.50 Шустер-Live
11.35 Секрети успіху
12.35 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
17.50 В гостях у 
Д.Гордона
18.40 Світ атома
19.00 Золотий гусак
19.25 Осінній жарт
19.55 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.15 Кабмін: подія 
тижня
21.25 Українська 
пісня
22.00 Зірки гумору
23.00 Твій голос
23.25 Ера здоров`я
23.50 Концерт Павла 
Зіброва

06.00 М/ф
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
12.50 Х/ф “Попелюшка 3: 
Злі чари”
14.10 Х/ф “Джуманджі”
16.35 Київ Вечірній
18.30 Розсмішити 
коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф “Ялинки”
22.00 Х/ф “Хороший рік”
00.35 Х/ф “2012”

05.30 Велика політика
08.15 Позаочі
09.15 Орел і Решка
10.15 Сімейний пес
11.15 Концерт “ВІА ГРА. 
10 років”
13.20 Т/с “Двічі в одну 
річку”
15.20 Х/ф “Спроба Віри”
20.00 Подробиці
20.25 Концерт “День на-
родження “Інтера”
22.50 Д/ф “Вся правда 
про Вангу”
00.50 Подробиці

07.00, 08.00 Новини
07.40 Гість студії
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.35 Д/ф “Андрій Малиш-
ко. Мистецтво залиша-
тись собою”
10.10 Т/с “Маруся”
11.05 Театральні сезони
12.00 Новини
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.30 Х/ф “Я тебе ніколи 
не забуду”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Маруся”
16.20 Бенефіс 
Ю.Шифріна. 25 років на 
сцені
19.25 Шляхами 
України
19.50 Зірки гумору
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 Х/ф “2012”

07.00, 08.00, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Снайпери. 
Любов під прицілом”
11.45 Т/с “На шляху до 
серця” 
12.00 Новини
13.05 Т/с “На шляху до 
серця”
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”

19.00 Про життя
20.00 Подробиці
20.20 Подробиці. 
Неформат
21.00 Д/ф “Вся 
правда про 
Вангу”
23.00 Велика 
політика 

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Книга.ua
10.00 Т/с “Маруся”
10.50 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.30 Аудієнція
12.55 Крок до зірок
13.40 Х/ф “Фронт в тилу 
ворога”
15.15 Euronews
15.40 Т/с “Маруся”
16.30 Т/с “Агент особли-
вого призначення”
18.10 Euronews
19.00 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
19.50 Урочисті заходи з 
нагоди Дня Міліції України
21.30 Досвід
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, 23.45 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Чотири весілля 
21.45 Д/ф “Дім”

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Снайпери. 
Любов під прицілом”
11.40 Слідство вели
12.00, 18.00 Новини 
12.50 Слідство вели
13.45 Т/с “Повернення 
Мухтара”
15.50 Д/ф “Людина після 
апокаліпсису”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Снайпери. 
Любов під прицілом”
23.10 Х/ф “Монстро”

07.00, 08.00 Новини
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с “Маруся”
11.00 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.35 Українська пісня
13.05 Секрети успіху
13.45 Х/ф “Фронт в тилу 
ворога”
15.15 Т/с “Маруся”
16.00 Запалювання го-
ловної ялинки України
16.15 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
18.10 Euronews
19.05 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
19.20 Star-шоу
21.35 Концертна програма 
до Дня Святого Миколая
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, 00.05 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Джентльменський 
набір
22.00 Табу
23.05 Гроші

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10 Ранок з Інтером
09.10, 21.00 Т/с “Снайпе-
ри. Любов під прицілом”
11.40 Слідство вели
12.00, 18.00 Новини
12.50 Слідство вели 
13.45 Т/с “Повернення 
Мухтара”
15.55 Д/ф “Змова смертних”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
23.10 Х/ф “Вокзал для двох”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Гість студії
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.05 Т/с “Маруся”
10.50 В гостях у Д.Гордона  
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Хай щастить
12.45 Х/ф “Салют, Маріє!”
15.15 Euronews
15.40 Т/с “Марія”
16.30 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
19.00 Гранд-шоу 
М.Поплавського “Я лю-
блю тебе, Україно!”
21.30 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 “Великі битви”

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
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, 23.10 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Міняю жінку 6
22.00 Українські сенсації
23.25 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 “Снайпери. Лю-
бов під прицілом”
11.40 Слідство вели
12.00, 18.00 Новини 
12.50 Слідство вели
13.50 Т/с “Повернення 
Мухтара”
15.55 Д/ф “Надприродне. 
Розплата”
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с “Снайпери. 
Любов під прицілом”
23.10 Х/ф “Честь Саму-
рая”

07.00, 08.00 Новини
07.40 Гість студії
07.50 Фінансові поради
08.20 Твій голос
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.30 Точка зору
10.00 Т/с “Маруся” 
10.50 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.10 Х/ф “Ти маєш жити” 
14.35 Вікно до Америки
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Маруся”
16.25 Т/с “Москва. Три 
вокзали”
18.10 Euronews
18.45 Агро-News
19.15 Сільрада
19.30 Жарт
20.00 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.35 Жарт
22.05 Зірки гумору
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Кіно у деталях

07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 
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, 00.15 ТСН
17.10 Т/с “Величне століт-
тя. Роксолана 2”
20.15 Х/ф “Ляльки”

06.20 Х/ф “На роздоріжжі”
14.00 Х/ф “Не ідеальна 
жінка” 
16.05 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.50 Подробиці. Не-
формат
21.00 Т/с “Снайпери. 
Любов під прицілом”
23.10 Х/ф “Горобини грона 
червоні”

ПОНЕДІЛОК
18 грудня
ВІВТОРОК

19 грудня
СЕРЕДА

20 грудня
ЧЕТВЕР

21 грудня
П`ЯТНИЦЯ

22 грудня
СУБОТА

23 грудня
НЕДІЛЯ

17 грудня

Вважати недійсними

Ремонт 
мікрохвильовок, холодильників

Тел. 097-687-98-83 ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

земельні ділянки

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

шипниками і гальмівними колодками до причепа 
Т-150.

Тел. 098-058-46-04.

приміщення під магазин, офіс площею 76 кв. м 
по вул. Мельника.

Тел. 2-38-09.

гараж в кооперативі “Автолюбитель” під вели-
кого буса біля автопарку в першому ряду, заїзд в 
будь-яку пору року.

Тел. 097-293-95-78.

годинник з турманієвим браслетом, по-
душка Nиgа NM-30, міостимулятор Miracle 2, 
які допоможуть покращити здоров`я. Звертатись 
за адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 79.

Тел. 067-855-34-13.

автомобіль Chevrolet Aveo, 1,5 двигун, мож-
ливо частковою оплатою. Терміново.

Тел. 097-887-48-36.

автомобіль Daewoo Leganza, 2,0/16 кл., 2001 
р. в., в ідеальному стані, ГБО 4 покоління, пропан-
бутан, балон 53 л, шкіра, клімат-контроль, серво 
кермо, ABS, Airbag, ксенон, галогенки, сигналіза-
ція, центральний замок, підігрів дзеркал, підсилю-
вач керма, електропакет, CD, акустика, тоновані 
вікна, додатковий комплект літньої гуми на литих 
дисках, ходова зроблена, кап. ремонт двигуна, не 
бита.

Тел. 067-352-45-92 (Павло).

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. 
Є земельна ділянка 49 сотих, великий сад, вся 
земля приватизована. Є гараж, хлів, будинок 
газифікований. Ціна договірна.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

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.

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.

приватизоваий будинок у м. Чортків по вул. 
Б.Хмельницького. Житлова площа – 98 кв. м, 
цегляний гараж – 24 кв. м, підведено всі комунікації, 
земельна ділянка – 14 сотих. Терміново.

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.

будинок у с. Мухавка, город, ставок. Терміново.
Тел.: 3-13-47; 067-991-34-84.

2-кімнатна квартира в 5-поверховому будин-
ку на 4-му поверсі в новозбудованому сучасному 
будинку в м. Чортків, по вул. Шухевича, 2 а. Площа 
– 92 кв. м, 2 балкони, пластикові вікна, лоджія, під-
вал. Ціна договірна.

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75. 
3-кімнатна квартира у м. Чортків (район Ка-

дуб), на 2-му поверсі, не кутова. Площа – 71 кв. м, 
євроремонт, частково з меблями.

Тел. 099-190-85-17.
3-кімнатна квартира з меблями на 2-му 

поверсі по вул. Кн. В.Великого. Загальна площа 
– 56,4 кв. м. Євроремонт, постійна вода, підвал, 
гараж. Ціна договірна.

Тел.: 3-93-09; 3-12-22.
3-кімнатна квартира в Чорткові (біля ДНЗ № 

9). Є індивідуальне опалення, площа – 65 кв. м. 
Терміново.

Тел.: 3-13-47; 067-991-34-84.

приватизована земельна ділянка під забу-
дову по вул. Заводській, площею 0,16 га.

Тел.: 3-93-09; 3-12-22.
земельна ділянка площею 9 сотих по вул. 

Граничній-бічній, біля “Чортківгазу”.
Тел.: 067-458-51-08; 050-883-50-34.
приватизована земельна ділянка під забу-

дову площею 0,14 га по вул. Золотарка. Ціна до-
говірна.

Тел. 099-335-30-07.
земельна ділянка по вул. Золотарка площею 

0,20 га. Терміново.
Тел.: 3-13-47; 067-991-34-84.

ХІМЧИСТКА
диванів, крісел, ковролінів, килимів, 

виведення жуйок та інших плям
Тел.: 3-96-49; 096-258-88-11

Колектив Чортківського педагогічного 
училища ім. О.Барвінського висловлює щирі 
співчуття завбібліотекою Ірині Ярославів-
ні Кобзар з приводу смерті її батька. Хай 
Божа благодать огорне його душу, а земля 
буде йому пухом.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
висловлює щирі співчуття працівниці шко-
ли Світлані Адамівні Павліковській з при-
воду тяжкої втрати – смерті її батька

Учні 3-Б класу Чортківської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів № 5 та їх батьки щиро співчува-
ють вчительці Лесі Богданівні Кучерук з 
приводу смерті її матері.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 113209, видане Тер-
нопільською облдержадміністрацією 16 лютого 1993 
р. на ім`я: ДемЧУК олександр Васильович.

державний акт на право власності на землю серії 
ІV-ТР за № 016411, зареєстрований у книзі реєстра-
ції за № 72, виданий Пробіжнянською сільською ра-
дою 12 січня 2001 р. на ім`я: КУРоК микола михай-
лович.

свідоцтво за № 865474, видане Чортківським 
МНВК 14 травня 2010 р. на ім`я: КУЛЬЧИЦЬКИЙ 
олег Ігорович.
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Вітання8

-12 ... -5

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СуБОТА
15 грудня

-1 ... -3

неДІлЯ
16 грудня

-1 ... -3

ПОнеДІлОК
17 грудня

-5 ... -8

вІвТОРОК
18 грудня

-12 ... -13

СеРеДА
19 грудня

-14 ... -16

ЧеТвеР
20 грудня

-21 ... -16

П`ЯТнИцЯ
21 грудня

20 грудня. Тривалість дня – 8.00. Схід – 7.56. Захід – 15.56. День міліції. Іменини святкує Антон

Світ захоплень

У цей чудовий зимовий день – 14 грудня – 
виповнюється 1 рочок дорогому синочку, 

внучку, братику
Михайлу ПАСЕЧКОВІ

з м. Чортків.
Рости, наш синочку, 
                                 рости
На радість, на щастя, 
                             на втіху,
Стежину свою 
                у житті віднайди
І плач лише тільки 
                            від сміху.
Хай промінчик сонця, 
          мов Ангелик Божий,

Прилетить до Тебе, сяде на плече.
Принесе здоров`я, щастя й добру долю,
Пам`ятай: ми дуже любимо Тебе.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров`я 
                               посилає.
З любов`ю – мама, тато, 

дідусі і бабусі, хресні 
батьки і вся родина.

11 грудня відсвяткувала своє 15-річчя
Іринка ГУКАЛЮК

зі с. Чорнокінецька Воля.
Ми Тебе вітаєм 
              із великим святом
І Тобі бажаєм 
                   радості багато.
Хай в житті Твоєму 
                     горя не буває,
На устах усмішка 
                маком розцвітає.
Ще Тобі бажаєм – 

                                          цвітіння, розмаю,
Лагідного неба і рівних стежин,
І все, що бажаєш, і все, що чекаєш,
Хай вітер приносить з усіх сторін.
Хай Тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Нехай Тебе люблять, хто милий душі.
Цього ми бажаємо, рідна, Тобі.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
А ангели щастя на крилах несуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Попросить у Бога щасливі і довгі літа.
З любов`ю – тато Ігор, 
мама Наталія, дядько 

Володимир, бабуся Ганя, 
дідусь Богдан.

13 грудня відсвяткувала своє 85-річчя 
наша мама, бабуся і прабабуся

Віра Олексіївна БАРАБАШ
зі с. Білий Потік.

Матусю, бабусю, 
прабабусю Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся 
                      наша родина.
І діти, й онуки, 
    правнуки Вам, рідненька,
Шлють щирий уклін 
        від серця, дорогенька.

Дай Боже, Вам жити, горя не знати,
Щоб сотую зиму із нами стрічати.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.

З повагою – доньки Ганна, 
Надія, Марія з сім`ями, 

онуки, правнуки.

14 грудня святкує свій 20-річний ювілей 
кохана дружина, найрідніша і дорога нам 

донечка, сестричка, внучка
Галина Юріївна БІЛІНСЬКА

зі с. Шманьківці.
Наша мила і люба, 
               найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
                   даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі 
                  плекали тепло,
Щоб завжди здоров`я 
                      у Тебе було.
Чистого неба, 
                    радості в хаті,

Будь завжди весела, щира й багата,
Хай музика щастя лунає в житті,
Здійснення мрій і кохання Тобі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

З любов`ю та найкращими 
побажаннями – чоловік Анатолій, тато 
Юрій, мама Надія, брат 

Сергій з дружиною 
Світланою і маленькою 
Мар`янкою, дідо Роман.

17 грудня святкуватиме 
своє 35-річчя дорога нам

Людмила ВОВК.
Ми Тебе вітаєм 
              із великим святом
І Тобі бажаєм радості 
                              багато.
Хай сміється сонце 
                з голубого неба
І троянди ніжні 
           зацвітуть для Тебе.
Хай в житті Твоєму 
                   горя не буває,

На устах усмішка завжди розквітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога Людмило, будь завжди щаслива.
Бажаєм здоров`я і доброї долі,
Усіх земних благ і всього доволі.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка – від Господа Бога!
З любов`ю – чоловік Олег, сини Юрій 

і Русланчик, сестра з 
сім`єю, мама, свекруха, 

похресники Дмитро, 
Настя, Адріана та куми.

З нагоди 60-річчя вітаємо начальника 
Державної податкової інспекції 

у Чортківському районі
Ігоря Степановича БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Вітання наші щирі 
                        і сердечні, 
Бо це вітання друзів 
                                і колег. 
Ми хочемо, 
          щоб в злагоді і мирі 
Ви разом були 
              з нами повсякчас. 
Прожитих літ не так уже 
                             й багато, 

Ми зичимо дожити хоч до ста, 
Нехай душа завжди буде крилата, 
Весела, щира, добра і проста. 
В народі кажуть: «Час іде на осінь», 
Але пора ця плідна й золота, 
І ми здоров`я в Бога для Вас просим 
На многії і благії літа.

З повагою – 
колектив ДПІ 

у Чортківському районі.

Розмаїте суцвіття найщиріших вітань 
прийми сьогодні у цей чарівний день, у свій 
молодий прекрасний ювілей, дорогий наш 

Богдане Івановичу БОДНАРЕ.
Наш славний та рідний, 
              найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
              затишно й світло, 
Ти гарний господар 
                  і татко чудовий, 
Даруєш турботу 
                    і море любові,
Спасибі за ласку, 
                      за руки умілі, 

Що вмієш підтримати словом і ділом!
Щоб в рідному домі нам 
                              було надійно та щиро – 
Живи нам на радість у щасті та мирі! 
Хай Бог посилає здоров`я та сили –
У дружній родині усі ми щасливі! 
Всміхніться, татусю, хай долі тривоги 
Минають Ваш теплий та затишний дім, 
До Вас не забудем дороги ніколи, 
А нині вітаєм сімейством усім! 
Ми всі посилаєм ці вдячні слова, 
А Бог хай дарує многая літа!

Тато, теща, дружина, 
діти, онуки, свати 

Каньовські, свати Мизаки.

Сердечно вітаємо з 55-річним ювілеєм
дорогу дружину, матусю, бабусю, сваху

Ярославу Степанівну ЛОТОЦЬКУ.
Сьогодні день, 
   який буває раз в житті, – 
Це день, коли Вам 55 
                              настало.
Для Вас це, може, 
                         і багато літ,
Але насправді – 
             дуже й дуже мало.

Спасибі, матусю, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа.
З повагою та любов`ю – 
чоловік, сини, невістки, 

онуки, свати.

Вітаємо з ювілеєм 
дорогого швагра та вуйка 

Богдана Івановича БОДНАРА.
Крок за кроком, рік за роком –
Вже Тобі 55 років.
Наче вчора в Звинячі
Бігав босий по стерні.
Пас корів, ходив до школи,
Грав завзято у футбол.
То щасливі були роки
Без значних турбот й мороки.
Наче вчора все було,
Пролетіло, прогуло...
Тому в день знаменний всі
Ми бажаєм від душі,
Щоб здоровий був завжди,
Не знав горя і біди.
Любові Тобі і злагоди в родині,
Хай прибуває щедро і щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою і любов’ю – 
Ольга Миронюк з сім’єю.

Сьогодні святкує своє  35-річчя
Наталя Степанівна ЮРКІВ

зі с. Сосулівка.
Нехай трояндами 
       цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться 
                    тисячі бажань.
Бажаємо Тобі 
                 ми тільки щастя
Та здійснення всіх мрій 
                         і сподівань.
Будь завжди здорова, 
                   кохана, багата,

Хай кожен день Тобі буде, як свято,
Нехай усміхаються сонце й удача,
І тихе, жіноче, омріяне щастя.
Хай світлою буде 
                        життєва дорога,
Опіка і ласка – від Господа Бога.

З любов`ю – 
сестра Оля з сім`єю 

і сестра Надя з сім`єю.

Вітаємо з Днем народження, 
який вона святкуватиме 18 грудня,

Ганну Йосипівну ХАМРИК
зі с. Сокиринці.

Нехай ромашками 
       цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться 
                    тисячі бажань,
Щоб доля дарувала 
                      тільки щастя,
Ні грама бід, 
    ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, 
            мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров`я, миру, успіхів, надії.

З найкращими побажаннями 
– колектив Сокиринецької 

сільської ради.

17 грудня виповниться 
10 років нашій онучці

Оленці МРОЧКО
зі смт Заводське.

Наша рідна дівчинко, 
           наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться 
               у Твоє віконечко,
Дощиком рясненьким пада 
                     з неба щастя,
Хай Тобі, рідненька, 
        все на світі вдається.
Виростай здоровою, 

                                    мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися 
                                     Твої тато з мамою,
Щоб було життя Твоє наче повна чаша.
Зичим многих літ Тобі, ювілярко наша!
Хай Мати Божа Тебе охороняє,
Маленький Ісусик 
                       від бід захищає.

З любов`ю – бабуся Оля
 і дідусь Петро.

Палко й від душі здоровимо 
з Днем іменин 

отця-декана Андрія МЕЛЬНИКА.
Нехай Вам у дарунок бу-

дуть наші щирі молитви, 
глибока віра в Господа, не-
вмируща надія і християн-
ська любов.

Господь покликав Вас, 
     щоб були як Предтеча,
Щоб наставляли Ви серця 
                людські до Бога,

Щоб помагали вірним нести хрест на плечах,
Нам шлях вказали до Небесного порога.
Служіння Богу – стежка нелегка,
Хай нею Вас веде Пречиста Мати,
Хай Ангел-охоронець відверта
Від Вас незгоди, болі, негаразди.
Родину Вашу хай ангели бережуть,
Здоров`я й щастя Бог Вам посилає,
Хай радість і добро Ваш осявають путь,
Вам «Многа літа» нині ми співаєм!

З повагою й любов`ю 
– парафіяни церкви 

Вознесіння Господнього 
м. Чортків.

Минулої суботи з особовим складом 
пошуково-рятувального відділення АРЧ АРЗ 
СП Територіального управління МНС України 
в Тернопільській області спільно із залученням 
громадських рятувальників Тернопільської об-
ласної туристичної контрольно-рятувальної 
служби в рамках підготовки до дій за призна-
ченням у зимовий період 2012-2013 років від-
булося практичне заняття на тему “Проведення 
пошуково-рятувальних робіт в умовах горизон-
тальних карстових печер лабіринтового харак-
теру” в печері Угринська. Це геологічна пам’ятка 
природи місцевого значення. Розташована на 
південний схід від с. Угринь, утворена у верх-
ньотортонських гіпсах, довжиною 2120 метрів, 
площа – 0,25 га.

З метою забезпечення оперативного зв`язку 
із поверхнею під час відпрацювання заняття ла-
біринтами печери рятувальниками прокладено 
лінію польового зв`язку, практично відпрацьова-
но тактику пошуку в умовах лабіринту, основні 
принципи орієнтування, здійснено транспор-
тування умовно потерпілого на поверхню та 
надання йому 
долікарської 
допомоги.

Після за-
в е р ш е н н я 
заходу ря-
т увальника-
ми спільно з 
у ч а с ни к ами 
туристичного 
гуртка Ягіль-
ницької ЗОШ 
І – ІІІ ст. про-
ведено еколо-
гічну акцію, а 
саме – приби-
рання та вивіз 

сміття із порожнин печери, залишеного стихій-
ними відвідувачами.     

Цей захід дозволив чітко відпрацювати прак-
тичні навички рятувальників щодо дій за при-
значенням в умовах зимового періоду, а також 
став важливим кроком у процесі формування 
екологічного світогляду дітей.   

Анäр³é ЗАÉЛО, 
директор Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст.

Прèбèралè …ïечеру!


