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Виходить з 1939 року

Благодійність

Передплата-2013

Перший заступник голови 
районної держадміністрації 
Р.ФІЛЯК

Голова 
районної ради

В.ЗАЛІЩУК

Завтра – День енергетика
Символічно, що саме взимку, коли всі особ-

ливо потребують затишку в домівках, служите-
лі енергії, вершителі світла і тепла відзначають 
своє свято. Люди, які присвятили себе енергети-
ці, – стійкі характером, мужні та віддані обраній 
професії. Сьогодні неможливо уявити собі жит-
тя громадян або розвиток будь-якої галузі на-
родного господарства без електричної енергії, 
яку ви своєю наполегливою працею, відкритим 
серцем, щирою душею, долонями працьовитих 
рук доносите до кожної людини, кожного підпри-
ємства району. Від вашого професіоналізму та 
сумління залежить стабільне життя та якість по-
буту наших громадян. Адже щоденною працею 
ви вселяєте впевненість у тому, що в наших осе-
лях буде світло, тепло й затишно. 

Бажаємо вам безаварійної роботи, здійснення 
всіх задумів, міцного здоров’я, добра, успіхів та 
благополуччя.

24 грудня – День працівників 
архівних установ

Шановні друзі!
Прийміть слова щирої вдячності за вашу кро-

пітку та благородну працю у сфері комплекту-
вання, забезпечення збереження і використання 
архівних документів. Минають роки й докумен-
тальні пам’ятники залишаються єдиними свід-
ками історії. Дбайливо зберігати пам’ять про 
звершення, відкриваючи для поколінь невідомі 
сторінки історії, оцінюючи дані через призму ба-
гатого досвіду минулого – що може бути благо-
родніше?

Архіви сьогодні – це надійна гарантія того, що 
пам’ять залишається живою, вільною від міфів 
та ідеологічних нашарувань. Втілена в архівних 
документах, вона зберігає позитивний та нега-
тивний досвід діянь попередників. Бажаємо вам 
щастя, благополуччя, міцного здоров’я, профе-
сійних успіхів і удачі у всіх починаннях.

25 грудня – Різдво 
за Григоріанським календарем

Щиро вітаємо з Різдвом Христовим усіх краян, 
котрі відзначають його за григоріанським сти-
лем. Нехай світла Різдвяна зірка стане для кожної 
християнської родини нашого краю, незалежно 
від релігійно-культурної традиції, провісницею 
добра, миру, злагоди й щастя. Щиро бажаємо, 
аби це свято защедрило кожного благородними 
задумами, світлом незгасних людських чеснот і 
життєствердною вірою в наше щасливе майбут-
нє на рідній землі. Будьмо тверді вірою й пере-
конаннями, будьмо єдиними в любові до Творця 
та нашої держави України. Висловлюючи гли-
боку повагу до духовних переконань віруючих, 
сердечно бажаємо всім веселих свят, благород-
них помислів та високих прагнень. Нехай тепло 
різдвяної свічки зігріває ваші серця упродовж 
цілого року.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ РАЙОНУ!
26 грудня ц. р. у приміщенні районного комунального будинку культури ім. К.Руб-

чакової відбудеться благодійний захід «Подаруй дитині щасливе Різдво» за участю 
артистів Тернопільської обласної філармонії. Початок заходу о 16-й год.

У приміщенні фойє РКБК ім. К.Рубчакової відбудеться також розпродаж робіт 
народно-прикладного мистецтва. Зібрані кошти будуть передані дітям-сиротам ра-
йону.

Благодійне запрошення можна придбати у РКБК ім.К.Рубчаковоі. 
Звертатися за тел: 2-19-20.

Оргкомітет

Адже районку передплачую, читаю і до неї дописую ба-
гато літ. За цей період на її сторінках надруковано чимало 
моїх статей, кореспонденцій, заміток та інформацій про 
кращих людей нашого села, про життя, побут, вихован-
ня підростаючого покоління, функціонування соціально-
культурної сфери. Колись була добра традиція: районну 
газету читали у кожній сім`ї. Сьогодні відродити її дуже 
важко, але прагнути це зробити потрібно як журналістам, 
так і читачам газети, мешканцям району, органам місце-
вого самоврядування. 

На мою думку, «Голос народу» несе в маси найсвіжішу 
інформацію про життя району, без якої важко обійтися. 
Знаю із власного досвіду, що передплатою газет, особли-
во на селі, займаються сільські листоноші – люди скромної 
професії. Ось чому їм потрібна підтримка з боку сільських 
рад, депутатського активу, керівників трудових колективів, 
які мали б конкретно докластися до цієї духовної справи.

За нагоди висловлюю побажання колективу редакції, 
щоби наша газета у новому році стала ще більш цікавою 
– як за змістом, так і за оформленням. Глибоко шаную не-
легку працю творців газети, їх творчі здобутки, нові по-
шуки в роботі. Тішить, що улюблена газета щоразу стає 
цікавішою, збагачується ексклюзивними матеріалами, 
з`являються нові рубрики, тематичні сторінки. Особливо 
прикрашають її кольорові фотознімки з різних куточків 
краю. Можна відверто сказати, що журналісти намагають-
ся задовольними своїми публікаціями різноманітні смаки 
читачів.

У новому році читач, зокрема, чекає від вас інформації, 
чи ремонтуватиметься дорога 
Джурин-Базар, котра перебу-
ває у вкрай занедбаному стані. 
Друкуйте матеріали про те, як 
подолати безробіття на селі, 
здолати фінансову кризу та 
піднести економіку, поліпшити 

життя наших краян. Популяризуйте досвід роботи кращих 
керівників-господарів, фермерів, окремих одноосібників, 
як вони працюють в нових умовах земельної реформи. 
Адже відомо, що у нашому районі є багато дбайливих 
господарників, про їх нелегку працю повинні знати читачі. 
На сторінках газети доцільно запровадити рубрику «Моя 
земля – моя власність», дати можливість читачам висло-
вити своє бачення стосовно продажу землі та її оренди, 
власники земельних паїв повинні знати, якою є орендна 
плата за паї, як вона визначається, чи веде земельна ре-
форма до покращення життя землевласників, хто повинен 
дбати про нормальну роботу соціально-культурної сфери 
на селі.

Перебуваючи у селах, журналістам потрібно приділяти 
певну увагу зустрічі з цікавими людьми, колишніми пра-
целюбами, які свого часу прославили наш край високими 
здобутками у праці, а нині живуть на мізерні пенсії і що-
разу сподіваються на поліпшення життя, на якісь позитив-
ні зміни. Людям праці необхідно віддати належне, про їх 
трудові здобутки має знати наша молодь, їх діти, онуки та 
правнуки – адже це наша історія, про яку не можна забу-
вати. Висвітлюйте життя і працю наших медиків, вчителів, 
працівників соціальної сфери та культури. Читачів цікавить 
хід впровадження медичної реформи, чи вона наблизить 
незабаром надання медичних послуг до кожної людини, 
що очікувати від неї загалом. На політичні теми пишіть 
менше. Людям потрібен спокій, робота, зарплата, відпо-
відна пенсія, упевненість в завтрашньому дні, а не полі-
тична тріскотня, що тривала декілька місяців напередодні 
парламентських виборів. 

Хочу підкреслити: колектив редакції стоїть на правиль-
ному шляху. Для щоденної роботи вам потрібна підтримка 
читачів газети, засновників часопису, органів влади усіх 
рівнів, щоби в наступному році зріс тираж районки. 

Закликаю своїх краян стати передплатниками і чи-
тачами газети рідного краю в новому році.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Джурин

Прийшов з гостинцями в наш край 
Преподобний Миколай

Різноманітні благодійні акції, святкові дійства, відвідини хворих, немічних, обділених батьківською та 
синівською любов`ю із щедрими подарунками – Миколайкове добро творимо руками людськими. І у цьому 
проявляється наша людяність, любов до ближнього, милосердя. Створити диво добра для іншої людини, 

а тим паче – дитини є проявом християнської моралі, чеснот та життєвої позиції.
(Продовження теми – на 5-й стор.)

Ó новий р³к – з районкоþ
Завершується передплата періодичних видань 

на 2013 рік. З цього приводу маю на меті висловити 
ряд власних пропозицій, зауваг, побажань.
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стано у комп`ютерному комплексі редакції газети. Віддруковано в друкарні 
ТзОВ “Буковинський видавничий дім”, м. Чернівці, вул. Прутська, 29.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

У райдержадміністрації

Сесія районної ради

Під таким лейтмотивом відбулася чергова нарада ке-
рівників структурних підрозділів райдержадміністрації та 
інших служб під головуванням першого заступника голови 
РДА Р.Філяка, за участю голови районної ради В.Заліщука, 
міського голови М.Вербіцького. Передусім головуючий 
змалював ситуацію в районі, що склалася під час вихід-
них внаслідок негоди. Завдяки злагодженій роботі різних 
служб вдалося недопустити обмороження чи замерзання 
людей, довге очікування водіїв в снігових заметах, про-
водилась евакуація пасажирів з транспортних засобів 
(біля Товстенького у сніговому полоні опинилися мешкан-
ці Хмельниччини, їх було тимчасово розміщено у місцевій 
школі), додатково для розчищення снігових заметів залу-
чалася техніка військової частини, приватних агропромис-
лових, комунальних підприємств тощо. Силами Державто-
інспекції заборонений рух багатотонних вантажівок. Проте 
сімнадцять населених пунктів станом на ранок понеділка 
ще були відрізані від райцентру, шість – знеструмлені. 
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій РДА 
Б.Гусак висловив прохання та засторогу без необхідності 
не вирушати в дорогу, доповів про роботу оперативного 
штабу, ліквідацію наслідків негоди, зазначив, що в скоро-
му часі припиняться пориви вітру та снігопади, однак на 
зміну їм прийдуть морози. Начальник відділу освіти РДА 
Т.Яремко зазначила, що підстав для закриття навчальних 
закладів у зв’язку з погодними умовами немає, школи 
працюють, тимчасово призупинено навчання лише у тих, 
де немає світла. Міський голова М.Вербіцький повідав про 
ліквідацію наслідків негоди у Чорткові.

У ході наради також йшлося про забезпечення випла-
ти заробітної плати працівникам бюджетних установ, ре-
формування медичної галузі, реорганізацію санітарно-
епідеміологічної служби, упорядкування структури РДА та 
ін. Дано ряд доручень до виконання.

А першим слухалося питання – Про 
роботу Чортківської районної комуналь-
ної централізованої бібліотечної систе-
ми. Як повідомила з трибуни її директор 
О.Колівошко, мережа бібліотек-філіалів 
Чортківської ЦБС нараховує 58 одиниць, 
у т. ч. сільських – 53. Їх обслуговує 86 бі-
бліотечних працівників. Книжковий фонд 
станом на кінець листопада ц. р. складає 
507 тис. друкованих видань. Згідно з єди-
ною реєстраційною картотекою кількість 
користувачів складає 32 тис. осіб. Тех-
нічні засоби має 6 книгозбірень. Прикро, 
але 19 бібліотек сьогодні зовсім не опа-
люється, у тому числі приміщення міських 
бібліотек для дорослих та дітей. 

Однією з головних проблем доповідач 
виокремила поповнення книгозбірень но-
вими книгами, особливо сільських. Окрім 
згаданої вище проблеми опалення, не-
вирішеним залишається питання повної 
зайнятості бібліотечних працівників у 
сільській місцевості. Нагального ремонту 
потребує покрівля бібліотеки-філіалу у с. 
Білобожниця.

На запитання депутата Н.Гой щодо на-
явності у наших книгосховищах значної 
частини літератури, що пропагує радян-
ську, більшовицьку ідеологію, заперечує 
справжні українські патріотичні цінності, 
доповідач відповіла, що статус бібліотек 
визначає закон про бібліотеки і бібліотеч-
ну справу. Відповідно до нього вилучення 
документів з бібліотечних фондів за ідео-
логічними і політичними ознаками забо-
роняється. Це – проблема всіх бібліотек 
України.

Дещо дисонансом до виступу попере-
днього доповідача прозвучало сказане 
депутатом О.Степаненком, котрому сво-
го часу пощастило побувати в бібліотеці 
Варшавського університету. Над входом 
до неї висить латиною гасло – «Тут є все!». 
З його слів, там дійсно є все – знання, 
духовність, культура, патріотизм. Від роз-
маїття книг очі розбігаються, комп`ютери 
на кілька сотень місць, кондиціонери, 
комфортні умови, кав`ярня тощо. І стано-
вище, в якому перебувають наші книго-
збірні, відповідає економічному стану в 
державі, зазначив він. 

Щодо приміщення міської бібліотеки 
для дітей та дорослих – районна рада, 
райдержадміністрація і міська рада по-
винні сісти за круглий стіл і розпочати 
діалог щодо передачі їх у власність тери-
торіальних громад району. Бо все йде до 
того, що вони закриються. 

Начальник відділу культури і туризму 
РДА Г.Чайківська у відповідь на це зазна-
чила, що нею вивчалося це питання, його 
можна вирішити і без передачі у влас-
ність територіальних громад району. Ще 
її хвилює, що у проекті рішення з першо-
го питання порядку денного сесії йдеться 
про те, щоб внести доповнення у назву 
ЦБС «районна комунальна», т. ч. вказав-
ши організаційно-правову форму. Відділ 
звертався в обласне управління культури, 
обласну наукову бібліотеку, у науково-
експертний центр Верховної Ради – не-
має доцільності змінювати найменування. 
Просила депутатів це врахувати.

Заступник голови районної ради 
Л.Хруставка, котрий співдоповідав з пер-
шого питання, повідав, що мав змогу по-
бувати у всіх бібліотеках району, і вже пе-
реступивши поріг, одразу видно, працює 
вона чи ні. На жаль, частина бібліотекарів 
зловживає безконтрольністю, їхнє осно-
вне завдання – написати звіт. Хвилює 
його й таке: чому з 57 сільських бібліотек 
тільки троє осіб працює на повну зайня-
тість, коли у місті з 34 – 30? 

Щодо наповнення книгозбірень, йому 
соромно, що на 22-му році Незалежності 
України у більшості бібліотек на видному 
місці стоїть література, де йдеться про 
«доблесну боротьбу НКВС з бандугрупо-
ваннями бандерівців», прославляються 
Ленін, Крупська, КПРС. Адже часу для 
інвентаризації книжкового фонду наші 
бібліотекарі мали вдосталь. У проекті рі-
шення з даного питання чітко записано 
– до 1 квітня 2013 р. провести повну ін-
вентаризацію книжкового фонду з метою 
вилучення та списання літератури, яка є 
антиукраїнською, звеличує тоталітарний 
режим, принижує українських героїв та 
не сприяє вихованню патріотичної свідо-
мості української молоді. 

На рахунок зміни назви районна рада, 

яка фінансує дані комунальні заклади і є 
їх власником, вважає за потрібне, що має 
бути чітко вказано – «комунальна».

В доповнення до сказаного голова 
райради В.Заліщук за дорученням пре-
зидії виклав у новій редакції пункт 3.2 
проекту ріщення сесії з цього питання, 
який гласить – до 20 грудня ц. р. подати 
на затвердження райраді і на державну 
реєстрацію статут Чортківської районної 
комунальної ЦБС, що й було підтримано 
депутатами.

Наступним звітував про пророблену ро-
боту районний центр фізичного здоров`я 
населення «Спорт для всіх» в особі його 
директора В.Нагірного, котрий, підсумо-
вуючи сказане, для повноцінної роботи 
центру клопотав про виділення коштів 
на завершення ремонту стадіону «Хар-
човик». Його підтримав у своєму виступі 
і співдоповідач з даного питання – голова 
постійної комісії райради з питань культу-
ри і туризму, молоді і спорту В.Градовий.

Із доповненням заступника голови рай-
ради Л.Хруставки (п. 4.2. рішення сесії 
– РЦФЗН «Спорт для всіх» забезпечити 
проведення районних змагань з футболу 
та інших видів спорту і висвітлення їх ре-
зультатів у ЗМІ) депутати ухвалили рішен-
ня з даного питання.

Пану Градовому не довелося сходити 
з трибуни, адже він, як керівник закла-
ду, був основним доповідачем з питання 
про роботу районної комунальної дитячо-
юнацької спортивної школи. Але перед 
тим голова районної ради В.Заліщук ви-
конав приємну місію – під гарячі оплески 
присутніх вручив Подяку Національного 
олімпійського комітету України тренеру 
Чортківської ДЮСШ Валерію Большако-
ву .

Щодо нашої ДЮСШ, цьогоріч вона 
відзначає своє 45-річчя. Серед її випус-
кників – олімпійський чемпіон з гандболу 
С.Кушнірюк, член збірної України з легкої 
атлетики В.Губарєв, срібний призер чем-
піонату світу з важкої атлетики Б.Цепін та 
багато інших. З 2010 р. спортивну шко-
лу очолив В.Градовий. Нове керівництво 
ДЮСШ поставило завдання відродити 
колишню її славу, пропагувати діяльність. 
І якщо на той час у школі навчався 261 
учень, то нині – 425. Звичайно, існує й ряд 
проблем, це насамперед встановлення 
шатрового даху на спортивному залі по 
вул. Кн. В.Великого, потрібно провести 
частковий ремонт опалювальної системи, 
поновити обладнання тренажерного залу 
тощо. Однак є надія, що завдяки спіль-
ній співпраці і взаєморозумінню між всіма 
гілками районної та обласної влади, бать-
ками, спонсорами школа зможе вирішити 
дані проблеми і досягне значних спортив-
них успіхів – такими словами закінчив свій 
виступ доповідач. З пропозицією депута-
та В.Шепети (щодо затвердження статуту 
Чортківської РК ДЮСШ у новій редакції) 
районна рада затвердила його звіт.

На цьому сесійному засіданні також 
слухалася робота ще двох комунальних 
закладів – палацу дітей та юнацтва і між-
шкільного навчально-виробничого комбі-
нату (доповідали відповідно їхні директо-
ри Р.Пироговський та В.Ніколайчук). 

Своєрідним підсумком розгляду трьох 
попередніх питань порядку денного роботи 
сесії був виступ начальника відділу освіти 
РДА Т.Яремко. Головна освітянка району 
подякувала своїм підлеглим – очільникам 
вищезазначених закладів за пророблену 
роботу. Подякувала й депутатам райради, 
завдяки взаємодії з якими вдалося стабі-
лізувати роботу ДЮСШ. Щодо палацу ді-
тей та юнацтва, заклад визнано кращим 
цього року не тільки завдяки тому, що там 
ведеться відповідна робота, а й що вда-
лося відремонтувати приміщення. Іншим 
районам це не під силу. І колишнє керів-
ництво МНВК, й теперішнє чимало зроби-
ли для того, аби зберегти відповідну базу 
комбінату – єдиного на теренах області. 
Зроблено ремонт, перекрито приміщення, 
збережено фаховий потенціал, але моло-
дих кадрів надзвичайно мало. Як керів-
ник галузі, вона вважає, що робота цих 
закладів заслуговує оцінки «задовільно». 
Очільник постійної комісії районної ради з 
питань духовності, освіти, свободи слова 
та інформації М.Каськів закликав колег-
депутатів підтримати відповідні проекти 
рішень.

Наступне питання – звіт про виконання 

районного бюджету за 9 місяців ц. р. – 
депутати вирішили затвердити не заслу-
ховуючи, оскільки він був у них в матеріа-
лах сесії. Таким чином швидше перейшли 
до внесення змін до райбюджету на 2012 
рік. 

Як зазначила доповідач з нього – на-
чальник фінансового управління РДА 
Г.Ізвєкова, суть цих змін полягає в тому, 
що з держбюджету виділено району 1,8 
млн. грн. додаткової дотації на вирівню-
вання фінансової забезпеченості місце-
вих бюджетів з метою виплати заробітної 
плати працівникам бюджетних установ. 
Також зменшено обсяг доходів загально-
го фонду райбюджету на 2012 р. на 118,6 
тис. грн. А саме: зменшено видатки на 
районну раду в сумі 41,8 тис. грн. і зніма-
ється з резервного фонду 50 тис. грн., які 
спрямовуються на заробітну плату. В ці-
лому обсяг видатків районного бюджету 
збільшується на 1891,8 тис. грн. 

Попросившись до слова, голова по-
стійної комісії райради з питань бюдже-
ту В.Грушецький звернув увагу колег-
депутатів, що коли б район хоча б по 
одній комунальній установі в рік перевів 
на індивідуальне опалення, це би дало 
колосальну економію коштів. І в майбут-
ньому, коли формуватиметься новий бю-
джет, просив це врахувати.

Головний лікар ЦКРЛ, депутат 
Р.Чортківський поділився тим, як очолю-
ваній ним галузі вдалося вижити в цьому 
році з дефіцитом бюджету в 7 млн. грн. 
Майже всі медики району були у відпустці 
без збереження зарплати. Закрито 2 від-
діли – ендокринологічний та урологічний. 
Переведено на альтернативне опалення 
амбулаторію в Пробіжні. Цими непопу-
лярними заходами вдалося скоротити 
дефіцит з 7 до 2,5 млн. грн. Однак не ви-
плачувалися обов’язкові виплати на оздо-
ровлення медикам. Йому хотілося почути 
з уст присутнього на сесії голови постій-
ної комісії з питань бюджету обласної 
ради О.Стадника, чи буде другий транш, 
на який очікують всі медики, сподіваю-
чись отримають дані кошти. 

Останній повідав приємну звістку: так, 
очікується. 4 грудня ц. р. прийнято зміни 
до закону України про бюджет, де на ці 
цілі було виділено ще 1 млрд. 370 млн. 
грн. Дана сума буде розподілена між об-
ластями. Тому район отримає необхідні 
кошти, щоб завершити цей рік без бор-
гів. 

Після цього депутати схвалили зміни 
до головного фінансового документа ра-
йону одностайно.

На вісімнадцятій сесії районної ради, 
яка, до речі, не завершила свою роботу, 
очікуючи на уже згаданий вище другий 
транш коштів в район, було заслухано й 
ряд інших питань. Затверджено ряд роз-
поряджень голів районної ради і райдер-
жадміністрації; розглянуто питання спіль-
ної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Чортківського району, про 
оренду майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міста Чорт-
ківського району; затверджено цільову 
програму з підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на 2013-2015 роки, ра-
йонні програми створення містобудівного 
кадастру та його ведення на 2013-2016 
рр., забезпечення житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, та осіб з їх числа на 2012-2015 
рр., подолання дитячої безпритульності 
та бездоглядності на 2013-2015 рр., «На-
селений пункт найкращого благоустрою 
та підтримки громадського порядку на 
2012-2015 роки» та угоду про передачу 
видатків на її фінансування відповідним 
сільським бюджетам. Також народні об-
ранці району затвердили технічну доку-
ментацію з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок, що надаються в орен-
ду ПАП «Фортуна» – для обслуговування 
тваринницьких приміщень (комплексу) за 
межами населеного пункту на території 
Мухавської сільської ради; ФО-П Кушні-
ру Н.Я. – для обслуговування свинарника 
за межами населеного пункту на терито-
рії Джуринської сільської ради; СПД ФО 
Байдаку В.І. – для обслуговування не-
житлових будівель корівника-телятника 
та корівників по вул. Опарщина, 41, 43, 
45, 47 за межами населеного пункту на 
території Кривеньківської сільської ради; 
ФО-П Семаку І.І. – для обслуговування 
молочно-тваринницького комплексу за 
межами населеного пункту на території 
Полівецької сільської ради. Заслухали та-
кож хід виконання рішення районної ради 
за № 249 від 20 вересня 2012 р. «Про 
депутатський запит депутата районної 
ради Заболотного В.Є.», підтримали де-
путатський запит депутата районної ради 
Степаненка О.М.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Акцент – на с³льських д³тях
З такою пропозицією звернулася до присутніх депутат Т.Яблонь в ході 
вісімнадцятої сесії районної ради, яка розпочала свою роботу минулої 

п’ятниці, 14 грудня, і де принаймні троє з першої п’ятірки заслуховуваних 
питань безпосередньо стосувалися діяльності позашкільних закладів. Адже 
більшість сільських дітей порівняно з їх міськими однолітками позбавлена 
можливості розвивати свій талант і здібності в післяурочний час у гуртках 

художньої творчості, поряд з навчанням одночасно здобути якусь робітничу 
професію тощо. Хоча і перше, і друге питання порядку денного також 

в якійсь мірі стосувалися виховання підростаючого покоління.

Рішення районної ради

Керуючись Законами України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, “Про оренду державного та комунального 
майна”, враховуючи пропозиції постійної комісії районної 
ради з питань соціально-економічного розвитку, підпри-
ємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 13 вересня 
2012 року, Чортківська районна рада ВИРІШИЛА:

1 .Затвердити:
1.1. Положення про порядок надання в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міс-
та Чортківського району згідно з додатком 1.

1.2. Методику розрахунку і порядок використання плати 
за оренду майна спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міста Чортківського району згідно з до-
датком 2.

1.3. Положення про порядок проведення конкурсу на 
право оренди майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Чортківського району згідно з 
додатком З,

1.4. Типовий договір оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чорт-
ківського району згідно з додатком 4.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Чорт-
ківської районної ради від 3 червня 2011 року № 90 “Про 
оренду майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста Чортківського району”.

3. Відповідно до частини п’ятої статті 59 Закону Ук-раїни 
“Про місцеве самоврядування в Україні” опублікувати дане 
рішення у районній газеті “Голос народу” і встановити, що 
воно набирає чинності з для офіційного оприлюднення у 
вказаному друкованому засобі масової інформації.

№ 252                                                14 грудня 2012 р.

Голова районної ради
В.ЗАЛІЩУК

(З додатками до даного рішення можна ознайомитись 
на офіційному сайті Чортківської районної ради)

Чортк³вська районна рада 
Терноп³льської област³

Шосте скликання В³с³мнадцята сес³я
РіШення

Про оренду майна сп³льної власност³ 
територ³альних громад с³л, селищ, 

м³ста Чортк³вського району

Питання № 1 – складн³  
кл³матичн³ умови
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Резонанс

Ось як бачиться дана ситуація п. Вірі: «…Що я 
розумію у футболі? Те, що й усі. Є поле, є м`яч, 
є суддя, є дві команди, кожна з яких прагне ви-
грати матч. А ще є федерація футболу, її вико-
навчий комітет, які розробляють календар ігор; 
місцева влада, спонсори та меценати команд, 
без яких тим не існувати. І врешті-решт, є убо-
лівальники, заради яких увесь цей футбол від-
бувається!

І саме вони, уболівальники нашої футбольної 
команди «Кристал» селища Заводське, зверну-
лися до мене, депутата районної ради, підтри-
мати свою команду, яка, згідно із протоколами 
районної федерації футболу, виграла кубок і 
суперкубок Чортківщини. Адже саме наша ко-
манда у День Незалежності України, 24 серпня, 
здобула кубок району у запеклій боротьбі з фут-
больною командою с. Давидківці. І саме наша 
команда пішла назустріч районній держадміні-
страції в особі заступника її голови І.Стечишина 
та директора стадіону «Харчовик» В.Нагірного 
зіграти матч з командою с. Ягільниця на цен-
тральній спортивній арені Чорткова 28 червня, у 
День молоді. Правда, вболівальникам, які зібра-
лися подивитися гру двох найсильніших команд 
району, так і не довелося отримати задоволен-
ня від матчу. Бо він не відбувся! Ягільницька 
команда не приїхала, вона залишилася чекати 
суперників на власному полі, згідно з календа-
рем ігор.

Як ви думаєте, шановні читачі, кому при-
судили технічну перемогу? Хто програв матч? 
Програли всі! Спочатку технічну поразку запи-
сали ягільницьким футболістам, а згодом – цу-
кровецьким.  У районній газеті «Голос народу» 
видрукуване привітання переможцю районного 
чемпіонату – команді с. Ягільниця, яка виборо-
ла перемогу у фіналіста кубка району команди 
с. Давидківці з рахунком 2:1. Але ж володарем 
кришталевого трофею є команда селища За-
водське. Грати б мали команди с. Ягільниця і 
смт Заводське! Прикро, що дві найсильніші ко-
манди району не зустрілися у відкритій бороть-
бі, щоб довести грою, хто найсильніший у цьому 
футбольному сезоні…».

Щоб бути об`єктивними, ми вирішили взя-
ти коментар у всіх задіяних у цьому конфлік-
ті сторін. Представники обидвох команд, їхні 
спонсори, директор районного центру «Спорт 
для всіх» і водночас центрального міського 
стадіону В.Нагірний (котрий надав усі доку-
менти, пов`язані з цим матчем), головуючий на 
засіданнях виконавчого комітету Чортківської 
районної федерації футболу (далі – ЧРФФ) 
І.Стечишин, голова дисциплінарного комітету 
ЧРФФ В.Панчук – усі виклали своє бачення си-
туації, що склалася навколо районної футболь-
ної першості. Не довелося, на превеликий жаль, 
поспілкуватися хіба що з теперішнім очільником 
ЧРФФ І.Поліщуком, котрий на даний момент пе-
ребуває за кордоном. Читайте, міркуйте, робіть 
висновки самі.

Володимир ПАНчУК, голова дисциплінар-
ного комітету чРФФ:

– У зв`язку з тим, що І.Стечишин і В.Нагірний 
перенесли гру між командами смт Заводське та 
с. Ягільниця на нейтральне поле, щоб відбув-
ся матч у День молоді в Чорткові, сталося так, 
що «Кристал» прибув на гру, а «Січ» на чорт-
ківське футбольне поле не з`явилася. Згідно з 
поданим рапортом  команди «Кристал» про те, 
що ягільницькі футболісти не приїхали на гру, 
дисциплінарним комітетом у складі 5 осіб за-
раховано технічну поразку команді «Січ». Тоді 
розгорілися дебати. Було зібрано розширений 
виконком ЧРФФ, потім знову. Але подальших 
подій я не знаю. 

Богдан ПиНяК, представник команди «Січ» 
(с. ягільниця):

– Відкрита футбольна першість Чортківщи-
ни проходила нормально, поки не дійшло до 
Дня молоді. Районна федерація футболу скла-
ла календар, згідно з яким і відбувалися усі 
матчі. Згідно з ним гра, про яку всі говорять, 
мала відбутися у с. Ягільниця. Проте у зв’язку 
зі святкуванням Дня молоді було прохання від 
влади: для того, щоб на центральному стадіоні 
міста відбувся якийсь захід, перенести зустріч 
команд до Чорткова. Ніякого рішення федерації 
з цього приводу не було, лише усне звернен-
ня! Ягільниця погодилася на цю пропозицію, 
але за умови, що буде забезпечене незалеж-
не суддівство. І, як на мене, винна у пробле-
мі, що сталася і тривала до кінця чемпіонату, 
одна людина – голова районної федерації фут-
болу Іван Поліщук. Бо коли він на всі попере-
дні наші ігри без винятку призначав суддів, то 
на цю ключову гру відмовився дати арбітрів. У 
зв’язку з тим, що пан Поліщук не виконав нашу 
домовленість, команда «Січ» зібралася на ягіль-
ницькому полі у присутності двохста глядачів. 
Усі чекали гостей, відповідно до затверджено-
го календаря. Повторю ще раз: ніякого рішення 
ЧРФФ, що ми мали грати у Чорткові, не було! 
Потім районна федерація ухвалила рішення за-
рахувати Ягільниці поразку. Ми з цим були не 

згідні. Неодноразово представники команд, в 
тому числі і Заводського, і спортивних структур 
району, їздили в обласну федерацію футболу 
у зв’язку з тим, що ЧРФФ не могла розрубати 
цей «гордіїв вузол». Позиція ТОФФ була одно-
значною: так як ягільничани були господарями 
поля і гра не відбулася, то мала би бути зара-
хована поразка Заводському. Але ми не хотіли 
такого результату, для нас було важливо, щоб 
матч все-таки відбувся. Потім виконавчим комі-
тетом ЧРФФ було призначено дату цієї зустрічі. 
Про неї повідомлено у встановленому порядку 
команду Заводського. Щоб гра відбулася і було 
забезпечено нейтральне суддівство, з обласної 
федерації направлено бригаду арбітрів. На цю 
зустріч приїхало багато людей-вболівальників із 
інших сіл, однак команда Заводського на гру в 
Ягільницю не прибула. Тоді судді з ТОФФ за-
повнили протокол зустрічі, де вказано неявку 
команди «Кристал». Тож, вважаю, ми зробили 
все для того, щоб гра відбулася і переможець 
визначився не в кабінетах, не в кулуарах, не у 
федерації, а на футбольному полі.

 
Любомир ХРУСтАВКА, капітан команди 

«Січ», заступник голови райради:
– Позиція моя, як капітана команди, гравців 

і наших глядачів така: переможець повинен ви-
значитися на футбольному полі. У зустрічі на 
кубок району команда Заводського нас здола-
ла, зрештою, вона його й отримала. У чемпіона-
ті району ми перемогли Заводське на їхньому 
полі, до нас вони не приїхали ні на першу гру, 
ні тоді, коли було призначено перегравання цієї 
зустрічі. 

Як на мене, федерація і судді в першу чергу 
мають обслуговувати ключові ігри між супер-
никами, які борються за призові місця і які є 
серйозними конкурентами. На жаль, наші судді 
їхали обслуговувати матчі в ті населені пункти, 
де конкуренції не було, де грав лідер з аутсай-
дером, де фіксувалися фантастичні результати 
з перевагою в десятки м’ячів, де не було прин-
ципу. А керівники, в першу чергу – федерації 
футболу, мають брати на себе відповідальність 
і їхати туди, де важко, і туди, де цікаво. Тому ви-
нною у цих всіх проблемах є районна федерація 
футболу, яка, на жаль, не входила в ситуацію 
різних команд, а діяла однобоко. Якщо спокон-
віків для того, щоб запросити суддю, достатньо 
було телефонного дзвінка в суддівську колегію 
чи прохання у відділі спорту РДА, і завжди цей 
суддя в основному був, то цього року саме на 
дану гру не дали арбітра тому, що, мовляв, від 
Ягільниці не надійшло письмової заявки. Ні до, 
ні після того, донині письмових заявок ніхто не 
писав про призначення судді. Тому у скандалі, 
що відбувся, і в таких подвійних стандартах вин-
на тільки районна федерація футболу на чолі з її 
головою Іваном Поліщуком.

Роман КОЛОДІЙ, Заводський селищний 
голова:

– Коли ще у нас в Заводському проводилися 
сільські спортивні ігри Чортківщини, І.Стечишин 
та В.Нагірний запропонували мені, що було б 
добре, якби на День молоді матч між двома 
командами – «Кристал» і «Січ» – відбувся на 
стадіоні в Чорткові. Я відповів, що ця зустріч 
згідно із затвердженим календарем мала про-
ходити у с. Ягільниця. Та посадовці запевнили 
мене, що владнають усі пов’язані з цим питання 
і зроблять усе для того, щоб матч пройшов у 
Чорткові. Оголошення в пресі про це було. Я ще 
запитав, чи не проти команда суперників пере-
нести гру на інше поле, але вони запевнили, що 
все домовлено, залишилася лише наша згода. 
Солідні люди нас просять… Ми – добрі люди, 
переглянулися: невже нам не все одно – Ягіль-
ниця чи Чортків? Дали згоду. Приїжджає наша 
футбольна команда на центральний міський 
стадіон – Ягільниці немає. Дзвонять до пред-
ставників ягільницької команди, а вони кажуть, 
що є домовленість з районною федерацією з 
футболу, що  на матчі, де грає Ягільниця, мають 
надавати арбітрів з області. Бо вони собі поста-
новили, що у нас в районі немає людей, які б мо-
гли судити зустрічі з ягільницькою футбольною 
командою. Хто мав судити цей матч – не знаю, 
бо я досі був далекий до цього всього. Мене по-
просили – я домовився з тренером «Кристалу» 
В.Живенюком. Одне слово, Ягільниця на зустріч 
не з`явилася. Це питання наша футбольна ко-
манда винесла на федерацію футболу району, 
дисциплінарний комітет якого у зв’язку з тим, 
що «Січ» не з`явилася на полі в Чорткові, при-
судив технічну перемогу команді Заводського. 
Через місяць часу ми отримуємо листа, що 
знову ж таки райдержадміністрація і В.Нагірний 
просять зіграти матч із Ягільницею. Зателефо-
нували у районну федерацію за роз’ясненням, 
що сталося, але вони запевнили, що нічого не 
трапилося, перемога за нами. Я ще запитав у 
голови ЧРФФ, чи виїжджати нам на гру, але він 
відповів, що ми просто підставимо їх, якщо ви-
йдемо на поле, бо перемогу дисциплінарний 
комітет зарахував нам. Ми порадилися і вирі-
шили залишити все так, як воно є. 

Згідно з протоколами федерації футболу, 
турнірною таблицею і т. д. команда Заводського 
здобуває перше місце. Там розрив буквально в 
один-два-три очки, я навіть не знаю. Але чомусь 
Ягільниця порахувала собі сама, що вони ви-
грали у нас, так як ми не приїхали до них на зу-
стріч, і вважають, що зайняли І місце. Федера-
ція переконана, що перемога за Заводським, а 
влада в особі І.Стечишина і В.Нагірного думає, 
що першість виборола Ягільниця. 

Я вважаю, що то не наша вина, що заплано-
вана згідно з календарем турніру футбольна 
гра не відбулася. Голова ЧРФФ переконував, 
що переможцями є ми, команда смт Заводське. 
Про якісь рекомендації від обласної федерації 
щодо того, щоб матч таки відбувся, я не знаю. 
Ніхто ніяких документів нам не надавав. А собі 
я дав слово, що більше справ з владою мати не 
буду! Але футбольну команду підтримував і під-
тримуватиму й надалі.

Віталій ЖиВЕНюК, тренер команди «Крис-
тал», смт Заводське:

– Усе почалося з того, що влада в особі 
І.Стечишина попросила нас про перенесення 
матчу з Ягільницею на центральний стадіон 
у День молоді. Ми погодилися. Претензій не 
було. Поїхали на календарну гру. На цей матч 
Ягільниця не з`явилася і тому дисциплінарний 
комітет ЧРФФ присудив поразку команді «Січ». 
Після того вони говорили, що мали приймати 
нас в Ягільниці, згідно з календарем ігор. Нас 
попросили, була домовленість між владою і 
представниками команд, і ми пішли назустріч. 
Пізніше з`ясувалося, що це не задовольняло ко-
манду Ягільниці, бо вони – попередній чемпіон  
і у них планка найвища. А за такого результату 
не вони стають чемпіонами, а наш «Кристал». 
Збирають виконавчий комітет ЧРФФ, який змі-
нює рішення дисциплінарного комітету. Призна-
чають ще раз переграти гру. Але ми на це не 
пішли з причини, що виконком порушив декіль-
ка положень: не зібрав всіх членів виконкому та 
за перегравання проголосували зацікавлені в 
цьому люди.

Отже, ми не переграли цей матч. Направи-
ли з цього приводу листи у РЦФЗН «Спорт для 
всіх» і в ТОФФ, вказавши дві причини: керуємо-
ся рішенням дисциплінарного комітету, а рішен-
ня виконавчого комітету ми не підтримуємо, бо 
там є грубі порушення.

Далі сталася розбіжність у гілках футбольної 
влади: голова ЧРФФ І.Поліщук підтримує сторо-
ну Заводського, а «Спорт для всіх» – Ягільницю. 
Тому ми вийшли на результат, що в кінці сезону 
маємо по суті два чемпіони – «Січ» і «Кристал». 
Якщо б нам зарахували поразку – ми посіда-
ємо ІІ місце, якщо виграш – І, тому така роз-
біжність.

Про те, що обласна федерація футболу реко-
мендувала все-таки переграти матч із Ягільни-
цею, нам голова ЧРФФ не повідомляв. Він за-
певнив, що ми є чемпіонами.

Іван СтЕчиШиН, головуючий на засідан-
нях виконавчого комітету чРФФ, заступник 
голови райдержадміністрації:

– Напередодні Дня молоді я звернувся до 
керівника РЦФЗН «Спорт для всіх» з проханням 
вибрати дві найсильніші, найпопулярніші коман-
ди району для того, щоб провести на стадіоні 
якийсь матч у це свято. Федерація футболу і 
центр запропонували, що оптимальним варіан-
том будуть команди Ягільниці і Заводського – 
два лідери першості. Згідно з календарем ігор 
та зустріч мала відбутися на полі с. Ягільниця. 
Але була усна домовленість між представниками 
команд. (Із жодним з них я особисто не говорив, 
як наголошує автор листа, бо організовував за-
гальний захід району. Більше того, Заводський 
селищний голова Р.Колодій у моєму робочому 
кабінеті не раз заявляв, що я і В.Нагірний проси-
ли його у день проведення районних сільських 
спортивних ігор в селищі цукроварів про пере-
несення календарної зустрічі між «Кристалом» 
і «Січчю» з Ягільниці до Чорткова. Тут узагалі 
відсутня логіка речей, оскільки зустріч, про яку 
ведеться мова, мала відбутися 24 червня ц. р., 
а спортивні ігри відбувалися… трьома тижнями 
пізніше – 15 липня ). Однак ягільницька команда 
висунула одну-єдину умову: суддя має бути не-
залежний, нейтральний з ЧРФФ або ТОФФ.

За день чи два до проведення святкування 
голова РЦФЗН «Спорт для всіх» звернувся до 
мене з такою проблемою, що очільник ЧРФФ 
І.Поліщук відмовляється надати суддів на даний 
матч. Мотивація –  ті відмовляються обслугову-
вати зустрічі за участю команд Звиняча, Ягіль-
ниці і т. д., бо є певні претензії до вболіваль-
ників. Але якщо суддя є суддею, то він просто 
зобов`язаний обслуговувати матч.

Особисто я ніколи не втручався і не втручаю-
ся у справи федерації, але мене на першому ж 
засіданні виконкому ЧРФФ обрали головуючим 
і я виконував покладені на мене обов’язки на 
усіх трьох засіданнях, що стосувалися даного 
матчу.

До початку зустрічі це питання так і не було 
вирішено. Тоді я сам намагаюся додзвонити-
ся до пана Поліщука з проханням надати ней-
тральних суддів на даний футбольний матч. Іван 
Євстахійович мотивує тим, що суддів немає, а 
він сам судити не буде, бо не має часу, і пере-

рвав розмову. Більше на телефонні дзвінки ні від 
мене, ні від представників ягільницької команди, 
ні працівників центру «Спорт для всіх» не відпо-
відав. Тобто виникло враження, що голова ЧРФФ 
самоусувається від вирішення даної проблеми. 

О пів на четверту я був на стадіоні. Ягіль-
ницької команди там не було, лише представни-
ки команди Заводського, готові вийти на поле. 
Ягільничани в телефонному режимі пояснили, 
що вони готові брати участь в матчі тільки за 
наявності нейтральних арбітрів. В іншому ви-
падку чекають команду суперників у себе на 
полі згідно з календарем зустрічей – офіційним 
документом, а не усною домовленістю між ко-
мандами, як пояснили.

Вийшло так, що заводська команда чекає су-
перника в Чорткові, а ягільницька – в Ягільниці. 
Безсумнівно, почалися різні нервові звинува-
чення в обидві сторони, і голова ЧРФФ, який 
не надав арбітрів на гру, своїм рішенням при-
суджує поразку команді «Січ». Після того ягіль-
ницькі футболісти звернулися в ТОФФ, яка є 
вищим органом по відношенню до районної фе-
дерації футболу, до її голови В.Мариновського 
та заступника О.Мамуса для роз’яснення даної 
ситуації. Для цього голова ТОФФ запросив на 
зустріч голову ЧРФФ, мене, як голову виконко-
му, представника однієї з команд, був присутній 
представник звиняцької команди, яка теж мала 
претензії до голови ЧРФФ з приводу суддів-
ства матчів. Після двогодинних розмов, супер-
ечок, роз`ясень чітко було дано вказівку: матч 
має бути зіграний обов`язково, так як домовле-
ність була всього-на-всього усною, а згідно із 
затвердженим календарем матч мав відбути-
ся на ягільницькому стадіоні, чого не сталося. 
І В.Мариновський рекомендував голові ЧРФФ 
І.Поліщуку, щоб він визначив дату проведення 
незіграного матчу та анулював той незакон-
ний результат, який він призначив. І.Поліщук 
при свідках це чув, сказав, що обов’язково ви-
конає рекомендацію, але йшов час, а обіцянка 
не виконувалася. Тоді виконком згідно зі свої-
ми повноваженнями прийняв рішення перегра-
ти даний матч. Статут гласить, що виконавчий 
комітет є керівним органом ЧРФФ і має повно-
важення, що не можуть передаватися чи ска-
совуватися, тобто він мав і має право вирішити 
долю даного питання. І протоколом № 1 від 27 
липня ц. р. (більш ніж через місяць) засідання 
виконкому було прийнято рішення про те, щоб 
скасувати попереднє рішення ЧРФФ про при-
судження поразки команді «Січ» і зобов’язати 
обидві команди його зіграти. При виникненні 
обставин неможливості обслуговування арбіт-
рами ЧРФФ даного матчу запросимо представ-
ників обласної федерації для обслуговування 
зустрічі. Заводське надало відповідь, що вони 
відмовляються брати участь у даному матчі. 
Крім цього, я зустрічався з одним із спонсо-
рів команди «Кристал» В.Величком особисто 
для вирішення даного конфлікту. Він загаран-
тував, що матч обов’язково відбудеться. Після 
того черговим протоколом засідання виконкому 
призначили дату зустрічі, що мала відбутися 27 
вересня на полі с. Ягільниця. Приїхали обласні 
арбітри, представники ТОФФ, та Заводське на 
гру не з`явилося.

На 4 листопада було заплановано матч на су-
перкубок району між чемпіоном та володарем 
кубка району. Так як за результатами зіграних 
матчів володарем кубка району заслужено ста-
ла команда «Кристал», а чемпіоном – «Січ», то 
матч мав відбутися між ними для визначення 
найсильнішої команди сезону. Селищний го-
лова Р.Колодій був присутній у кабінеті голови 
райради В.Заліщука, а згодом – в його заступ-
ника Л.Хруставки і вони зверталися до нього з 
проханням, щоб команда приїхала на дану гру 
для того, щоб на полі визначити, хто є сильні-
ший. Заводська команда відмовилася приїхати 
на цю гру теж. У зв’язку з тим участь у дано-
му матчі брав чемпіон району – команда «Січ» 
та команда-фіналіст кубка району «Нічлава (с. 
Давидківці). (Переможцем стала команда «Січ», 
рахунок зустрічі – 2:1). 

На неодноразові наші звернення в ТОФФ 
щодо правомірності-неправомірності чітко дано 
пояснення: матч мав відбутися згідно з регла-
ментом, згідно з письмовими документами. Усна 
домовленість не призвела до проведення мат-
чу, тому не зобов’язувала визначати результат, 
і автоматично мав бути зіграний матч. Право-
мірність дій виконкому у даній ситуації особисто 
мені підтвердив голова ТОФФ В.Мариновський 
на нещодавньому урочистому зібранні у Терно-
полі за підсумками спортивного року.

Ось такі пристрасті. Чи до снаги їх вирішити 
нам, жінкам – авторкам допису та цієї публіка-
ції? Зрештою, це ж не наш улюблений вид спор-
ту. Хоча з цим загальноприйнятим твердженням 
багато з представниць прекрасної половини 
людства можуть ой як посперечатися. Все-таки 
думається, що усі крапки над «і» мали б поста-
вити голами у ворота суперника гравці обидвох 
команд. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь. 
На футбольному полі довести – а я таки сильні-
ший. І крапка! У цьогорічній футбольній історії. 
Бо ж з нового 2013-го закиплять нові бурхливі 
пристрасті, сподіваємося, тільки на зеленому 
смарагдовому газоні.

Оксана СВИСТУН

Про ц³ну перемоги або девальвац³þ сов³ст³
Із такою назвою до нас у редакцію принесла допис жителька смт Заводське, 
депутат районної ради п. Віра Дмитрів. У ньому вона виклала свої міркування 

з приводу ситуації, що склалася навколо чемпіонату району з футболу. 
Річ у тім, що хоча футбольний сезон підійшов до логічного завершення (чи ні?!), 

але пристрасті навколо нього ще ого-го як розпалені…



N 53 (8389), 21 грудня 2012 року

23 грудня. Тривалість дня – 8.00. Схід – 7.57. Захід – 15.57. Іменини святкує Євграф

Джерела4
Штрихами про головне Вшанування

Презентація

Обдарування

Вчитель-українець, талановитий, осві-
чений, окрім вчительської семінарії, за-
кінчив і консерваторію у Львові (по класу 
скрипки), Іван Бішко перед і в час Другої 
світової війни працював у школах Чорт-
ківщини (селах Слобідка-Давидківська, 

Залісся, Сосулівка, Великі Чорнокінці). 
Польська влада пильно стежила за п. 
Іваном, бо не вірила у його лояльність 
до неї. Важко морально й матеріально 
жилося рідним І.Бішка і за Польщі, й у 
часи німецької окупації. Та коли прий-
шли «червоні визволителі», то за сфа-
брикованим звинуваченням НКВС вчи-
тель Іван Бішко опинився на засланні в 
Маріуполі: барак, важка робота і клеймо 
«ворог народу»; випивши сповна гіркий 
келих неволі, через три роки відійшов у 
інші світи. У серцях рідних, друзів, зна-
йомих залишилася незгасима пам’ять, 
а ще – щоденник, який вів учитель ре-
тельно, записуючи хронологію подій, що 
стосувалися не лише його самого, а й 
рідної землі – безталанної України, а ще 
– вірші, листи. Сім’я важко поневірялася 
без годувальника, та попри все зуміла 
зберегти реліквії його пам’яті.

Пройшли роки… Донька І.Бішка – Іри-

на (до речі, довгі роки пропрацювала в 
Чортківському лісгоспі) неодноразово 
перечитувала записи батька і врешті 
зважилася опублікувати їх, вклавши у 
книгу.

Книга складається з п’яти розділів: 

щоденника – в якому батько передає всі 
події свого життя, що хвилювали його 
делікатну і вразливу душу; вірші – дале-
кі від досконалості, та щирі й правдиві; 
листи із заслання – просякнуті болем, 
де переплітаються надія та гнітючий 
відчай; розповідь автора про своїх рід-
них, про безрадісні часи поневірянь, 
коли не стало батька, і про сьогодення; 
завершується книга фоторозповіддю 
про дорогих серцю людей. 

Книжка вийшла за редакцією Т.Яблонь 
із передмовою В.Погорецького, в якій 
він нагадав читачеві відомий вислів: 
«… українську історію не можна читати 
без брому…», так і цю книгу не можна 
читати без брому та душевного над-
риву. Над версткою книги працювала 
М.Анісімова. 

Нещодавно у Чортківському педа-
гогічному училищі  ім. О.Барвінського 
відбулася презентація книги, присут-

ні – просвітяни Чортківщини, студенти, 
викладачі училища, друзі авторки, зна-
йомі – висловлювали свої почуття від 
прочитаного, ставлення до подій, відо-
бражених у книзі, спілкувалися з авто-
ром і творцями даної збірки.

Володимир Григорович Лисий зі с. 
Сосулівка – колишній учень І.Бішка – 
поринув у спогади, відзначивши, що 
Іван Григорович був всебічно розвине-
ною особистістю: в його руках будь-яка 
справа виконувалася якнаймайстерні-
ше (умів вишивати, в’язати, малювати, 
різьбити, створював скрипки); займався 
й активною громадською діяльністю.

Ганна Іванівна Клапків – директор Ве-
ликочорнокінецької школи – зауважила, 
що у школі облаштований куточок пам’яті 
про славетного вчителя, де зберігають-
ся його фото і спогади його учнів.

Дарія Іванівна Руда (Коцюба) – подру-
га авторки ще з дитячих літ – пригада-
ла їхнє дитинство, адже батьки-вчителі 
дівчаток дружили, проводили спільно 
усякі свята, цікаві вечори.

Найщиріші слова дяки авторці книги 
Ірині Баранюк, сердечну шану, схиля-
ючи голови в пам’яті про справжнього 
патріота нашої Батьківщини Івана Біш-
ка, висловлювали й викладачі учили-
ща: Оксана Мандзій, Віра Ножак, Марія 
Дмитровська, Мирослава Кіт й інші.

Той факт, що презентація книги 
І.Баранюк «Терниста дорога вчителя» 
відбулася якраз у педагогічному учи-
лищі, є знаковим явищем. Адже саме 
молодь, майбутні вчителі повинні усві-
домити ту роль, яка належить педагогу 
в житті українського суспільства. Вчи-
тельська доля зачасту буває нелегкою, 
бо потребує самозречення і надзвичай-
ної жертовності. Та справжні працівни-
ки освітянської ниви – це інтелектуали, 
котрі діляться своїм талантом не лише 
з підростаючим поколінням, а і з його 
батьками, це – сіль землі, люди, навко-
ло котрих формується народ як нація.

Христина ЯРЕМЧУК,
викладач, голова «Просвіти» 

Чортківського педагогічного училища 
ім. О.Барвінського

День 14 грудня видався морозним, 
але сонцесяйним. Перехожі, поспіша-
ючи хто куди, із цікавістю споглядали 
на жменьку людей, котрі зібралися біля 

пам’ятника жертвам чорнобильської 
катастрофи. Щоби вшанувати пам’ять 
загиблих ліквідаторів покладанням кві-
тів, запаленням поминальних свіч і хви-

линним мовчанням, сюди прийшли ті, 
у кого пам’ять справді нетлінна. Десь 
до п’ятнадцяти осіб – голова районної 
«Спілки Чорнобиль» Олексій Омельчук, 
ліквідатори-«чорнобильці», від імені де-
путатів районної ради – заступник ке-
рівника апарату, начальник відділу з гу-
манітарних питань виконавчого апарату 
райради Тетяна Яблонь і депутат, голова 
РО ВО «Свобода» Іван Калакайло, кілька 
чортківчан – активісти ініціативної гру-
пи пенсіонерів-«чорнобильців».  Доволі 
скромні урочини відбулися. 

Можливо, хтось закине невдоволення 
щодо вислову «проминальна пам’ять». 
Та, на жаль, така думка виникла у мо-
мент, коли самим ліквідаторам довело-
ся розчищати снігові завії, щоби досту-
пити до пам’ятника з квітами. Невже це 
мали робити зі скаліченим здоров’ям 
рятівники-герої?! Невже більше нікому 
подбати про лад біля пам’ятника, хоча 
би у значимий день?.. 

Гірка сльоза скотилася, боляче заще-
міло серце у наших рятівників. Ярослав 
Кука займався евакуацією населення із 
зони пекла; плач і крики згадує він нині; 
«... людей вивозили, а самі дихали хімі-
катами…». Іван Ляхович засипав із бри-
гадою «рудий» ліс; «… вертоліти намага-
лися скинути мішки з піском і свинцем, 
що відразу плавилися; а ми ці випари 
вдихали…». 

Залишається лише пригадати вислів 
колишнього генсека ООН Кофі Аннана: 
«Я сподіваюся, що люди, які жертвують 
кошти на подолання наслідків аварії, не 
забудуть і про людський бік Чорнобиля».

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Даний захід було проведено з метою попередження 
вчинення злочинів та правопорушень підлітками. Захо-
пливо, із яскравою наочністю, оперуючи приголомшли-
вими статистичними даними, підтверджені сюжетами 
документального кіно, доповідачі – заступник начальни-
ка Володимир Захарків та інспектори ЧМРВ КВІ УДПтСУ 
Оксана Маційовська й Богдан Письменний, директор 
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді РДА 
Євгенія Деренюк та директор школи Ігор Юрчишин – 
намагалися достукатися до свідомості юнаків та юнок, 
демонструючи їм під час лекції увесь негатив впливу 
тютюнопаління на організм, що розвивається. Присутні 
брали активну участь в обговоренні, з цікавістю слухали 
запропонований матеріал, переглядали відеосюжети.

Інформація, яку отримали учні під час зустрічі, є пов-
чальною та корисною у повсякденному житті.

Василь КОВТУН, 
начальник Чортківського міжрайонного відділу 

кримінально-виконавчої інспекції управління державної 
пенітенціарної служби України в Тернопільській області

На V Всеукраїнському відкритому конкурсі баяністів-
акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», який проходив 
у м. Дрогобич 7 – 9 грудня ц. р., талановиті музиканти 
посіли ІІ місце, за що були нагороджені Дипломом ІІ сту-
пеня. До речі, головою журі на цьому конкурсі був доб-
ре знаний в українському музичному середовищі Артем 
Нижник – доцент Донецької консерваторії.

Дует був створений у 2008 році, тому, природно, це 
вже не перший його здобуток. У 2010 році майстерність 
музикантів допомогла їм завоювати І премію на V Міжна-
родному конкурсі «Закарпатський едельвейс» в Ужгоро-
ді. Неодноразово дует здобував перемоги на обласних 
конкурсах-оглядах.

С.Хорощак та В.Довгань мріють, щоб на Західній Укра-
їні відродилась традиція гри на народних інструментах, 
яка в останні роки дещо призабулась. Тому дует активно 
пропагує інструментальну музику в Тернопільській об-
ласті через концертну діяльність – це і виступи у школах 
естетичного виховання, й участь в урочистих концертах, 
організованих закладами освіти та культури. 

Дует тісно співпрацює з відомими хореографічними 
колективами району, зокрема проводить сумісні кон-
цертні виїзди за кордон із ансамблем «Яблунька», керів-
никами якого є Наталія та Володимир Гудови.

Учасники дуету щиро вдячні за підтримку та консуль-
тативну допомогу директору Чортківського педагогічно-
го училища Романові Пахолку та завідувачу музичного 
відділу Петрові Гарбузу, які сприяють творчому зростан-
ню музикантів. Тому залишається побажати дуету нових 
злетів на важкій мистецькій дорозі.

Наш кор.

Працþємо на попередження
14 грудня Чортківський міжрайонний відділ 

кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України 
в Тернопільській області спільно з районним 

центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 
РДА (директор – Євгенія Деренюк) із залученням 

лектора Василя Кривенчука провели з учнями 
старших класів Чортківської ЗОШ № 6 І – ІІІ ст. 
інформування та відеолекторій на тему: «Вплив 

тютюнопаління на організм людини».

Сп³ває баян ³ плаче, 
³ сиплеться пригорща 

усм³ху…
Чортківщина багата талантами. І ось вкотре ми 

радіємо за наших земляків, які з чергового конкурсу 
повернулися із хорошими здобутками. Мова йде 
про дует баяністів-акордеоністів у складі Сергія 

Хорощака – викладача Заводської школи мистецтв 
та Володимира Довганя – викладача Чортківського 

педагогічного училища ім. О.Барвінського.

Лþдська пам’ять нетл³нна?..
Даруйте, але прикро, дуже прикро усвідомлювати те, що іноді 

людська пам’ять – проминальна, – особливо стосовно наших спільних 
трагедій, гірких втрат і болю. Щоразу, коли заводиться мова про 

Чорнобильську катастрофу, пригадується те жахіття, яке схвилювало 
увесь світ, обговорюються проблеми сьогодення «чорнобильців» 
(а їх ох як багато (!)), акцентується також увага на вшануванні тих, 

хто ціною свого життя і здоров`я боролися з бідою. Акцентується (!), 
та, мабуть, недостатньо… Якщо мало хто з українців знає і пам`ятає, 

що 14 грудня – День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

«Терниста дорога вчителя»…
Так назвала свою книгу, в якій розповідається про нелегке життя 
батька авторки – сільського вчителя Івана Бішка – вдячна донька, 

людина інтелектуальна і високоморальна – Ірина Баранюк.

Інформативно

14 грудня в Чортківському інституті 
підприємництва і бізнесу пройшла сту-
дентська науково-практична конферен-
ція на тему: «Українська нація і держа-
ва: події, факти, люди». Із доповідями 
виступили студенти ІІ курсів денної і 
вечірньої форм навчання. Під керівни-
цтвом кандидата історичних наук Ярос-
лава Дзісяка були розглянуті такі підте-

ми, приурочені до «круглих дат» в історії 
України: «Звитяги українського війська. 
Перемоги литовсько-українського вій-
ська під Синіми Водами (1362 р.), під 
Вишнівцем (1512 р.), козацька пере-
мога під Батогом (1652 р.)» (доповідач 
– Андрій Павлюк); «Впровадження хрис-
тиянства та міжконфесійне протисто-
яння» (Юлія Задушинська); «Розвиток 

освіти в Україні. Просвітянський вплив 
на Московію» (Уляна Бобіна); «90 років 
від початку радянсько-німецької співп-
раці. Угода у Рапалло 1922 р.» (Роман 
Король); «Голодомор 1932-1933 рр. 80-ті 
роковини» (Ліда Захарчук); «Українська 
Повстанська Армія. 70 років від ство-
рення» (Олег Рупа).

Ярослав ДЗІСЯК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Про звитяги – коротко
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24 грудня. Тривалість дня – 8.01.  Схід – 7.57. Захід – 15.58. День працівників архівних установ. Іменини святкує Никон

З конверта

Таланти

Святково

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Цикл різдвяних свят розпочався у 
нас святкуванням Дня святого Мико-
лая. Це улюблений празник і дітей, 
і дорослих, бо впевнена, що скільки 

б років нам не було, але защораз у 
ніч з 18-го на 19-е грудня ми всі очі-
куємо Миколайкових відвідин. Для 
дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених 
батьківського піклування, свято на-
стало трішки раніше – вранці на-
передодні Дня святого Миколая у 
районному будинку культури ім. 

К.Рубчакової відбулася благодійна 
акція, організована службою у спра-
вах дітей райдержадміністрації. 

Настоятель церкви Покрови Пре-
святої Богородиці УПЦ КП отець-
декан Михаїл Левкович та головний 

вікарій Бучацької єпархії УГКЦ о. 
Во-лодимир Заболотний, відвідавши 
свято, поздоровили дітей та поба-
жали, щоб їхні мрії здійснювалися 
повсякчас, а не лише у цей день, 
бо 19-го грудня – то є час кульміна-
ції добра, яке, пропагуючи заповіді 
Божі, творив святий Миколай, а це 

також означає, що щодня протягом 
року ми теж маємо виявляти любов 
до ближнього. Працівники РКБК під-
готували для глядачів казкове теа-
тральне дійство «Іде святий Мико-
лай». Маленькі артисти представили 
виставу про радість очікування свя-
того Миколая та сподівання, надії, 
які покладає дітвора на чарівну ніч з 
18-го на 19-е грудня. Разом із дітьми 
казкову феєрію переглянули заступ-
ник керуючого справами – началь-
ник відділу з гуманітарних питань 
виконавчого апарату райради Тетяна 
Яблонь та начальник служби у спра-
вах дітей РДА Василь Корнак. До-
бротворець, якого віками шанують 
люди, завітав до зали у супроводі 
ангеликів. Заступник голови райра-
ди Любомир Хруставка та заступник 
голови райдержадміністрації з гума-
нітарних питань Іван Стечишин, які 
того дня, як самі запевнили, висту-
пили у ролі помічників Миколая, роз-
дали подарунки дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського пі-
клування, привітавши їх та побажав-
ши юним усяких гараздів сьогодні та 
на майбутнє. Окремі дарунки хлопці 
та дівчата отримали від громадських 
опікунів, людей доброї волі. 

Оксана СВИСТУН, 
фото автора

Благодійність

Прийшов з гостинцями в наш край 
Преподобний Миколай

На сцені маленькі артисти співали 
пісні, розказували щирі вірші, тан-
цювали, відгадували загадки. Раділи 
діти, раділи їхні батьки, а найбільше 
радів довгоочікуваний гість – свя-
тий Миколай. Скільки цікавості було 
в дитячих оченятах, які не зводили зі 
святителя захоплених поглядів!

Знаємо, що св. Миколай любить 
усіх-всіх людей. Разом зі своїми да-
рунками дітям він передає їм час-
точку своєї любові. Миколай пере-
дає нам свою доброту і хоче, щоб 
ми дарували її своїм рідним, усім, 
хто є біля нас. А ще святитель вчить 
нас, як треба робити добро. А це 
значить – отримувати ласку і ра-
дість від Господа.

Всі учасники свята щиро дякували 
святому Миколаю за дарунки. А до-
помагав улюбленцю дітей прийти до 
них добродій Василь Вислоцький.

Марія РІСНА, 
художній керівник будинку

 культури с. Ягільниця

Приємно вразило глядачів оформлення актової зали: 
рушники, старовинні лави, тин, мисники тощо. Добре 
справились із роллю господині та господаря одинад-
цятикласники Наталія Ткачук та Андрій Шутка. Дівчата 
співали українських пісень, ворожили. Приємне вра-
ження справила на присутніх солістка Марія Дунчак. 
Щирих оплесків заслужили також Назар Полівко та Ан-
дрій Шептицький. У різного роду дійствах брали участь 
і глядачі. Всім було цікаво й весело. На завершення 
учасниці вечорниць почастували всіх глядачів варени-
ками та смачними пампушками.

Віриться, що традиції наших предків будуть і надалі 
передаватися із покоління у покоління, адже вечорниці 
– це лише одна зі сторінок культурної спадщини укра-
їнського народу. 

Тетяна БОДНАР,
учениця 10-го класу 

Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст., юнкор

Географія колективів обширна: медики Ужгорода й 
Одеси, Львова та Сум, Івано-Франківщини і Київщини. 
Цей фестиваль ще раз довів: якщо людина талановита, 
то вона талановита в усьому. Українська пісня і народ-
ний танець чарували й майоріли усіма барвами. Багато 
учасників фестивалю могли б прикрасити професійну 
сцену України. Ці люди, які обрали шляхетну професію, 
своїми знаннями лікують тіло, а своїми піснями – душі  
людей. Директор-розпорядник дійства Леонід Федо-
рович Дехтяренко зробив усе можливе, щоб гостинно 
прийняти учасників. Нелегке завдання з визначення 
переможців у різних категоріях випало на долю журі, 

яке очолював художній керівник фестивалю, заслуже-
ний діяч мистецтв України Віктор Володимирович Ге-
расимов.

Єдиним учасником від Тернопільської області був 
народний аматорський хор «Галичина» Чортківської 
центральної комунальної районної лікарні під керівни-
цтвом Івана Володимировича Кікиса та концертмей-
стра Андрія Трохимовича Шевченка. Українські пісні, 
які виконував хор, зачарували усіх. Вони були викона-
ні настільки душевно та майстерно, що зал вибухнув 
шквалом аплодисментів і журі одноголосно присуди-
ло премію «Гран-прі» нашому хору. Ця поїздка стала 
можливою завдяки спонсорській допомозі директора 
Чортківського державного медичного коледжу Любо-
мира Степановича Білика, який люб‘язно надав ком-
фортний автобус і свою підтримку, тому що сам є ве-
ликим цінувальником народних талантів. А також – за 
підтримки голови Тернопільської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров‘я України Во-
лодимира Петровича Кузіва.

У неділю, 9 грудня, відбувся гала-концерт перемож-
ців, який подарував справжнє свято киянам. Відкривав 
його за традицією лауреат премії «Гран-прі» – народний 
аматорський хор «Галичина» у супроводі зведеної орке-
стрової групи Чортківської музичної школи та педаго-
гічного уилища ім. О.Барвінського, які давно вже стали 
однією сім`єю з цим колективом і радо їздять з ним на 
усі виступи. «Ліра Гіппократа-2012» ще раз перекона-
ла, що українці можуть бути єдині, якщо об`єднаються 
навколо прекрасного, адже так по-солов`їному вміємо 
співати тільки ми. 

Тетяна АНДРУХІВ, 
заступник головного лікаря ЦКРЛ 

з медсестринства

Шануймо традиц³ї 
предк³в

Українські вечорниці під такою назвою відбулися 
у Колиндянській ЗОШ І – ІІІ ст. Ініціювали їх 

проведення учні 11-го класу, а допомагали вчителі 
та старшокласники.

Чортк³вськ³ звуки 
л³ри Г³ппократа

З усіх куточків України на свій фестиваль, незва-
жаючи на сніговицю, 8-9 грудня з`їхались до Києва 

мистецькі колективи медпрацівників, студенти 
медичних вузів та коледжів. VII Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс мистецтв студентів-медиків 

та працівників лікувальних закладів України «Ліра 
Гіппократа-2012» зібрав 52 колективи, майже 300 

осіб, адже це – єдине в країні мистецьке свято 
медичних працівників.

У День святого Миколая, 19 
грудня, куратор нашого району, 
начальник головного управління 
агропромислового розвитку обл-
держадміністрації Андрій Хома і 
перший заступник голови райдер-
жадміністрації Ростислав Філяк по-

бували з подарунками у Чортківській 
ЗОШ-інтернаті І – ІІІ ступенів. Після 
концертної програми, підготовленої 
вихованцями школи, представни-
ки влади вручили педагогічному та 
учнівському колективам сучасний 
ноутбук та солодощі, побажали ще-

дрого Миколая і щасливого Ново-
річчя, бути потіхою та гордістю для 
країни.

(За матеріалами веб-сайту 
Чортківської РДА)

Лþблять д³ти Миколая, вс³м в³н пом³ч подає
«Робіть добро для радості в житті, для щастя, робіть добро – 
і вам воно добром воздасться» – такі щирі слова линули з уст 

малих мешканців Ягільниці, які зібралися (незважаючи на снігові 
заметілі), щоби зустрітися зі святим Миколаєм.

*  *  *
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Різне6
ДПІ інформує Ринок праці

Юстиція інформує

ЗАяВКА ПРО ЕКОЛОГІчНІ НАСЛІДКи ДІяЛьНОСтІ
Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення. Вста-

новлення стаціонарного заправника газом СЗГ-10 на існуючій 
АЗС ПАТ “Укрнафта” у м. Чортків по вул. Незалежності, 131.

Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього се-
редовища. Джерелами потенційного впливу запропонованого 
автогазозаправного пункту (АГЗП) є проведення технологічних 
операцій на АГЗП.

Кількісні і якісні показники оцінки рівнів екоризику, а також 
заходи, що забезпечують нормативний стан навколишнього се-
редовища, включаючи систему спостереження і контролю. Май-
данчик і споруди на ньому розташовуються згідно із санітарними 
та протипожежними нормами, вимогами, майданчик упорядко-
вується і озеленюється.

З метою зниження випаровування скраплених вуглеводних га-
зів у процесі експлуатації систематично перевіряється щільність 
всіх муфтових, флянцевих з`єднань. Все обладнання проходить 
відповідні діагностування та гідравлічні випробування з термі-
ном, вказаним у паспорті обладнання.

Використання скрапленого вуглеводного газу (пропан-бутан) 
як моторного палива для автотранспорту є важливим фактором 
для зменшення забруднення атмосфери населених пунктів, тому 
що у вихлопних газах автомобілів, що працюють на зрідженому 
газі, міститься значно менше токсичних речовин на відміну від 
автомобілів, що працюють на рідкому паливі.

Для населених пунктів, насичених автотранспортом, є особ-
ливо актуальним будівництво АГЗП, що сприятиме переходу на 
газоподібне паливо значної частини автотранспорту регіону і 
зведе до мінімуму негативний вплив вихлопних газів автотран-
спорту на довкілля.

Скиди стічних вод у водні об`єкти відсутні. Водопостачання і 
каналізування об`єкта існує. Вжиті заходи щодо інформування 
громадськості про планову діяльність – публікація заяви про на-
міри та еконаслідки у ЗМІ.

Зобов`язання замовника щодо здійснення проектних рішень 
відповідно з нормами і правилами охорони довкілля і вимог 
екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об`єкта 
проектованої діяльності. Замовник гарантує виконання заходів з 
охорони довкілля, передбачених проектною документацією:

1) проект на встановлення стаціонарного заправника газом 
СЗГ-10 на існуючій АЗС ПАТ “Укрнафта” у м. Чортків по вул. Не-
залежності, 131;

2) оцінка впливу на довкілля.
Після погодження проекту в органах Держнагляду замовник 

укладе договір на виготовлення і монтаж споруд, устаткування зі 
зменшення впливу об`єкта на навколишнє природне середови-
ще і підтримку чистоти повітря та водних ресурсів.

Замовник – ПАТ “Укрнафта”. 
Проектувальник – ПП “Моноліт-проект”.

Саме нотаріус є спеціальним суб’єктом, 
на якого покладаються функції державно-
го реєстратора прав на нерухоме майно 
відповідно до вимог Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їхні обтяження», який має 
печатку такого реєстратора. Нотаріус здій-
снює всі функції державного реєстратора, 
крім ведення реєстраційних справ щодо 
об’єктів нерухомого майна та видання сві-
доцтв про право власності на нерухоме 
майно у випадках, встановлених ст. 18 За-
кону (на новозбудовані, реконструйовані 
об’єкти нерухомого майна тощо).

Зауважимо, Державна реєстрація ре-
чових прав з 1 січня 2013 року здійсню-
ватиметься шляхом внесення відповідних 
записів до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, який уміщатиме 
інформацію як про нерухоме майно, так 
і про права на нього. Отже, з 1 січня на-
ступного року Реєстр прав власності на 
нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна 
та Державний реєстр іпотек припиняють 
своє функціонування – їх замінить Дер-

жавний реєстр прав.
Із метою реалізації положень Закону 

України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень», Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення та спрощення 
процедури державної реєстрації земель-
них ділянок і речових прав на нерухо-
ме майно», наказу Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Плану захо-
дів із запровадження системи державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та 
реалізації Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення та спрощення 
процедури державної реєстрації земель-
них ділянок і речових прав на нерухоме 
майно» від 22 серпня 2012 за № 776/7 Го-
ловним управлінням юстиції вживаються 
необхідні заходи із запровадження сис-
теми державної реєстрації прав на неру-
хоме майно.

Проведений аналіз свідчить, що нота-
ріуси отримали та володіють належними 
знаннями для того, щоби з нового року 

приступити до виконання функцій спеці-
ального суб’єкта, на якого покладаються 
функції державного реєстратора прав на 
нерухоме майно. Державними та приват-
ними нотаріусами забезпечується підго-
товка до 29 грудня 2012 року статистич-
ної звітності за формою № 1 – нотаріат 
(річна) – «Звіт про роботу державних і 
приватних нотаріусів», затвердженої на-
казом Міністерства юстиції України від 8 
червня 2011 р. за № 1529/5.

Разом із тим необхідно звернути увагу, 
що державна реєстрація речових прав з 1 
січня наступного року здійснюватиметь-
ся шляхом внесення відповідних записів 
до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, який уміщуватиме ін-
формацію як про нерухоме майно, так і 
про права на нього. При цьому функціо-
нування діючих Реєстрів припиняється 29 
грудня 2012 року.

Для отримання додаткової інформа-
ції необхідно звертатися до Головного 
управління юстиції в Тернопільській об-
ласті за номерами тел./факс: 0352-52-06-
21, 0352-23-59-81.

Ігор БАНДУРА,
начальник Головного управління 
юстиції в Тернопільській області

Тетяна ВОВК,
начальник відділу нотаріату 

Головного управління юстиції 
в Тернопільській області

Завдяки активній позиції районного 
центру зайнятості спільно із органами 
влади та місцевого самоврядування, ши-
рокого кола соціальних партнерів вдало-
ся досягти хороших результатів у сфері 
зайнятості. Чортківський районний центр 
зайнятості завжди був і залишається од-
ним із кращих центрів в області, саме 
взаєморозуміння сторін і налагоджена 
співпраця дає хороші результати. 

З метою підвищення ефективності ді-
яльності державної служби зайнятості, 
успішного виконання пріоритетних за-
вдань, підвищення якості надання соці-
альних послуг незайнятому населенню 
та роботодавцям, заохочення колективів 
та працівників до ефективного виконан-
ня посадових обов’язків, сприяння роз-
криттю професійних здібностей, розви-
тку ініціатив у Тернопільській обласній 
службі зайнятості визначено саме ко-
лектив Чортківського районного центру 
зайнятості переможцем професійного 
конкурсу на звання «Кращий колектив 
2012 року» серед 17 базових центрів за-
йнятості. Проте за цією відзнакою стоїть 
важка, клопітка, щоденна праця. Адже 
наш район – один із найбільших районів 
в області, тому питань і проблем є до-
сить багато. 

Одним з головних напрямків роботи 
служби зайнятості в сучасних умовах є 
професійна орієнтація населення, зо-
крема шкільної молоді. Так, спеціаліста-
ми центру зайнятості тільки від початку 
цього року проведено 59 заходів з учнів-
ською молоддю, при цьому охоплено по-
слугами 2622 учні; 6 заходів із вищими 
навчальними закладами, в яких взяли 
участь 180 випускників; 842 семінари, 
тренінги, спрямовані на формування по-
зитивної мотивації до пошуку роботи та 
легального працевлаштування, в яких 
взяли участь 2902 осіб незайнятих гро-
мадян нашого району. 

Активізувавши заходи сприяння за-
йнятості, нам вдалося упродовж січня-
листопада працевлаштувати 1712 осіб, у 
т. ч. шляхом надання дотацій роботодав-

цю – 37, шляхом виплати одноразової 
допомоги з безробіття для зайняття під-
приємницькою діяльністю – 19. Сьогодні 
наші клієнти все частіше погоджують-
ся підвищити свій професійний рівень, 
кваліфікацію, перенавчатися. Упродовж 
року 263 осіб із числа безробітних гро-
мадян проходили професійне навчання 
за 33-ма професіями. Хорошою базою 
для навчання є 10 центрів професійно-
технічної освіти державної служби за-
йнятості.

Змінилося в позитивну сторону став-
лення наших громадян і до громадських 
робіт. Тепер кожен четвертий, а це 400 
осіб, погодився на участь у благоустрої 
населених пунктів, придорожніх смуг, 
упорядкуванні меморіалів, пам’ятників, 
кладовищ. Фінансування оплачува-
них громадських робіт проводиться 
переважно за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування на випадок без-
робіття.

На 1 грудня нинішнього року рівень 
працевлаштування незайнятих гро-
мадян районним центром зай-нятості 
склав 57,3% і є найвищим в області. Рі-
вень працевлаштування осіб, які потре-
бують додаткових гарантій на ринку пра-
ці, склав 30,1% (в середньому по області 
24,1%), з них на дотаційні робочі місця 

– 56,8 % (51%), інвалідів – 62,1% (36,3%), 
працевлаштування безробітних з числа 
проблемних категорій на дотаційні робо-
чі місця – 81,1%. Середній термін пошуку 
роботи склав 56 днів (у середньому по 
області 88), середня тривалість перебу-
вання на обліку незайнятих громадян – 
93 дні (133), тривалість укомплектування 
вакансій – 6 днів (8), рівень укомплекту-
вання вакансій – 86,9% (61,9%).

Упродовж січня-листопада ц. р. на об-
ліку в центрі зайнятості перебувало 2957 
незайнятих громадян, із них 1714 одер-
жали допомогу з безробіття на загальну 
суму 4860542 грн. Всього ж послугами 
скористалась 3471 особа. 

Проте слід вказати на те, що і в нашій 
службі є ще ряд проблемних питань, над 
якими необхідно працювати. 

Кількість заявлених вакансій робото-
давцями залишається низькою. Кожна 
третя вакансія, а це 669 із 2195, була з 
мінімальною заробітною платою.

Сезонний характер робіт, характер-
ний для нашого району, процеси реор-
ганізації підприємств, установ, організа-
цій вкрай негативно впливають на ринок 
праці і створюють напругу у сфері за-
йнятості. 

Важливим є те, що з 1 січня 2013 року 
ми будемо працювати за новим Зако-
ном України «Про зайнятість населення», 
який несе із собою ряд нових соціальних 
гарантій незайнятому населенню.

Надія ШКАБАР, 
директор районного 

центру зайнятості

Це солодке слово – робота
Якраз сьогодні, 21 грудня, служба зайнятості відзначає своє професійне 

свято. 22 роки на ринку праці у сфері соціального захисту населення 
виконує свою місію і Чортківський районний центр зайнятості.

Реєстрац³я прав на нерухоме майно – процедура спрощення
4 липня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації 
земельних ділянок і речових прав на нерухоме майно» (далі – Закон).
Закон передбачає, що нотаріус під час здійснення нотаріальних дій з 
нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ 
і користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Оголошення
ПАт “Укрнафта” планує розміщення стаціонарно-

го заправника газом на існуючій АЗС ПАт “Укрнаф-
та” за адресою: м. чортків, вул. Незалежності, 

131 для надання послуг населенню, зберігання та 
реалізації зрідженого газу споживачам.

Види від-
ходів

Величина, 
г/с

Величина, 
т/рік

Клас безпеки

Бутан 1,02 0,155 4

Пропан 1,05 0,159 0

Разом: 2,07 0,314

Перелік залишкових впливів
Загальна таблиця по викидах від АГЗП

Державна податкова інспекція у Чортківському ра-
йоні відповідно до листа ДПС України від 18.10.2012 р. 
№6401/0/71-12/15-2217є повідомляє, що у 2012 р. не засто-
совуються штрафні санкції до платників єдиного податку- 
юридичних осіб у разі самостійного виявлення помилок, 
що містяться у раніше поданих ними податкових деклара-
ціях, та у разі, якщо грошове зобов’язання, зазначене у по-
датковій декларації, сплачено ними у встановлені чинним 
законодавством строки, але не в повному обсязі. Проте до 
вищезазначених платників за неподання або несвоєчасне 
подання податкових декларацій застосовуються штрафні 
санкції у розмірі 170 грн., за несплату суми негрошового 
зобов`язання у встановлені чинним законодавством строки 
– у розмірі 10 або 20 відсотків погашеної суми податкового 
боргу при затримці, відповідно, до 30 днів або більше. Якщо 
на картці особового рахунку такого платника є переплата 
щодо єдиного податку, то сума грошового зобов`язання, 
зазначеного у податковій декларації, погашається за ра-
хунок переплати, а штрафні санкції за несплату грошового 
зобов`язання у встановлені чинним законодавством строки 
до платника не застосовуються.

Надія ГЕВКО, 
начальник відділу оподаткування юридичних осіб

на зам³тку þридичним 
особам-платникам спрощеної 

системи оподаткування

Вважати недійсними
посвідчення інваліда з дитинства серії ААБ за № 

137330, видане УПСЗН РДА 5 липня 2012 р. на ім`я: 
ЛУКІяНЕЦь Андрій Михайлович.

перепустку, видану ВАТ “Тернопільобленерго” на ім`я: 
ПЛІШКО Ігор Петрович.

державний акт на право приватної власності на земель-
ну ділянку (пай) серії І-ТР за № 022692, виданий Чортків-
ською РДА у 1992 р. на ім`я: КРиСА Марія Михайлівна.

Штрафн³ санкц³ї у 2012 р.

Графік роботи “гарячої” телефонної лінії чортківського районного 
центру зайнятості на перше півріччя 2013 р.

Варто знати

Начальник Державної фінансової 
інспекції в Тернопільській області Фе-
дір Бортняк просить громадян облас-
ті максимально жорстко реагувати на 
можливі прояви корупції або службо-
вого недбальства в діях її працівників. 
Якщо Ви відчуваєте упередженість з 
боку фінансового інспектора, форма-
лізм чи відхилення від нормативно-

правових актів в його роботі, негайно 
дзвоніть на «телефон довіри» за номе-
ром (0-352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою 
дотримання фінансової дисципліни, 
раціонального і цільового використан-
ня державних коштів та недопущення 
їх розкрадання закликає усіх до співп-
раці з Держфінінспекцією в області. 

Якщо Вам відомі факти неправомірних 
вчинків у роботі чиновників з держав-
ним майном та грошима, а тим більше 
факти їх незаконного привласнення, 
не вагайтесь – дзвоніть на «телефон 
довіри» за номером (0-352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та про-
позиціями також можна дзвонити на 
«телефон довіри» Державної фінансо-
вої інспекції України за номером (044) 
425-38-18.

Допоможе «телефон дов³ри»

Дні Номер телефону Години

ШКАБАР Н.М.
Директор районного 

центру зайнятості

3 січня
21 лютого
7 березня
18 квітня
20 червня

2-16-31 з 11-ї 
до 

12-ї год.

СОВІНСьКА Л.В.
Заступник директора 

районного центру 
зайнятості

17 січня
7 лютого
21 березня
4 квітня
16 травня
6 червня

2-15-65 з 11-ї 
до 

12-ї год.
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26 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 7.58. Захід – 15.59. Іменини святкують Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест

Програма телепередач 7

06.10 Д/ф «Подорож до 
раю»
07.20 Моя земля – моя 
власність
07.30 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Сміх з доставкою 
додому
08.50 Корисні поради
09.05 Фольк-music
10.00 Крок до зірок
10.45 Караоке для до-
рослих
12.05 Шеф-кухар
13.05 Х/ф «Хто кому хто»
14.35 Х/ф «Життя як 
цирк»
16.05 Ян Табачник. 
«Честь маю запросити»
19.10 Концертна програ-
ма «Живи в Україні»
21.00 Підсумки тижня
21.50 Фестиваль пісні та 
гумору в Коблево
23.00 Кіно в деталях
23.50 Сміх з доставкою 
додому

06.10 Х/ф «Не може 
бути»
07.50 М/ф
08.15 Ремонт +
09.00 Лото-Забава
10.10 М/с «Чіп і Дейл»
11.00 Кулінарна 
академія
11.25 М/ф
11.50 Чотири весілля 2
13.10 Х/ф «Пізанська 
вежа»
15.10 Голос. Діти
17.25 Х/ф «Ялинки 2»
19.30 ТСН-Тиждень
20.00 Голос. Діти
22.25 Спецпроект: Від-
голосся
23.05 Голос. Діти
23.35 Світське життя

06.25 М/с «Бабка Йожка 
та інші…»
07.45 Глянець
08.45 Школа доктора 
Комаровського
09.20 Свати біля 
плити
10.25 Весільний розмір
11.25 Т/с «Сільський 
романс»
15.25 Концерт «20 кра-
щих пісень року»
17.55 Х/ф «Любов і 
голуби»
20.00 Подробиці 
тижня
21.00 Х/ф «Самогубці»
23.05 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан»

06.10 Світ 
православ`я
06.40 Д/ф «Обитель 
Святого Антонія»
07.05 Клуб гумору
07.45 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
09.30 Школа юного су-
перагента
09.50 Шустер-Live
11.50 Концерт Інеш «Во-
гонь бажання»
12.35 Концерт 
А.Демиденка «На від-
стані душі»
16.05 Концерт М.Гнатюка 
«Час рікою пливе»
16.45 Новорічний жарт з 
В.Винокуром
17.40 Новорічний 
жарт з В.Данильцем, 
В.Моїсеєнком
18.30 Золотий гусак
19.00 Концертна 
програма Вітаса «Мама 
і син»
21.00 Підсумки дня
21.10 Українська 
пісня
21.45 Концерт Софії 
Ротару
23.00 Твій голос
23.35 Клуб гумору

06.00 М/ф
06.40 Справжні лікарі
07.35 Кулінарна 
академія
08.00 Світське життя
09.00 Хто там?
10.05 М/с «Чіп і Дейл»
10.55 Світ навиворіт 3
12.55 Д/ф «Легенда про 
динозаврів»
14.45 Х/ф «Хенкок»
16.35 Вечірній Київ
18.30 Розсмішити
 коміка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Ялинки 2»
22.00 Х/ф «Турист»

05.40 Велика політика
08.20 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, 
вставай!
11.20 Сімейний пес
12.25 Х/ф «Іван Васильо-
вич змінює професію»
14.15 Х/ф «Артистка»
16.15 Вечірній 
квартал
20.00 Подробиці
20.25 Концерт «День На-
родження Інтера»
22.30 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

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
09.30 Х/ф «В`ячеслав 
Чорновіл. Український 
вісник»
10.15 Т/с «Маруся»
11.05 Х/ф «Перевірка на 
дорогах»
12.50 Надвечір`я
13.30 Х/ф «Василь Буслаєв»
14.45 Х/ф «Пацани»
16.25 Х/ф «Порох»
18.00 Зірки гумору
18.55 Бенефіс 
Ю.Гальцева та Г.Ветрова
20.35 After Live
21.00 Підсумки дня
21.10 Діловий світ
21.15, 22.50 Шустер-Live
00.30 Підсумки

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.10 Неймовірні перегони
13.05 Повне перевтілення
14.00 Не бреши мені
14.55 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Вечірній Київ 
22.00 Х/ф «Хенкок»
23.55 Х/ф «Інтердівчинка»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Грак»
12.00, 18.00 Новини
13.00 Т/с «На шляху до 
серця»
17.30 Х/ф «Пес Барбос і 
незвичайний крос. Само-
гонники»
18.10 Вечірній квартал
20.00 Подробиці
21.00 Вечірній квартал
23.00 Велика політика

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 Книга.ua
10.00 Т/с «Маруся»
10.55 Здоров`я
12.00 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.30 Х/ф «Рідна кров»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.50 Т/с «Маруся»
16.35 Т/с «Агент особли-
вого призначення»
19.20 Жарт
19.50 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.30 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Клуб гумору

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.10 Неймовірні перегони
13.05 Повне перевті-
лення
14.00 Не бреши мені
14.55 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 22.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Чотири весілля 2
23.00 Х/ф «Пробіл»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Грак»
12.00, 18.00 Новини
12.55 Слідство вели…
14.50 Х/ф «Що приховує 
кохання»
16.50 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с «Грак»
00.20 Х/ф «Мара»

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 Уряд на зв`язку з 
громадянами
10.15 Т/с «Маруся»
11.00 В гостях у Д.Гордона
12.00 Новини
12.25 Українська пісня
12.55 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
13.45 Х/ф «Заради декіль-
кох рядків»
15.00 Новини
15.50 Т/с «Маруся»
16.35 Т/с «Агент особливого 
призначення»
18.20 Новини
18.50 Бенефіс К.Новикової
21.00 Підсумки дня
21.40 Зірки гумору
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Клуб гумору

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
10.00 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
12.10 Неймовірні перегони
13.05 Повне перевтілення
14.00 Не бреши мені
14.55 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 23.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана 2»
20.15 Джентельменський 
набір
21.30 Табу
22.30 Гроші
00.00 Х/ф «Блакитна безо-
дня»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Грак»
12.00 Новини
12.55 Слідство вели…
14.50 Х/ф «Приходь на 
мене подивитись»
16.50 Т/с «Кровиночка»
18.00 Новини
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с «Грак»
00.15 Х/ф «Підсадний»

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 Світло
10.00 Т/с «Маруся»
10.55 В гостях у Д.Гордона
12.00 Новини
12.20 Кордон держави
12.35 Хай щастить
12.55 Різдвяне Привітан-
ня і Апостольське Благо-
словення Святішого Отця 
Бенедикта ХVІ з площі 
Святого Петра
13.55 Х/ф «Я вас дочекаюсь»
15.00 Новини
15.45 Т/с «Маруся»
16.30 Т/с «Агент особли-
вого призначення»
18.25 Зірки гумору
19.15 Концертна програма 
до Католицького Різдва
21.00 Підсумки дня
21.25 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Кіно в деталях

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.10 Неймовірні перегони
13.05 Повне перевтілення
14.00 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 22.55 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Міняю жінку 6
21.50 Українські сенсації
23.10 Х/ф «Телефонна 
будка»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Грак»
12.00, 18.00 Новини
12.50 Слідство вели…
14.45 Х/ф «Тихий вир»
16.50 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с «Грак»
00.15 Т/с «Сильна слабка 
жінка»

07.00, 08.00 Новини
07.40 Гість студії
07.50 Фінансові поради
09.00 Підсумки тижня
09.30 Точка зору
10.00 Т/с «Маруся»
10.45 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00 Новини
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армія
13.10 Х/ф «Травневі зорі»
14.40 Вікно в Америку
15.35 Т/с «Маруся»
16.25 Т/с «Агент особли-
вого призначення»
18.45 Агро-News
19.15 221. Екстрений 
виклик
20.10 Зимовий жарт
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.35 Новорічний жарт
22.55 Нічна Різдвяна 
Літургія під проводом 
Святішого Отця Бенедик-
та ХVІ в Базиліці Святого 
Петра

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 Сніданок з 1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
10.00 Т/с «Величне сто-
ліття. Роксолана 2»
12.10 Неймовірні пере-
гони
13.10 Повне перевтілення
14.00 Не бреши мені
15.00 Сімейні мелодрами
16.45, 19.30, 00.10 ТСН
17.10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана 2»
20.15 Х/ф «Стежка вздовж 
річки»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «В очікуванні 
кохання»
12.00, 18.00 Новини
12.25 Т/с «В очікуванні 
кохання»
13.30 Концерт «День на-
родження Інтера»
16.05 Чекай мене
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробиці
21.00 Т/с «Грак»
00.10 Т/с «Спроба Віри»

ПОНЕДІЛОК
25 грудня
ВІВТОРОК

26 грудня
СЕРЕДА

27 грудня
ЧЕТВЕР

28 грудня
П`ЯТНИЦЯ

29 грудня
СУБОТА

30 грудня
НЕДІЛЯ

24 грудня

Готель “таня”, перукарня “Завиток”
тел.: 095-111-23-18

2 8  Г Р Ó Д н я
купуємо 

нАТÓРАЛьне ВоЛоССя 

чим довше, тим дорожче
Стрижку від 42 см оплачуємо

ХІМЧИСТКА
диванів, крісел, ковролінів, килимів, 

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

Пам`яті Петра ХАМЧУКА
Раптово перестало битися серце 

великого життєлюба, журналіста, 
бізнесмена, благодійника і мецената 
ХАМЧУКА Петра Григоровича.

У розповні творчих сил, у любові до рідних і в 
турботі про них, про рідне село, в бажанні зро-
бити ще багато корисного людям невблаганна 
смерть забрала його від нас. У Малих Чорно-
кінцях протоптав перші дитячі стежки, середню 
освіту здобув у сусідніх Великих Чорнокінцях, 
залишившись у пам’яті однокласників та учи-
телів щирим і старанним учнем. Фах журналіс-
та здобув у Київському університеті ім. Тараса 
Шевченка. Петро Хамчук починав свою трудову 
діяльність у столичних виданнях, згодом органі-
зував власний бізнес. Зростаючи у християнській 
родині, увібрав від своїх батьків любов до Бога і 
людей. Тому щиро займався благодійністю, ще-
дро жертвував на храм, допомагав потребую-
чим. Завдяки йому побачила світ книжка «Магія 
Чорних Кінців». Сумуємо з приводу передчасної 
смерті цієї мудрої і безкорисливої людини, ви-
словлюємо глибокі співчуття батькам, дружині, 
синам покійного. Вічна йому пам`ять у серцях 
мешканців сіл Великі і Малі Чорнокінці! Нехай 
київська земля, у якій він знайшов вічний спочи-
нок, буде йому пухом! 

Петро і Марія ДОВГОШИЇ, 
м. Борщів

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЧОРТКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
(м. Чортків, вул. Шевченка, 23, тел. 2-27-89, каб. 414)
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

старшого державного податкового ревізора-інспектора відділу 
оподаткування фізичних осіб; старшого державного податкового ревізора-

інспектора відділу оподаткування юридичних осіб (на час відпустки 
основного працівника по догляду за дитиною)

Умови конкурсу: громадянство України, знання державної мови, навички роботи з 
комп’ютером, освіта вища економічна. Бажаючим взяти участь у конкурсі слід подати 
заяву, облікову картку форми № П-2 ДС, дві фотокартки (розміром 5 х 4 см), автобіогра-
фію, копію документів про освіту, декларацію про майно, доходи, видатки і зобов’язання 
фінансового характеру встановленого взірця, медичну довідку форми № 133-о.

Прийом документів – протягом місяця з дня оголошення конкурсу

Колектив учнів і працівників ДНЗ “Чорт-
ківське вище професійне училище” глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті ко-
лишнього шеф-кухаря училища БАРАНИК 
Елеонори Михайлівни і висловлює щирі 
співчуття родині покійної.
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Погоди 

на тиждень

СубоТА
22 грудня

-15 ... -10

недІля
23 грудня

-16 ... -10

понедІлоК
24 грудня

-7 ... -4

вІвТороК
25 грудня

0 ... +3

СередА
26 грудня

-2 ... +4

ЧеТвер
27 грудня

+5 ... +5

п`яТнИця
28 грудня

27 грудня. Тривалість дня – 8.02. Схід – 7.58. Захід – 16.00. Іменини святкує Левко

Подяка

продАюТЬСя
будинки земельні ділянки

різне

22 грудня святкуватиме 
свій 30-річний ювілей кохана дружина, 

найкраща матуся, найдорожча донечка 
і люба сестричка

Анна Миколаївна БАДЛЮК
з м. Чортків.

Дозволь, наша рідна, Тебе привітати,
Келих піднести і ніжно обняти,
Сказати найкращі для Тебе слова,
Щоби Ти здоровою завжди була.
Живи у любові, у щасті й надії,
Літа проти Тебе хай будуть безсилі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

З любов`ю – чоловік Володимир, 
донечки Софійка 

і Марічка, сестра Леся 
з сім`єю, тато, мама 

і бабуся.

Профспілка працівників культури району 
вітає з ювілейним Днем народження 
завідувачку методичного кабінету 

РКБК ім. К.Рубчакової 
Галину Володимирівну КОРЕЦьКУ.

Коли Ви народилися на світ, 
Грудень. Падав білий сніг. 
Так зустрічала Вас зима, 
Немов раділа і сама.
Бажаєм щастя і достатку, 
Ясного неба і тепла, 
В житті Вам згоди і порядку, 
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння, 
У справах – вічного горіння! 
Хай пісня з уст Ваших 
                 часто лунає, 
Хай Бог у житті 
          Вам все помагає.

Вітаємо з Днем Ангела та першим Днем 
народження

Миколку ДАНЯ
зі с. Семаківці.

Щедрий, добрий Миколай
Приніс радість 
                      у нашу хату:
Народилося дитя, 
          як маленьке янголя.
Рік минув уже від часу,
Як ми обнімаєм 
                      дитину нашу.
Тому нашого Миколку

З першим рочком вітаємо, щастя бажаємо.
Доброї долі і казки в житті
Бажаєм, Миколко, Тобі.
Знай: ми будем повсякчас з Тобою,
Щоб Ти в нас завжди був на висоті.
Хай Божий Ангелик за плечима буде,
А Господь Бог дорогою життя веде.
Хай Матір Божа від злого люду стереже.
Ми дуже-дуже любимо Тебе.

З любов`ю – хресна мама 
з сім`єю та вся родина.

Вітаємо з 90-річчям дорогу стриянку
Теклю Григорівну БОЙЧУК
зі с. Слобідка Давидківська.

Як лебеді білі, 
            летять рік за роком,
Проходить життя, як вода.
З Днем народження, стриянко!
Ми Вас вітаєм, зичим щастя,
Здоров`я, добра і тепла.
Сьогодні день, 
       який буває раз в житті.
Це день, коли Вам 90 настало.

Для Вас це, може, вже й багато літ,
Але для нас це дуже й дуже мало.
Кружляють сніжинки у зимовому вальсі,
Дерева снігом замело.
В цей день зібрались Ваші рідні
Із Днем народження Вас привітать,
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться.
І серце хай не знає болю
На довгий вік і світлу долю.
А ще здроров`я щиро зичим,
Любові, квітів і краси.
І літ щасливих – до сторіччя,
Усіх гараздів із роси й води.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Попросить у Бога щасливі літа.

З любов`ю та найкращими 
побажаннями – Міша, Надя, Олежик, 
Зорянка, Ангеліночка, Леся з сином 

Віктором, свати з с. Гадинківці.

Щиро вітаємо з 70-річчям дорогу 
матусю, наймилішу бабусю і прабабусю

Марію Антонівну ФЕДОРИШИН
зі с. Косів.
Злетіли птицями літа
І скроні сивина покрила,
Сімдесята вже зима
Сьогодні на поріг ступила.
Хай зачекає зима 
                            сумовита
І не вплітає 
             в волосся сивину.
Живіть, любов`ю 
                      нашою зігріті,

Хай кожен день дарує Вам весну.
Міцного здоров`я ми Вам бажаємо,
Хай роки щасливо пливуть,
Уклін посилаєм і Бога благаєм
Про ласки Господні для Вас повсякчас.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа!
З любов`ю – чоловік Микола, 

син Ігор з невісткою, донька 
Марійка з зятем, 
онуки та правнуки.

19 грудня відсвяткував День Ангела
Микола Романович ДАНЧИШИН

зі с. Білий Потік.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось пр кожній годині,
Нехай обминають Тебе болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, можеться і удається,
Чистого неба, радості в хаті,
Щоб був Ти щирий, веселий й багатий.
Здоров`я міцного і щастя без краю
Ми усі Тобі бажаємо.

З найкращими побажаннями 
– брат Михайло, братова 
Оля, племінники Марічка і 

Ромчик.

Колектив Давидківської сільської ради 
щиро вітає із Днем народження добру, 

чуйну та просто хорошу людину – 
секретаря сільської ради

Галину Григорівну РИХЛІВСьКУ.
Бажаємо щастя, здоров`я її родині і хоче-

мо привітати такими словами:
Щоб смутку не знали, ми просимо в Бога,
Добра Тобі й радості, рідна, навколо,
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай Мати Божа Тебе оберігає,
А Господь 
           в усьому допомагає.

Щиро вітаємо із Днем народження 
дорогу дружину, любу матусю

Ганну Іванівну ДРИПКУ
зі с. Звиняч.
Вітаємо переливом пісень 
    та щирих слів суцвіттям
Із ювілеєм Вас – 
                        з 55-літтям!
Ми любим Вас за 
  працездатність й щирість,
За теплі, доброзичливі слова,
За труд Ваш, відданість, 
любов, підтримку, розуміння.

Ми вдячні за душі тепло, рук золотих уміння.
Земний уклін прийміть від нас 
                                          і щирі привітання:
Хай колоситься Вам життя, 
                                    збуваються бажання,
Нехай зозулька накує ще не одне Вам літо,
Щоби в здоров`ї Ви могли і радості прожити.
Нехай Всевишній наш Господь 
                                            і Матір Пресвята
Благословлять Вас, 
     рідна наша, на многії літа!

З любов`ю, повагою 
і вдячністю – 

чоловік, син, донька.

Вітаємо із 50-річчям, яке вона 
святкуватиме 25 грудня, дорогу нам 

людину, рідну матусю, турботливу бабусю 
Олену Володимирівну КОРНАК.

Мамо! В цілім світі така 
                              Ти одна: 
Неповторна, красива 
                                і рідна, 
З Твоїх вуст 
               наймиліші слова, 
Твоя посмішка 
                 завше привітна. 
І обійми Твої найніжніші, 

І поради корисні даєш, 
Побажання Твої найщиріші – 
У віршах таких не знайдеш! 
А знаєш, мамо, що із рук Твоїх 
Хліб святий і пахне, і смакує. 
Так віддано дітей своїх 
Ніхто не любить й не шкодує. 
Ти жінка мудра й незрадлива, 
В душі Твоїй лише добро. 
Яка ж Ти, мамо, терпелива, 
А постать випромінює тепло. 
Із Тебе приклад можна брати, 
У Тебе є чому повчитись, 
Ти вмієш слухати, поспівчувати, 
Прощати вмієш й не гнівитись.  
І все це просто зрозуміти: 
Ми є щасливі, бо Ти – мама наша!!!

З любов`ю і повагою 
– донька Наталя, зять 

Руслан, онуки Вітальчик 
і Володасик.Сердечно поздоровляю 

із золотим ювілеєм кохану дружину
Олену Володимирівну КОРНАК.

Сьогодні ювілейну 
             стоптано  стежину,
Та спокою нема 
                      для Твоїх ніг,
Бо пройдено життя 
                  лише частину – 
Попереду багато ще доріг!
Бажаю я Тобі, кохана, 
        століття ще прожити, 

Здоров’я доброго на всю ту сотню літ
І внуків всіх нам з Тобою одружити,
Й благословити 
                   правнуків у світ!

Люблячий чоловік.

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. 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.

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

Тел.: 098-661-00-37; 097-381-22-94.
будинок із господарськими будівлями, городом 

у с. Бичківці, вул. Середня, 28. Є газ, вода, світло, 
гараж.

Тел. 098-802-38-94.

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, сигналізація, центральний 
замок, підігрів дзеркал, підсилювач керма, електропа-
кет, CD, акустика, тоновані вікна, додатковий комплект 
літньої гуми на литих дисках, ходова зроблена, кап. ре-
монт двигуна, не бита.       Тел. 067-352-45-92 (Павло).

автомобіль Chevrolet Aveo, 1,5 двигун, можливо 
частковою оплатою. Терміново.      Тел. 097-887-48-36.

нові колеса у зборі з дисками, ступицями, підшип-
никами і гальмівними колодками до причепа Т-150.

Тел. 098-058-46-04.

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

Тел. 099-335-30-07.
земельна ділянка площею 9 сотих по вул. 

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

Звідкіля підґрунтя
Саме на 2012 рік вказують найвідоміші про-

роки усіх часів: єгиптяни; цьогоріч закінчується 
календар майя; на нинішній рік вказав Ностра-
дамус. За твердженнями багатьох вчених, 21 
грудня 2012 року має відбутися зміна магнітних 
полюсів Землі, обертання нашої планети різко 
сповільниться, а потім змінить напрямок. Після 
землетрусу безпрецедентної сили підніметься 
величезна хвиля, яка знищить нашу цивіліза-
цію. Континенти зникнуть. Мільярди людей за-
гинуть. Залишки Європи та Північної Америки 
вкриються льодовиками. У 9792 році до н. е. 
кількасотметрова хвиля знищила будинки жите-
лів Атлантиди. Але їхні знання збереглися – в 
єгипетських ієрогліфах і календарі майя. Усі за-
писи свідчать про те, що незабаром відбудеться 
катастрофа, схожа на потоп, описаний у Біблії. 
У 2012 році Венера, Марс, Оріон та інші зірки 
стануть у те саме положення, як і в 9792 р. до 
н. е. Високоточний календар майя закінчується 
нинішньою датою – 21 грудня 2012 року.

Полярність думок
Кінець світу – поняття надто абстрактне. Якщо 

його розуміти у буквальному сенсі, то частка 
правди, звісно, є. Адже 21-го грудня – дата зи-
мового сонцестояння. Найкоротший світловий 
день. Однак нічого аномального у цьому немає. 
Природне явище трапляється щороку і жодно-
го разу не викликало ніякого лиха. Крім цього, 
фахівці-астрономи вважають, що точну дату кін-
ця світа розрахувати неможливо. 

21 грудня 2012 року Сатурн, Юпітер, Марс і 
Земля вибудуються в одну лінію. Власне, поді-
бні паради планет були й раніше. Чим же від-
різняється парад планет 21 грудня 2012 року 
від попередніх? Справа в тому, що в цей день 
вибудуються в лінію не тільки планети сонячної 
системи, а й планети інших зоряних систем, 
утворюючи лінію від центру Галактики. А це вже 
зовсім інша справа. Процес можна зрівняти зі 
стрілками годинника, коли вони стають на від-
мітку 12 годин. Дана комбінація буде означати 

перехід Всесвіту з однієї системи в іншу...
Проте цілий ряд і вчених, і послідовників куль-

тури майя у те не вірить. Кажуть, 21 грудня 2012 
року має настати не кінець світу, а навпаки – 
його оновлення. Людство перейде у новий стан. 
І розпочнеться епоха розвитку.

Календар майя не закінчується 21 грудня 2012 
року. Ця дата всього лише символізує кінець од-
ного циклу і початок наступного. Це можна по-
рівняти з тим, що 31 грудня календар закінчу-
ється і починається новий…

Стосовно парадів планет. Вплив інших планет 
на Землю зовсім незначний. Один з міфів щодо 
21 грудня 2012 року полягає в тому, що вісь 
Землі може зміститися. Вісь обертання не може 
зміститися по причині обертання Місяця навко-
ло Землі, який стабілізує вісь і не дозволяє їй 
зміщатися. З тих незапам’ятних часів, коли люд-
ство навчилося фіксувати час (тобто створюва-
ти календарі), існували сотні тисяч пророкувань 
кінця світу, а ми все ще живемо.

Що ж насправді?
А ось що: якщо ви, шановні читачі, цієї миті 

тримаєте в руках черговий номер «Голосу наро-
ду» й читаєте ці рядки, значить, кінець світу не 
відбувся! І всі пророцтва – марні!

(За матеріалами інтернет-видань)
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Топ-тема
об³цяний апокал³псис: що насправд³?

Ось він і настав – цей день. Той, до котрого йшли з острахом, та він наближався...

Хочемо привітати із Днем Ангела Миколу 
Васильовича Кушніра, лікаря-хірурга Чортків-
ської ЦКРЛ. Як справжній послідовник свого 
небесного патрона – святого Миколая, котрий 
повсякчас творив і творить добро, так і Микола 
Васильович здійснив для нашої родини безцін-
ну за своєю значимістю справу – врятував на-
шого маленького Дмитрика. Адже вчасна лікар-
ська допомога, правильно поставлений паном 
Кушніром діагноз врятували життя п`ятирічного 
хлопчика. Для нашої сім`ї хірург сотворив 
справжнє чудо, тому не передати словами по-
чуття безмежної вдячності до цієї людини.

З вдячністю – родина 5-річного Дмитрика.


