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Виходить з 1939 року

Цей день в історіїЖах!

Мартиролог

«От де, люди, наша слава, 
слава України!»

Так словами Т.Шевченка 
писав В.Мармус у своєму 
рукописному зшитку ще 
у 60-х роках минулого 
століття про патріотів-
земляків, повстанців, 
героїв національно-
визвольної боротьби 

першої половини ХХ ст. 
Цією ж фразою можна 

охарактеризувати 
і вчинок самого пана 
Володимира та його 

дев`ятьох побратимів у ніч 
з 21 на 22 січня далекого 

1973-го. Володимир 
Мармус, Петро Вітів, 

Петро Винничук, Микола 
Мармус, Микола 

Слободян, Володимир 
Сеньків та ті, що, 
на жаль, відійшли 
у вічність: Микола 

Лисий, Андрій Кравець, 
Степан Сапеляк – 

юнаки, що спричинили 
вибух, несподіванку, 
шок у радянському 

тоталітарному режимі, 
впевненому тоді 

у своїй стабільності, 
непереможності. Їхній 
героїчний порив у часи 
розквіту тоталітарної 

системи належно 
оцінений лише у роки 

незалежності.

(Закінчення 
на 5-й стор.)

Чортківський 
слід «Доктора Пі»

Мабуть, ім`я цього пройдисвіта, якому 
дали таке прізвисько як «єдиному в світі 
унікуму», здатному начебто напам`ять 

відтворити близько мільйона чисел, що 
слідують після коми у числі π (3,14…), 

відоме мешканцям району завдяки 
численним публікаціям у популярній 

львівській газеті «Експрес» наприкінці 
минулого року. Нині він там, де і має бути, 
– за ґратами, чекає на вирок суду. Проте 

з`являються все нові й нові шокуючи рядки 
з біографії липового «професора», «світила 

науки» Слюсарчука Андрія Тихоновича 
(за першими літерами в ініціалах його 
нарекли «Доктор САТатана») з двома 
фальшивими медуніверситетськими 

дипломами. Розвінчано міф про 
вундеркінда, котрий начебто у дев`ять 

років закінчив школу, а у 12 – престижний 
московський виш, насправді ж у цей час 

він заледве навчився додавати 
і віднімати у спецінтернаті для розумово 

відсталих дітей і протирав штани 
у ПТУ, осягаючи премудрості швачки; 
міф про його шаховий «геній» і т. ін. 

Та найстрашніше те, що дилетант від 
медицини, за підтримки багатьох високих 
чинів, під маскою нейрохірурга проводив 
операції на людському мозку та інші свої 

медичні «дослідження», результат яких був 
завжди неминучий – смерть… 

З рядків цієї популярної газети широкі 
кола громадськості дізналися, що, на 

жаль, залишив свій слід «Доктор Пі» і в 
Чорткові. Оскільки багато хто з наших 
читачів не передплачує дане видання, 
окремі фрагменти зі статті в «Експресі» 
«Ще три нові жертви псевдолікаря», які 
стосуються його діянь у нашому місті, 

пропонуємо вашій увазі.
(Читайте на 4-й стор.)

Минулої середи, 1 лютого, на світанку вмовкло 
серце одного з наших славетних земляків-сучасників 

– українського поета, письменника, публіциста, 
літературознавця, правозахисника, громадського діяча 

САПЕЛяКА Степана Євстахійовича. 
Він полишив земне бут-

тя в міжчассі складання 
шани його земляків-краян 
відвазі відчайдухам зна-
ної в історії «росохацької 
групи» з нагоди ледь по-
минулого Дня Соборності 
України та своєї 61-ї вес-
ни, котрої так і не доче-
кався.

Йому випало на віку 
провести молоді роки в 
радянських концтаборах 
за розклеювання антира-
дянських листівок та ви-
вішування синьо-жовтих 
прапорів над Чортковом 
у січні 1973-го (у групі 

22-річний студент був наймолодшим), пережити насиль-
не спровадження до східної України (котра, проте, ста-
ла його другою вітцівщиною), видати свої перші збірки 

на чужині, аби словом утверджувати ім`я України у світі. 
Йому судилося здобутися членства Національної спілки 
письменників України (1991), міжнародного ПЕН-клубу 
(1992), Української Гельсінської спілки (1987) та визнання 
в літературних, мистецьких колах, стати лауреатом На-
ціональної премії ім. Тараса Шевченка (1993), премій ім. 
Левка та Богдана Лепких (1995), ім. Володимира Сосюри. 
Однак його чутлива й не один раз ранена душа защораз 
линула до отчого порога, до рідного Росохача, де донині 
живуть старенька матір, брат і друзі, котрі минулої весни 
вітали його з 60-річчям на урочистому вечорі в Харкові. 
Минулого року Степан Сапеляк став почесним жителем 
Тернополя, в часі гостини на вітцівщину мав зустріч без 
краваток з очільником району Ярославом Стецем, побу-
вав у редакції «Голосу народу», котру навідував неодно-
разово (на знімку).

Він зоставив нам «Тривалий рваний зойк» та «Хроніки 
дисидентські від головосіку» як «Відлуння вцілілих строф» 
і ще чимало згустків власної душі. Зоставив «Журбопис» 
своєї долі – на світанку 61-ї, так і нестрінутої весни...

Газетярі «Голосу народу» долучаються до невимов-
ного жалю, котрий запанував в серцях краян через 
втрату Майстра слова й виразника духу українства, 
і низько схиляють голови в мить скорботи разом з 
його рідними та близькими.

Його шістдесята весна стала останньою
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Сесія районної ради Топ-тема

Для вирішення назрілої проблеми – впорядкування між-
міських перевезень – 27 січня (минулої п’ятниці) перший за-
ступник голови райдержадміністрації Ростислав Філяк провів 
нараду за участю начальника відділу розвитку інфраструктури 
РДА П.Пустовіта, заступника міського голови В.Жебрацького, 
інспектора муніципальної дружини О.Вітрового та голови ко-
місії по ЖКГ і транспорту П.Волошина Чортківської міської 
ради, начальника автостанції З.Величенка, заступника керів-
ника ТОВ «Чортківське АТП 16142» О.Цимбали, представни-
ків перевізників, котрі здійснюють перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах.

На нараді розглядався ряд пропозицій, присутні висловлю-
вали своє бачення вирішення наболілих питань. Слід сказа-
ти, не обійшлося й без виру емоцій, адже перш за все мова 
йде про людський фактор, про зручності саме для людей. 

Василь Жебрацький запевнив присутніх, що на часі роз-
глядається питання щодо виділення ділянки у Чорткові для 
зупинки приміського транспорту, та в подальшому опрацьо-
вуватиметься й облаштування території не автобусної зупин-
ки, а саме стоянки. На якій, скажімо, могли би базуватися 
10-15 одиниць транспорту пасажирських перевезень (за 
умови – стоянка автобуса триватиме не більше півгодини). 
Озвучувалася думка й про те, що у майбутньому на даній 
стоянці повинні бути представлені елементи необхідної інф-
раструктури. Та на це потрібен час і чималі кошти, а наразі є 
закон (!), який, на превеликий жаль, ущемляє права й можли-
вості перевізників і в першу чергу – пасажирів.

Орест Цимбала акцентував увагу на рішенні виконкому 
міської ради від 21 жовтня 2009 року № 468 «Про заборону 
проїзду пасажирського міжміського та вантажного транспор-
ту через місто Чортків», на виконання якого багато переві-
зників вказаного транспорту не зважають.

Опісля довготривалого обговорення присутні все-таки ді-
йшли певної згоди та винесли рішення: привести у відповід-
ність до ст. 32 Закону України «Про автомобільний транспорт» 
здійснення відправлень і прибуття автобусів приміських, між-
міських і міжнародних автобусних маршрутів загального ко-
ристування виключно з автостанції Чортків; із метою задово-
лення потреб населення району (на період до часу вирішення 
питання облаштування Чортківською міською радою станції) 
перевізникам, які обслуговують приміські маршрути «Чортків 
– Шманьківці, – Колиндяни, – Угринь, – Тарнавка, – Давидків-
ці, – Залісся, – Сокиринці, – Швайківці» тимчасово дозволити 
здійснення висадки-посадки пасажирів на вул. Подільській; а 
перевізникам маршрутів «Чортків – Нагірянка, – Заболотівка, 
– Джуринська Слобідка, – Антонів» – на вул. Шевченка. 

Виконавчому комітету Чортківської міської ради: віднай-
ти можливість розміщення автостанції в центральній частині 
міста для забезпечення відправлення автобусів примісько-
го сполучення; забезпечити встановлення дорожніх знаків 
для здійснення руху транзитного транспорту відповідно до 
рішення виконкому міської ради від 21 жовтня 2009 року за 
№ 468 «Про заборону проїзду пасажирського міжміського та 
вантажного транспорту через місто Чортків».

Робочій групі з питання перевірки виконання правил і умов 
організації надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту у Чортківському районі спільно з Чортківським 
районним відділом ДАІ МГБ УМВС України в Тернопільській 
області посилити контроль за виконанням перевізниками 
транзитних маршрутів умов руху автотранспорту відповідно 
до їх паспортів маршруту.

Тетяна ЛяКУШ

І знову про стихійні 
зупинки…

В одному з попередніх номерів нашої 
газети вже йшла мова про стихійні зупинки 

приміських, міжміських та міжнародних 
автобусів; наголошувалось саме на тому, 
що згідно зі ст. 32 Закону України “Про 

автомобільний транспорт” відправлення чи 
прибуття автобусів загального користування 

здійснюється лише з автостанцій, у разі 
їх відсутності – із зупинок, передбачених 
розкладом руху. Та це призвело до цілої 
низки незручностей (як перевізників, так і 

пасажирів), непорозумінь й шквалу обурення.

Власне це питання й було головним 
у порядку денному, хоча перед ним 
значилося ще три. Свідчила про те і 
поважність представництва у сесійній 
залі: народний депутат України Василь 
Деревляний, депутати обласної ради 
Олександр Стадник, Олег Сиротюк, ку-
ратори району від облдержадміністрації 
Андрій Хома, Зеновій Висоцький… Два-
надцяту сесію скликав і вів пленарне 
засідання заступник голови районної 
ради Любомир Хруставка, котрий одра-
зу повідомив, що депутат Роман Чорт-
ківський, полишивши посаду голови 
райради, написав заяву про входження 
до складу депутатської фракції «Наша 
Україна». Він також оголосив, що прези-
дія пропонує розглянути тільки чотири 

невідкладні питання на цьому пленарно-
му засіданні, а інші, вже напрацьовані в 
комісіях, – на наступному.

Озвучивши питання про звернення 
депутатів Чортківської районної ради до 
Президента України, Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів, Міністерства фі-
нансів, Тернопільських облдержадміні-
страції і обласної ради, головуючий дав 
невеличкий коментар з приводу нього. 
А саме, на попередній сесії точилися 
гострі дискусії навколо прийняття бю-
джету району на поточний рік, оскільки 
на більшість галузей коштів, передбаче-
них бюджетом, вистачає на кілька міся-
ців. На попередній сесії було прийнято 
рішення, що всі розпорядники коштів 
подадуть свої потреби по захищених 
статтях. Дана інформація опрацьова-
на у фінуправлінні і на постійній комісії 
райради з питань бюджету, й відповідно 
підготовлений проект звернення до ви-
щестоящих органів, які вправі вплинути 
на його вирішення. Депутати підтримали 
звернення одноголосно, як і наступне – 
до Пенсійного фонду України, управлінь 
Пенсійного фонду у Тернопільській об-
ласті і Чортківському районі та Чортків-
ської міжрайонної фінансової інспекції. 
Приводом для останнього послужив, 
як зазначив головуючий, візит на засі-
дання президії райради представників 
пільговиків, котрі ставлять запитання, 
на які райрада не може дати однознач-
ної відповіді. Приміром, чому в деяких 
інших районах області минулоріч йшли 
проплати пільговикам-пенсіонерам за 
рішенням судів по листопад місяць, а у 
нас припинені ще у серпні. Крім цього, 
людей цікавлять й результати перевірок 
фінансовою інспекцією управління Пен-
сійного фонду в районі щодо законності 

призначення пільгових виплат (обидва 
звернення ми опублікуємо повністю у 
наступному номері).

Аби перейти до питання обрання го-
лови районної ради, потрібно було роз-
глянути ще одне – процедурне. Один з 
кандидатів на посаду голови райради 
очолював її лічильну комісію, тому, зро-
зуміло, йому потрібно було написати 
заяву на вихід із неї. У той же час за 
поданням фракції «Наша Україна» і під-
тримки депутатів до неї було введено 
депутата Миколу Андрусика, котрий на 
засіданні комісії був обраний її головою. 
Лише після цього перейшли до висунен-
ня кандидатур.

Отож, депутат Р.Чортківський за до-
рученням фракції запропонував канди-

датуру на посаду голови районної ради 
Володимира Заліщука. Останній – уже 
12 років директор ПАП «Нічлава», с. 
Колиндяни, авторитетний керівник, зу-
мів втримати господарство на плаву, 
за його кошти відремонтовано Колин-
дянську дільничну лікарню, допомагає 
церквам, школам, упевнену перемогу 
здобув по мажоритарці на останніх міс-
цевих виборах тощо. На думку виступа-
ючого, він зуміє забезпечити стабільну 
роботу ради і стане головою для всіх 
депутатів. 

Голова депутатської фракції ВО «Бать-
ківщина» Віктор Шепета запропонував 
від імені фракції кандидатуру депута-
та Марії Горбаль. Вона – депутат двох 
скликань, молода, енергійна, чесна лю-
дина, успішно керує агропромисловим 
підприємством у Ромашівці.

Оскільки пропозицій більше не надхо-
дило, слово надали самим кандидатам.

В.Заліщук, що виступав першим, зі-
знався, що не одразу дав згоду на ви-
сунення, оскільки ніколи не рвався 
до посад. Своїм основним завданням 
найперше бачить зберегти стабільну 
більшість, яка була досі у раді. Усі по-
передні домовленості будуть витримані, 
враховуватиметься думка кожного депу-
тата й рішення прийматимуться на ко-
ристь громади. Маючи значний досвід у 
сільському господарстві, пообіцяв тісно 
співпрацювати з усіма аграріями райо-
ну, відновлювати промисловість, дбати 
про розвиток медицини, культури, осві-
ти, спорту.

М.Горбаль першочерговим бачить 
зміну стилю і моделі роботи районної 
ради. На її думку, депутат не повинен 
виконувати роль статиста, ухвалюючи 
уже готові рішення. Вільний залишок 

бюджетних коштів повинен розподіля-
тися між усіма фракціями і тільки вони 
вправі вирішувати, куди їх спрямовува-
ти.

Досить бурхливим вийшло саме 
обговорення кандидатур. Так, голо-
ва депутатської фракції ВО «Свобода»  
В.Грушецький зачитав спільну заяву 
керівників трьох фракцій – «Свободи», 
«Батьківщини» і «Фронту Змін» про 
спільні дії з огляду на угоду, підписану 
лідерами цих політсил  22 січня у Києві. 
Злагоджені дії вони розпочинають з ви-
сунення узгодженого кандидата на по-
саду голови райради – МаріїГорбаль. 

На підтримку кандидатів виступили 
їхні колеги по депутатському цеху. Ігор 
Герчак, Михайло Каськів, Володимир 
Заболотний, Віра Дмитрів (усі «Наша 
Україна») – В.Заліщука; Віктор Шепе-
та, Василь Гулей (ВО «Батьківщина») – 
М.Горбаль. Лідер депутатської фракції 
Української Народної партії Ігор Вели-
ган заявив, що фракція підтримуватиме 
кандидатуру першого, виконуючи до-
мовленості листопада 2010 р. Прийшла 
до думки підтримувати дану кандидату-
ру і депутатська група Народного Руху 
України, яку озвучила її уповноважений 
представник у раді Тетяна Яблонь.

Тоді «пішла в бій» важка артилерія. 
Народний депутат України Василь Де-
ревляний заявив, що він приїхав під-
тримати як голова обласної організації 
ВО «Батьківщина» кандидата на посаду 
голови райради Марію Горбаль. На його 
думку, тільки дана кандидатура від трьох 
опозиційних сил зуміє протистояти нині 
діючому режиму і вигідна сьогодні меш-
канцям Чортківського району, й закли-
кав усіх депутатів проголосувати за неї. 

Депутат облради Олександр Стадник, 
знаючи кандидата В.Заліщука ще зі сту-
дентських років, переконаний, що для 
консолідації громади, політичних опози-
ційних сил району потрібно об`єднатися 
навколо цієї кандидатури.

Не могли прийти депутати до згоди, у 
якому порядку вносити прізвища до бю-
летеня, оскільки кожен «табір» пропону-
вав ставити першою свою кандидатуру. 
Тож повернулися до регламенту, який 
чітко гласить – «…в алфавітному».

Після двадцятихвилинної перерви, 
викликаної занесенням прізвищ до бю-
летеня, розпочалося таємне голосуван-
ня. Голова лічильної комісії М.Андрусик 
зачитував в алфавітному порядку пріз-
вища депутатів і ті почергово відправ-
лялися в кабінку для голосування. Хви-
люючий момент підрахунку голосів і 
– голова лічильної комісії оголошує: «за» 
В.Заліщука – 44 голоси; «за» М.Горбаль 
– 43, не підтримали жодного кандидата 
– 1, один бюлетень виявився недійсним. 
А для перемоги необхідно було як міні-
мум 46 голосів – половину плюс один 
від загальної кількості депутатів. 

Що робити далі? Знову перерва. 
На цей раз півгодинна. Йдуть кон-
сультації у фракціях, між фракціями. 
Коли відновилося пленарне засідання, 
Р.Чортківський пропонує зробити пере-
рву у роботі сесії на декілька днів, аби 
«не перетягувати сьогодні канати». У 
відповідь на це депутат Михайло Дячок 
(ВО «Батьківщина») вважає, що потрібно 
працювати далі, до 18-ї год., як зазна-
чено в регламенті. Його підтримав і лі-
дер даної фракції В.Шепета. Натомість 
депутат Ярослав Стець (депутатська 
група Партії регіонів) також вважає, що 
необхідно взяти паузу, добре все зва-
жити. Депутат Олександр Степаненко 
(УНП) закликав колег використати цю 
перерву не для взаємопоборювання, а 
консолідації сил.

Поставили першу пропозицію на голо-
сування. Між членами лічильної комісії 
виявилися розбіжності у підрахунку: одні 
нарахували необхідних для позитивного 
рішення 46 голосів, інші – ні. Знову пе-
рерахунок. Те ж саме. Тоді М.Андрусик 
на правах голови комісії офіційно оголо-
шує результати голосування – 46 голо-
сів, рішення прийнято.

Отож, перерва. Наступне пленарне 
засідання, – оголосив головуючий, – 
відбудеться 10 лютого, о 10-й год. Пи-
тання те ж  саме: обрання голови.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ     

Поки що без голови
Ось би завжди так! На останню, дванадцяту сесію районної 

ради, яка розпочала свою роботу минулого вівторка, 31 січня 
ц. р., прибуло 89 депутатів із 90 (один народний обранець 

на той момент перебував за кордоном). Це було майже 
повторення рекорду першої сесії шостого скликання, коли 

було зареєстровано єдиного разу стовідсоткову явку. 
Подібність із вищезгаданою сесією полягала ще й у тому, 
що також шляхом таємного голосування обирали голову 
районної ради. Проте, якщо на дану посаду тоді вибрали 

кандидата з першого разу, то цього разу уперше 
за принаймні останні років… тридцять голову 

так і не обрали – не вистачило всього двох голосів. 
Отож, принаймні до наступного пленарного засідання 
дванадцятої сесії, яка взяла у своїй роботі перерву 

до 10 лютого, найвищий представницький орган 
Чортківщини залишиться без свого очільника.
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Справи змельні Із засідання колегії райдержадміністрації

Найбільш містким за змістом було перше питання, з якого 
доповідала начальник управління економіки РДА Г.Мостовик. 
Отож, валовий сукупний продукт по району в 2011 році за 
прогнозними показниками становитиме 1 375377,3 тис. грн. 
при програмному завданні 1 182905 тис. грн., виконання ста-
новить 116,2 відсотка. Темп росту до минулого року – 109 
відсотків. Програмне завдання з обсягів промислового ви-
робництва виконано на 117,2 відсотка (вироблено товарної 
промислової продукції у порівняльних цінах станом на 1 січня 
2011 р. на суму 825631,4 млн. грн.), темп росту до відпо-
відного періоду минулого року складає 102,1 відсотка. За 
2011-й рік всіма категоріями господарств вироблено валової 
сільськогосподарської продукції на суму 204500 тис. грн., що 
становить 104 відсотки до програми та 100,7 відсотка до від-
повідного періоду минулого року. Середньомісячна заробітна 
плата за звітний рік склала 1957,93 грн., що на 117,4 відсотка 
більше у порівнянні із зарплатою  2010-го року. 

Фінансовий блок питання доповнила начальник райфін-
управління Г.Ізвєкова, котра повідомила, що доходна части-
на загального фонду зведеного бюджету району за 2011 рік 
виконана в сумі 223519,3 тис. грн., що становить 99,5 відсо-
тка до плану. Бюджет району за 2011 рік по надходженню по-
датків і платежів виконаний в сумі 35737,9 тис. грн. при плані 
35321,1 тис. грн., що складає 101,2 відсотка. Надходження 
до районного  бюджету  виконано на 99,5 відсотка, не вико-
нали планових призначень по доходах 5 сільських рад.

Звернула увагу присутніх начфінуправління на причину 
недостатнього фінансування в цьому році міських дитсадоч-
ків. За розрахунок Мінфіном бралася звітність фактичного 
відвідування дітьми ДНЗ у 2010 р., подана останніми. Си-
туація, зазначив з цього приводу заступник голови райра-
ди Л.Хруставка, катастрофічна, відповідне звернення до ви-
щестоящих органів влади щодо додаткових потреб у коштах 
для району на захищені статті готує райрада. Звернувся до 
керівників галузей проаналізувати свої видатки й голова рай-
держадміністрації Я.Стець. Адже й на медицину в цьому році 
бракує 7 млн. грн.

Щодо заслуханого питання було прийнято відповідне роз-
порядження голови райдержадміністрації.

Про підсумки проведення літнього оздоровлення та відпо-
чинку дітей району минулого року доповідав начальник від-
ділу у справах молоді та спорту РДА О.Галущак. З його слів, 
з 7333 дітей оздоровчими послугами було охоплено 3544, 
тобто 52,8 відсотка. З різних джерел фінансування на оздо-
ровлення становило 1,35 млн. грн., в тому числі 199 тис. грн. 
з райбюджету. Підбиваючи підсумки розгляду цього питання, 
Я.Стець звернув увагу на вивчення можливості відновлення 
роботи таборів відпочинку в нашому районі, зокрема у Бі-
лавині.

Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли 
до райдержадміністрації протягом минулого року, допові-
дала головний спеціаліст юридичного сектора апарату РДА 
С.Бойчук. За звітний період, зазначила вона, керівництвом 
райдержадміністрації здійснено 112 прийомів, прийнято 302 
громадян, особисто головою РДА – 119. Надійшло 368 пись-
мових звернень, що на 122 менше ніж у 2010 р. В основному 
людей турбують питання соціального захисту населення (58 
відсотків звернень), комунального та дорожнього господар-
ства (12 відсотків), аграрної політики та земельних відносин 
(майже 8 відсотків від загальної кількості). Усім керівникам 
структурних підрозділів райдержадміністрації слід серйоз-
но підходити до розгляду звернень громадян – підкреслив 
Я.Стець, підбиваючи підсумки розгляду порушеної проблеми 
і засідання колегії загалом.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Зупинимось на основних змінах.
1. В редакції ст. 3 законопроекту уточ-

нено суб’єктів ринку земель. Окремо ви-
значено суб’єктів ринку земель сільсько-
господарського призначення, придатних 
для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва, особисто-
го селянського господарства, якими є 
лише громадяни України, територіальні 
громади в особі органів місцевого са-
моврядування та держава в особі дер-
жавного земельного банку, відповідних 
органів державної влади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим. Суб’єктами 
ринку земель несільськогосподарського 
призначення, земельних ділянок, нада-
них згідно з вимогами ст. 35 Земельного 
кодексу України, та несільськогосподар-
ських угідь можуть бути громадяни Укра-
їни, територіальні громади в особі орга-
нів місцевого самоврядування, держава 
в особі відповідних органів державної 
влади, Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим та державного виконавця, 
іноземні держави, міжнародні урядові та 
неурядові організації та іноземні грома-
дяни, особи без громадянства, іноземні 
юридичні особи.

2. Ст. 4 законопроекту визначено про-
давців земельних ділянок державної чи 
комунальної власності або права оренди 
на них. Такими є органи державної вла-
ди, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядуван-
ня, відповідно до їх повноважень, визна-
чених Земельним кодексом України, або 
державний земельний банк.

3. Набувачами земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, при-
датних для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва, у власність 
за цивільно-правовими угодами, можуть 
бути лише: громадяни України; держава 
в особі державного земельного банку, 
відповідних органів державної влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим; територіальні громади села, се-
лища, міста в особі сільських, селищних, 
міських рад.

Окремо варто відмітити той факт, що 
фермерські господарства виключено з 
кола осіб, які можуть набувати у влас-
ність за цивільно-правовими угодами 
земельні ділянки сільськогосподарсько-
го призначення, придатні для ведення 
товарного сільськогосподарського ви-
робництва.

4. Ст. 10 законопроекту доповнено 
положенням, яке зобов’язує покупця зе-
мельної ділянки сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва подава-
ти декларацію про джерела надходження 
коштів за формою, затвердженою Дер-
жавною податковою службою України.

5. Ст. 11 доповнено нормою, яка за-
бороняє продаж вільних від забудови 
земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної або кому-
нальної власності (права оренди) у разі 
відсутності схеми землеустрою і техніко-
економічного обґрунтування використан-
ня та охорони земель адміністративно-
територіальних утворень, затвердженої 
в установленому порядку.

6. Для членів фермерських госпо-
дарств, які отримали земельні ділянки 
в постійне користування або оренду до 
1 січня 2002 року для ведення фермер-
ського господарства і протягом останніх   
5 років його ведуть, для молодих спеці-
алістів, які мають сільськогосподарську 
освіту та виявили бажання купити зе-
мельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної 
власності, ст. 13 законопроекту перед-
бачено можливість викупу земельних 
ділянок з розстроченням платежу до 20 
років (замість 5-ти, як пропонувалось у 
попередній редакції проекту Закону).

7. Законопроектом передбачено змен-
шення граничної максимальної площі зе-
мельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва у 
власності однієї особи (з урахуванням 
пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею 
відносинами контролю), яка не може пе-
ревищувати 100 гектарів незалежно від 

природно-сільськогосподарської зони. У 
разі успадкування земельних ділянок та 
перевищенні внаслідок цього загальної 
площі земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення для ведення то-
варного сільськогосподарського вироб-
ництва у власності громадянина України 
громадянин буде зобов’язаний в термін 
до одного року з моменту набуття права 
власності на такі земельні ділянки при-
вести загальну площу належних земель-
них ділянок до граничної максимальної 
площі шляхом їх відчуження.

8. Пропонується ввести обмеження на 
площу орендованих земель. Загальна 
площа земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського ви-
робництва, яка може перебувати в орен-
ді однієї особи з урахуванням пов’язаних 
осіб та осіб, пов’язаних з нею відноси-
нами контролю, не може перевищувати 
6000 гектарів сільськогосподарських 
угідь на території одного району та не 
більше 5 відсотків площі сільськогоспо-
дарських угідь на території області.

9. Звужується коло осіб, що мають 
переважне право на придбання зе-
мельної ділянки сільськогосподарсько-
го призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та 
особистого селянського господарства. 
Відповідно до законопроекту таке право 
набувають орендар, власники суміжних 
земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, а також співвласни-
ки земельних ділянок, що перебувають 
у спільній власності. У разі, коли намір 
реалізувати переважне право виявили 
кілька осіб, пріоритет на реалізацію пе-
реважного права має орендар.

10. Законопроект доповнено новою 
главою, якою запроваджено проведен-
ня земельних торгів у формі конкурсу. 
Земельні торги у формі конкурсу щодо 
земель державної або комунальної влас-
ності можуть проводитись у випадках 
продажу, оренди земель для: ведення 
товарного сільськогосподарського ви-
робництва та особистого селянсько-
го господарства; будівництва об’єктів 
транспортної інфраструктури та елек-
троенергетики; спорудження об’єктів 
соціальної інфраструктури (навчальних 
закладів, закладів культури, закладів 
фізичної культури і спорту, лікарень). 
Передбачається, що конкурс може про-
водитись як для всіх фізичних або юри-
дичних осіб, які бажають взяти в ньому 
участь, а також для визначеної категорії 
учасників (фермерських господарств, 
сільськогосподарських підприємств, 
осіб, які здійснюють діяльність у будів-
ництві тощо). Категорії осіб, які можуть 
брати участь у земельному конкурсі, ви-
моги до використання земельної ділян-
ки, критерії вибору переможця земель-
них торгів тощо зазначаються в умовах 
конкурсу.

11. Законопроектом визначено мету 
та функції державного земельного бан-
ку, якому надається виключне право на 
здійснення діяльності на ринку земель 
сільськогосподарського призначення. 
Зокрема, Державному земельному бан-
ку України належатиме виключне право 
заставоутримувача земель сільськогос-
подарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського ви-
робництва та фермерського господар-
ства, право купівлі та продажу земель-
них ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та 
фермерського господарства.

Державний земельний банк буде 
створено за участі Національного банку 
України до 1 березня 2012 року. Після 
створення Державного земельного бан-
ку землі сільськогосподарського при-
значення державної власності будуть 
передані до його статутного капіталу. В 
свою чергу, Державний земельний банк 
утворюватиме Фонд земель сільсько-
господарського призначення за рахунок 
земельних ділянок, право власності на 
які перейшло до Державного земельно-
го банку України за рішенням Кабінету 

Міністрів України, суду або в результаті 
реалізації права на купівлю земельних 
ділянок сільськогосподарського призна-
чення для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва та фер-
мерського господарства, а також інших 
правочинів. Розпорядження земельними 
ділянками Фонду земель сільськогос-
подарського призначення здійснювати-
меться Державним земельним банком 
України шляхом відкритого продажу чи 
передачі в оренду. Перехідними поло-
женнями законопроекту передбачається 
внесення змін у інші нормативно-правові 
акти. Так, внесено зміни до Закону Укра-
їни “Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців”, 
відповідно до яких особи, які ведуть 
товарне сільськогосподарське виробни-
цтво, повинні реєструватися не за міс-
цезнаходженням юридичної особи або 
за місцем проживання фізичної особи-
підприємця, а за місцезнаходженням зе-
мельного масиву. Внесено зміни до ст. 
22 Земельного кодексу України, якими 
виключено юридичних осіб з набувачів 
земель сільськогосподарського призна-
чення у власність.

Відповідно до внесених змін землі 
сільськогосподарського призначення 
передаються у власність та надаються у 
користування:

а) громадянам – для ведення осо-
бистого селянського господарства, са-
дівництва, городництва, сінокосіння та 
випасання худоби, ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва;

б) Державному земельному банку.
Землі сільськогосподарського призна-

чення надаються у користування:
а) сільськогосподарським підприєм-

ствам – для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва;

б) фермерським господарствам – для 
ведення фермерського господарства;

в) сільськогосподарським науково-
дослідним установам та навчальним за-
кладам, сільським професійно-технічним 
училищам та загальноосвітнім школам 
– для дослідних та навчальних цілей, 
пропаганди передового досвіду ведення 
сільського господарства.

Для забезпечення розвитку інфра-
структури села передбачається розроб-
ка та подання до 1 березня 2012 року 
до Верховної Ради України проекту за-
кону щодо сплати орендарями земель-
них ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та 
власниками таких земельних ділянок, що 
не передані в оренду, грошових коштів 
у розмірі одного відсотка від їх норма-
тивної грошової оцінки. Ці відрахування 
пропонується зараховувати до загаль-
ного фонду районного бюджету з по-
дальшим розподілом сільським радам 
на соціально-економічний розвиток сіль-
ських населених пунктів в залежності від 
кількості населення, що проживає в них.

Також доручається Кабінету Міністрів 
України створити державного операто-
ра. Це спеціалізована державна уста-
нова у сфері управління центрального 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів, у функції якого входи-
тиме забезпечення додержання єдиної 
процедури продажу земельних ділянок 
державної або комунальної власності та 
права оренди на них на всій території 
України.

Державний оператор забезпечувати-
ме, зокрема: навчання і сертифікацію 
оцінювачів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок згідно із законом; на-
вчання і сертифікацію ліцитаторів; сер-
тифікацію виконавців земельних торгів; 
рецензування звітів про експертну оцінку 
земельних ділянок згідно із законом; від-
бір виконавців для проведення земельних 
торгів; контроль за проведенням земель-
них торгів; моніторинг ринку земель.

Відповідно до Прикінцевих положень 
цей Закон набере чинності з 1 січня 2013 
року, крім окремих положень. Зокрема, 
набирають чинності з дня, наступного за 
днем опублікування Закону, положення, 
які регулюють: обіг земель несільсько-
господарського призначення; профе-
сійну підготовку ліцитаторів; порядок 
проведення земельних торгів у формі 
аукціону та конкурсу.

Отже, мораторій на купівлю-продаж 
сільськогосподарських земель продо-
вжено до 1 січня 2013 року.

Ігор ГУКАЛЮК, 
начальник управління Держкомзему 

у Чортківському районі

Підбиваючи підсумки 
року минулого
На черговому засіданні колегії 

райдержадміністрації, яке відбулося 
минулої п’ятниці, 27 січня, саме на цьому 

було зроблено акцент. Говорилося про 
підсумки виконання програми соціально-
економічного розвитку, бюджету району 

та пріоритетних напрямків діяльності 
райдержадміністрації за 2011 рік; підсумки 

проведення літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей нашого району у 2011 році; 
підсумки розгляду звернень громадян, що 

надійшли до райдержадміністрації протягом 
минулого року.

Чортківська районна 
державна адміністрація 

оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 

відділу організаційно-кадрової роботи апарату 
райдержадміністрації на час відпустки для догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 
Умови конкурсу: громадянство України; володіння 

державною мовою; вища освіта; стаж роботи у дер-
жавній службі не менше 3 років або загальний стаж 
роботи не менше 5 років.

Документи необхідно подавати протягом 30 кален-
дарних днів з часу публікації оголошення про прове-
дення конкурсу. 

Документи приймаються за адресою: м. Чортків, вул.
Шевченка, 23. Телефон для довідок – 2-23-50.

Конкурс

Основні доопрацювання проекту Закону України 
“Про ринок земель”

В ході проведення всеукраїнської широкомасштабної 
роз’яснювальної роботи стосовно норм, які передбачаються 

законопроектом “Про ринок земель”, до територіальних підрозділів 
Держземагентства надходить багато пропозицій щодо потреби змін 
виписаних норм. Усі пропозиції опрацьовувались та направлялись 
для розгляду в Держземагентство. Результатом розгляду наданих 

до законопроекту пропозицій стало прийняття його Верховною 
Радою України 9 грудня 2011 року за основу.
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Нонсенс

Екологія

Історія бере свій початок від того, що сорок років на-
зад текла там собі невеличка річечка з джерельною во-
дою. Люди в ній купались, прали одяг. «Колись прозору 
джерельну воду можна було пити, а нині навряд чи зна-
йдеться якийсь відчайдуха», — продовжує оповідь мій зна-
йомий. Усе закінчилось тоді, коли в Чорткові збудували 
м’ясокомбінат – потужне підприємство. Відтоді всі нечи-
стоти та відходи виробництва почали стікати в ту саму 
річечку, яка ще донедавна милувала людське око.

Вдосталь наслухавшись розповідь знайомого, вирішую 
сама подивитись на те, як протікає «мертва» річка біля 
прилеглих садиб. Завітавши на вулицю Шопена, про іс-
нування річки здогадалась із жахливого смороду. Авгіє-
ві стайні, напевно, були на запах саме такими, – чомусь 
одразу подумалось. При спогляданні побаченого в мене 
навіть перехопило дух: як же тут живуть люди? Тим біль-
ше, що вся вода з нечистотами, яка тече з потічка, впа-
дає в Серет. Виходить, якось живуть, та ні – не живуть, 
а просто-напросто виживають. Поспілкувавшись з жи-
телями вулиці, дізналась ще жахливіші деталі. «Інколи з 
нечистотами, що течуть з м’ясокомбінату, у воді можна 
побачити різні частки тварин, а зараз, коли є сніг, то ще 
й кров. Неприємний запах – це ще один «бонус» від су-
сідства з потічком. А влітку, коли сонечко добряче при-
гріє, запах стає смородом, і то настільки нестерпним, що 
просто неможливо дихати!» – такі слова випало почути 
від деяких жителів вулиці, яка носить ім’я видатного поль-
ського композитора Шопена. Якби Шопен знав, яка доля 
спіткала вулицю, іменовану на його честь, він би, напевно, 
«перевернувся в труні».

Деякі мешканці не хотіли миритись з небезпечним су-
сідством та вживали активних дій щодо їхнього головного 
винуватця – Чортківського м’ясокомбінату, який забруд-
нював воду в потічку, а потім і його правонаступника. 
Одна з таких – п.  Галина. 

– Я 40 років тут живу і стільки ж часу борюся з цим по-
тічком. Ходила в санстанцію, звідтіля прийшли, взяли воду 
на аналіз. Після цього сказали, що вона чиста. Але як може 
бути вода чиста, коли від неї несе дуже неприємним за-
пахом? – продовжує розмову жінка. – Ви не уявляєте, що 
тут відбувається! Особливо, коли ввечері випускають усі 
нечистоти. Бувало навіть таке, що текли нутрощі тварин, 
кров – вода ставала яскраво червоною. Зараз підприєм-
ство не працює, тож всі нечистоти, що йдуть, напевно, від 
сирзаводу, — поділилась наболілим пані Галина.

– Колись працювали очисні споруди, – ділиться ще 
одна жителька, Марія Антонівна, – а зараз їх немає, або, 
можливо, їх ліквідували. Та вода тече біла і має дуже не-
приємний запах. Мої сусіди ходили дивитись на очисні 
споруди, які спорудив м’ясокомбінат, та, кажуть, їх немає. 
І тому усі нечистоти з водою течуть попри наші будинки і 
все те впадає в річку, – підсумовує.

У такий спосіб, поспілкувавшись з мешканцями, я ді-
зналась, що всі нечистоти течуть з підприємств того 
куща – колишнього м’ясокомбінату, сирзаводу. А як щодо 
очисних споруд, адже вони повинні бути? Як вдалося 
з’ясувати, свого часу м’ясокомбінат побудував їх. Та, за 
словами жителів вулиці Шопена, по якій тече струмок, ці 
споруди не працюють. 

Для того, щоб з’ясувати, чи це так, я й поїхала на 
місцезнаходження очисних споруд. Вони – у передмісті 
Чорткова, неподалік м’ясокомбінату. Перше, що мене там 
здивувало, – на воротах перед входом не було ні замка, ні 
жодної таблички з попередженням, що вхід на територію 
заборонено. Тож я змогла вільно зайти на очисні споруди, 
походити досхочу, пофотографувати, все детально роз-
дивитись. З побаченого можна однозначно стверджува-
ти, що очисні споруди не працюють. Походила навкруги 
майже п’ятнадцять хвилин і за цей час ніхто до мене не 
підійшов. Лише, коли минуло чверть години, побачила, як 
з одного з будиночків вийшов чоловік. Спершу він мене не 
бачив, зайнявшись важливішою потребою, аніж охороня-
ти споруди, — сходити в туалет. Зробивши свою справу, 
нарешті запримітив. Поцікавившись, хто він такий, почула 
у відповідь, що працює тут охоронцем. За його словами, 
очисні споруди не діють через відсутність електроенергії, 
проте вже не належать колишньому м’ясокомбінату – їх 
продали. Однак з`ясувати, хто ж тепер є їх власником, 
так і не вдалося. Так само, як і те, хто платить зарплату 
охоронцеві. 

В результаті проведеної мною екскурсії на територію 
очисних можна зробити один висновок: споруди існують, 
та не працюють. А в чиїй вони власності – це привід для 
ще одного журналістського розслідування. Та, попри при-
сутність очисних споруд, жителі вулиці Шопена мусять 
страждати від небажаного смороду, можливих небезпеч-
них захворювань внаслідок екологічної ситуації, що скла-
лася, та ще багатьох факторів, які не дають насолоджу-
ватись життям. Поки шукають крайнього в даній ситуації, 
проблема сама собою не вирішується, і, як завжди, від 
цього страждають тільки ті люди, яких ця проблема стосу-
ється. Чи в силі хтось вирішити її?

Оксана ФЕДЬКІВ, 
студентка ІІ курсу філологічного факультету ТНПУ 

ім. В.Гнатюка (спеціальність «Журналістика»), слухачка 
школи юних кореспондентів при редакції «Голосу народу»

Якби Шопен
знав...

Нещодавно почула від знайомого, що на 
його вулиці Шопена у Чорткові, повз житлові 
будинки, тече невеликий потічок. Спочатку 
не могла зрозуміти в чому суть: ну й що тут 
такого, тече собі водичка – і нехай! Та коли 

послухала далі, мимоволі замислилась: 
а як у таких жахливих умовах можна жити?

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

…Свiтланцi Вiцентович було лише 
одинадцять. Вона могла ще жити 
довго. Їй потрiбна була допомога 
квалiфiкованого лiкаря. Але скальпель 
у руки взяв Слюсарчук.

44-рiчного Василя Кринiцького при-
везли до лiкарнi з важким отруєнням 
каналiзацiйними газами 11 серпня 
2008 року. До нього кiлька разiв викли-
кали санавiацiю з областi. 16 серпня 
з’явився Слюсарчук. Вiн узяв скаль-
пель у руки. Сиротами залишились 
двоє дiтей…

“Є два випадки, коли в нашiй лiкарнi 
оперував Слюсарчук, – визнає головний 
лiкар (на той час – “ГН”) Чорткiвської 
центральної районної лiкарнi Михайло 
Семкiв. – Ми нiколи не приховували 
факту, що Слюсарчук оперував у нашiй 
лiкарнi в цих двох випадках. Є iсторiї 
хвороби та журнали запису операцiй, 
де чiтко зазначено, що оперуючий 
хiрург – Слюсарчук А.Т.”.

“Коли вiн робив трепанацiю чере-
па дитинi, то один високий молодий 
чоловiк, котрого Слюсарчук привiз 
зi собою i казав, що це – його асис-
тент, знiмав операцiю на вiдео та фо-
тографував”, – розповiдають меди-
ки з Чорткiвської лiкарнi. Кажуть, що 
документiв у Слюсарчука тодi нiхто не 
перевiряв. “Його ж по телевiзору чи не 
кожного дня показували як генiального 
нейрохiрурга, котрий запам’ятовує 
великi числа. Iз Президентом Ющенком 
транслювали. То хто ми такi, районнi 
лiкарi, що могли його перевiряти?..”.

...Свiтланка впала з велосипеда, 
омрiяного подарунка, якого подару-
вали їй, єдинiй донечцi, батьки пiсля 
закiнчення шкiльного року. “Дiвчинка 
надiйшла до нас 8 червня 2008 року 
о восьмiй вечора. У неї була закрита 
черепно-мозкова травма, забiй го-
ловного мозку. Вже через 2 години 
ми перевели її з дитячого вiддiлення 
до реанiмацiї. Стан дiвчинки був дуже 
важкий. Дитина впала в церебральну 
кому”, – розповiдає в. о. заступника 
головного лiкаря з лiкувальної роботи 

Чорткiвської ЦРЛ Тамара Бачинська.
Лiкарi кажуть, що викликали 

нейрохiрурга з Тернополя. “Що могли, 
те на мiсцi робили. Але дитина майже 
одразу була на апаратi штучного дихан-
ня. I нашi медики, i тернопiльськi фахiвцi 
попередили батькiв про важкiсть стану 
доньки. А вони якось знайшли Слюсар-
чука та дали йому дозвiл на операцiю”.

У Чортковi багато говорять, що “ре-
клама Слюсарчуку йшла з митницi”. 
Саме в тi роки на митницi працював 
спiльник шахрая Олександр Шмаков…

А 14 червня 2008-го о 18 годинi 10 
хвилин манiяк у бiлому халатi знову 
вiзьме в руки хiрургiчний дриль i скаль-
пель. У журналi операцiй запис: “Опе-
ратор – професор, доктор медичних 
наук Слюсарчук” i пiдпис – “кандидат 
медичних наук, професор”.

...Свiтланка померла наступного дня. 
Дитя не прожило й доби пiсля скальпе-
ля тодi ще липового “професора”.

…У тi днi, коли стара мати ховала 
у Славутi на Хмельниччинi свого сина 
Олександра Лозового, який помер пiсля 
двох “операцiй” на головному мозку, 
що їх робив псевдолiкар Слюсарчук, i у 
Чортковi на Тернопiльщинi знову заби-
ли в церковнi дзвони мелодiю вiчностi.

Ще не похоронили жертву остан-
ньої його “операцiї”, а вiн знову взяв 
скальпель у руки. I знову – смерть. 
Цього разу жереб смертi випаде на 
долю 44-рiчного Василя Кринiцького 
зi села Горiшня Вигнанка, що на 
Тернопiльщинi. I знову – Чорткiв.

“Чоловiка привезли з отруєнням 
каналiзацiйними газами важкого сту-
пеня 11 серпня 2008 року. У нього 
був набряк мозку, церебральна кома 
третього ступеня, гiпотоксичний шок 
другого ступеня та серцево-судинна 
недостатнiсть. Вiн одразу перебував 
на апаратному диханнi”, – розповiдає 
Бачинська.

До Кринiцького кiлька разiв виклика-
ли санавiацiю з областi. Та його стан 
залишався важким. 16 серпня з’явився 
Слюсарчук.

“У мене забрали не чоловiка, а 
– життя”, – Лiля Кринiцька залиши-

лася молодою вдовою з двома си-
нами. Старшому на той час було 
вiсiмнадцять, молодшому – не сповни-
лося й п’ятнадцяти. – Ось тут, – пока-
зує рукою на мiсце пiд дверима лiкарнi 
мiста Чорткова, – я стояла перед ним 
на колiнах i благала, аби врятував мого 
чоловiка. Я непритомнiла, верталася до 
тями й благала знову: паночку, врятуй 
менi його”.

Лiля не пам’ятає, хто тодi пiдказав їй 
цього псевдопрофесора. Жiнцi сьогоднi 
важко. Дуже важко. Бо людина, яка, 
прикриваючись посвiдченням професо-
ра медицини та бiлим халатом, забра-
ла в її чоловiка останнiй шанс – його 
могли б врятувати справжнi лiкарi, а не 
той, хто вчився на швачку.

Пiд час обох операцiй в операцiйнiй 
було багато лiкарiв. Дивувало їх 
найбiльше, що “свiтило” приїхав до 
лiкарнi у кросiвках i шортах та розказу-
вав їм чомусь про те, що закiнчив шко-
лу в дев’ять рокiв, що батьки-медики 
загинули в автокатастрофi, та про те, 
що вiн – учень Кашпiровського.

Засумнiватися у справжностi 
“свiтила” нiхто з районних медикiв не 
посмiв. Пiар-кампанiя, яку запустили 
Слюсарчук та його спiльники, працюва-
ла бездоганно: жертви платили грошi й 
наступного дня забирали тiло для по-
хорону.

Операцiю на головному мозку батька 
двох дiтей псевдолiкар розпочне о 19 
годинi 25 хвилин. Закiнчить о 22.10. О 
4 годинi 40 хвилин Василь Кринiцький 
помре...

А за кiлька днiв в iнтернетi з’являться 
фотографiї з “вдалої операцiї док-
тора медичних наук, генiального 
нейрохiрурга Слюсарчука”. Реклама 
працюватиме. Та Лiля Кринiцька цього 
не побачить. Припадатиме до свiжої 
могили того, кого любила понад жит-
тя...

Свiтлана МАРТИНЕЦЬ,
Вiктор ДУДАР

(Газета «Експрес», 28 грудня 
2011 р. – 4 січня 2012 р., № 146)

Жах!

Чортківський слід «Доктора Пі»

Не зітхайте одразу спересердя, 
співчутливий читачу, – за вікном ХХІ 
століття. І вже добрячий шмат часу 
діє програма «Шкільний автобус», 
щоби, бува, не довелося маленьким 
школярам борсатися в снігах і за-
мерзати, як героєві знаного зі шкіль-
ної програми оповідання Михайла 
Коцюбинського «Ялинка». Механізм 
відрегульований: райвідділ освіти 
сприяє фінансовому підкріпленню 
зусиль органу місцевого самовря-
дування, тобто сільській раді, котра 
й забезпечує перевізника з призна-
ченням «шкільний автобус». Начебто 
все просто. Проте ...перевізник чо-
мусь невідомо де і з яких причин ба-
риться. Тобто, не приїжджає зовсім. 
У другому шкільному семестрі, тоб-
то від 11 січня ц. р., як стверджують 
наші відвідувачки, станом на 30 січня 
їх дітей підвозили до школи всього-
навсього двічі (!). І то – лише зранку. 
Тож матері довірили дітей, маючи 
надію, що й після занять їх повернуть 
додому транспортом. Але – катма.

Із Семаківців гостинець простує 
через Ридодуби, Білий Потік. Там 
теж підсідають школярі – по кілька. 

І з Калинівщини, кажуть, добирають-
ся до десятка учнів. У Семаківцях 
же – аж 19 школярів, найбільше – з 
початкових класів. Їх шлях до знань, 
погодьмося, без зайвого на те пере-
більшення, встелений терніями. Бо 
чи під силу нині, у такі морози, долати 
такий шлях семи- чи дев`ятирічним?

– Ми ж не вимагаємо нічого про-
тизаконного, але чому так має бути? 
– розпачливо навперебій виливають 
біль матері. 

Ні, вони не сидять склавши руки. 
Їх гостини до різних інстанцій стали 
вже узвичаєним символом буднів. 
Кажуть: найбільше бояться початку 
– навчального року чи другого семе-
стру. Бо водночас із ним традиційно 
настає збій у функціонуванні шкіль-
ного автобуса. Посилання ж зазви-
чай однакові: погана дорога. А як 
же бути? Відлучити дітей від школи? 
Звісно, і чиновників зрозуміти можна: 
погана дорога – загроза і здоров`ю, 
й життю пасажирів шкільного автобу-
са. А мандри засніженими горбами й 
ровами (аби скоротити шлях), та ще 
й за такої низької позначки термоме-
тра, – хіба не тотожна загроза?

Вони перелічили імена всіх стур-
бованих матерів – й присутніх в кабі-
неті, і тих, хто того дня не зміг долу-
читися до гурту: Ольга Смотрицька, 
Іванна Гачківська, Лідія Теравська, 
Світлана Клачко, Надія Гузик, Ірина 
Теравська, Галина Атаманчук, Люд-
мила Тимофій, Галина Громоцька, 
Галина Погорецька, Наталія Цепла. 
Повідомили, що до Білобожницького 
сільського голови звертаються щодня 
(на що той лиш розводить руками), 
а у район – дуже часто. Пробували 
звертатися й до обласних чиновни-
ків і почули у відповідь неочікуване: 
з району повідомлено, що вже все 
вирішено. Тоді й відважилися при-
йти до газети. Прикро матерям, що у 
школі не надто переймаються відсут-
ністю школярів-семаківчан: немає, 
то й немає. Хіба ж це діло?

Редакція звернулася за комента-
рем до начальника відділу розвитку 
інфраструктури райдержадміністра-
ції Павла Пустовіта, у компетенції 
котрого – врегулювання цієї назрі-
лої проблеми. Буквально вчора він 
поінформував таке: нонсенс із за-
тримкою шкільного автобуса зі Се-
маківців до Білобожниці насамперед 
зумовлений відсутністю там належ-
ного маршруту. Однак натепер пере-
візника знайдено, з ним укладається 
договір і з початком наступного тиж-
ня шкільний автобус має курсувати 
справно. В усякому разі, так запев-
нив наш співрозмовник. 

То що ж: поживемо – побачимо? 

Анна БЛАЖЕНКО

Чому забарився шкільний автобус?
Понеділкова днина видалася такою ж щедрою 

на мороз, як і решта її «посестер» у довгенькій низці враз 
загостилих холодів. Та ця група відвідувачок редакційного 

кабінету видавала «на-гора» надзвичайно силенно 
розпашілої енергії. Емоції таки били через край. 

Та й було чому: до редакції районки – як до крайньої 
інстанції – принесли свій розпач п`ятеро матерів учнів 
початкових класів Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст., котрі 

проживають у с. Семаківці і мусять щодень долати 
до шкільного порогу шлях майже в десять (!) кілометрів.
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Однак більшість дітей та молоді перебуває під впливом 
сучасних засобів масової інформації, які часто несуть не-
гативну інформацію та негативний вплив на моральний 
стан. Усе це накладає на батьків та вчителів величезну 
відповідальність – захистити підростаюче покоління від 
негативного впливу сучасного світу. З цією метою у за-
гальноосвітніх школах введено курс «Основи християн-
ської етики». Метою цього курсу є формування в учнів 

моральних чеснот на основі Біблії та інших християнських 
джерел, що не суперечать Святому Письму. Для того, щоб 
допомогти учням глибше зрозуміти Біблію, вчителі цього 
курсу відкривають у школах каплички, духовні куточки.

Напередодні Водохреща у Пробіжнянській ЗОШ І – ІІІ 
ст. відбулося відкриття духовної каплички. Посвячено цю 
маленьку духовну святиню парохом нашого села о. Зі-
новієм Пасічником. Тут діти зможуть подякувати Госпо-
ду за Його Ласки, а також просити здоров`я та всіх благ 
у Всевишнього для себе, своїх родин, однокласників та 
вчителів. Збір духовних цінностей організувала вчитель 
християнської етики Г.Д.Верля. Ганна Дмитрівна оформи-
ла духовні стенди, зробила ремонт приміщення каплички, 
а також принесла фігуру Божої Матері, книги духовного 
спрямування та Біблії. Стіни каплички вчителька оздобила 
ангелами. Саме в такій атмосфері дитина може відчути 
зв`язок видимого та невидимого світів.

На урочисте відкриття до школи були запрошені гості 
– методист райметодкабінету С.М.Петрів, а також вчителі 
християнської етики з навколишніх сіл. Цією ж учитель-
кою проведено урок з основ християнської етики на тему 
«Мудрість як Божий дар» у 5-му класі. Урок збережеться в 
пам`яті п`ятикласників надовго. Ганна Дмитрівна підготу-
вала цікаву презентацію про Соломонів храм, організува-
ла перегляд фільму та мультфільму про Соломона. Також 
учні працювали з Бібліями. Розпочала вчителька урок ко-
лядкою, а закінчила молитвою. Учні порадували присутніх 
рідзвяним дійством «Різдвяна розповідь», де діти вітали 
новонародженого Ісусика, колядували й віншували. На 
завершення вчителька побажала учням, батькам та гос-
тям миру, який приносять людям ангели, любові, з якою 
бігли пастушки до вертепу, віри, з якою йшли мудреці до 
Вифлеєму. Усі ці заходи, сподіваємось, позитивно впли-
нуть на релігійну свідомість дітей, сприятимуть глибшому 
ознайомленню учнів з християнськими моральними цін-
ностями.

Ольга КОВПАК, 
заступник директора з виховної роботи 

Пробіжнянської ЗОШ І – ІІІ ст.

Витоки
Капличка Богородиці 

у школі
Ще недавно, в роки радянської влади, 

повсякденно різноманітними способами 
у свідомість кожного з нас вбивали 

твердження, що наука суперечить релігії. 
Тепер ми з подивом дізнаємося, 

що наука й релігія прекрасно співіснують 
і не протистоять, а взаємодоповнюють 

одна одну. Завдяки релігії людина отримує 
конкретні, правильні орієнтири, правила 

і норми життя за Заповідями Божими.

Бій під Крутами 94-річної давності був 
визначальним не тільки для Центральної 
ради, а й всієї України. Політика керівного 
органу, соціалістична за одною ідеологією 
того періоду, направлена проти створення 
та оформлення власних збройних сил та 
послідовне дотримування принципів феде-
ративного зв’язку з Росією, призвела до 
втрати проголошеної незалежності та по-
разки в першій російсько-українській війні 
1917 – 1918 рр., загрози існування самої 
Ради та її членів. Коли Центральна Рада 
розпочала демобілізацію армії, 16 січня 
в Росії було ухвалено “Декларацію прав 
трудящого і експлуатованого народу”, яка 
проголошувала утворення нової армії, а 
28 січня Раднарком прийняв декрет про 
організацію Червоної армії. Тоді ж Харків-
ський Народний секретаріат видав декрет 
про організацію Робітничо-селянської армії 

України, основою якого повинно було ста-
ти Червоне козацтво. Однак, ні в січні 1918 
р., ні надалі Червоне козацтво не становило 
самостійної достатньої військової формації. 
“Краткий справочник по истории” (автори: 
Б.Мотренко і К.Когонашвілі, К.: Радянська 
школа, 1983. – 128 с.) вказує, що “28 січня 
1918 р. ленінським декретом Ради народних 
комісарів РРФСР було створено Робітничо-
селянську червону армію – офіційна назва з 
1918 по 1946 рр. 23 лютого 1918 р. до Чер-
воної армії добровільно вступили десятки 
тисяч робітників і демобілізованих солдатів. 
Цей день став днем народження Червоної 
армії”. Тоді ж Україна була в руїні червоного 
терору. На сьогодні є політичним та історич-
ним абсурдом відзначення 23 лютого як дня 
захисника Вітчизни.

На початку лютого 1918 р. війська Му-
равйова наближалися до столиці. Бої за 

Київ тривали більше тижня. Чотири дні 
московська артилерія бомбардувала місто, 
б’ючи по урядових будинках, стародавніх 
пам’ятках культури, церквах, сіючи масовий 
терор. Український уряд просив представ-
ників Антанти у Києві про посередництво, 
але не мав успіху. Муравйов пропустив 
збройні частини чехів, сербів, поляків. Це 
була зрада західних сусідів України перед 
комуністичним червоним терором жахливо-
го масштабу, що насувався. 9 лютого кому-
ністичні окупанти вдерлися до столиці. Три 
дні тривали грабежі, насильства та вбивства 
людей. Усіх жертв, військових та цивільних, 
було вбито понад 5 тисяч. Подібне звірство 
повторилось через рік за час перебування 
комуністичної влади в Києві з 7 лютого по 
31 серпня 1919 р.

Історик, сучасник тих подій Ісидор На-
гаєвський писав: “Дивлячись на Київ та 
його мешканців, бачимо, до якої байдужос-
ті може довести народ довга неволя, а ще 
більше вплив лідерів, які по-наївному вірили 

в соціалістичне братерство народів і не по-
дбали про підготовку народу до боротьби 
на смерть і життя в обороні його прав”. Та 
честь України зберегла молодь, що була 
готова власним життям захищати свободу  
своєї Батьківщини. Усіх вбитих під Крутами 
було: 250 юнаків, 30 студентів і 10 старшин. 
Всього – 290 героїв. Більшовицькі втрати, 
чисельність військ яких переважала майже в 
10 разів, становили також близько 300. 

Напередодні відзначення цьогорічного 
Дня пам`яті героїв Крут у 9 класах «А» і «Б» 
ЗОШ № 2, де класними керівниками Тама-
ра Виховцева і Ольга Кузь, відбулась «по-
літінформація з гостями» – завітали Наталія 
Волчаста, зав. міською бібліотекою для до-
рослих, Марія Ковцун, яка здійснила огляд 
тематичної літератури, а автор цих рядків 
розповів про події 94-річної давності, зна-
кові для всієї України та сьогодення. 

ярослав ДЗІСяК, 
викладач ЧІПБ, 

кандидат історичних наук

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

На минулому тижні на будівлі Чорт-
ківського педагогічного училища ім. 
О.Барвінського на честь вивішення 
синьо-жовтих знамен над Чортковом 
було відкрито й освячено меморіальну 
дошку. На урочистості прибули висо-
кошановані гості зі столиці, обласного 
центру, інших міст України, керівники 
району, інтелігенція та небайдужі пред-
ставники чортківської громади. 

Право відкрити пам`ятний знак було 

доручено власне учаснику тих далеких 
подій, керівнику росохацької молодіж-
ної патріотичної підпільної організації 
В.Мармусу, голові обласної ради Олек-
сію Кайді, заслуженому юристу України, 
кандидату юридичних наук, генерал-
полковнику міліції Володимиру Бедри-
ківському, голові райдержадміністрації 
Ярославу Стецю, директорові педучи-
лища Роману Пахолку.

Першим слово для виступу надали 
В.Мармусу. У своїй промові, яка відзна-
чалася глибинними почуваннями, осно-
ваними на пережитому та особисто 
набутому досвіді, доповідач переповів, 
які почуття послужили тоді, у 1973-му, 
поштовхом для цього кроку: виявляєть-
ся, саме приклад старшого покоління, 

яке брало участь у збройній боротьбі 
з окупантами, оповіді про патріотів-
односельчан, які тоді, після якихось 
десятка років, ще досить активно пе-
реповідалися між людьми, спричинили 
до того, що молоді хлопці з Росохача 
захотіли і собі внести певну лепту в 
історію свого краю. Визріла мрія роз-
кинути агітаційні листівки та розвісити 
синьо-жовті полотнища у Чорткові саме 
у День Злуки, щоб нагадати українцям 
про славне минуле та відновити віру в 

майбутнє України як незалежної держа-
ви. «Я переконаний, що оті синьо-жовті 
прапори, які ми піднімали над містом, 
висітимуть у Чорткові, над Україною, 
вічно. Тому давайте докладемо усіх 
зусиль, щоби сьогодні були в єдності 
як представники українських церков, 
так і лідери політичних національно-
демократичних партій об`єдналися і на-
повнили нашу Україну змістом до кінця, 
бо на сьогодні ми маємо державу лише 
за формою, але не маємо її за змістом. 
Тому треба ще докласти багато зусиль, 

щоб Україна була такою, про яку мріяли 
наші предки і за яку боролись», – ви-
словив сподівання виступаючий. Також 
В.Мармус подякував тернопільському 
земляцтву у Києві, в середовищі якого 
і виникла ідея встановлення пам`ятних 
знаків, а особливо названому вище 
В.Бедриківському, котрий посприяв, 
щоб меморіальна дошка була виготов-
лена. Зрештою, цей меценат доклався 
не лише до цієї знакової події, а й став 
спонсором книжки Володимира Марму-
са «Доля обрала нас. Передумови фор-
мування руху опору молоді Галичини 
50–70-х років ХХ ст.», продемонстру-
вавши, як згодом висловиться Василь 
Овсієнко (Харківська правозахисна гру-
па), патріотизм до глибини кишені.

Згодом відбувся Чин освячення ме-
моріального знака, який очолив Єпарх 
Бучацький – Преосвященний владика 
Дмитро Григорак, ЧСВВ, інші священи-
ки УГКЦ, а також митрофорний прото-
ієрей, настоятель храму Святої Покро-
ви о. Михаїл Левкович. Слова, мовлені 
після відправи священиками, перегу-
кувалися зі сказаним В.Мармусом. «Я 
дякую Богові за те, що Він хоче бачити 
Україну вільною, сильною, могутньою, а 
те, що Господь у такий страшний час 

збудив відвагу у цих хлопцях, є прикла-
дом Його прагнень. Я дякую В.Мармусу 
та його побратимам, які у свій час зу-
міли сказати «ні» насильству і смерті 
нації, а сказали «так» Богові і Україні. 
На цьому вчинкові будуватимуть рока-
ми національну свідомість у нашого на-
роду. Знаково, що саме на цій будівлі 
– педагогічного училища – встановлено 
меморіальну дошку, бо тут навчаються 
майбутні педагоги, а саме вчитель ви-
рощує, виховує наше молоде покоління, 
наше майбутнє», – наголосив у виступі 

єпископ Бучацький.
Звернулися до присутніх і голова облас-

ної ради О.Кайда, а також В.Бедриківський 
(на знімку вгорі справа).

Після відкриття пам`ятного знака уро-
чистості продовжилися у приміщенні 
педагогічного училища. У актовій залі 
цього навчального закладу відбулася 
презентація проанонсованої вище кни-
ги В.Мармуса (ще зранку того дня було 
презентовано це друковане видання 
у загальноосвітньому закладі рідного 
села героїв – Росохацькій ЗОШ І – ІІІ 
ст.). На обговорення книги «Доля об-
рала нас», окрім представлених вище 
гостей, завітали побратими, добре зна-
йомі, друзі хлопців із росохацької ор-
ганізації: Микола Горбаль – колишній 
випускник педучилища, а тепер – ак-
тивний громадський діяч, багаторічний 
політв`язень у минулому; Василь Овсієн-
ко – теж колишній політв’язень, історик 
дисидентського руху, координатор про-
грами Харківської правозахисної групи; 
письменниця Теодозія Зарівна. Харак-
теристику виданню, своєрідну анотацію 
твору надали Віра Дмитрів – депутат 
районної ради; заступник директора 
закладу Оксана Степанюк, викладачі іс-
торії Оксана Колубаєва, Галина Ушій та 
студенти педагогічного училища.

Під завершення заходу прозвучали 
пісні у виконанні автора музики Н.Стець 
на слова директора педучилища 
Р.Пахолка та виступ хореографічного 
ансамблю «Яблуневий цвіт» (кер. – Н. та 
В.Гудови). Як підсумок усьому сказано-
му у той вечір були мовлені Р.Пахолком 
поетичні рядки: «…Усе в наших руках: і 
держава, і влада, і доля, коли віра одна 
і конфесія буде одна – Україна».

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Врятована честь України

Цей день в історії

«От де, люди, наша слава, 
слава України!»
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Добрі справи

РЦЗ інформує

Держфінінспекція інформує 

Графік роботи «гарячої» 
телефонної лінії за участю 

керівництва Чортківського РЦЗ 
на перше півріччя 2012 року

Дні Номер 
телефону

Годи-
ни

директор 
Чортківського 

рцЗ
н.м.Шкабар

16 лютого

2-16-31
з 11-ї 

до 12-ї 
год.

1 березня

5 квітня

7 червня

21 червня

Заступник 
директор

Чортківського 
рцЗ

Л.в.совінська

15 березня

2-15-65
з 11-ї 

до 12-ї 
год.

19 квітня

3 травня

17 травня

На початку зими одним з най-
більш актуальних питань для укра-
їнського села залишається опален-
ня будинків, навчальних і медичних 
закладів. Вирішити цю проблему 
жителям багатьох областей зна-
чною мірою допомогла провідна 
агрокомпанія Кернел, яка у рамках 
власних соціальних заходів без-
коштовно надавала опалювальний 
матеріал селянам.  

Так, жителі сіл Харківської, Пол-
тавської та Запорізької областей  
безоплатно отримали високоефек-
тивний паливний матеріал – пре-
совану лузгу соняшника, який за 
своїми тепловими властивостями 
майже не поступається кам’яному 
та бурому вугіллю. Таке альтерна-
тивне паливо використовують як 
для камінів та домашніх печей, так 

і для твердопаливних котлів сис-
тем опалення. Соняшникова лузга 
горить майже бездимно, що до-
зволяє використовувати її для опа-
лення житлових будинків, лікарень, 
дитячих садочків. Додатковий плюс 
цього палива ще й в тому, що піс-
ля згоряння золу від соняшникової 
лузги можна використовувати як мі-
неральне добриво на присадибних 
ділянках.  

Загальна вартість розданого па-
ливного матеріалу становить 1,5 
млн. грн. Відповідно таку суму вда-
лося зекономити селянам, район-
ним школам, дитячим садкам та 
лікарням на цьогорічному опаленні 
приміщень. 

Не замерзнути цієї зими селянам 
Харківської області допомагали аг-
ропідприємства компанії Кернел: 
«Аграрний дім ім. Горького», «Лозів-

ське», «Мрія», «Краснопавлівський 
КХП», ім. Щорса в Лозівському 
районі та ім. Щорса в Красноград-
ському районі.  

Мешканцям та державним за-
кладам Полтавської області з опа-
лювальним матеріалом посприяли 
господарства «Аршиця», «Повстин-
агроальянс», «Гарант», «Агрофірма 
«Укрхлебдар», що входять до складу 
великої аграрної компанії Кернел. А 
підприємство «Гуляйполе» забезпе-
чило альтернативним паливом жи-
телів Запорізької області. 

Зусиллями підприємства «Аграр-
ний дім ім. Горького», що на Хар-
ківщині, паливом були забезпечені 
школи та дитячі садки Кегечівського 
району та загальноосвітні заклади 
Сахновщинського  району.  Пали-
во з лузги соняшника  дозволило 

підтримувати в освітніх закладах 
необхідний температурний ре-
жим взимку та створити відповідні 
санітарно-гігієнічні умови для учнів і 
вчителів. Агропідприємство ім. Що-
рса (Харківська обл., Лозівський 
р-н) забезпечило  опалювальним 
матеріалом медичне приміщення у 
с. Копані Лозівського району.  

На адресу компанії Кернел на-
дійшли листи від представників  ра-
йонних державних адміністрацій та 
шкільних батьківських колективів з 
подяками. Серед інших щиру по-
дяку агропідприємству «Аграрний 
дім ім. Горького» висловив голова 
Сахновщинської районної держав-
ної адміністрації Харківської області 
Володимир Дмитрович Болюк. «Хо-
чемо зазначити, що допомога була 
вкрай необхідною й корисною для 
організації опалення навчальних за-

кладів району», – підкреслив В.Д. 
Болюк. 

За минулий 2011 рік компанія 
Кернел  витратила на різноманітні  
благодійні програми майже 3 млн. 
грн. Серед найвагоміших минуло-
річних соціальних заходів Кернела: 
суттєва грошова допомога у розмірі 
360 000 грн. місцевій лікарні від під-
приємства «Пальміра» (Черкаська 
обл., Золотоношський район), май-
же 100 000 грн. агропідприємство, 
розташоване в Полтавській області, 
направило на реконструкцію дитя-
чого садка у Лубнах. Варто відміти-
ти масштабну реконструкцію водо-
гону у Запорізькій області, загальна 
вартість якої склала приблизно 123 
тисячі грн. 

Керівництво компанії не тільки 
дбає про підростаюче покоління, 

суттєво допомагаючи школярам, 
забезпечуючи покращене харчуван-
ня та оздоровлення дітей, а також  
приділяє увагу людям похилого віку: 
на постійній основі діють програми 
допомоги ветеранам Великої Ві-
тчизняної війни і чорнобильцям.  

Керівник Департаменту агропро-
мислового розвитку Дмитро Гапчич 
відзначає: «У минулому році нам 
вдалося успішно реалізувати низ-
ку важливих соціальних проектів. 
Діяли програми покращення інф-
раструктури в регіонах, ми спря-
мовували кошти на ремонти шкіл і 
дитячих садків, на культурні проек-
ти. Безумовно, соціальні заходи та 
благодійні програми залишаються  
для Кернела вагомою складовою 
корпоративної стратегії та пріори-
тетним напрямком і у 2012 році».

Іван ПШЕНИЧНИЙ

З метою зворотного зв’язку з громадськістю та інформу-
вання про порушення фінансово-бюджетної дисципліни на 
об’єктах контролю у Держфінінспекції в області функціонує 
«телефон довіри» за номером (0352) 52-54-05.

Іншою важливою метою функціонування «телефону дові-
ри» є надання Держфінінспекцією в області у межах компе-
тенції інформаційно-консультативних послуг громадськості 
з питань здійснення фінансового контролю за дотриманням 
чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, 
використанням державного чи комунального майна.

Крім цього, Держфінінспекція в області просить інформува-
ти про факти неналежного виконання обов’язків працівника-
ми інспекції під час проведення ними контрольних заходів.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна 
дзвонити на «телефон довіри» Держфінінспекції України за 
номером (044) 425-38-18.

Прес-служба Держфінінспекції 
у Тернопільській області

Кернел зігріває українські сім’ї

Засторога

Скористайтесь 
«телефоном довіри»

Увага! Різке похолодання сприяє 
переохолодженню організму та обмо-
роженню частин тіла. Щоб уникнути 
переохолодження й обмороження, слід 
дотримуватись основних правил пове-
дінки в умовах низьких температур.

Дії при наданні першої медичної до-
помоги відрізняються в залежності від 
ступеню обмороження, стану охоло-
дження організму, віку людини та на-
явних хвороб. Першочергово необхідно 
припинити дію охолодження, зігріти кін-
цівки для відновлення кровообігу в ура-
жених холодом тканинах з метою по-
передження розвитку інфекційних 
ускладнень. Потерпілого слід направи-
ти до найближчого теплого приміщен-
ня, викликати швидку медичну допомо-
гу, зняти з нього взуття, верхній одяг. 
При обмороженні І ступеня ділянки тіла, 
що охолоджені, необхідно зігріти до 
почервоніння теплими руками, легким 
масажем, розтиранням тканиною з вов-
ни, диханням, а потім накласти ватно-
марлеву пов’язку.

Потрібно дотримуватись і правил 
профілактики переохолодження й об-
мороження: в жодному випадку не вжи-
вайте алкогольних напоїв (!); не паліть 
на морозі – паління зменшує перифе-
рійну циркуляцію крові та робить кін-
цівки більш уразливими до дії холоду; 
носіть просторий одяг – це сприяє нор-

мальній циркуляції крові (одягайтеся 
так, щоби між шарами одягу залишався 
прошарок повітря, який утримує тепло). 
Тісне взуття, відсутність устілки, бруд-
ні шкарпетки також можуть створювати 
передумови обмороження. Особливу 
увагу до взуття необхідно приділяти 
особам, в яких сильно пітніють ноги. У 
взуття необхідно вкладати теплі устілки, 
а замість бавовняних шкарпеток одя-
гати вовняні – вони поглинають вологу 
та залишають ноги сухими. Не виходь-
те на мороз без рукавичок та шалика. 
Найкращий варіант – рукавички з водо-
відштовхувальної тканини, яка не про-
пускає повітря, з хутром всередині. 
У вітряну погоду відкриті ділянки тіла 
змащуйте спеціальним кремом. Не но-
сіть на морозі металевих (у тому числі 
золотих та срібних) прикрас. Не дозво-
ляйте обмороженому місцю знову за-
мерзнути, це може призвести до більш 
значних пошкоджень.

Несвоєчасне надання допомоги під 
час обмороження може призвести до 
гангрени та втрати кінцівок! 

Якщо у вас зламалася машина на 
значній відстані від населеного пункту 
або в незнайомій місцевості, краще за-
лишатися в ній та викликати допомогу 
по телефону або чекати іншого автомо-
біля. Ховайтеся від вітру, тому що віро-
гідність обмороження зростає. На дов-

готривалу прогулянку доцільно взяти 
з собою змінні шкарпетки, рукавички і 
термос з гарячим чаєм. Перед виходом 
на мороз бажано поїсти – вам необхід-
на додаткова енергія. Слід враховувати, 
що у дітей терморегуляція ще не на-
лагоджена, а в осіб похилого віку при 
деяких хворобах порушена. Ці категорії 
найбільш піддаються обмороженню та 
переохолодженню. Пам’ятайте! Пере-
бування дитини на морозі не повинно 
перевищувати 15-20 хвилин.

Зауважте! Найкращий спосіб вийти з 
неприємної ситуації – це до неї не по-
трапляти. Якщо ви не любите екстре-
мальних відчуттів, то у великий мороз 
не виходьте з приміщення без потре-
би!

*  *  *
У Чортківському районі на 1 лютого 

ц. р. відкрито 5 пунктів обігріву: в цен-
тральній комунальній районній, Пробіж-
нянській дільничній лікарнях; у відділен-
ні центральної комунальної районної 
лікарні в смт Заводське; у примішеннях 
– філії «Чортківський автодор» по вул. 
Заводській, 2 та спортивно-технічного 
клубу по вул. Подільській, 6. У вказаних 
пунктах можна зігрітися, отримати га-
рячі напої, за потреби зателефонувати 
родичам й отримати невідкладну допо-
могу.

Борис ГУСАК,
начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій РДА

Уникайте переохолодження!

Уранці (близько 5-ї години) 24 січня дизельний потяг 
сполученням «Заліщики-Тернопіль» простував у напрям-
ку обласного центру. Зненацька машиніст потягу неподалік 
станції Ягільниця угледів людину, яка нерухомо лежала на 
рейках. Ураз подано звуковий сигнал – незнайома особа не 
зреагувала; ще мить – застосоване гальмування (слід ска-
зати, що поїзд рухався з належною швидкістю, і дозволений 
шлях гальмування – 70 м), прикро, та наїзд попередити не 
вдалося. «Метельник» – спеціальний пристрій, який прила-
штований до локомотива – зісунув людське тіло з рейок, та 
механізмом локомотива все-таки зачепило за одяг і, певна 
річ, у безвихідній ситуації протягнуло потерпілого ще кілька 
метрів… Карета швидкої допомоги поспішила вже до заліз-
ничної станції Чортків, оскільки машиніст зі своїм помічником 
тим же потягом доставили саме сюди постраждалого, який, 
на диво, був при свідомості (та у шоковому стані) й нама-
гався ще щось пояснити, не зважаючи на множинні забійні 
та рвані рани… Опісля довготривалої операції та невпинної 
боротьби за життя лікарі, на превеликий жаль, не змогли 
врятувати потерпілого (мешканця с. Ягільниця). 

Життя, на жаль, непередбачуване… Як бідолашний опи-
нився на колії, чому лежав на рейках?..  Причини трагедії 
канули у невідомість…  

Тетяна ЛяКУШ

Трагедія

Мороз не жартує!
У вівторок, 31 січня, близько 9-ї години, до приймально-

го відділення центральної комунальної районної лікарні було 
доставлено 53-річного чоловіка (без свідомості), мешканця 
с. Нагірянка. Після обстеження його стану лікарі поставили 
діагноз: загальне переохолодження, обмороження кінцівок 
(руки – до ліктів, ноги – до колін), відкритих частин голови 
(вуха, ніс, м’які тканини обличчя) ІV ступеня. Чоловік знахо-
дився у позі «боксера» – характерна поза при замерзанні 
людини, коли значно скорочуються всі м’язи. Потерпілий 
працював сторожем в одному з аграрних підприємств райо-
ну. Саме тієї ночі чоловік заступив на чергування. Та мороз 
не вщухав, пильнувати господарку вкрай холодно, і з ціллю 
зігрітися вартовий, мабуть, прийняв трішки спиртного. Та ал-
коголь не зігріває, а навпаки – притуплює всі відчуття, в тому 
числі й холоду, викликає сонливість. Ось так і сталося – за-
снув бідолаха в снігу на морозі.

На часі стан потерпілого важкий, тепер за його життя бо-
рються тернопільські лікарі першої міської лікарні, та щось 
прогнозувати ще зарано.

Смерть на колії



08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Смішний і ще сміш-
ніший
11.00 Кумири і кумирчики
11.25 Атака магії
11.50 Караоке для дорослих
12.30 Ближче до народу
13.10 Золотий гусак
13.35 Шеф-кухар країни
14.25 Біатлон. Кубок світу
15.20 Х/ф “Доля людини”
17.00 Маю честь запросити
17.45 “Щасливі долоні”
18.35 Діловий світ
19.05 Адреналін
20.40 Головний аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.35 Свої. Лія Ахеджакова

06.00 Х/ф «Десяте королів-
ство»
08.30 М/ф
09.05 Лото-Забава
10.00 М/с «Тімон і Пумба»
10.50 Дикі і смішні
11.15 Хованки
12.10 Я так живу
12.35 Шість кадрів
12.55 Х/ф «Молодята»
14.40 Х/ф «А мама краща!»
16.05 Х/ф «Дублерка»
19.30, 23.50 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.25 Т/с «Інтерни»
22.50 Світське життя

06.55 Найрозумніший
08.30 Формула кохання
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.15 Неділя з Кварталом
11.15 Т/с “Свати”
14.15 Т/с “Свати 2”
16.55 Т/с “Свати 3”
18.00 Х/ф «Сліпе щастя»
20.00 Подробиці тижня
21.00 Х/ф «Сліпе щастя»
23.00 Музична церемонія 
“ЮНА”. Церемонія нагоро-
дження
00.55 Х/ф “Ідеальний не-
знайомець”

07.10 Ера здоров`я
07.35 М/ф
07.45 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
12.00 After Live
12.25 Біатлон. Кубок світу. 
Переслідування (чол.)
13.15 Наша пісня
13.55 Обережно, модерн!
14.25 Біатлон. Кубок світу
15.20 Зелений коридор
15.30 Зимовий жарт
15.55 В гостях у Д.Гордона
16.50, 19.05 Ювілейний 
вечір Андрія Демиденка
18.35 Золотий гусак
20.50 Зворотний зв’язок
21.00 Підсумки дня
21.35 Зірки жердини
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я 
23.45 Новини Європи

06.30 М/ф «Смурфи»
07.25 Справжні лікарі 2
08.10 Світське життя
09.05 Хто там?
10.00 М/с «Тімон і Пумба»
10.50 Світ навиворіт: 
Камбоджа
11.40 Пекельна кухня 2
13.00 Голос країни 2
15.15 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 3»
16.55 Велика різниця 
по-українському
17.45 Х/ф «Кохати по-
російськи 2»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Дублерка»
23.30 Зірки в опері
00.50 Х/ф “Самотні серця”

08.25 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.45 Вирваний з натовпу
11.20 Найрозумніший
13.20 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»
15.20 Велика різниця
16.30 Пороблено в Україні
17.30 Т/с “Байки Мітяя”
20.00 Подробиці
20.30 Вечірній квартал
22.30 Х/ф “Фатальне за-
хоплення”
00.50 Подробиці

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф «Олександр 
Грін. Крим. Останні дні»
10.05 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 21.20 Діловий світ
12.25 Надвечір`я
12.55 Околиця
13.30 Біатлон. Кубок світу
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.55 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жін.)
17.25 Т/с “Ставка більша 
за життя”
18.40 Магістраль
19.00 Наша пісня
19.45 Новорічний жарт
20.40 After Live
21.15 Плюс-мінус
21.25, 22.50 Шустер-Live

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.10 Давай одружимось
11.05 Т/с «Костоправ»
13.05 Т/с «Клон 2»
14.45 Т/с “Світ Соні”
16.10 Давай одружимось
17.00, 19.30 ТСН
17.20 Шість я
20.00 Х/ф «Дублерка»
23.30 Зірки в опері

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
10.05 Т/с “На край світу”
12.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
15.20 Судові справи
16.10 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.05 Т/с “Свати”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Байки 
Мітяя»
22.35 Велика політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Книга. ua
09.55 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Аудієнція
12.50 Крок до зірок
13.35 Х/ф “Три доби після 
безсмертя”
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50, 19.00 Про головне
16.15 Х/ф “Михайло Ломо-
носов”
17.25 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.30 Нові пісні про головне 
21.30 221. Екстрений виклик
21.45 Богатирські ігри
22.25 Обережно, модерн!
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.55 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.10, 16.10 Давай одружимось
11.05, 18.35 Не бреши мені
12.05 Потойбічна Україні
13.05 Т/с «Клон 2»
14.45 Т/с “Світ Соні”
17.00, 19.30, 23.15 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф «Костоправ»

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
10.05, 20.30 Т/с “На край світу”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
15.20 Судові справи
16.10 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати”
20.00 Подробиці

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.25 На зв`язку з урядом
09.50 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Наша пісня
13.00 Зимовий жарт
13.30 Х/ф “Сто днів після 
дитинства”
15.15 Euronews
15.50, 19.00 Про головне
16.10 Х/ф “Михайло Ломо-
носов”
17.20 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.30 Магія цирку
20.20 Новорічний жарт
21.30 221. Екстрений виклик
21.55 Досвід
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

06.55 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.20, 16.10 Давай одружимось
11.15, 18.35 Не бреши мені
12.10 Гроші
13.05 Т/с «Клон 2»
14.45 Т/с “Світ Соні”
17.00, 19.30, 23.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Пекельна кухня

07.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
10.05, 20.30 Т/с “На край світу”
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
15.20 Судові справи
16.10 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати”
20.00 Подробиці

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Відкриття сесії Вер-
ховної Ради України
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
12.50 Д/ф “Звичайний фа-
шизм”         15.10 Euronews
15.40 Діловий світ
15.50 Про головне
16.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
17.20 Т/с «Ставка більша 
за життя»
19.00 Екстрений виклик. Тиждень
19.55 Новорічний жарт
21.15 Плюс-мінус
21.30 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.20, 16.10 Давай одружимось
11.15 Х/ф “Контракт на 
любов”
13.05 Т/с «Клон 2»
14.45 Т/с “Світ Соні”
17.00, 19.30, 23.35 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.35 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Міняю жінку
22.40 Гроші
23.55 Х/ф «Відкрите море»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10 З новим ранком
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара”
10.05 Т/с “На край світу”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
15.20 Судові справи
16.10 Т/с «Дар»
18.10 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «На край світу»
23.30 Д/ф «Секретні території»

15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50 Про головне
16.10 Х/ф “Михайло Ломо-
носов”
17.20 Т/с “Ставка більша 
за життя”
19.05 After Live
19.25 Нові пісні про головне
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс-мінус
21.30 221. Екстрений виклик
21.35 Світ спорту
21.55 Наше Євро
22.35 Про головне
22.55 Трійка, Кено, Секун-
да удачі
23.00 Підсумки

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 Сніданок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.15 М/с «Чіп і Дейл»
10.25 Х/ф “Щур”
13.45 Х/ф “Забута мелодія 
для флейти”
16.10 Давай 
одружимось
17.00, 19.30, 23.10 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.50 Х/ф «Кохати по-
російськи»
20.15 Т/с «Інтерни»
21.15 Х/ф «Контракт на 
любов»
23.25 Х/ф «Екзамен»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З 
новим ранком
09.10 Т/с «Люба. 
Любов»
12.00, 18.00 Новини
13.15 Т/с “Вулиці розбитих 
ліхтарів”
14.20 Сімейний суд
15.20 Судові справи
16.15 Чекай на мене
18.10 Т/с “Кровиночка”
18.55 Т/с “Свати”
20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «На край світу»
22.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів»
23.30 Позаочі
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8 лютого. Тривалість дня – 9.39. Схід – 7.23. Захід – 17.02. Іменини святкує Аркадій

ПОНЕДІЛОК
7 лютого

ВІВТОРОК
8 лютого
СЕРЕДА

9 лютого
ЧЕТВЕР

10 лютого
П`ЯТНИЦЯ

11 лютого
СУБОТА

12 лютого
НЕДІЛЯ

6 лютого

Вважати недійсними

ПОМ`ЯНІМО
Виповнюється 40 днів від дня смерті 

ГУРСьКОГО 
Ігоря Петровича.

Як важко друзів хоронить, 
Як серце плаче і болить, 
Як щемом душу огорта, яка біда! 
Ще вчора жив, ще вчора був, 
Сьогодні всіх ти нас забув, 
Пішов у вічність, в другий дім, 
Залишив в серці жаль і біль. 
Як щиро друзів ти любив, 
Як гаряче – життя. 
Недолюбив, недокохав, 
Пішов у небуття.
Людина живе стільки, скільки її пам’ятають.
Ти вічно будеш жити в нашій пам’яті.

Друзі – Максимів, Мальовані, 
Шевченко, Клекоцюк, 

Гантімурова, Починок.

Чортківська районна державна адміністра-
ція та Чортківська районна рада з глибоким су-
мом сприйняли звістку про передчасну смерть 

легендарного нашого земляка, українського поета, 
письменника, публіциста, літературознавця, право-
захисника, громадського діяча, лауреата багатьох 
літературно-мистецьких премій, серед яких і Націо-
нальна премія ім. Т.Шевченка, уродженця с. Росохач 
САПЕЛЯКА Степана Євстахійовича та висловлю-
ють щирі співчуття родині покійного й розділяють з 
нею біль непоправної втрати. 

Колектив Староягільницької загальноосвітньої 
школи І – ІІ ступенів висловлює щире співчуття вчи-
телю трудового навчання Мирославу Мар`яновичу 
Чарношу з приводу смерті його батька.

Адміністрація та колектив працівників Чортків-
ського державного медичного коледжу висловлюють 
щирі співчуття технічному працівнику коледжу Окса-
ні Ярославівні Волянській з приводу тяжкої втрати – 
смерті матері, а також рідним та близьким покійної.

Районне методоб`єднання вчителів іноземної мови 
висловлює співчуття керівнику РМО Р.І.Захарчук з 
приводу смерті її батька МЕЛЕШКА Івана Івано-
вича. Чортківське міжрайонне управління водного господарства, яке роз-

ташоване за адресою: м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 12 та займаєть-
ся наданням послуг як фізичним, так і юридичним особам з виконання 
земляних робіт екскаваторами, бульдозерами, автокраном, має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря. Концентрація забруднюючих речовин, що викидаються обладнан-
ням, перебуває в межах нормативних значень.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного наміру звертатись за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, Чортківська РДА, протягом мі-
сяця від дня публікації.

Після важкої хвороби відійшла у 
вічність дорога нам людина – ЯС-
НЕЦОВ Леонід Петрович. Та у ве-
ликому горі ми не залишилися на 
самоті. Провести покійного в остан-
ню путь допомогли, розділивши 
наш біль, багато людей. Чин похо-
рону здійснили священики Михаїл 
та Андрій Левковичі. Були поруч з 
нами і підтримали сусіди, друзі, 

знайомі, колеги по роботі покійного з АТП-1909 (ке-
рівник Михайло Васильович Зіник). Нехай Господь 
винагородить їх здоров`ям та довголіттям.

Сім`я Яснецових.

ВСЕ З ДЕРЕВИНИМагазин 
“Дерев`яні вироби”, 
який знаходиться в м. Бучач 
біля зупинки “Міський парк”, 
навпроти магазину “Європа”, 

має в продажу 
дерев`яні вироби: 

Звертатись за телефонами: 
097-454-51-35; 097-383-98-86

вагонка, плінтуси, налічники, 
паркет, підлога з різних порід 

дерев, різні оздоблювальні 
кутники, різні дерев`яні 

конструкції для будівництва 
дахів. виготовляємо лаковані 
дерев`яні двері, різні меблі.

Ціни від виробника, є знижки, 
транспортна доставка на дім.

свідоцтво про право особистої власності на  житло-
вий будинок, видане виконкомом Скородинської сіль-
ської ради народних депутатів 25 квітня 2000 р. на ім`я: 
КУЗІВ Ірина Антонівна.

книгу обліку доходів та витрат, видану ДПІ у Чорт-
ківському районі 11 квітня 1997 р. на ім`я: ПП ЧУХРІЙ 
Ольга Мирославівна.

книгу обліку доходів та витрат, видану ДПІ у Чортків-
ському районі 11 квітня 1997 р. на ім`я: ПП ЧИЛІКІНА 
Алла Олександрівна.

ПОДЯКА

ДПІ інформує

Згідно з вимогами Податкового Кодексу України, платники ПДВ щомі-
сяця в терміни, передбачені для подання податкової звітності (календар-
ний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період 
– квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у 
реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в 
електронному вигляді.

Форму і порядок ведення такого реєстру встановлено наказом ДПАУ від 
24 грудня 2010 р. за № 1002, що є чинним з 10 січня 2011 р.

Реєстрація податкових накладних платниками ПДВ – продавцями в 
Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується з 1 січня ц. р. 
для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній накладній становить 
понад 10 тисяч гривень, а також для податкових накладних, виписаних 
при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, вве-
зених на митну територію України, незалежно від розміру ПДВ.

Довідки за тел.: 2-33-59; 2-35-08.
Володимир БАЙДУЖА, 

начальник відділу інформатизації процесів 
оподаткування ДПІ у Чортківському районі

Податкові накладні потрібно реєструвати 
в Єдиному реєстрі податкових накладних

6 лютого виповнюється 
40 днів світлої пам`яті

ГУРСьКОГО Ігоря Петровича.
Лікарю! Ви були для нас щирою 

людиною, добрим батьком, мудрим 
учителем і цілим світом.

Лікарю! Пам`ятаємо ваші лагідні 
всерозуміючі очі, які  випромінюва-
ли добро, радість, співчуття;  ваше 
серце сприймало стільки людського 
болю, вміщало у себе всепрощення 

та милосердя.
Лікарю! Нехай святяться ваші лагідні музичні руки, 

що стільком стражденним принесли полегшення.
А ваша любляча, терпелива, чуйна душа... Вона 

не знала меж доброти.
Шановний друже, колего, Лікарю, світячи іншим 

– згорів сам. Ви нас покинули, і стало холодно на 
світі… Та біла голубка нашої любові, поваги і пам’яті 
летить у високу голубінь до вас.

Дякуємо за все. Пам`ятаємо. Сумуємо. Молимось 
за Царство Небесне вашій душі.

Колектив хірургічного відділу
Чортківської ЦКРЛ.
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Вітання, оголошення8

9 лютого. Тривалість дня – 9.42. Схід – 7.21. Захід – 17.04. Іменини святкує Іван

Вітання

18 січня о 1 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 885 г, 51 
см) в Ірини фичак з м. Чортків,

о 10 год. 10 хв. – дівчинка (1 кг 940 г, 46 см) 
у Лариси ЛакатОш;

21 січня о 4 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 815 г, 54 
см) у Любові МацишиН зі с. Росохач,

об 11 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 500 г, 51 см) 
у Марії Лубик зі с. Залісся,

о 22 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 640 г, 52 см) 
у Марії дуриш з м. Чортків,

о 23 год. 45 хв. – дівчинка (2 кг 770 г, 52 см) 
у тетяни стецик з м. Копичинці;

22 січня о 6 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 220 г, 
50 см) у Вікторії ПараНІч зі с. Біла,

о 7 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 300 г, 45 см) 
у Марії МатюшиН зі смт Заводське,

о 22 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 750 г, 53 см) 
у Лідії гуЛьки з м. Чортків;

23 січня о 4 год. 20 хв. – дівчинка (2 кг 715 г, 
50 см) у Наталії чуПІЛь з м. Чортків,

о 13 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 500 г, 52 см) 
в Олександри гуНьки зі с. Угринь;

24 січня о 8 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 630 г, 

53 см) в Євгенії дражНьОВськОї зі с. Горішня 
Вигнанка;

25 січня о 18 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 380 г, 
51 см) у Віри кОгут зі с. Антонів;

27 січня о 13-й год. – хлопчик (3 кг 590 г, 52 
см) у Людмили адаМ зі с. Свидова;

28 січня о 1 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 400 г, 53 
см) у світлани тихОВич зі с. Біла,

о 18 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 250 г, 51 см) 
в Ольги ПОЛьОВОї з м. Чортків,

дівчинка (3 кг 920 г, 60 см) в Ірини ЛеськІВ 
зі с. Васильківці;

29 січня о 1-й год. – дівчинка (3 кг 570 г, 52 см) 
у Наталії сОрОкОПуд зі с. Ридодуби,

о 2 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 370 г, 51 см) 
в Оксани сЛОзаНськОї зі с. Залісся,

о 10-й год. – дівчинка (3 кг 165 г, 50 см) у На-
талії буратиНськОї з м. Чортків,

о 21 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 985 г, 53 см) 
у христини сВириди зі с. Сидорів Гусятин-
ського району,

дівчинка (3 кг 490 г, 58 см) в Оксани бурОї 
зі с. Біла,

хлопчик (3 кг 490 г, 54 см) у Надії ПОгОсЯН 
з м. Чортків;

1 лютого о 7-й год. – хлопчик (2 кг 820 г, 48 см) 
у Наталії гусЯк зі с. Нагірянка.

З народженням тебе, малятко!
У Чортківському пологовому будинку 

за період з 18 січня 
по 1 лютого ц. р. народилося 

13 дівчаток і 11 хлопчиків:

Потрібен керівник на металобазу. Ви-
моги: чоловік, знання Пк, наявність авто, 
облік руху товару. резюме надсилати на 
e-mail: personal_rabota@i.ua або телефо-
нувати 067-563-53-40.

ТзОВ «БучАчАгрОхліБПрОм» 
закуповує від населення телички 

від тритижневого віку і старші; нетелі; 
молоді корови до шестирічного віку 

Ціна вища 
за закупівельну ціну на м’ясо 

Телефонуйте: (03544) 2-69-96; 
067-354-64-83; 097-232-13-80

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
кохану дружину, найкращу у світі маму, 

найулюбленішу бабусю 
Ганну Іванівну МАНДзІй 

з м. Чортків.
З Днем народження 
                                вітаєм,
Всіх земних благ Вам 
                   сповна бажаєм!
Щастя, здоров`я, 
                 гараздів без ліку,
Весняного настрою, 
                         довгого віку.
Хай доля дарує Вам 
                      щирі хвилини

І в колективі, і в колі родини.
Хай обминають Вас всякі тривоги,
Хай стеляться довгі життєві дороги,
Усмішка нехай виграє на устах,
І смутку ніколи не буде в очах.
Щоб в серці завжди була доброта
Ще довгі щасливі, веселі літа!
Хай Господь дарує Вам ласку та тепло
На многії літа, на щастя й добро!

з любов`ю – чоловік, син Андрій 
і донька Наталя, невістка Надія і зять 
Михайло та онуки Максимко, Назарчик, 

Юля, Тарасик, Соломійка 
і малесенький Андрійко.

1 лютого відзначила своє 70-річчя
Дарія йосипівна ВОйЦЕХОВСьКА,
з чим її вітають чоловік Збігнєв, син 
Владислав з сім`єю, донька Алла 

з сім`єю, внучка Юля з сім`єю, 
внучка Інна і правнучок Вадимчик.

У цей день святковий, 
                   у зимовий час,
Прийміть вітання 
                найкращі від нас:
Здоров`я хай буде міцним, 
                              як граніт,
А щастя крокує 
                  із Вами 100 літ.
Хай сонце зігріє 

                                            прийдешні літа,
І ніжна усмішка осяє уста.
Хай горе обходить Ваш дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай Ангел Вас охороняє,
Матір Божа благословляє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і щасливії літа.

Зимові білосніжні дивоквіти в дарунок 
січень сипле дорогій нам

Стефанії Антонівні САВІЦьКІй.
Ми ж хочем щирим 
               словом привітати,
Букет найкращих 
        побажань подарувати.
Мамо! Це слово 
                з променів злито, 
       скільки в ньому тепла!
Мамо, матусю, 
      як не любити рук Твоїх 

                                                    і Твого чола!
За те, що світ нам ясний дала, 
За те, що вчила нас добра,
Що лиш для нас жила й страждала, 
Що діти – вся Твоя жура.
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі, люба мамо, низький наш уклін!
Нехай душа завжди буде крилата,
Весела, щира, добра і проста.
В народі кажуть: “Час іде на осінь”,
Але ж пора ця плідна й золота!
І ми здоров`я в Бога Тобі просим 
На многії і благії літа.
Бажаєм жити довгі роки 
Без сліз, без горя, без біди,
А ми будем з Тобою разом 
Сьогодні, завтра і завжди.
Низький уклін від дітей Ольги, Богдана, 

Ірини, онуків Олега, Іванни, Ігоря, Наталії, 
Сергія, Ірини, Віктора, Мирослави, 

правнуків Ігоря, Христини, Ростислава, 
Олесі, Діани, сватів зі с. звиняч, 

Малі Чорнокінці, м. Чернівці.

Люблячого чоловіка, татуся, сина
Івана Михайловича САДЛЯКА
вітаємо з ювілеєм – 50-річчям.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли вже – 50.
Хай пахучим цвітом 
               стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч 
                           горе і біда.

Хай же будуть щастя і міцне здоров`я,
Радість і повага на многії літа.

з повагою та любов`ю – дружина 
Богданка, діти Олег та Іра, батьки.

Щиро вітаємо з ювілеєм шановну
Галину Володимирівну ЦЕПЛУ

зі с. Семаківці.
Скільки років Тобі, 
                          не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю.
Ми вітаєм із тими роками,
Що постукали в душу Твою.
Щоб здоров`я міцніло 
                    і радість квітла,
І ніколи не згасла 
                людська доброта.

Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Отож, не сумуй, журбі не здавайся,
А просто радій і всім посміхайся.
Усіх благ Тобі бажаєм
За душу людяну й просту,
Всі квіти світу ми даруєм
За добре серце й теплоту.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Попросить у Бога щасливі літа.

Колеги по роботі.

Щиро вітаємо з 45-річчям
Ганну Олексіївну ВЕЛЕБНІЦьКУ,
 яке вона відсвяткувала 2 лютого.

Хай кожен день 
    приносить тільки щастя,
Робота – насолоду і наснагу,
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
І ще здоров`я щиро зичим,
Добра і квітів, і краси,
І літ щасливих до сторіччя,
Усіх гараздів з роси й води.

Колектив працівників 
Босирівської сільської ради 

та колеги по роботі.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання з нагоди 80-річчя, 

яке вона відсвяткувала 1 лютого, 
люблячій мамі, бабусі, прабабусі

Ганні Михайлівні ПИРОЖИК
зі с. Росохач.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат.
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 80!
Не журіться, мамо, 
            що роки проходять,
І не виливайте 
               в сльози почуття.
Бо така є правда, 

                                          що літа минають,
А за ними – все наше життя.
Отож, не сумуйте, журбі не здавайтесь,
А просто радійте і всім усміхайтесь.
Спасибі Вам, мамо, за Ваше добро,
За те, що зростили, за те, що навчили,
За хліб на столі
Ми вдячні Вам, мамо, уклін до землі.

з любов`ю і повагою – доньки Ольга, 
Марія, Оксана, Іванна та син Іван 

з сім`ями, 13 онуків і 15 правнуків.

Вітаємо з ювілеєм дорогу і люблячу маму, 
бабусю, дружину

Надію Володимирівну ОПАЦьКУ
з м. Чортків.
Летять літа, 
                   мов бистрі води,
І не повернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні, 
                     що Вам уже 55.
Хай нових днів
                    ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання 
                            найщиріші

В цей світлий ювілейний день.
Здоров`я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов`ю, спокоєм і миром.
Бажаєм здоров`я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай цвіте-не в`яне із роками доля,
Нехай літ щасливих птаха накує.
Від землі Вам – сили, від води – здоров`я,
А добра від сонця хай Господь дає.

з повагою і любов`ю – син Валерій, 
невістка Оля, внук Віталик, 

син Володимир, чоловік Іван, 
сват із с. Нагірянка і вся родина.

Потрібен на роботу 
до Польщі
КУхаР (жінка) 
Житло надається

Контактний телефон: 099-728-82-11

ТзОВ “Ваврик і Компанія”
потрібен 

на постійну роботу 

економіст
Вимоги: трудовий стаж не 

менше 5-ти років
Тел.: 099-728-82-11; 
2-07-54

ГУСЯтИНСьКИЙ КОлЕДж 
тернопільського 

національного технічного 
університету 

ім. Івана Пулюя

заПрошує
íà Äåíü â³äêðèòèõ 

äâåðåé
17 лютого ц. р., у п`ятницю, 

об 11-й год. 

Дирекція та викладацький колектив 
Чортківського державного медичного 

коледжу щиро вітають з ювілеєм 
викладача коледжу 

Степана Андрійовича САВІЦьКОГО.
З почуттям щирої по-

ваги бажаємо Вам міцного 
здоров’я, бадьорості, твор-
чого натхнення та всіляких 
земних гараздів. Нехай щас-
ливою буде Ваша родина, 
а Господь примножує Ваші 
сили на многії літа!

Бажаємо, щоб завжди і в 
усьому Ви відчували надійну 

підтримку друзів, колег по роботі, тепло їхніх 
сердець і щедрість душ.

ПрОДАюТЬСЯ
приватизована земельна ділянка пл. 

0,10 га під забудову по вул. Бучацькій (район 
Золотарки). Терміново.

Тел. 067-975-64-72.

обрізний сосновий ліс (22 куб. м), довжина 
– 6 м. Ціна договірна.

Тел. 097-492-20-94.

3-кімнатна квартира в м. Чортків площею 
100 кв. м у новозбудованому будинку з 
євроремонтом. Ціна договірна.

Тел. 098-473-32-57.

3-кімнатна квартира в новобудові з 
євроремонтом і частково з меблями. Недорого.

Тел. 066-046-64-67.

2-кімнатна квартира у новозбудованому 
будинку нового планування по вул. Незалежності 
(навпроти хлібозаводу), на 2-му поверсі, загальна 
площа – 73 кв. м, гараж – 21 кв. м. 

Тел. 066-386-80-26. 

терміново помешкання по вул. Ольжича. 
Будинок зі всіма зручностями, ексклюзивна 
огорожа, впорядковане подвір`я, криниця, 
відмінний гараж, літня кухня з усім сучасним 
устаткуванням, господарські будівлі. Вмеблювання 
та все необхідне для життя ви отримаєте як 
подарунок після придбання житла.

Тел.: 3-23-48 (після 18-ї год.); 096-452-73-00.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а, на 4-му поверсі новозбудованого 
5-поверхового сучасного будинку. Є 2 балкони і 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Площа –  92 кв. 
м. Ціна договірна. 

Тел.: 096-777-76-19; 097-698-20-75.

зерно кукурудзи, сушеної, в необмеженій 
кількості.

Тел. 067-757-32-95.

Родовід

Висловлюємо щирі слова подяки 
шановному Л.С.Білику і загалом пра-
цівникам медколеджу за матеріальну і 
моральну підтримку під час організації 
похорону дорогої нам мами. Низький 
уклін Любомиру Степановичу за його гу-
манність, чуйність, доброту і надзвичай-
ну людяність. Це людина, яка не є бай-
дужою до чужої біди. Тож нехай Господь 
Бог за його доброту неодмінно винаго-
родить і його, і його родину здоров`ям та 
довголіттям.

з повагою і вдячністю – 
сім`я Волянських.

Родина Чарношів висловлює щиру подяку і 
низький уклін усім рідним, близьким, сусідам, 
знайомим за те, що прийшли і розділили 
разом з нами біль непоправної втрати най-
дорожчої нам людини – ЧАРНОША Мар`яна 
Степановича.

А також щиро дякуємо за розуміння, під-
тримку і співчуття Василю Михайловичу Ви-
слоцькому.

Добрі слова вдячності хочемо сказати пе-
дагогічному колективу Ягільницької ЗОШ І – 
ІІІ ст. та усім працівникам Староягільницької 
ЗОШ І – ІІ ст.

Нехай Господь Бог посилає всім вам силу 
і наснагу за людяність і співчуття, а Матінка 
Божа повсякчас допомагає Своєю Ласкою.

ПОДЯКИ


