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Виходить з 1939 року

Сесія районної ради Дата

Про таких у народі 
мовлять: їм спокій лише 
сниться. Саме так із впев-
неністю можна сказати 
нині про невгамовного 
Чортківського міського го-
лову – Михайла Володи-
мировича Вербіцького. І 
хоча за плечима солідний 
вік, здавалося можна вже 
і бути на заслуженому від-
починку, дбайливо займа-
тися внуками, домашньою 
господаркою, улюбленими 
справами... Та це не для нього і не про нього. На 
64–му часолітті свого життя в чергове потягло на 
мерство. Претендентів на головного війта поваж-
ного Чорткова було чимало, та й набагато молодші 
від нього втяглися у боротьбу за мерську булаву. 
І його поважне вікове кандидування для багатьох 
у їх уяві було дивним і несерйозним. Але інакше 
думав сам претендент. Врахувавши свій професій-
ний і життєвий досвід, окресливши програму роз-
витку районного центру і поліпшення життя його 
мешканців  – із цим і пішов до виборців і в кінцево-
му – переміг опонентів. І не шкодує. 

Сьогодні пан Михайло знаходиться у постійно-

му русі та пошуку вирішення міських проблем. А їх 
багато, особливо в комунальній і соціальній сфе-
рах. З цього приводу люди прискіпливо оцінюють 
діяльність міського очільника, чимало дістається 
від депутатського корпусу, самих виборців. Про-
те з впевненістю можна сказати, що його команді 
більшість щоденних справ вдається вирішувати на 
користь громади та міста. У приймальні, кабінеті 
міського голови завжди людно й гамірно. Кожного 
слід вислухати, дати пораду і допомогти. Саме за 
такими буденними клопотами постійно застаю Ми-
хайла Володимировича, коли перебуваю у служ-
бових справах. Розумію, що не завжди вдається 
вирішити задумане, особливо, коли не вистачає 
коштів, але переконаний, що чортківчани, гості 
міста за останній рік відчули й оцінили суттєві змі-
ни на користь краян, суттєвими вони будуть, упев-
нений, і в поточному році.

Шановний Михайле Володимировичу, у перед-
день Вашого славного ювілею зичу Вам добро-
тного здоров’я, невичерпного оптимізму та про-
сто людського щастя. Бажаю Вам і надалі успішно 
реалізовувати свій невгамовний оптимізм на благо 
рідного міста. Божого Вам благословення на довгі 
роки.
З шаною і повагою до Вас – Зеновій Висоцький, 

куратор району від облдержадміністрації

Принаймні такий висновок можна зробити 
після останнього пленарного засідання 
дванадцятої сесії районної ради, яке 

відбулося 10 лютого. очільника районної ради 
таки обрали з другої спроби більшістю голосів 
(56 «за») депутатського корпусу вищого органу 
місцевого самоврядування Чортківщини, однак 

новообраному голові Володимиру Заліщуку 
(на знімку справа), зваживши на пристрасті, 
що передували виборам, буде ой як нелегко, 

аби втримати більшість і забезпечити 
стабільність роботи ради у цей непростий рік 

парламентських виборів.
(Закінчення на 2-й стор.)

Є голова, але 
немає єдності

Добре слово про людину

Михайлу Вербіцькому – 65!

Порипує сніг на кільканадця-
тиградусному пекучому морозі, 
червоніють з-під снігу плоди бар-
барису, що розрісся неподалік. 
Тихо навкруги, лише гул машин 
нагадує про швидкоплинність 
сьогодення. Немолоді уже чоло-
віки неквапно сходяться до фі-
гури Божої Матері, схиленої над 
колінопреклоненим солдатом, 
мовчки обнімаються і так само 
майже безмовно стоять із похи-
леними головами біля пам`ятника 
їм же та полеглим побратимам 
спорудженого. Вони прийшли-
з`їхались із усього району з кві-
тами, лампадками, щоби віддати 
честь тим, хто не повернувся, та 
вкотре нагадати події більш ніж 
двадцятирічної давності, що змі-
нили їхню долю назавжди. 

Священики М.Левкович і В.За-
болотний за допомоги студентів 
катехитично-регентської акаде-
мії ім. Г.Хомишина відслужили 
панахиду за полеглими воїнами-
“афганцями”.

(Закінчення на 3-й стор.)

“Ми свій обов`язок виконали 
з честю!”

 15 лютого, саме 
на стрітення, чортківчани 

урочисто відзначили 
23-ю річницю виводу 

радянських військ 
із Афганістану. Захід 

відбувся біля меморіалу 
воїнам-“афганцям”, 

що по вул. копичинецькій. 
Вшанувати воїнів-
інтернаціоналістів 

прийшли голова райради 
В.Заліщук та його 

заступник Л.Хруставка, 
заступник голови  

райдержадміністрації 
І.стечишин, депутат 

обласної ради, голова 
бюджетної комісії 

облради о.стадник, інші 
високопосадовці, керівники 

підприємств та ін.
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У райдержадміністрації
Привітавши з обранням на посаду голови районної ради Во-

лодимира Заліщука і представивши його учасникам розширеної 
апаратної наради (яка відбулася 13 лютого у малому залі засі-
дань райради), голова райдержадміністрації Я.Стець у контексті 
першого питання порядку денного – про запровадження енер-
гозберігаючих технологій у закладах соціальної сфери району 
поділився враженнями від поїздки разом із заступником голови 
районної ради Л.Хруставкою на минулому тижні у Заліщицький 
район. Як відомо, останнім часом потужні фінансові ресурси у 
розвиток рідного краю вкладає відомий підприємець Д.Фірташ, 
котрий саме того дня разом із головою облдержадміністрації 
В.Хоптяном також приїхав подивитися, як освоюються його ка-
піталовкладення, і залишився задоволений побаченим.

Так, зроблено капітальний ремонт багатьох корпусів місце-
вої райлікарні, завозиться найсучасніше медичне обладнання. 
Не впізнати сьогодні й рідне село однієї з найбагатших людей 
України – відремонтовано згідно з євростандартами школу, 
спортивний зал, аналогів якому немає у нашій області, будується 
25-метровий плавальний басейн, готель, за три місяці збудовано 
будинок культури із наймодернішим освітленням та озвученням, 
відремонтовано лікарську амбулаторію, приміщення сільської 
ради тощо. Чи не найбільше зацікавило присутніх споруджен-
ня тепличного комплексу – одного з найбільших за розмірами 
в світі. Вартість проекту – близько 100 млн. доларів. Тільки роз-
митнення голландського обладнання, за словами присутнього 
на нараді начальника Головного управління агропромислового 
розвитку ОДА А.Хоми, коштуватиме 157 млн. грн. Близько 2800 
працюючих, мінімальна зарплата 600 євро, до Синькова навесні 
розпочнеться будівництво нового 25 кілометрового асфальтного 
покриття шириною 11 метрів.  До 1 вересня комплекс має бути 
зданий в експлуатацію. Тоді ж планується й приїзд на Заліщан-
щину Президента України В.Януковича, під керівництвом якого 
тут відбудеться засідання Комітету економічних реформ.

Голова райдержадміністрації Я.Стець дав доручення організу-
вати поїздку делегації Чортківщини до Заліщиків із метою пере-
йняти досвід встановлення у школах модульних котлів. Це дає 
змогу як мінімум удвічі економити бюджетні кошти на опаленні. У 
свою чергу вищезгаданий А.Хома запропонував на цьому тижні 
організувати поїздку наших аграріїв у Бучацький район, де актив-
но ведеться спорудження тваринницьких комплексів місцевим 
підприємцем П.Гадзом, також із метою перейняти досвід сусідів, 
аби розвивати дану галузь на Чортківщині.

На нараді було розглянуто й ряд інших питань. Зокрема, про 
стан виконання протокольних доручень голів обласної та ра-
йонної державних адміністрацій (інформувала завідуюча секто-
ром контролю апарату РДА Л.Мельник); про роботу закріплених 
щодо реалізації планів соціально-культурного розвитку в на-
селених пунктах району (інформували І.Стечишин – заступник 
голови райдержадміністрації; І.Бабій – начальник управління аг-
ропромислового розвитку РДА; В.Корнак – начальник служби у 
справах дітей РДА; Г.Мостовик – начальник управління економіки 
РДА; Л.Дамарацька – директор територіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського  
району.

Не могли оминути увагою учасники зібрання й питання роботи 
об’єктів соціального обслуговування населення в умовах різкого 
зниження температури (інформували Б.Гусак – начальник відділу 
з питань надзвичайних ситуацій РДА, В.Закалов – начальник РВ 
ГУ МНС України в Тернопільській області).

Йшлося на нараді й про перспективи розвитку садівництва, 
виконання бюджету району, боротьбу з корупцією, розвиток інф-
раструктури краю тощо.

Любомир ГАБРУський

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Заступник голови районної ради Любо-
мир Хруставка, котрий відкрив роботу пле-
нарного засідання, повідомив про присут-
ність у сесійній залі 85-ти депутатів (потім 
підійшов ще один – 86-й). Пізніше хтось із 
депутатів скаже, мовляв, влада залякала 
трьох «бійців» із команди підписантів угоди 
про спільні дії об’єднаної опозиції («Сво-
боди», «Фронту Змін» і «Батьківщини»), 
яких недорахувалися після попереднього 
пленарного засідання. Не приїхали на під-
тримку кандидатів й деякі народні депутати 
України, як дехто перед цим пророкував. 
Отож, одразу без «розминки» приступили 
до висунення кандидатур.

Голова фракції «Батьківщина» у райраді 
Віктор Шепета, що першим попросився до 
мікрофона, був лаконічним: три фракції – 
«Батьківщина», «Свобода» і «Фронт Змін» 
– повторно висувають на посаду голови 
районної ради кандидатуру Марії Горбаль.

Тоді колишній голова районної ради 
депутат Роман Чортківський з трибуни 
заявив, що фракція «Нашої України», за-
ручившись підтримкою інших фракцій та 
депутатських груп – зокрема, Української 
Народної Партії, Народного Руху України, 
зібравши понад 50 підписів депутатів, теж 
повторно висуває кандидатуру Володими-
ра Заліщука.

Більше пропозицій не надходило. (Ма-
буть, вирішили прихильники обидвох ви-
суванців знову спробувати розіграти попе-
редню партію, адже для перемоги першій 
кандидатурі не вистачило всього трьох го-
лосів, а В.Заліщуку й того менше – двох).

Перед тим, як знову згідно з регламен-
том надати слово кандидатам, головуючий 
на засіданні оголосив, що у відповідь на 
звернення трьох опозиційних фракцій у 
районній раді – «Батьківщини», «Свободи» 
і «Фронту Змін» про спільні дії та прохання 
до інших приєднуватися, свою згоду по-
ставити підпис під цим документом також 
висловили «Наша Україна», УНП і Народ-
ний Рух, однак із застереженням щодо ви-
сунення на посаду голови райради єдино-
го узгодженого кандидата – М.Горбаль. (Із 
повним текстом угоди можна ознайомити-
ся нижче). Таким чином, дана угода пере-
творилася з три- на шестисторонню.

Марія Горбаль, як і личить колишній учи-
тельці, говорила красномовно. Передусім 
висловила подяку тим колегам по депутат-
ському кріслу, котрі підтримали її на попе-
редньому пленарному засіданні. «Рік тому 
ми взяли кредит довіри у виборців, котрі 
повірили, що ми можемо бути сильними, 
що ми їх не зрадимо, не поставимо влас-
ні інтереси вище районних… Зміна сти-
лю роботи ради, координація цієї роботи 
відповідно до потреб району, створення 
програм не за шаблоном, який спускають 
зверху, а шляхом спільного обговорення, 
участь у всеукраїнських проектах і гран-
тах, розподіл вільного залишку бюджетних 
коштів, сприяння чесним і прозорим вибо-
рам – ось що ми повинні їм гарантувати... 
Я переконана, цих змін хочуть усі!», – під-

креслила кандидат.
«Багато говорити не буду, адже я госпо-

дарник, а не політик, – зазначив у перших 
своїх словах В.Заліщук. – На попередньо-
му засіданні сесії усі мали нагоду озна-
йомитися з моєю програмою. Додам, що 
готовий працювати з усіма депутатами на 
благо Чортківщини. Основне для мене – 
соціально-економічний розвиток району і 
стабільність в районній раді…

Щодо моєї політичної позиції (у відповідь 
на запитання депутата В.Шепети – Авт.), 
з 2004 року ні до якої партії, крім «Нашої 
України», я не входив. Угода підписана, 
підтримую і буду підтримувати більшість», 
– заявив кандидат.

Тон депутатським виступам на під-
тримку кандидатів задав позафракційний 
депутат Михайло Чорній, котрий зачитав 
звернення Чортківської районної ради па-
тріотичної спілки учасників афганської ві-
йни на підтримку Володимира Заліщука. 
На противагу йому найповажніший за ві-
ком народний обранець району Михайло 
Кіт закликав усіх своїх колег голосувати 
за жінку – М.Горбаль. Так і сказав: «Жінка 
врятує світ!». 

Депутат Марія Мочульна від імені Кон-
гресу Українських Націоналістів заявила, 
що КУН не буде підтримувати ні «Нашої 
України», ні «Батьківщини», але солідарний 
з пані Горбаль, котра пропонує зміни.

Голова найчисельнішої фракції  у райра-
ді «Наша Україна» Дмитро Михайлецький 
зізнався, що не планував виступати, од-
нак його дивують подвійні стандарти, які 
лунають з уст окремих депутатів. «Наша 
фракція, – заявив він офіційно, – нікого не 
зраджувала, нікого не підкупляла, не об-
мовляла, як це робили наші опоненти».

Голова фракції ВО «Свобода» Володи-
мир Грушецький відкинув ці звинувачення, 
мовляв, ні він, ні депутати-«свободівці» ні 
до кого не їздили, нікого не переконували. 
Але, на його думку, переконання – набага-
то кращий метод ніж тиск влади на окре-
мих депутатів. У своїй промові він дійшов 
до того, що запропонував В.Заліщуку на-
віть зняти свою кандидатуру. 

Депутат Віра Дмитрів («Наша Україна») 
також підтвердила, що до неї додому при-
ходила «авторитетна людина у селищі За-
водському» переконувати змінити свою 
думку, однак отримала відсіч, почувши 
тверду позицію відносно В.Заліщука.

Володимир Стаюра, один із трьох при-
сутніх на сесії депутатів обласної ради, 
звернувся до залу мислити куди глобаль-
нішими масштабами. Сьогодні, сказав він, 
мова йде не про Чортківський район, на 
кону вся Україна! Ми повинні продемон-
струвати на прикладі Чортківщини, що мо-
жемо об`єднатися, що у нас немає «трьох 
гетьманів». 

Депутата обласної ради Олександра 
Стадника також зачепила за живе мова 
про звинувачення один одного у зраді, 
позакулісних інтригах тощо: «Споконвіків 
було так: фракція, яка має більшість, пре-
тендує на посаду голови районної ради, і 
довкола неї треба об’єднуватися». 

Присутній на сесії заступник голови об-
лдержадміністрації Петро Гоч (за розподі-
лом обов’язків він відповідає за роботу з 
районними радами) як представник влади 
офіційно заявив, що остання не має жод-
ного кандидата на виборах. Провладними, 
з його слів, є і пані Горбаль, і пан Заліщук, 
адже хто б не став головою райради, йому 
доведеться працювати у правовому полі 
Української держави. Ніякого тиску з боку 
влади ні на кого не було і не буде. Якщо ми 
матимемо виважену Чортківську районну 
раду, коли буде нормальна співпраця між 
райдержадміністрацією і районною радою 
– тільки за цих умов можна говорити про 
будь-який поступ вперед. 

Мабуть, обговорення кандидатур трива-
ло б ще довго, коли б хтось із задніх депу-
татських рядів не кинув репліку поставити 
крапку, на чому й зійшлися.

Отож, заступник голови районної ради 
Л.Хруставка озвучив, що до виборчого 
бюлетеня буде внесено в алфавітному по-
рядку прізвища двох кандидатур, як і попе-
реднього разу. Голова лічильної комісії де-
путат Микола Андрусик ще раз ознайомив 
присутніх із порядком таємного голосуван-
ня і перед тим, як головуючий оголосив пе-
рерву для підготовки бюлетенів, депутати 
привітали великим букетом троянд свого 
колегу Степана Савіцького (депутатська 
група НРУ) з днем народження.

З півгодини зайняло саме голосування, 
а вже за підрахунком голосів могла просте-
жити вся зала, що на деякий час поринула 
в тишу. Голова лічильної комісії озвучував 
прізвище внесеного кандидата у виборчо-
му бюлетені, навпроти якого стояла відпо-
відна відмітка, і коли слово «Заліщук» про-
звучало у сорок шостий раз, частина залу 
зірвалася бурхливими оплесками, а який 
панував настрій у той момент у протилеж-
ному таборі – неважко здогадатися. 

Отож, головою Чортківської районної 
ради за підсумками голосування (56 голо-
сів «за») став Володимир Заліщук. Марія 
Горбаль набрала 28 голосів підтримки, 
один бюлетень виявився зіпсованим, один 
депутат не підтримав жодної кандидатури. 
Новообраному голові присвоєно відповідно 
до законодавства п’ятий ранг державного 
службовця. Традиційні у таких випадках 
квіти і слова вітань – від голови райдер-
жадміністрації, депутата районної ради 
Ярослава Стеця; від імені сільських голів. 
На цій приємній ноті дванадцята сесія ра-
йонної ради завершила свою роботу.

Любомир ГАБРУський
Фото ореста ЛиЖЕЧки     

Ми, керівники депутатських фракцій у Чортківській районній 
раді від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Політичної Пар-
тії «Фронт Змін» та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», з 
огляду на Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції України, під-
писаної 22 січня 2012 року в місті Києві, заявляємо про зосеред-
ження таких дій у Чортківському районі Тернопільської області за-
ради повалення антинародного режиму, відновлення справжнього 
народовладдя та захисту демократичних засад.

Метою об’єднання наших зусиль є:
– спільне відстоювання інтересів жителів Чортківського району;
– недопущення нехтування національними цінностями та тра-

диціями;
– недопущення ліквідації закладів соціальної сфери, шкіл, ліка-

рень, розбазарювання землі в ході псевдореформ;
– спільне напрацювати якісних та корисних для людей проектів 

рішень Чортківської районної ради та інших органів місцевого са-
моврядування району;

– піднесення ролі територіальних громад у політичному, еконо-
мічному, соціальному та суспільному житті району.

Заявляємо, що спільні дії розпочинаємо з узгодження та фор-
мування керівного складу Чортківської районної ради, обрання 
Марії Горбаль на посаду голови Чортківської районної ради шос-

того скликання. У подальшому скоординовуємо дії, спрямовані на 
забезпечення підготовки і проведення чесних виборів народних 
депутатів України, встановлення їх правдивих результатів, недо-
пущення фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення 
громадян.

Ми наголошуємо, що єдиним опонентом для Об’єднаної опози-
ції є чинний режим і ті політичні сили, які його уособлюють. Тому 
ми відмовляємось від публічної взаємної критики та декларуємо 
принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання між усіма опо-
зиційними політичними силами.

З метою консолідації демократичних сил закликаємо всіх, хто 
здатний протистояти режиму Януковича, підтримати нашу ініціа-
тиву та діяти спільно.

Тільки разом ми зможемо досягти спільної мети – побороти 
диктатуру і побудувати справедливу та заможну країну!

Закликаємо усі політичні партії демократичного спрямування 
приєднатися до цієї угоди!

26 січня 2012 року

керівник фракції Во «свобода»   Володимир ГРУшЕцький 
керівник фракції ПП «Фронт Змін»      Михайло оПиХАний 
керівник фракції Во «Батьківщина»             Віктор шЕПЕтА

Ми, керівники депутатських фракцій «Наша Україна», Українська Народна Партія та депутатської групи Народний Рух 
України, розглянувши Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції у Чортківському районі, озвучену на сесії Чортківської ра-
йонної ради 31 січня 2012 року, заявляємо про підтримку та зосередження спільних дій у Чортківському районі з метою 
об’єднання наших зусиль, передбачених угодою, за винятком пункту «обрання Марії Горбаль на посаду голови Чортків-
ської районної ради шостого скликання».

Вважаємо, що даний вислів слід замінити наступними словами «обрання узгодженої учасниками Угоди кандидатури на 
посаду голови Чортківської районної ради».

3 лютого 2012 р.
керівник фракції «наша Україна»                                                                                    Дмитро МиХАйЛЕцький
керівник фракції Української народної Партії                                                                                  Ігор ВЕЛиГАн 
керівник депутатської групи народний Рух України                                                                      тетяна ЯБЛонь 

Заява
Угода про спільні дії Об’єднаної опозиції у Чортківському районі

Є голова, але немає єдності

ЗАЛІЩУК Володимир Васильович, наро-
дився 7 листопада 1965 р. у с. Колиндяни. 
Закінчив Кам`янець-Подільський сільсько-
господарський інститут, здобувши спе-
ціальність «вчений-агроном». Працював 
агрономом по захисту рослин колгоспу 
«Іскра», головним агрономом ААГ «Колин-
дянське», з 2000 р. по даний час був ди-
ректором ПАП «Нічлава». Одружений, має 
дві доньки. Проживає в с. Колиндяни. Член 
політичної партії «Наша Україна».Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 ве-

ресня 2011 року за № 878 «Про здійснення розрахунків за прода-
ні товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіж-
них засобів» передбачено здійснити повне переведення суб’єктів 
господарювання (у тому числі суб’єктів малого підприємництва) 
у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг у населе-
них пунктах із чисельністю населення від 25 до 100 тисяч – до 31 
грудня 2011 року.

Відповідальність за порушення правил торгівлі передбачена 
статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, якою встановлено, що порушення працівниками торгівлі, 
громадського харчування та сфери послуг правил торгівлі тягне 
за собою накладення на порушника штрафу від 1 до 10 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. Аналогічні дії, вчинені 
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стяг-
ненню за такі ж порушення, тягне за собою накладення штрафу 
від 5 до 27 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Галина МостоВик, 
начальник управління економіки 

райдержадміністрації

Управління економіки інформує
До відома суб’єктів 

господарювання району!



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

“Сьогодні ми з вами відзначаємо велике 
релігійне свято – Стрітення Господнє, його 
називають днем сповненого обов`язку. І 
символічно, що саме у цей день закінчилося 
жахіття війни для воїнів-інтернаціоналістів, 

які гідно виконали покладені перед ними 
завдання. Представники їх сьогодні стоять 
отут, поруч з нами. Берімо з них приклад, 
сповняймо свої обов`язки на займаних по-
садах, робочих місцях достойно, справед-
ливо”, – закликали священнослужителі при-
сутніх, водночас просячи Всевишнього, щоб 
більше жодне покоління українців не пізнало 
воєнних страхіть. 

 Подякував за мужність, яку колишні воїни-
інтернаціоналісти проявляли щомиті на чужій 
землі і з якою защораз переносять незгоди 

сьогодення, активно реагуючи на процеси 
у суспільстві, та побажав усіх гараздів від 
імені голів райдержадміністрації та райради 
І.Стечишин. Історичних відомостей почерп-
нули ті, що зібралися на урочистості, з ви-
ступу голови районної патріотичної спілки 
воїнів-“афганців” М.Заблоцького. Опісля 

ведуча дійства О.Кашуба надала слово ра-
йонному військовому комісару підполков-
нику Л.Підручному, котрий привітав побра-
тимів (бо й сам спізнав афганського пекла) 
із річницею виведення радянських військ з 
Афганістану, де служило близько двох тисяч 
земляків з Тернопільщини. “Ми не прине-
сли тій землі ні миру, ні злагоди, але свій 
обов`язок виконали з честю”, – сказав ви-
ступаючий. А також полковник виконав при-
ємну місію – вручив Білівському сільському 
голові В.Шматьку погони лейтенанта згід-

но із наказом Міністерства оборони Украї-
ни. Поклавши квіти до підніжжя меморіалу, 
В.Шматько розповів про вшанування своїх 
односельців – воїнів-інтернаціоналістів, які  
служили у тій далекій гірській країні. Їх у 
Білій нараховується аж 22, один живим до-
дому не повернувся... Сільський голова ви-

словив бажання видати книжку, де були б 
записані як частина історії села і спогади 
очевидців-учасників тих воєнних дій, “із уст 
в уста, без перекручування фактів”. Депутат 
райради, учасник бойових дій в Афганістані 
М.Чорній згадував у своєму виступі часи по-
вернення до рідного краю, а також зробив 
певний аналіз сьогоднішнього становища 
“афганців”, більшість з яких у силу різних 
обставин виживає лише на мізерні пільги, 
але і ті держава хоче відібрати.

Виступав і директор державного медич-

ного коледжу Л.Білик, котрий повідомив про 
те, що своєму співробітнику, колишньому 
воїну-“афганцю” С.Федорціву надає з наго-
ди річниці премію у розмірі місячного окла-
ду, й запросив інших керівників теж подати 
ближньому руку допомоги.

Я.Журба, директор заводу “Агромаш” і 
водночас представник благодійного фонду 
“Україна – свята родина”, вручив “афганцям” 
запрошення на фестиваль мистецтв, що відбу-
деться у Тернополі 25-26 лютого, окрім того, 
від імені голови фонду І.Матієшина передав 
певну суму грошей батькам загиблих воїнів. 

Заслухали присутні й виступ голови ра-

йонного відділу Всеукраїнського об`єднання 
ветеранів С.Шевчука. Від імені усіх солдат-
ських матерів виступила С.Дмітрієва, мати 
загиблого воїна-“афганця”.

Полеглих на афганській землі було вшано-
вано хвилиною мовчання та покладено квіти 
й свічки до пам`ятника.

Музичний супровід урочистостей забез-
печив відділ культури і туризму РДА, зокре-
ма О.Морозюк та Н.Грубенюк.

оксана сВистУн
Фото ореста ЛиЖЕЧки

(Закінчення. Поч. у № 7 (8343) 
від 10 лютого ц. р.)

– У дні прийому громадян до Вас звер-
талися сотні людей з проханням поспри-
яти у виготовленні дозвільних документів 
для встановлення індивідуального опален-
ня. тим не менше, як твердять спеціаліс-
ти,  відмова від централізованого і пере-
хід до автономного опалення не вирішить 
цю болісну для всієї держави житлово-
комунальну проблему. А яка Ваша думка з 
цього приводу?

– До 2009 року діяли різні тарифи на газ. 
Для населення тариф був найдешевший і для 
економіки країни дотаційний. Конкретно у цей 
період перехід на автономне опалення до-
зволяв громадянам значно економити кошти. 
Крім того, треба згадати нормативну базу того 
часу. Держава відмовилася від управління сис-
темою теплопостачання і переклала функції з 
її модернізації на місцеві органи самовряду-
вання. Держава гарантувала низькі тарифи на 
газ, а обов’язок дотувати комунальне госпо-
дарство переклала на місцеві бюджети. Тому 
органи місцевого самоврядування, не маючи 
достатніх коштів для модернізації системи 
теплопостачання і не володіючи достатніми 
знаннями у цій галузі, пішли простішим попу-
лістським шляхом – дали можливість кожному 
встановити домашній котел. Подібне рішення, 
можливо, було виправдане в тих умовах.

Сьогодні тарифи на газ ростуть, а євроінте-
граційні процеси передбачають ліквідацію не-
ринкових методів формування цінової політики 
на комунальні послуги. Цей процес вже відчув 
кожен власник автономного опалення. Сис-
тема потребує модернізації, але автономне 
опалення не створює передумов для впрова-
дження альтернативних форм теплозабезпе-
чення. Крім того, використання газу в побуті є 
де-факто небезпечним.

У даних умовах, на мій погляд, необхідно 
провести якісний енергоаудит міста, інвен-
таризувати діючі і законсервовані об’єкти та 
форми теплопостачання. На основі цих даних 
розробити паспорт теплопостачання міста, 
окремих мікрорайонів і окремих будинків. По-
тім ще завершити створення ОСББ та створи-
ти у державі дієву програму фінансування мо-
дернізації системи теплопостачання. І головне 
правило: ніколи не відходити від затверджено-
го паспорта теплопостачання, не робити ви-
нятків і відмовитися від політичного популізму 

в цьому питанні.
– Після повені 2008 року багато хто з міс-

цевих політиків бездоказово звинувачував 
держадміністрацію у нецільовому викорис-
танні, а то й привласнені виділених держа-
вою коштів на ліквідацію наслідків стихії. А 
як все відбувалося насправді?

– Критикувати у нас є кому, тільки працюва-
ти ніхто не хоче. Проте це була найбільша за 
останні 35 років повінь такого масштабу. Але 
завдяки нестандартним рішенням ми опера-
тивно вивезли людей із зони небезпеки,  нада-
ли їм тимчасове житло, забезпечили населені 
пункти питною водою та продуктами харчуван-
ня. Той факт, що на постраждалих від стихії 
територіях не було зафіксовано росту захво-
рюваності, не виявлено жодного випадку ін-
фекційних хвороб, говорить про ефективність 
прийнятих рішень. За п’ять місяців відновили 
дороги, відремонтували школи, садки та інші 
об’єкти соціальної інфраструктури населених 
пунктів. Також за дорученням Кабінету Міні-
стрів було внесено пропозиції щодо протипа-
водкової програми «Дністер». Але вибори пре-
зидента відклали цей проект у далеку шухляду 
і його доля невідома.

Вважаю, що більше неготовими до стихій-
ного лиха виявилися центральні органи влади. 
Облдержадміністрація координувала свої дії з 
сімома всеукраїнськими відомствами, кожне 
з яких вимагало безліч непотрібної їм інфор-
мації. А ще відбувалися постійні перевірки за 
участю правоохоронних та контролюючих ор-
ганів. Тому й доводилося більше часу витра-
чати на непотрібну «писанину», ніж займатися 
конкретною роботою.

Та й часті приїзди перших осіб заважали. 
Приїдуть, наобіцяють людям усе, що ті про-
сять, і поїдуть. А ти потім думай, що з тим усім 
робити – щоб і обіцянки виконати, і закон не 
порушити...

– Юрію Васильовичу, саме у період Ва-
шої діяльності на посаді голови тоДА впер-
ше в історії держави відбулися перевибори 
до обласної ради.

– Конфлікт між БЮТ та «Нашою Україною» в 
області виник винятково з вини депутатів, об-
раних за списком «Нашої України», але які вже 
на першій сесії перейшли до БЮТу. І хоча суд 
позбавив їх повноважень, та не бажаючи вико-
нати це рішення БЮТ, маючи більшість, майже 
рік блокував роботу обласної ради. Наближав-
ся процес формування бюджету області, але 

консенсусу в раді так і не знайшли. Натомість 
неприйняття основного фінансового докумен-
та неминуче призвело б до невиконання плану 
соціально-екомічного розвитку регіону та зри-
ву фінансування бюджетних установ. Оскільки 
усі компромісні засоби для врегулювання кон-
флікту були вичерпані, а прокурор області, не 
бажаючи псувати стосунки з БЮТ, зайняв ви-
чікувальну позицію, я звернувся до Верховної 
Ради України з проханням розпустити обласну 
раду і призначити дочасні вибори. Після цього 
детально і аргументовано пояснив свою пози-
цію голові ВРУ, керівникам фракцій, доповідав 
на профільному комітеті і всі зрозуміли, що 
розпуск ради – це крайній, але у цій ситуації 
єдиний спосіб вирішити конфлікт.

Скажу відверто, тоді у можливість проведен-
ня дочасних виборів ще мало хто й вірив, а тим 
паче, що керівництво БЮТ, лідер якого на той 
час очолювала уряд країни, вжило усі заходи 
тиску як на мене, так і на депутатів Верховної 
Ради. Питання двічі розглядав український 
парламент. Спочатку депутати проголосували 
за проведення дочасних виборів. Їх підтрима-
ли і бютівці. Але коли вони вивчили ситуацію 
в області і побачили низький рівень довіри 
тернополян до місцевого керівництва партії, 
парламентська фракція БЮТу протягнула по-
станову про скасування проведення дочасних 
виборів. Як сказав філософ: «Якщо вибори 
можуть щось змінити – їх треба скасувати». 
Остаточну крапку в цій справі поставив суд і 
дочасні вибори все ж відбулися. 

– Президентські вибори 2009 року 
– і до влади прийшла нова команда 
управлінців…

– Певною мірою я був радий, що усе скінчи-
лося. Адже шість років – з 2003 по 2009 рік я 
жодного разу не був у відпустці. У Тернополі, 
щоб завоювати довіру тернополян, доводило-
ся багато працювати. Навіть місцеві журналіс-
ти визнавали, що в адміністрації після дев’ятої 
години вечора працює лише «сьомий поверх». 
В певному сенсі роботою я компенсовував від-
сутність особистого життя. Тому, коли отримав 
Указ про звільнення, не вагаючись поїхав від-
почивати. У цей час відбувалася комплексна 
перевірка роботи ОДА за участю СБУ, проку-
ратури, КРУ. Але я був спокійний і впевнений, 
що зловживань та інших порушень чинного за-
конодавства не допустив. Навіть перевіряючі 
були здивовані, що за три роки роботи я не 
роздав жодної сотки державної землі, окрім не 

більше 2 гектарів, переданих в оренду власни-
кам об’єктів нерухомості, що знаходились на 
цих ділянках. І це в той час, коли вартість землі 
була на піку максимальної ціни, коли на цьому 
багато хто «сколотив» собі капітал.

У червні 2010 року мене запросили на роз-
мову в Адміністрацію Президента України. 
Приємно було почути, що попри політично 
різні позиції результатами роботи очолюва-
ної мною облдержадміністрації були задо-
волені. Але приймати запрошення на роботу 
не поспішав. «Підкупила» пропозиція очолити 
напрямок розвитку інвестиційної політики в 
Київській області. Це те, що мені подобалося, 
де у мене залишалося нереалізованими бага-
то ідей і пропозицій ще з попередньої роботи. 
Тим паче, що інвестиційний потенціал Терно-
пільської не витримує жодного порівняння з 
можливостями Київської області. Але найголо-
вніше – цей напрямок не мав жодного відно-
шення до політики. Та коли після призначення 
прочитав розпорядження про розподіл повно-
важень між заступниками голови, де жодним 
словом не йшлося про інвестиційну сферу, 
думку про деякі речі змінив кардинально...

Змінив думки, але незмінною та монолітною 
залишається моя громадянська позиція, моє 
прагнення допомагати людям, де б і на якій 
посаді не працював.

Юрко снІГУР
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Голова Тернопільської ОДА у 2007 – 2009 роках 
Юрій ЧижМАрь: «Коли влада проявляє силу – ми її 
боїмося, коли вона дає свободу – ми її зневажаємо»

“Ми свій обов`язок виконали 
з честю!”
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Духовне Претензійно

Хто проходив повз нашу «багато-
страждальну» будову в самому цен-
трі Чорткова, яка у минулому була 
одним із «вогнищ культури» міста 
й району та носила високе звання 
«Кінотеатр «Мир», не одразу помі-
тив камінь, вкопаний в одну з клумб 
навпроти входу до колишнього куль-
турного осередку «найважливішого з 
мистецтв», із написом: «За велінням 
громади міста тут буде встановле-
но монументальний образ Покрови 
Божої Матері. Меценат Василь Чу-
бак». Хто такий пан Чубак, до пев-
ного часу не знали мешканці району 
й міста. З напису лише зрозуміло, 
що – меценат. Або ж є таким, яким 
сам себе вважає. Якщо коротко, то 
це – власник найбільшого в Західній 
Україні торговельно-розважального 
центру «Подоляни», що у Тернопо-
лі, в минулому – кандидат на посаду 
мера Тернополя, кум теперішнього і 
попереднього тернопільських мерів. 

Наскільки мені відомо з джерел, 
які заслуговують на довіру, жодно-
го освячення та офіційного рішення 
щодо встановлення «образу» в най-

ближчій перспективі (перед вибо-
рами до Верховної Ради) не було і 
немає. То хто ж «підставляє» гро-
маду, вирішує за неї та спекулює її 
«велінням»? Ну майже як в тій казці: 
«За щучим велінням, за моїм хотін-
ням». Але й це ще не все «щастя», 
яке пан меценат збирається звали-
ти на голови замучених виборами 
чортків’ян. «Ми тепер ведемо пере-
говори як з керівництвом міста, так і 
району про те, щоби побудувати там 
потужну (! – О.К.) шкарпеткову фа-
брику. Усі умови для реалізації цього 
проекту є, як є й історія – колись там 
була фабрика, хоча й швейна» («Екс-
прес» від 22-29 серпня 2011 р.). 

І справді – чому б ні! Нью-Васюки 
з Остапом Бендером відпочивають! 
Давно настав час відродити хоча б 
одне із занедбаних і розвалених під-
приємств міста, якими воно слави-
лось у часи есесесеру! Та ось, ма-
ючи на пам’яті сумний досвід щодо 
напівфантастичних і просто фантас-
тичних обіцянок кандидатів, щось не 
зовсім віриться в «прожекти» меце-
ната. А точніше, зовсім не вірить-
ся. Знаючи, що римо-католицька 
громада міста і району аж ніяк не 
дозволить здійснення цього «мега-
прожекту» мецената в приміщенні, 
яке колись, до антирелігійної істерії 
в кінці 1950-х – початку 1960-х, на-
лежало їй. 

Що ж до самого напису, то при 

уважному його прочитанні він викли-
кає щонайменше подив. По-перше, 
виникає цілком закономірне запи-
тання: «Коли, яка саме громада і 
якого міста «веліла встановити» цей 
«монументальний образ»?». Склада-
ється враження, що наша громада 
десь загубилась у просторі або живе 
у паралельному світі в «задзеркаллі». 
По-друге, не зовсім зрозуміло, яким 
це способом пан меценат збираєть-
ся встановлювати «образ Покрови 
Божої Матері». Можна встановити, 
наприклад, фігуру Матері Божої. Але 
ж як «встановити образ Покрови»? 
Та хто зараз в суєті-суєт звертає 
увагу на такі філологічні «дрібниці»? 

Одразу хочу заспокоїти піар-
бригаду «головного подолянина» 
західного регіону нашої країни, яка 
денно і нощно моніторить ситуацію 
і пресу, зокрема, у виборчому окру-
зі, де проживають його потенційні 
виборці: «Моя критична інвектива 
аж ніяк не зашкодить його пози-
тивному іміджу мецената і патріота, 
який уважно споглядає з біґбордів 
на спраглого до виборів обивателя 

міста, позаяк по-
тенційний електо-
рат пана Чубака 
не читає газети 
– йому достатньо 
того, «чим його 
начинить», як ка-
зав колись Козьма Прутков, теле-
бачення з його «шустрик-шоу», всю-
дисущими мєнтами та мильними 
операми з гламурними «мальчікамі і 
дєвочками», які «мігрують» з одного 
телеканалу на інший». Враховуючи 
той факт, що в нашій області (і Чорт-
ківський район у цьому відношенні 
– не виняток) проживає переважно 
сільське населення з його все ще 
колгоспно-совковим менталітетом, 
передвиборчі «приманки» на кшталт 
«УПА плекалась на Поділлі» та «мо-
нументальні убрази» для нього пе-
реконливіші та безвідмовніші, ніж 
АК-47. А якщо ще й пообіцяти кож-
ному виборцю по дармовій шкар-
петці з нової потужної шкарпеткової 
мегафабрики, то його голос можна 
брати, як кажуть, голими руками. 

Все це, здавалось би, не має 
жодного значення для суспільно-
політичного життя міста і його жи-
телів. Більшість чортків’ян в суєті 
буденних справ і не знає чи не чула 
про високоморальний задум потен-
ційного кандидата в нардепи. Але 
тут виникає «цікаве» запитання: «А 
що, як всі VIP-кандидати захочуть 

«ощасливити» наше місто образами-
фігурами та ще й невідомо якої (бо 
ж ніхто навіть макета чи ескізу не 
бачив!) естетичної якості?». Може 
й місця всім не вистачити! Ми вже 
маємо один «шедевр» дуже сумнів-
ної естетичної якості, який більше 
нагадує караваджівську «Медузу 
Ґорґону», ніж ангела, у виконанні за-
їжджого столичного Хлєстакова від 
«гіпсобетонного» мистецтва і футбо-
лу (раніше він ганяв м’яча «творчи-
ми» просторами, обмеженими фут-
больним полем), який за «творчим 
пошуком» і «провокацією» (ну чим 
не ще один Сальвадор Далі «місце-
вого розливу»!), схоже, приховував 
свій несмак і антиестетику. Як на-
писала одна тернопільська газета, 
цей «бетонний ангел, виконаний у 
стилі бароко, нічим не поступається 
скульптурам епохи Відродження». 
Ті ж, хто може адекватно і безпри-
страсно оцінити такі псевдошедев-
ри, називають їх досить простим і 
точним словом «халтура», а для ав-
тора компліментарної статті, який 
ще й Відродження «притягнув» до 
того ангела за вуха, він – «у стилі 
бароко» (?! – О.К.). 

Я б запропонував нашим потенцій-
ним кандидатам у нардепи замовити 
універсальну скульптурну компози-
цію «Мадонна Передвиборча», точні 
копії якої можна було б встановити 
перед кожною виборчою дільницею. 
У такому випадку ніхто, принаймні, 
не запідозрить їх у підкупі «непідкуп-
них» виборців. 

І нарешті останнє за порядком, 
але аж ніяк не за значенням. Оскіль-
ки депутати, зокрема міської ради, 
є представниками громади, в тому 
числі й мене, як громадянина, то 
звертаюсь до них із проханням при-
йняти «важке» рішення щодо де-
монтажу отого «каменю спотикан-
ня», або ж встановлення ще одного 
монументального шедевра в центрі 
Чорткова. Отоді-то про наше місто 
почують не лише у Жмеринці, Вап-
нярці та Шепетівці й до нього при-
їдуть не лише зі сусідніх областей, а 
й навіть із самих Барселони, Мілана 
та околиць Амстердама, щоби поди-
витись на унікальний «монументаль-
ний образ». Базаром в центрі міста 
зараз вже нікого не здивуєш! 

То ж, панове депутати міськради 
та інші відповідальні посадовці, про-
шу дати відповідь на простеньке за-
питання: «За велінням якої громади» 
в центрі нашого міста з’явився диво-
камінь?». Стало вже майже традиці-
єю проведення таких чи подібних 
«доброчинних» акцій у період, який 

дивним чином збі-
гається зі «сезо-
ном полювання» 
за голосами лег-
ковірних і наївних 
виборців. Ще ви-
борчий «півень» 
не прокукурікав 
«На старт!», а кан-
дидати у нардепи 
пішли хто в наступ, 
а хто – в контр-
наступ за здобуття 
магічних кнопочок-
вирішалочок і не 

менш магічного крісла, з якого від-
кривається вид на «чвурачок» десь у 
районі Кончі-Заспи. Або, щонаймен-
ше, на трикімнатні апартаменти у 
спальному районі столичного граду. 

Як тут не згадати відому цитату з 
«Енеїди» Вергілія: «Бійтесь данайців, 
що дари приносять!». 

То ж чи промовчать наші депу-
тати, виконавча влада, архітектор? 
Прекрасно ж знають, що саме вони 
повинні привести до порядку неза-
конно (чи вже законно?!) встанов-
лений дуже «символічний камінь» на 
території НАШОГО міста. Звичайно, 
є у нашої влади набагато важливі-
ші справи, ніж цей «символічний 
камінь». Але навіщо створювати ще 
один прецедент? 

А поки що, кого не спитаєте, хто 
ж повинен зробити цей непростий 
(кандидат ж бо надто «непростий»!), 
але рішучий крок,.. Іван киває на 
Петра, а Петро киває на… Михайла. 
Вичікують. А вибори день за днем 
наближаються… 

олександр  кАЗьВА

Так склалося, що ця подія залишилася непоміченою. 
Ми звикли говорити про речі, що викликають здивування 
чи гострі відчуття. А хочеться говорити про щось святе й 
прекрасне, що вселяє надію на краще життя.

Село Великі Чорнокінці славне здавна народними тра-
диціями й обрядами, в які всякий раз привносить свій 
неповторний колорит. День 19 січня цьогоріч у селі від-
бувалася знакова подія – відкриття каплички, яку звели 
на джерелі з воістину цілющою водою, про котру навіть 
ходять легенди. Світлий морозний день, тихо падає сніг. 

Центр села – вулиця Бурта, сотні людей: і старі, й малі 
– на схилах видолинку покірно схилились у щирій мо-
литві. Наш духовний наставник – отець Богдан урочисто 
освячує йорданською водою новозбудовану каплицю з 
іменем Покрови як символа людської Заступниці від усі-
ляких недугів та бід. Горять торжествуюче свічки і дзвони 
по-святковому лунають. І стелиться над Євангелією тиха 
й свята молитва. В усіх – піднесено святковий настрій, 
і сніг лапатий – як Божа благодать – вселяє надію на 
майбутній урожай. А відблиск з басейну води виповнює 
солодким щемом наші грішні душі.

Капличка – дуже оригінальна й органічна споруда са-
латового кольору із золотистим куполом. І стоїть вона 
впритул до крутого пагорба, що служить їй немовби при-
родним захистом. Кажуть, що в тому пагорбі є вузький 
тунель. Сьогодні вже ніхто не скаже достеменно, скільки 
криничці тій минає літ – століття чи більше, та важливо, 
що здорова вода ця дає ще й життєдайні сили. Просто-
рий майданчик перед басейном вимощений бруківкою, 
кована огорожа – усе це органічно вписується в при-
родний ландшафт і викликає відчуття легкості, величі й 
душевної рівноваги.

Поміж усіма стоїть непоміченою та скромною люди-
на, котра чи не найбільше доклалася до створення цього 
храму, – С.Г.Данилишин. Він не лише вирощує хліб, а 
й дбає про духовність, опікується і церквою, і школою. 
Таке дивовижно-прекрасне облаштування каплички – 
його великої душі заслуга. І то не просто десятки тонн 
цементу й інших матеріалів, а безнастанна й жертовна 
праця во ім`я Бога і майбутніх поколінь. Поодалік, на схи-
лі, стоїть його сивочолий батько Григорій. Видно йому 
холодно, та погляд його проміниться теплом і світлом. 
Згадалося мені, як пан Григорій ревно переймався гос-
подарськими справавми, що велися тут, давав слушні 
поради і навіть трактором привозив цемент. Сьогодні 
для нього – момент істини: достойно завершено справу 
його життя і мрію втілено в реальність. Поруч – сільський 
голова Михайло Фрайндт і його родич Михайло Мужилів-
ський, що був ініціатором побудови, привозив зі Львова 
архітекторів, наймав працівників, що зводили й накрива-
ли капличку. Отак спільними зусиллями на духовній стезі 
та в матеріальному подвижництві отця Богдана Неділь-
ського, Степана Данилишина, Михайла Мужилівського й 
усіх людей доброї волі був зведений цей справді велич-
ний Божий храм, до якого відтепер приходитимуть люди. 
Дай Боже здоров`я фундаторам храму і майстрам, які 
під палючим сонцем аж до самих морозів зводили цей 
райський куточок для людей: брати Сорокопуди – Іван і 
Микола, їх помічник Василь Карналюк. 

Завершується урочистість. Співають «Многая літа!», 
звучать постріли з рушниць як святковий йорданський 
салют. А далі – кульмінаційна частина дійства: отець 
кропить водою всіх присутніх, люди набирають йорда-
ницю у збанки, хрестяться і п`ють її за здоров`я своє на 
рік новий і своєї родини. Воістину: «Підем до каплиці, 
нап`ємось водиці і будем здорові на многі літа!».

Василь ПАЛАМАР

Підем до каплиці, 
нап`ємось водиці 
і будем здорові 
на многі літа!

ось і закінчились Різдвяні свята, а тріскучі 
морози дошкуляють нам. І тільки одна думка, 
один спогад зігріває душі особливим теплом 
– у нашому селі в день святого Водохрестя 
була відкрита й урочисто освячена капличка 

Пресвятої Покрови. І ці рядки – власне 
відгомін свята, бажання висловити вдячність 

людям, що роблять світ прекрасним.

“За велінням громади”. 
Але якої?

«Бійтесь передвиборчих «данайців»!».
(Автор майже невідомий)

Для початку – цитата: «21 вересня (2011 р. – о.к.) 
у Чорткові, спільно з новим єпископом Бучацької єпархії 
УГкц Дмитром Григораком, буде освячено символічний 

камінь у центральній частині міста. …В день їх (тобто фігур 
Діви Марії-Покровительки – о.к.) освячення ми обов’язково 

створимо нашим землякам незабутнє свято». Взята вона 
з інтерв’ю Василя Чубака, опублікованого на правах реклами 

в газеті «Експрес» від 22-29 серпня 2011 р.
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20 лютого. Тривалість дня – 10.21. Схід – 7.01. Захід – 17.23. Іменини святкує Парфеній

До уваги талановитих

До дня святого Валентина

Досить миті, щоби стати героєм, але необхідно 
ціле життя, щоби стати гідною людиною

Тому для мене стало великою несподіванкою побачити 
рекламні банери з написами «У Чорткові відкривається кі-
нотеатр «Прем`єра»!». Інтригуюче та багатообіцяюче, чи не 
так? Кажуть, краще раз побачити, аніж десять раз почути. 
Саме так я і вирішив зробити. Разом із друзями ми завчасно 
забронювали квитки і пішли у кіно!

Що впадає у вічі одразу? Це вельми приємний інтер`єр, 
який можна назвати навіть дещо вишуканим. А також при-
вітність і чіткість роботи персоналу. Викупивши квитки, ми 
«запаслись» поп-корном і пішли займати свої місця. До речі, 
ціни на поп-корн дуже людяні. Для порівняння: 2,5 літра (а 
він вимірюється в літрах) коштують 15 гривень, так як у тер-
нопільському «Сінема-Сіті» 1 літр вартує 20 одиниць тієї ж 
валюти.

Щодо самого кінозалу, то він відносно маленький. Лише 
на 37 глядачів. Хоча, плюс це чи мінус – визначить кожен 
сам для себе. Можливо, для майже 30-тисячного міста цьо-
го й вистачить. Вразило, що зал був забитий, квитки на всі 
місця продані ще задовго до початку фільму. І це був четвер 
– робочий, будній день. Акустика в залі прекрасна, звук лу-
нає звідусіль і створює фантастичну атмосферу. Якщо чес-
но, то навіть нема до чого прискіпатись.

Отримавши справді величезну масу вражень та задово-
лення, можна упевнено та гучно сказати: «Велике кіно» по-
вернулось до Чорткова!».

тарас ЗАЯць, 
учень 10-А класу ЗОШ № 7, слухач школи юних корес-

пондентів при редакції «Голосу народу»

ця фотокартина юної чортківчанки 
Влади саніцької– одна з робіт, які будуть 

демонструватися на фотовиставці «Березневий 
Фотовернісаж-2012». Відкриття заходу 

відбудеться 1 березня ц. р. у РБк 
ім. к.Рубчакової. організатором є Чортківське 

відділення тернопільської обласної організації 
нсФХУ, а саме олег Марчак, Георгій несвадьба, 
Микола Лановега, орест Лижечка. тема робіт – 
вільна. До участі у фотовиставці запрошуються 
усі бажаючі, незалежно від віку, роду заняття, 
як любителі, так і професіонали. це означає, 
що учасником можеш бути і ти! спробуй свої 
сили у фотомистецтві, розкрий свої таланти 

чортківчанам!

З дівчатами і хлопцями, з якими 
ми вам пропонуємо познайомитися 
на сторінках «Голосу народу», зустрі-
лися саме у Валентинів день. Вони 
– розсміяні, говіркі – забігли щебет-
ливою зграйкою у кабінет й відразу ж 
усе й усіх навкруги заразили веселіс-
тю, по-молодецьки легким сприйнят-

тям навколишнього. Здавалося б, оці 
юнаки та юнки уже геть несерйозні 
та пустотливі, однак із окремих фраз, 
ставлення до них вчителів і спілку-
вання їх між собою, як побачили вна-
слідок спостереження під час нашої 
з ними розмови, стає зрозуміло: це 
далеко не так, усі наші співрозмов-
ники – люди відповідальні, не лише 
гарно вчаться, а ще й окрім уроків у 
загальноосвітній школі відвідують різ-
номанітні гуртки, займаються спор-
том, музикою, у них є багато хобі… 
Це я про юних активістів навчального 
закладу № 5 м. Чортків. Нещодавно 
дві команди цієї школи майже в один 
і той же час – баскетболісти і КВКнів-
ці – здобули перемогу на районному 
етапі змагань. Команда дівчат із бас-
кетболу (вчитель – Т.Соколовська) 
посіла друге місце на першості ра-
йону.

З 23 по 27 січня відбулися зма-
гання першості району з баскетбо-
лу «юнаки» (міська зона) в залік XVI 
спортивних ігор учнівської молоді. 
Школярі ЗОШ № 5 (на фото зліва) 
у запеклій боротьбі вибороли І міс-
це (вчитель – С.Побуринний). Честь 
школи захищали Олександр Байдужа, 
Ігор Балакунець, Назар Геба, Павло 
Дідюк, Андрій Довгалюк (капітан), 
Олександр Кузь. Учитель фізкультури 

набирав команду, враховуючи при-
родні задатки хлопців, їхні спортивні 
здібності, схильність до командної 
гри й ін. – і не помилився! Шестеро 
хлопців-однокласників (бо усі навча-
ються в 11-А) уже два роки посилено 
тренуються, відвідуючи секцію бас-
кетболу, що діє при школі. Минулоріч 

вони на таких же змаганнях здобули 
ІІ місце, а тепер ще покращили ре-
зультат. Треба сказати, що хлопці не 
займаються лише суто баскетболом, 
вони, як повідали, люблять займа-
тися спортом загалом. Назар Геба 
й Олександр Кузь відвідували, для 
прикладу, ще секцію боротьби при 
ДЮСШ. На сьогодні Назар активно 
тренується у клубі, де навчають фрі-
файту, за 9 місяців занять досягнув 
уже певних успіхів – є чемпіоном ра-
йону у віковій категорії 13-15 років, 
плюс 69 кг. Саша Кузь, Ігор Балаку-
нець, Андрій Довгалюк так захопили-
ся грою у баскетбол, що займаються 
ще й у баскетбольній секції ДЮСШ. 
Павло Дідюк теж відвідував чотири 
роки у спортивній школі заняття тре-
нера В.Большакова з легкої атлетики. 
Є у житті юнаків місце, окрім спорту, 
й іншим хобі: Саша Байдужа танцює у 
ансамблі при будинку культури «Чай-
ка» (кер. – М.Євсюкова), Павло Дідюк 
у вихідні у цьому ж закладі теж займа-
ється творчістю – пробує себе у ролі 
ді-джея, а Ігор Балакунець серйоз-
но займався музикою – опановував 
мистецтво гри на скрипці у музичній 
школі. Тому не дивно, що членів ко-
манди баскетболістів було зачислено 
й у команду гравців КВК. Нагадаємо, 
конкурси веселих і кмітливих серед 

загальноосвітніх закладів району від-
буваються щорічно. Цього року тема 
конкурсу – «Моя країна – Україна». 
Півфінал між командами старшо-
класників загальноосвітніх шкіл І – ІІІ 
ст. району проходив на сцені район-
ного будинку культури. Перемогу 
для ЗОШ № 5 вибороли дванадцять 
найкмітливіших, азартних, запаль-
них, дотепних, веселих, винахідли-
вих, емоційних, ерудованих старшо-
класників за допомоги сценариста і 
композитора команди – вчительки 
музики О.Ю.Радко та режисера-
постановника – завуча з виховної ро-
боти М.М.Ябчанки. «Кадуб-клас» (на 
фото справа) набрав найвищу кіль-
кість балів, здобув І місце й отримав 

приз – стаціонарний телефон. 
Кажуть, що КВК – це гра безміру 

емоцій та почуттів, із якими гравець 
щедро ділиться з глядачами. Цю тезу 
підтверджує ота кількахвилинна роз-
мова з юними кмітливцями і веселу-
нами. Знайомтесь: різносторонньо 
розвинуті, активні учасники життя 
школи, відмінники й хорошисти Юрій 
Прокопик (10-Б,  капітан КВК «Кадуб-
клас», танцює у ансамблі «Флекс»), 
Ірина Якубишин (11-Б, капітан бас-
кетбольної команди, учасник ансамб-
лю «Чайка», співає у шкільних хорі й 
ансамблі), уже відомий нам Олек-
сандр Байдужа, Анастасія Буринюк 
(11-Б, рукодільниця), сестри Мар`яна 
(9-Г, співачка, була кандидатом у 
Президенти школи) та Христина (11-
Б, читець художніх творів) Забіяки, 
Анастасія Корецька (11-Б, співає у 
шкільному хорі, грає у баскетбол, 
захоплюється малюванням), Богдан 
Горошко (9-А, займається спортом), 
Назар Пастух (10-А, грає у волей-
бол), Михайло Холоднюк (9-Г, співає, 
грає на фортепіано), Ірина Галінаус-
кас (11-Б), Іван Катинський (9-А, від-
відує уроки гри на акордеоні). 

Так тримати, юні, не знижуйте 
планку здобутих уже досягнень та 
прагніть нових висот. 

На запитання опитування: «З ким і де будете святкувати 
День Св. Валентина?» юнаки та юнки відповідали з неабия-
кою цікавістю й ентузіазмом. Тож пропоную вашій увазі сво-
єрідний хіт-парад думок і планів.

Найбільша частина молоді збиралася провести це тепле 
свято в компанії  вірних друзів, хорошої музики і смачної 
кави. Місця святкування також вирізняються строкатістю: 
міський парк, кафе, диско-клуби, шкільні вечори, затишна 
вітальня з телевізором тощо.

Наступною за чисельністю була група опитаних, які збира-
ються провести свято закоханих безпосередньо з коханими. 
У кожної пари існують свої особливості вітання одне одного 
у цей день: одні готують романтичну вечерю і залишаються 
наодинці, інші йдуть разом у місця відпочинку, ще деякі ви-
гадують різноманітні сюрпризи для своїх коханих людей.

Оскільки були опитані в основному підлітки і молодь, то не 
обійшлося без доволі максималістських планів на 14 лютого. 
Наприклад, кинути все, подолати кілометри і зустрітись з 
дорогою людиною, намалювати велетенське серце біля ві-
кна коханої, закидати повідомленнями та дзвінками «поло-
винку», котра зараз далеко.

Зовсім невеликий відсоток опитаних збирається відсвят-
кувати День закоханих наодинці, і ще менша кількість під-
літків не визнають цього свята взагалі.

Наостанок хочу поділитись найкреативнішими відповідями 
юнаків і юнок. Є плани з нагоди свята поласувати необме-
женою кількістю улюблених ласощів, надіслати рекордний 
обсяг «валентинок», привітати усіх перехожих, відсвяткувати  
в компанії з улюбленим котом! 

Цікаво, чи зуміли реалізувати оці досить-таки сміливі 
плани опитувані нами? Яким би не був цей день для юних, 
віримо, що все-таки він був неординарним і таким, що 
запам`ятовується надовго. 

Можливо, одним із варіантів святкування Дня закоханих 
було відвідання кінотеатру? Адже…

Гості сторінки

Сучасне гасло сучасної молоді
старше покоління не втомлюється «закидати» теперішній 
молоді, що нині престиж здобуття знань звівся нанівець, 
кажуть, що молодь безтурботна, їй аби повеселитися, 

а про навчання вона зовсім не турбується. кожним юним 
героєм чи героїнею наших «Голоска» та «Юніорів» 

ми намагаємося опротестовувати загальноприйняту думку 
й на прикладах доводити: бути розумним – це модно 

сьогодні. й дане гасло сучасне молоде покоління сповідує 
та підтримує своїм способом життя.

напередодні  Міжнародного Дня Закоханих 
нашою дописувачкою, ученицею 11-го 
класу гімназії ім. М.шашкевича Юлією 

Фінковською було проведено опитування 
тридцяти молодих людей, підібраних 

абсолютно випадковим чином. До вашої 
уваги – його результати.

Як святкували 
День закоханих 
на Чортківщині

«Велике кіно» 
повернулось до Чорткова!
Розмови щодо відкриття нового кінотеатру 

в Чорткові велися ще з часу закриття 
великого кінотеатру «Мир», 

котрий знаходився в центрі міста.
Але жодного разу ці розмови не містили 

конкретики та офіційності.

Ведуча сторінки оксана сВистУн
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Відповідно до статті 7 Закону Укра-
їни «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми» право на державну допомогу 
у зв’язку з вагітністю та пологами ма-
ють вагітні жінки (у тому числі непо-
внолітні), які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, а саме:

– жінки з числа військовослужбовців 
Збройних сил, Державної прикордон-
ної служби, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, військ цивільної оборони, 
інших військових формувань і з числа 
осіб начальницького та рядового скла-
ду органів внутрішніх справ і Держав-
ної кримінально-виконавчої служби;

– жінки, звільнені з роботи у зв’язку 
з ліквідацією підприємства, установи 
та організації незалежно від форми 
власності за умови, що вагітна жінка 
була звільнена з роботи не раніше ніж 
за шість місяців до набуття права на 
одержання допомоги;

– жінки, зареєстровані в центрі за-
йнятості як безробітні;

– аспірантки, докторантки, клінічні 
ординатори, студентки вищих навчаль-
них закладів І – IV рівня акредитації та 
професійно-технічних навчальних за-
кладів;

– непрацюючі жінки;
– жінки, зареєстровані як суб’єкти 

підприємницької діяльності, які не 
сплачують страхові внески до Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності.

Допомога у зв’язку з вагітністю та 
пологами надається:

1) жінкам з числа військовослуж-
бовців Збройних сил, Державної при-
кордонної служби, СБУ, Служби зо-
внішньої розвідки, військ цивільної 
оборони, інших військових формувань 
і з числа осіб начальницького та рядо-
вого складу органів внутрішніх справ 
і Державної кримінально-виконавчої 
служби – у розмірі 100 відсотків гро-
шового забезпечення;

2) жінкам, звільненим із роботи у 
зв’язку з ліквідацією підприємства, 
установи та організації – у розмірі 100 
відсотків середньомісячного доходу. 
Середня заробітна плата, з якої на-
раховується допомога, обчислюється 
згідно з Порядком обчислення серед-
ньої заробітної плати, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 1995 р. за № 100;

3) жінкам, зареєстрованим у центрі 
зайнятості як безробітні – у розмірі 

100 відсотків мінімального розміру до-
помоги по безробіттю;

4) аспіранткам, докторанткам, клі-
нічним ординаторам, студенткам ви-
щих навчальних закладів І – IV рівня 
акредитації та професійно-технічних 
навчальних закладів – у розмірі місяч-
ної стипендії. Жінка, яка продовжує 
навчання, має право на виплату сти-
пендії або допомоги у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами за її вибором. При 
цьому допомога призначається з дня 
припинення виплати стипендії по день 
закінчення відпустки у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами.

Розмір допомоги у випадках, перед-
бачених підпунктами 1 – 4 цього пунк-
ту, встановлюється шляхом множення 
середньоденного доходу на кількість 
календарних днів тривалості відпуст-
ки у зв’язку з вагітністю та пологами, 
але не менш як 25 відсотків розміру 
встановленого законом прожитково-
го мінімуму для працездатної особи з 
розрахунку на місяць;

5) непрацюючим жінкам і жінкам, 
зареєстрованим як суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, – у розмірі 25 від-
сотків розміру прожиткового мінімуму, 
встановленого законом для працез-
датної особи, з розрахунку на місяць.

ольга коВАЛьЧУк, 
начальник відділу субсидій, 

допомог, соціальних компенсацій та 
гуманітарних питань УПСЗН РДА

ДПІ інформує

З метою подолання проявів корупції в органах дер-
жавної податкової служби та ліквідації перешкод, що 
заважають провадити підприємницьку діяльність, усу-
нення труднощів у спілкуванні з посадовими особами 
податкової служби, формування у громадян об’єктивної 
оцінки діяльності органів ДПС запроваджено сервіс 
для платників податків під егідою голови ДПС Украї-
ни «Пульс податкової». Він функціонує за принципом 
call-back (працівники ДПС України не тільки приймають 
звернення, а й повідомляють про результати перевірки 
та вжиті заходи). Лінія працює цілодобово: у робочий 
час інформацію про корупційні та інші неправомірні дії 
приймають працівники ДПС, у неробочий час – інтер-
активний автовідповідач. Номер «Пульсу податкової» – 
(044) 284-00-07.

Відділ оподаткування юридичних осіб 
ДПІ у Чортківському районі

Згідно з вимогами Податкового Кодексу України 
платники ПДВ щомісяця в терміни, передбачені для 
подання податкової звітності (календарний місяць), у 
тому числі для яких встановлено звітний податковий 
період – квартал, подають органу державної податко-
вої служби копії записів у реєстрах виданих і отрима-
них податкових накладних за такий період в електро-
нному вигляді.

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

Реєстрація податкових накладних платниками ПДВ 
– продавцями в Єдиному реєстрі податкових наклад-
них запроваджується з 1 січня 2012 року для платників 
цього податку, у яких сума ПДВ в одній накладній ста-
новить понад 10 тисяч гривень, а також для податкових 
накладних, виписаних при здійсненні операцій з поста-
чання підакцизних товарів і товарів, ввезених на митну 
територію України, незалежно від розміру ПДВ.

Довідки за номерами телефонів: 2-33-59, 2-35-08.
Володимир БАйДУЖА,

начальник відділу інформатизації 
процесів оподаткування

Отож, у роботі центру зайнятості 
сталися суттєві зміни. Замість вось-
ми просторових секторів нині діють 
11, серед яких сектор соціальних ри-
зиків, де обслуговуються соціально-
вразливі верстви населення: інва-
ліди, молодь, діти-сироти, члени 
особистих селянських господарств, 
жінки, трудові мігранти. Спеціалісти 
з працевлаштування стали особис-
тими консультантами безробітних і 
відтепер опікуватимуться ними доти, 
поки для них не буде знайдено під-

ходящої роботи. Пошук місць праці 
активніше здійснюватиметься і за 
допомогою організації професійного 
навчання безробітних, у тому числі в 
центрах професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості.

Передбачено також радикальне 
поліпшення співпраці райцентру 
зайнятості з роботодавцями. Для 
цього колишній сектор взаємодії з 
роботодавцями розділено на три 
сектори: інформування роботодав-
ців, самостійного пошуку робото-

давцями претендентів на роботу та 
сектор співпраці з роботодавцями. 
Тепер кожен роботодавець, який 
звернеться до центру зайнятості, 
вирішуватиме свої питання тільки 
спільно з особистим консультан-
том.

Ці нові підходи до обслуговування 
клієнтів сприятимуть, з одного боку, 
активізації власних зусиль шукачів 
роботи щодо влаштування свого 
професійного життя, з іншого боку, 
зменшенню бюрократизму, підви-
щенню відповідальності спеціалістів 
центру зайнятості за ефективність 
вжитих заходів і за кінцеві результа-
ти роботи з клієнтами.

надія шкАБАР, 
директор районного 

центру зайнятості

Пульс податкової

Податкові накладні потрібно 
реєструвати в Єдиному реєстрі 

податкових накладних

Отакої!
Кому світитиме та свічка?

Соцзахист роз`яснює

Допомога у зв`язку 
з вагітністю та пологами

Служба зайнятості інформує

Перехід на роботу 
за новими стандартами

новою сходинкою в розв’язанні проблеми 
працевлаштування, оперативного задоволення потреб 
роботодавців, підвищення  конкурентоспроможності 

незайнятих громадян на ринку праці став перехід 
Чортківського районного центру зайнятості на оновлену 
форму роботи – Єдину технологію надання соціальних 
послуг, що має суттєві переваги. Адже прискорюється 

процес працевлаштування громадян і скорочуються терміни 
укомплектування вакансій та вільних робочих місць. основа 
нової технологічної розробки – врахування індивідуальних 
якостей клієнтів служби й особливостей підприємств для 
позитивного вирішення їх потреб у кваліфікованих кадрах.

Кримінал

11 лютого 2012 року слідчим про-
куратури одного з районів порушено 
кримінальну справу стосовно началь-
ника управління Держкомзему в одному 
з районів області та місцевого жителя 
цього ж району за фактом одержання 
ними хабара за ч. 3 ст. 368 КК України.

Дослідчою перевіркою, проведеною 
спільно з працівниками міліції, вста-
новлено, що в кінці 2010 року житель 
Теребовлянщини звернувся до началь-
ника управління Держкомзему в одному 
з районів з проханням посприяти йому 
у виділенні земельної ділянки площею 
5,05 га для ведення особистого селян-
ського господарства. 

Чиновник під час розмови повідомив 
прохачу, що він підшукає земельну ді-

лянку, однак всі питання, пов’язанні з її 
оформленням, необхідно вирішувати з 
одним із місцевих жителів, який є його 
довіреною особою. Цього ж дня житель 
Теребовлянщини зустрівся зі спільни-
ком посадовця та розповів йому про 
свої наміри щодо отримання земельної 
ділянки на території району. 

У кінці січня 2011 року спільник чи-
новника запропонував прохачу оформи-
ти земельну ділянку, яка знаходиться на 
території однієї із сільських рад району, 
на підставних осіб – трьох жителів села, 
за умови передачі йому та посадовцю 
хабара в розмірі 22 тисячі доларів. 

Надалі, за вказівкою начальника, 
службові особи управління Держком-
зему району підготували розпоряджен-

ня про надання дозволу на складання 
проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського гос-
подарства на території сільської ради 
трьом громадянам. 

Після цього, на підставі розпоря-
джень голови РДА, видано три державні 
акти на право власності на три земельні 
ділянки трьом жителям села. 

10 лютого 2012 року після нотаріаль-
ного переоформлення вказаних земель-
них ділянок на жителя Теребовлянщини 
довірена особа начальника управління 
Держкомзему в районі, діючи з ним у 
змові, отримала від прохача для чинов-
ника, як хабар, гроші в сумі 21 тисячу 
доларів США за сприяння у виділенні 
земельної ділянки, площею 5,05 га. 

Цього ж дня чиновника та посеред-
ника затримали правоохоронці.

(За інформацією 
веб-сайту прокуратури 

тернопільської області)

Керівника районного управління 
Держкомзему підозрюють в отриманні хабара

Минулих вихідних Чортківщину миттю облетіла звістка про 
затримання тернопільськими правоохоронцями начальника 

управління Держкомзему у районі за фактом отримання 
хабара (оскільки вина підозрюваного не доведена у судовому 
порядку, прізвища називати не маємо права). ось як коментує 

цю резонансну подію прес-служба прокуратури області.

Минулого понеділка перед полуднем до редакції на-
шого часопису завітав настоятель церкви Святої По-
крови у Чорткові, митрофорний протоієрей о. Михаїл 
Левкович. Його візит був сповнений тривогою. Свяще-
ник розповів: останнім часом у районі (надто в Чорткові) 
почастішали випадки несподіваних візитів незнайомців 
до помешкань переважно старших віруючих людей з 
числа практикуючих християн (тих, що постійно відвід-
ують Богослужіння в храмах). Візитери, пославшись на 
священиків, котрі начебто на ту мить перебувають за 
межами міста чи села та уповноважили їх своїм дору-
ченням, пропонують господарям помешкань придбати 
для храму кілька пачок свічечок-офірок – зазвичай до 
тисячі штук або й більше. Довірливі віряни без жодно-
го сумніву «ведуться» на пропозицію шахраїв. А вже 
незадовго дізнаються, що ніякий священик ні про що 
їх не просив і вони втрапили на гачок звичайнісіньких 
аферистів, придбавши свічки нібито для церкви за ці-
ною у шість (!) разів вищою, бо заплатили за кожну 
свічечку 3 грн. замість 50 коп. У такий спосіб до кишені 
аферистів «перекочовує» з рук ревних парафіян навіть 
до кількох тисяч гривень. А відтак стає зрозумілим, що 
то – звичайнісінька афера, бо жодних доручень свяще-
ник нікому не давав. Якраз такий випадок, що трапився 
того дня, й спонукав душпастиря завітати до редакції, 
щоби через газету попередити люд про можливі візити 
шахраїв. За свідченням отця-декана Михаїла, ідентичні 
випадки відомі й священикам інших міських храмів – 
це питання мусується поміж спільноти духівників. 

Водночас отець звернувся й до райвідділу внутріш-
ніх справ, звідкіля до редакції було подано звернення-
застереження з цього приводу за підписом начальника 
РВ УМВСУ підполковника міліції Володимира Лапка. 
Та коли номер готувався до друку, на сайті УМВСУ в 
Тернопільській області з`явилась інформація про за-
тримання правоохоронцями в Заліщицькому районі 
пройдисвіта, котрий «заробляв» на довірливості (та 
вірі!) ревних парафіян, заздалегідь детально розро-
бивши схему шахрайства. Ним виявився 39-річний жи-
тель Львівської області. Проти затриманого порушено 
кримінальну справу, триває розслідування. Працівники 
міліції не виключають, що шахрай ошукав потерпілих 
не тільки в Заліщицькому районі. Можливо, у нашому 
він теж залишив свій слід, можливо, діяли (чи й діють!) 
його спільники. Адже повідомлення на сайті з`явилося 
того самого дня, коли у Чорткові аферисти ще обди-
рали довірливих людей. Тож висновок один: не варто 
довіряти незнайомцям, тим більше, коли від вас вима-
гають гроші чи якісь інші цінні речі. Найкраща порада 
– повідомляти про таких підозрілих осіб міліціонерам.

Анна БЛАЖЕнко



07.10 7 чудес 
України
07.35 Сільський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Корисні поради
08.30 Скарбничка      
09.05 Смішний і ще сміш-
ніший 
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Крок до зірок
10.30 Доки батьки 
сплять
10.55 Кумири 
і кумирчики
11.20 Шеф-кухар 
країни
12.15 Караоке для 
дорослих
12.55 Атака магії
13.25 Х/ф “Фронт без 
флангів”
14.50 Як це?
15.15 Ближче до 
народу
15.50 В гостях у 
Д.Гордона
16.40 Золотий гусак
17.05 Маю честь 
запросити
17.55 Діловий світ
18.25 Хокей. “Донбас-2” – 
“Беркут”
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
23.00 Ера бізнесу   
23.35 Свої

06.55 Х/ф “Десяте коро-
лівство”
08.30 М/ф  
09.05 Лото-Забава
10.10 М/с «Тімон і 
Пумба»
11.00 Дикі і смішні
11.25 Я так живу
12.05 Х/ф “Самара-
містечко”
15.45 Х/ф «Каблучка з 
бірюзою»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни 2
22.25 Т/с «Інтерни»
22.50 Світське життя
23.50 ТСН-Тиждень

06.50 Великий бокс з Ві-
талієм Кличком
07.55 Формула любові
08.45 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора 
Комаровського
10.15 Неділя з Кварталом
11.10 Велика різниця
12.20 Городок
12.45 Т/с “Свати 3”
18.05 «23 лютого у Вели-
кому місті»
20.00 Подробиці тижня
21.00 Х/ф «Служу Радян-
ському Союзу»
23.00 Що? Де? Коли?

07.10 Ера здоров`я
07.45 Корисні 
поради
08.00 Шустер-Live
09.05 Школа юного 
суперагента
09.15 Шустер-Live
12.30 After Live
12.50 Х/ф “Фронт без 
флангів”
14.10 Наша пісня
15.05 В гостях у 
Д.Гордона
16.00 Баскетбол. Матч 
зірок
18.40 Зелений 
коридор
18.55 Оновлене 
місто
19.10 Золотий гусак
19.40 Зірки гумору
21.00 Підсумки дня
21.25 Зворотній 
зв`язок
21.35 Концерт Вадима 
Крищенка
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров`я 
23.45 Новини Європи

06.20 М/ф «Смурфи»
07.15 Справжні 
лікарі 2
08.05 Світське життя
09.05 Хто там?
10.00 М/с «Тімон і 
Пумба»
11.00 Світ навиворіт: 
Камбоджа
11.55 Пекельна
кухня 2
13.20 Голос країни 2
15.45 Х/ф «Циганочка з 
виходом»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Циганочка з 
виходом»
23.45 Зірки в опері

05.35 Велика 
політика
08.25 Городок
09.00 Орел і Решка
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з 
натовпу
11.15 Найрозумніший
13.05 Д/ф «За сімейними 
обставинами»
15.35 Велика різниця
16.55 Вечірній 
квартал
17.55 Т/с “Байки 
Мітяя”
20.00 Подробиці
20.30 23 лютого у 
Великому місті
22.25 Великий бокс з 
Віталієм Кличком
23.50 Х/ф “Пограбування 
по-італійськи”
01.55 Подробиці

08.00 Новини
08.15 Корисні 
поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф «Текст, як доля. 
М.Волобуєв»
10.10 Легко бути жінкою
11.10 Віра. Надія. Любов
12.00 Новини
12.25 Надвечір`я
13.00 Околиця
13.30 Х/ф “Постріл у 
спину”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.50 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”
18.15 221. Екстрений 
виклик
18.20 Новини
18.45 Магістраль
19.05 Наша пісня
19.45 Зірки гумору
20.40 After Live
21.00 Підсумки дня 
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”
10.00 Давай 
одружимось
11.00 Т/с «Костоправ»
13.10 Т/с «Клон 2»
15.00 Шість кадрів
16.00 Давай 
одружимось
17.00 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні 
мелодрам
18.40 Не бреши мені
19.30 ТСН 
20.15 Х/ф “Термінатор 4”
22.45 Х/ф «Термінатор 2: 
Судний день»

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 “Татусі”
12.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.20 Судові справи
16.10 Т/с «Експерти»
18.00 Новини
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Байки Мітяя»
22.25 Велика 
політика

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Книга. ua
09.50 Легко бути жінкою
11.10 Здоров`я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.20 Аудієнція
12.45 Крок до зірок
13.25 Концертна програма 
до Дня захисника Вітчизни
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.55 Х/ф “Особливих при-
кмет немає”
19.00 Концертна програма 
до Дня захисника Вітчизни 
20.55 Офіційна хроніка 
21.35 221. Екстрений виклик
21.50 Бенефіс 
М.Поплавського у Москві
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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»
10.00 Давай 
одружимось
11.00  Не бреши мені
12.00 Україна без купюр
13.00 Т/с «Клон 2»
14.55 Шість кадрів
16.00 Давай одружимось 
17.00, 19.30, 01.05 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні 
мелодрами
18.40 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.20 Т/с “Костоправ”
23.30 Х/ф “Полонений”

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 “Татусі”
12.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с «Експерти»
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Татусі»
22.30 Т/с “Військовий 
госпіталь”
00.30 Розбір польотів

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
12.25 Темний силует
12.40 Наша пісня
13.30 Х/ф “Людина-
невидимка”
15.15 Euronews
15.45 Діловий світ
15.55 Х/ф “Брати Карама-
зови”
17.05 Х/ф “Де 042?”
19.00 Досвід
20.30 Про головне
21.35 221. Екстрений 
виклик
21.50 !10 Господніх запо-
відей”. Концерт Вадима 
Крищенка
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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»
10.00 Давай одружиммось
11.00 Х/ф “Померти мо-
лодим”
13.10 Т/с «Клон 2»
15.05 Шість кадрів
16.00 Давай одружимось 
17.00, 19.30, 23.30 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами
18.40 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.20 Пекельна кухня
22.35 Україна без купюр
23.50 Х/ф “Зникнення”

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 “Татусі”
12.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с «Експерти»
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Татусі»
22.30 Т/с “Військовий 
госпіталь”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.35 Світло
10.00 Легко бути жінкою
11.10 В гостях у Д.Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.15 Хай щастить
12.35 Х/ф “Дзвонять, від-
чиніть двері”
13.50 Х/ф “Підкидьок”
15.15 Euronews
15.55 Концертна програ-
ма до ювілею Київської 
області
19.00 221. Екстрений 
виклик
19.05 Про головне
19.35 221. Екстрений ви-
клик. Тиждень
20.25 Авторська програма 
М.Задорнова “Задоринки”
21.15 Плюс-мінус
21.30 Адреналін
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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»
10.00 Давай одружимось
11.00 Не бреши мені
12.05 Ілюзія безпеки
13.00 Т/с «Клон 2»
14.50 Шість кадрів
16.00 Давай одружимось 
17.00, 19.30, 23.40 ТСН
17.20 Шість кадрів
17.45 Сімейні мелодрами
18.40 Не бреши мені
20.15 Т/с «Інтерни»
21.20 Х/ф «Померти молодим»

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 “Татусі”
12.00, 18.00 Новини
12.15 Знак якості
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 “Слідство вели”
14.20 Сімейний суд
15.15 Судові справи
16.10 Т/с «Експерти»
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Татусі»
22.30 Т/с “Військовий 
госпіталь”
00.30 Д/ф “Секретні 
території”

08.00 Новини
08.15 Корисні поради
08.30 Скарбничка
09.00 Підсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 Легко бути жінкою
11.10 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.25 Армія
12.35 Право на захист
13.00 Х/ф “Казка мандрів”
14.40 Вікно в Америку 
15.15 Euronews
15.50 Х/ф “Брати Карама-
зови”
18.55 Смішний та ще 
смішніший
19.20 Музичні історії
20.00 Караоке для дорос-
лих
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс-мінус
21.35 221. Екстрений виклик
21.50 Наше Євро
22.20 Православна енци-
клопедія
23.00 Підсумки
23.25 Від першої особи
23.50 Експерт на зв`язку

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»
10.00 Давай одружимось
11.00 Х/ф “Класні 
мужики”
16.00 Давай одружимось
17.00 ТСН
17.20 Х/ф «Класні мужики»
19.30 ТСН 
20.15 Т/с «Інтерни»
21.20 Х/ф «Громозека»
23.30 Tkachenko.ua
00.10 ТСН

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 Х/ф “Понаїхали”
12.00 Новини
12.15 Х/ф “Понаїхали”
14.10 Детективи
14.35 Сімейний суд
15.30 Судові справи
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини 
18.10 Т/с “Кровиночка”
19.00 Т/с “Свати 3”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Татусі»
22.30 Т/с “Військовий 
госпіталь”
00.30 Позаочі
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22 лютого. Тривалість дня – 10.29. Схід – 6.57. Захід – 17.26. Іменини святкує Інокентій

ПОНЕДІЛОК
21 лютого
ВІВТОРОК

22 лютого
СЕРЕДА

23 лютого
ЧЕТВЕР

24 лютого
П`ЯТНИЦЯ

25 лютого
СУБОТА

26 лютого
НЕДІЛЯ

20 лютого

Статистика інформує

8 лютого ц. р. відійшов у вічність 
люблячий чоловік, турботливий батько, 

дідусь і прадідусь, 
учасник і ветеран ІІ світової війни

МАХОВСЬКИЙ Роман Степанович.
Усі, хто знав Романа Степановича, з ким працю-

вав, приятелював, – згадайте його добрим словом і 
пом`яніть у своїх молитвах.

Вічна пам`ять, Царство Небесне, мир і спокій 
твоїй душі.

Сумуючі – дружина, син, невістка, 
внучка та її сім`я, брат, племінниці, 

близькі та знайомі

Минуло 9 днів світлої пам’яті
РОМАНОВИЧА Івана Танасовича

Раптово на 64-му році життя перестало битися 
серце мудрого, компетентного керівника Завод-
ської районної комунальної школи мистецтв. Пі-
шов у вічність толерантний і справедливий педагог. 
Не стало людини, яка уміла жити і хотіла жити, яка 
уміла працювати і турбуватись про інших більше, 
ніж про себе.

Народився Іван Танасович 12 грудня 1948 р. у с. 
Садки Заліщицького району Тернопільської облас-
ті. В 1983 р. закінчив Ленінградську державну кон-
серваторію. З 1984 по 1993 рр. працював художнім 
керівником і директором Заводського будинку куль-
тури. З 1993 р. працював директором Заводської 
районної комунальної школи мистецтв і поряд із 
тим понад З роки керував народною мішаною ка-
пелою бандуристів «Мрія» РКБК ім. К.Рубчакової.

У ці скорботні дні висловлюємо щире співчуття 
рідним і близьким покійного, розділяємо гіркоту не-
поправної втрати.

Світла пам’ять про колегу назавжди залишиться 
в серцях наших.

Відділ культури та туризму 
Чортківської РДА

Профспілка працівників культури

Адміністрація, профспілковий комітет і ко-
лектив працівників Чортківського державного 
медичного коледжу висловлюють глибокі спів-

чуття працівникам коледжу Наталії Петрівні Опер 
та Олегу Євстаховичу Оперу з приводу тяжкої 
втрати – смерті матері КРИСИ Ольги Юліанів-
ни, а також висловлюємо щирі співчуття рідним і 
близьким.

Чортківський районний відділ внутрішніх справ УМВС 
України в Тернопільській області

проводить відбір кандидатів (юнаків віком до 25-ти років) на навчання 
у вищі навчальні заклади МВС України

Довідки за тел.: 2-12-45; 2-33-45
Адреса: м. Чортків, вул. Горбачевського, 1, відділ кадрів

За даними Державної служби статистики 
України величина індексу споживчих цін (індексу 
інфляції) у січні ц. р. становила 100,2 відсотка по 
відношенню до грудня 2011 року.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області 
у січні 2012 року становив 100 відсотків по від-
ношенню до грудня 2011 року.

Головне управління статистики 
у тернопільській області

Індекси споживчих цін 
у січні 2012 року

Юстиція інформує
Наказом Чортківського районно-

го управління юстиції від 7 лютого 
2012 р. за № 15-ОД зареєстровано 
розпорядження голови Чортківської 
районної державної адміністрації 
від 1 лютого 2012 р. за № 72 «Про 
організацію та проведення оплачу-
ваних громадських робіт у Чортків-
ському районі на 2012 рік», про що 
зроблено запис у Державному реє-
стрі нормативно-правових актів мі-
ністерств та інших органів виконавчої   
влади за № 1/116.

Наказом Чортківського районного 
управління юстиції від 7 лютого 2012 
р. за № 16-ОД зареєстровано роз-
порядження голови Чортківської ра-
йонної державної адміністрації від 1 
лютого 2012 р. за № 73 «Про броню-
вання робочих місць для незайнятого 
населення, яке потребує соціального 
захисту при його працевлаштуванні, 
на 2012 рік», про що зроблено запис 
у Державному реєстрі нормативно-
правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади за № 2/117.

посвідчення продавця за № 000746, видане МНВК 
м. Чортків у 2003 р. на ім`я: МОЩАР Ірина Яросла-
вівна.

диплом спеціаліста серії КВ за № 37154066, вида-
ний Європейським університетом 19 червня 2009 р. 
на ім`я: ЧАЙКОВСЬКИЙ Роман Михайлович.

Вважати недійсними

ПАТ “Укртелеком” має намір одержати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами цеху телекомунікаційних послуг № 15 
Тернопільської філії ПАТ “Укртелеком”, які 
розташовані в Чортківському р-ні на трьох 
проммайданчиках за адресою: м. Чортків,    
вул. Бандери, 38 (проммайданчик № 1), м. 
Чортків, вул. Січинського, З (проммайданчик 
№ 2), с. Нагірянка, вул. Шкільна, 26 (пром-
майданчик № 3).

Викиди забруднюючих речовин від вироб-

ничої діяльності та процесу вироблення те-
пла для власних потреб становлять:

проммайданчик № 1 – 0,194 т/рік;
проммайданчик № 2 – 0,063 т/рік;
проммайданчик № 3 – 0,052 т/рік.
Перевищень технологічних і санітарно-

гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з для опублікування інформа-
ції за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 
райдержадміністрація.
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Вітання, оголошення8

23 лютого. Тривалість дня – 10.32. Схід – 6.56. Захід – 17.28. День захисника Вітчизни. Іменини святкує Прохор

Вітання

Потрібен на роботу 
в Польщу

КУхАр (жінка) 
Житло надається

контактний телефон: 099-728-82-11

ПРОДАюТЬСЯ

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

21 лютого свій 55-річний ювілей 
святкуватиме директор ПАП “Березина”

Володимир Євгенович ЗАБОЛОТНИЙ.
Зичимо здоров`я 
          від води джерельної,
Багатства – від землі 
                                 святої,
Неба голубого, 
                хліба запашного,
Радості від дітей, 
              поваги від людей.
Хай сонце Вам 

                                             щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Здоров`я і радість у хату приходять.
Хай Вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за свої літа.
Щоб Ваші стежини стелив дивосвіт
На многая, многая, многая літ!
З повагою – колектив ПАП “Березина”.

19 лютого святкуватиме свій ювілей 
дорогий і люблячий чоловік, тато і дідусь

Іван Володимирович ОПАЦЬКИЙ
з м. Чортків.
Із ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз 
                          весна цвіла,
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров`я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш 
              був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,

Не знали Ви тяжких турбот.
Ви добрий майстер у роботі 
                                       та порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі, не забудете в біді.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє
На многії літа.

З повагою і любов`ю – дружина Надя, 
син Валерій, невістка Оля, внук Віталій, 

син Володимир, сват із Нагірянки.

15 лютого відсвяткувала своє 70-річчя 
дорога мама, бабуся

Галина Михайлівна ЧАЙКА
зі с. Скородинці.

Вітаємо з ювілеєм,
Бажаємо довго 
                     Вам ще жити,
Здоров`я міцного 
                        на довгі літа,
Щоб внуків встигли 
                             одружити
Й благословити 
                   правнуків у світ.

Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин...
Нехай буде поменше кривди,
Побільше гарних і щасливих днів.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.

Із любов`ю і повагою – син Петро, 
невістка Люба, внуки Володимир, Михайлик.

Щиро вітаємо з ювілеєм 
дорогу маму, бабусю

Марію Миколаївну ГОЦУЛЯК.
У день Вашого, матусю, ювілею,
Ми Вас вітаємо сім`єю.
Здоров`я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів 
                                     траплялося земних,
Щоб серце Ваше, мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов`ю, спокоєм і миром!

З любов`ю – діти, онуки.

14 лютого завітала 85-та зима 
до нашого люблячого тата, дідуся і свата

Володимира Андрійовича ХЛІБОРОБА
зі с. Тарнавка.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минуло 85.
Хоч як прожитих 
                        років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує 

                                                у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, що для щастя Вам треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та многі літа.

З повагою і любов`ю – сини Євген і 
Богдан, невістка Галя, донька Ганна і зять 

Михайло, онуки Наталя, Оксанка, Таня, 
Володимир, свати Чайківські з Коляндян.

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

Тел. 067-975-64-72.

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; 3-14-68. 

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.: 3-14-68 (після 18-ї год.); 096-452-
73-00.

приватизований будинок в с. Джурин з 
присадибною ділянкою 0,20 га. Є господарські 
будівлі, криниця. Ціна договірна.

Тел. 067-149-81-89.

1-кімнатна квартира в м. Чортків по 
вул. Шевченка, 8. Загальна площа – 37 кв. 
м. Без ремонту.

Тел. 098-742-13-76.

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.

3-кімнатна квартира в смт Заводське на 
5-му поверсі. Ціна договірна. Терміново.

Тел. 096-542-90-09.

3-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. 
Коновальця, 7 на 2-му поверсі. Зроблений 
ремонт, є індивідуальне опалення. Загальна 
площа – 60 кв. м. Ціна договірна.

Тел.: 066-703-21-64; 097-596-96-25.

будинок із сутеринами у м. Чортків по 
вул. Наливайка. Загальна площа – 140 кв. м. 
Є гараж, літня кухня, 15 сотих землі.

Тел.: 3-34-19; 050-730-51-28.

Сердечно вітаємо директора 
ПАП “Березина”, сумлінну та добру людину
Володимира Євгеновича ЗАБОЛОТНОГО,

з нагоди Дня народження, 
який він святкуватиме 21 лютого.

І складаємо слова палкої 
вдячності.

Ваш професіоналізм, ба-
гаторічна наполеглива праця 
забезпечують повагу поміж 
людей. Ми пишаємось тим, 
що нам випала можливість 
працювати поруч із Вами і 
досягати разом професійних 
висот. Нехай доля шле Вам 

добро і щастя, міцне здоров`я та достаток, а 
віра, надія та любов будуть вірними супутни-
ками на вашому життєвому шляху. Нехай те-
пло і затишок родинної оселі надійно захищає 
Вас від життєвих негараздів, а в майбутньому 
на Вас чекає ще багато наповнених корисни-
ми справами і земними радощами років.

Живіть довго у щасті, благополуччі та при 
доброму здоров`ї!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, все гарне, що треба людині,
Нехай з кожним роком приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою і вдячністю – пайовики 
с. Капустинці.

Щирі вітання та добрі побажання 
з нагоди 35-річчя нехай полинуть 

до духовного наставника – 
отця Олега КАПУЛОВА.

Вам, отче Олеже, бажає-
мо ще довго і вірно служити 
Богові й людям, щирих ласк 
від Ісуса, радості від духовної 
праці. Нехай зерна Христової 
науки, що сієте Ви, добром 
проростуть у наших серцях. 

Щоб Ви, отче, ще довгі роки
Несли до людей 

                                            Христові уроки,
Хай Ангел-Хоронитель береже Вас роками,
Щоб Ви щасливо жили ще многая літ із нами.
Хай щастя, здоров`я наповнять Ваш дім,
Оселять радість та спокій у нім.
Хай сонце Вам світить і в негожу днину,
Маленький Ісусик дасть щастя й тепла
На многії, щасливії та благії літа.
З повагою – дирекція ПАП “Довіра” та 

пайовики зі сіл Стара Ягільниця 
і Черкавщина.

Щиросердечно вітаємо ювіляра, директора 
Джуринської ЗОШ І – ІІІ ст., добру і чуйну 

людину, фізика та лірика в одній особі
Петра Федоровича ЯРЕМУ

із коштовним 60-річчям, 
яке завітало до нього 13 лютого.

Серед лютневих 
       дивовижних візерунків
Окресливсь чітко Ваш 
             достойний ювілей,
І з-поміж побажань 
                 усіх і подарунків
Нехай зоріє для душі оцей.
Шкільні пенати долею 
                          Вам стали
Не на один десяток літ.

Закони фізики Ви учням відкривали
Вже стільки років – незбагненний дивосвіт.
З професійних успіхів хай імідж виростає,
Зі струн серця – пісня про життя.
Щиро вся родина Вас шкільна вітає
Із апофеозом Вашого буття.
Хай Господь в долонях Вас своїх тримає,
І для Вас колує сонце літ іще багато,
Пречиста омофором завжди захищає,
А кожен день приносить в долю міні-свято.

З повагою – колектив школи.

У лютому відсвяткувала своє 85-річчя 
вірна християнка, невтомна учасниця 

церковного хору
Надія Іванівна ВІЙТИК.

Хай буде з Вами 
               Боже провидіння,
Нехай надія в серці 
                            не згасає,
І хай Ваш голос 
           в церкві Вознесіння
Завжди щосвята Бога 
                        прославляє.
Тож будьте завжди 

                                               сповнені надії.
І хай любов до Господа в душі горить,
Й глибока віра в Божу допомогу
Живе із Вами ще багато літ.
Нехай почує Господь наші прохання
Й здоров`я кріпить Діва Пресвята,
А ми усі в цей день Вам заспіваєм:
“Сотвори, Господи, многая літа!”.

З глибокою повагою – регент 
Михайло та всі учасники хору церкви 

Вознесіння Господнього с. Ягільниця.

Щиро вітаємо із першим Днем народження 
наше маленьке сонечко 
Дариночку СУЛИМУ.

Щоб Ти завжди 
                  була щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко 
                            ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав.
І Ангел Твій Охоронитель

3 плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що Ти така є,
Хай силу і радість Тобі Він дає.

З любов`ю – бабуся Дарія і дідусь Петро.

Проводиться набір Працівників
У наявності 9 вакансій
З/п 1200-2500 грн. 

(у залежності від вакансії)
За потреби надається житло

Тел.: 3-97-21; 096-964-95-47

Щиро вітаємо 
з ювілеєм шановану нами

Галину Мирославівну ЦАПЛАП
із м. Чортків.

Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей.
У ньому все – робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих 
                                     Вам людей.
Прийміть найкращі 
                                 наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Нехай Господь благословляє
Вас кожен день і щогодини,
Здоров`я, ласку посилає
Для Вас і Вашої родини.

З повагою – сім`я Файфер.

Колектив дитячої поліклініки ЧЦКРЛ 
щиро вітає з 50-річчям 

медреєстратора поліклініки
Галину Андріївну МАШТАЛІР.

За роком рік життя 
                  невпинно лине,
Дарує весен 
                 веселковий час,
У цю прекрасну 
                   і хорошу днину
Вітання щирі Ти 
                 прийми від нас.

Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров`я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та радості прожить!
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа.

19 лютого святкуватиме свій ювілей 
Ольга Євстахівна ЦІЛІНСЬКА!

Якби в словах була пророча сила, 
                                а в серці полум’я цвіло,
То ми б для Вас усе зробили, 
               щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі, 
           всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти даруєм Вам 
                                  у цей святковий день.
Тож хай міцним Ваше здоров’я буде
І в радості минають Ваші дні;
Хай довго стукає ще серце в грудях
На щиру втіху всій Вашій сім’ї.

З найкращими побажаннями – 
Ваші діти – Віктор, Валентина, Юрій; 

свати й уся родина.

Розквітлий сніжно-сліпучою незайманістю 
небесних дарів лютневий світанок защедрив 

пригорщами найпалкіших зичень усмішок 
і омріяних прагнень, оберемками 

сонячного проміння розкриленої душі 
розчахнуте до свого молодого ювілею 

віконце серця нашої милої подруги і щирої 
порадниці, чарівної жінки, мудрого фахівця, 

залюбленого у справу свого життя, – 
Лілії Ігорівни ДЕМКОВИЧ.

Удачі, любові, 
                 здоров`я міцного,
Прихильності долі 
                  та щастя такого,
Щоби світ неозорий 
               в обіймах стиснути
І зір вечорових 
                      рукою сягнути.
Щоб усміхом теплі 

                                            світанки займати,
Реальність у казку собі обертати –
                                                   і вірити в неї! 
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові серце хвилює.
Хай назавжди відійдуть печалі й тривоги,
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу.

З любов’ю і повагою – рідні та друзі. 
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Що штовхає саме в підлітковому віці 
до паління? У більшості, як правило, 
хочеться експериментувати, виникає 
потреба в самоствердженні, прагненні 
ототожнювати себе з навколишньою 
групою, створити свій імідж, відчувати 
себе більш дорослим, і нарешті –  про-
тест проти настанов батьків і суспіль-
ства. 

У процесі залучення до куріння про-
глядається чотири стадії. Розпізнавання 
відбувається в ранньому віці, коли ди-
тина бачить навколо себе дорослих, які 
палять. Отже, будучи пасивним курцем 
вона звикає до запаху і вигляду сига-
рет, а згодом виникає бажання й спро-
бувати. Як правило експеримент почи-
нається в групі однолітків і відбувається 
зі схваленням друзів. Побоювання бути 
відкинутим компанією посилює бажан-
ня курити. Прагнення незалежності від 
оточуючих призводить до продовження 
експериментів – з’являється віра в те, 
що куріння заспокоює нерви, покращує 
настрій; розвивається звичка, виклика-

на звиканням організму до дії нікотину, 
що переходить у залежність.

На відміну  від  наркоманів  й  алко-
голіків  курці  несхильні  до  антигро-
мадської поведінки. Тому основними 
соціальними наслідками є: передчасна 
смерть, народження ослабленого по-
томства, порушення взаємин між людь-
ми, збільшення ризику захворювання 
внутрішніх органів.

Із тих, хто почав курити в молодому 
віці й продовжує все своє життя, по-
ловина, в остаточному підсумку, поми-
рає від хвороб, пов’язаних із палінням. 
Шкода паління для підлітків катастро-
фічно велика – заважає росту організ-
му, завдає удару по органах у момент 
їхньої найбільшої незахищеності (коли 
вони ще не виробили імунітету до зо-
внішніх подразників). Шкідливий вплив 
тютюнової отрути позначається на ро-
боті головного мозку. В курців-юнаків 
на 5 відсотків знижується обсяг пам’яті 
й на 4,5 відсотка – легкість навчання, 
а точність додавання цифр погіршу-

ється на 5,5 відсотка. Тому й не дивне 
відставання хлопців у навчанні. Окрім 
фізіологічної небезпеки в цей період, 
величезна і психологічна шкода паління 
для підлітків. Куріння також є однією з 
головних причин неврозів у дітей – ста-
ють дратівливими, запальними, погано 
сплять. З’являються неуважність, слаб-
шає увага, порушується пам’ять і ро-
зумова діяльність. Дитяче й підліткове 
паління – серйозна проблема, рішення 
якої вимагає комплексного підходу. 

Повинна бути налагоджена послідов-
на ефективна виховна робота в школах 
і сім’ях. Необхідно підключати не тіль-
ки державні, а й громадські організації. 
Для скорочення паління можна застосо-
вувати багато різних умов, включаючи 
й строге обмеження місць для паління, 
штрафи. Школярам потрібно розповіда-
ти не лише про те, що шкідливо, але й 
про те, що здорово й корисно, а саме – 
про заняття в спортивних секціях, яких, 
між іншим, не так вже і мало.

Пам’ятайте! Здоров’я – справжня ра-
дість життя і щастя – не сумісні з тютю-
ном. Любов до підростаючого покоління 
спонукає нас застерегти юнаків і дівчат 
від паління! Куріння – це отрута!

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Про організацію та проведення 
оплачуваних громадських робіт 

у Чортківському районі на 2012 рік
На виконання статті 23 Закону України «Про зайнятість насе-

лення» від 1 березня 1991 року за № 803-ХІІ (зі змінами), Поло-
ження про порядок організації та проведення оплачуваних гро-
мадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2008 року за № 839 (зі змінами):

1. Організувати у 2012 році проведення оплачуваних громад-
ських робіт у Чортківському районі для забезпечення тимчасової 
зайнятості незайнятих громадян на підприємствах, установах, 
організаціях усіх форм власності згідно з Додатком 1.

2. Затвердити Перелік видів оплачуваних громадських робіт, 
що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають по-
требам громад та сприятимуть їх соціальному розвитку, згідно 
з Додатком 2.

3. Фінансування оплачуваних громадських робіт здійснювати 
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування України на випадок безробіття, коштів під-
приємств, для яких ці роботи виконуються, та коштів місцевих 
бюджетів.

4. Керівникам підприємств, установ та організацій району, го-
ловам сільських (селищної) рад укладати договори з районним 
центром зайнятості на проведення громадських робіт, у тому 
числі з урахуванням гнучких форм організації робочого часу і 
робочого тижня для осіб, які виконують громадські роботи, при 
цьому суворо дотримуватись правил техніки безпеки при про-
веденні цих робіт.

5. Районному центру зайнятості на підставі укладених догово-
рів забезпечити направлення на оплачувані громадські роботи 
осіб тільки за їх згодою.

6. Сектору з питань внутрішньої політики і зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації спільно з редакцією районного часопису 
«Голос народу» та редакцією районного радіомовлення забез-
печити оприлюднення даного розпорядження в місцевих засобах 
масової інформації та на сайті райдержадміністрації.

7. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його 
оприлюднення.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження го-
лови районної державної адміністрації від 23 грудня 2010 року 
№ 988 «Про організацію та проведення оплачуваних громад-
ських робіт у Чортківському районі на 2011 рік», зареєстроване 
в Чортківському районному управлінні юстиції 27 грудня 2010 
р. за № 7/110.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 
першого заступника голови районної державної адміністрації 
Філяка Р.Ю.

1 лютого 2012 р.                                                           № 72
Голова  районної 

державної адміністрації
Я.стЕць

Про бронювання робочих місць 
для незайнятого населення,

 яке потребує соціального захисту при 
його працевлаштуванні, на 2012 рік

Відповідно до статей 6, 23, 24 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» від 9 квітня 1999 року за № 586-XIV, статей 
5, 20 Закону   України «Про зайнятість населення» від 1 березня 
1991 року за № 803-ХІІ (зі змінами та доповненнями), Положення 
про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і уста-
новах робочих місць для працевлаштування громадян, які потре-
бують соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 квітня 1998 року за № 578:

1. Забронювати у 2012 році на підприємствах, в організаціях, 
установах робочі місця для працевлаштування працездатних гро-
мадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і 
нездатні конкурувати на ринку праці, а саме:

а) жінкам, які мають дітей віком до шести років;
б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти 

років або дітей-інвалідів;
в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх 

загальноосвітніх  школах, професійно-технічних або вищих  на-
вчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або аль-
тернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче 
місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а 
також особам, яким виповнилося п’ятнадцять років і які за зго-
дою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як ви-
няток, прийматися на роботу;

г)  особам передпенсійного віку;
д) особам, звільненим після відбуття покарання або примусо-

вого лікування.
2. Затвердити Перелік підприємств, організацій та установ 

Чортківського району, у яких заброньовано робочі місця для осіб, 
які потребують соціального захисту і нездатні на рівних конкуру-
вати на ринку праці, на 2012 рік згідно з Додатком.

3. Чортківському районному центру зайнятості довести вста-
новлену броню до підприємств, установ і організацій району.

4. Сектору з питань внутрішньої політики і зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації спільно з редакцією районного часопису 
«Голос народу» та редакцією районного радіомовлення забез-
печити оприлюднення даного розпорядження в місцевих засобах 
масової інформації та на сайті райдержадміністрації.

5. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його 
оприлюднення.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голо-
ви райдержадміністрації від 23 грудня 2010 року за № 989 «Про 
бронювання  робочих місць для незайнятого населення, яке по-
требує соціального захисту при його працевлаштуванні, на 2011 
рік», зареєстроване в Чортківському районному управлінні юсти-
ції 27 грудня 2010 року за № 8/111.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Філяка Р.Ю.

1 лютого 2012 р.                                                          № 73
Голова районної 

державної адміністрації
Я.стЕць

(З додатками можна ознайомитися на веб-сайті  Чортків-
ської РДА: oda.te.gov.ua/tchortkivska)

Станом на 1 січня ц. р. виконкоми сільських рад провели подвірне опитування худоби та птиці в господарствах громадян. 
За результатами проведеної роботи населенням утримувалось 7354 голови ВРХ, із них – 5004 корів, 12261 свиней, 891 ко-
ней, 645 кіз, 307 овець; 168110 голів птиці; 6509 кролів та 3286 бджолосімей.

Як видно з таблиці, у приватних господарствах громадян спостерігається збільшення поголів`я ВРХ, птиці, кролів, проте є 
зменшення поголів`я свиней, кіз, коней, бджолосімей.

 
тетяна стАРоВойт, 

начальник управління статистики у Чортківському районі

худібки трохи побільшало

Наявність поголів`я худоби та птиці в приватній власності громадян у сільській місцевості

На 1 січня 2012 р. На 1 січня 2011 р. 2012 р. у відсотках до 2011 р.

Велика рогата худоба
в т. ч. корови
Телиці від 1 до 2 років
Телиці від 2 років і старші
Телята до 1 року
Свині
в т. ч. свиноматки
Поросята до 2 місяців
Вівці всіх порід
Кози
Коні
Птиця – всього
в т. ч. кури-несучки
Кролі
Бджолосім’ї

7354
5004
503
138
1651
12261
527
3885
307
645
891

168110
119687
6509
3286

7171
4977
527
121
1480
14088
582
4206
307
647
978

160956
111142
5333
3450

102,6
100,5
95,4
114,0
111,6
87,0
90,5
92,4
100,0
99,7
91,1
104,4
107,7
122,1
95,2

Куріння – шкідливе!
Паління цигарок – одна з найшкідливіших звичок, яка негативно 
впливає на здоров’я не лише курців, а й оточуючих. Зараз вона 
перетворилася в епідемію, що поширюється серед чоловіків, 

жінок, боляче усвідомлювати, – і серед юного покоління та дітей.

Заувага

Будьте уважні, обережні та готові 
будь-якої миті до небезпеки!

Застерігаємо: із початку зими небез-
печною є середина водойми, а напри-
кінці – ділянки біля берега!

Якщо ж ви з певних причин вийшли 
на лід і він затріщав під вами, з’явилися 
тріщини, то у жодному разі не лякайтесь 
і не біжіть стрімголов від небезпеки. У 
таких випадках необхідна обережність, 
неквапливість у рухах і найважливіше – 
самовладання! Пам’ятайте – головний 
ворог самопорятунку на кризі – це па-
ніка!

Зауважте! Якщо лід тріщить, плавно 
лягайте на кригу та відкочуйтесь у без-
печне місце. Якщо ж все-таки ви про-
валилися в лунку, наповзайте на лід із 

широко розкинутими руками. Акцентує-
мо увагу – енергійні рухи під час пере-
бування у воді знесилюють і сприяють 
швидкому переохолодженню. 

Після того як вибрались з ополонки, 
зніміть і ретельно викрутіть одяг, по-
тім знову одягніть його. Не зволікаючи 
прямуйте до найближчого населеного 
пункту, при умові – якщо у вас непо-
гане самопочуття. Якщо ж стан ваш не 
з кращих, викличте швидку допомогу, 
тому що переохолодження організму 
може дати ускладнення.

Слід знати і правила порятунку лю-
дини, котра борсається у крижаній 
воді. Дійте рішуче й швидко, та вкрай 
обережно, голосно підбадьорюйте по-
терпілого, подавайте рятівний предмет 

з відстані 3-4 м. Рятувальні знаряддя: 
дошка, драбина, мотузка з петлями, 
зав’язані шарфи, паски, велика гілка, 
багор. Витягнувши потерпілого з води, 
дайте йому частину свого одягу, при 
можливості розпаліть вогнище і зігрій-
те врятованого; викличте рятувальників 
або карету швидкої допомоги. 

У жодному випадку не допускайте об-
мороження і переохолодження.

При обмороженні – бліда шкіра і 
втрата чутливості на зблідлій ділянці. 
Обморожені ділянки тіла потрібно не-
гайно, але повільно розтирати руками. 
Снігом не розтирати!

Ознаки при переохолодженні – озноб, 
кволість, відчуття втоми, сонливість.

Нагадуємо! Будьте уважними й зва-
жайте на те, що у будь-яку хвилину 
може чатувати небезпека. 

В екстрених ситуаціях телефонуй-
те – 101!

Управління Держтехногенбезпеки 
у тернопільській області

Лід несе небезпеку
на часі ще лютує зима, водойми, навіть Чорне море подекуди, 

покриті кригою. та ось-ось мороз слабшатиме й льодяний 
покрив озер, ставків і річок тоншатиме. А це приносить із собою 
небезпеку для тих, котрим кортить спробувати міцність льоду, 
поковзатися на ньому. тому застерігаємо – не виходьте на лід 

поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги!
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Актуально10

– Найперше хочу наголосити, що 19 січня 
2012 року набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності та 
вдосконалення державного регулювання у 
сфері містобудівної діяльності» від 22 грудня 
2011 року за № 4220-VІ.

– А чим, власне, зумовлена така виключ-
на конкретизація цього Закону? Подібні 
роз`яснення, погодьмося, не так часто зу-
стрічаються на сторінках районки.

– Поясню. На даний час актуальною є про-
блема будівництва житлових будинків і споруд 
без оформлення дозвільних документів. Цей 
Закон спрямований на посилення відповідаль-
ності суб’єктів будівельного ринку. Він став 
логічним продовженням еволюційних процесів 
у містобудуванні, які розпочав Закон України 
«Про регулювання містобудівної діяльності». 
Проте якщо цей документ разом зі значним 
спрощенням системи погодження проектної 
документації та отримання дозвільних до-
кументів на будівельні роботи передбачав 
персональну відповідальність проектувальни-
ка, будівельника і замовника за порушення у 
сфері містобудування, то Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності та 
вдосконалення державного регулювання у 
сфері містобудівної діяльності» закріпив і кон-
кретизував штрафні санкції за порушення.

– І знати їх, скажімо, індивідуальному 
забудовникові конче потрібно?

– Насамперед. Бо це, так би мовити, осно-
вна категорія поміж забудовників. До при-
йняття Закону, про який йдеться, дозволяло-
ся будівництво за будівельними паспортами 
– повторюся: діяла спрощена процедура. І 
тому зазвичай людина не знає й не може зна-
ти будівельних норм, державних стандартів та 
правил і не уникне їх порушень. А це тепер 
відразу обертається покаранням.

– суттєвим?
– Посудіть самі: у сфері будівництва пока-

рання порушень «стартують» від суми 170 грн. 
(що раніше слугувало за максимум) і сягають, 
для прикладу, 395 тисяч і вище. Загалом цим 
Законом України внесено зміни до Кодексу 
України про адміністративні правопорушен-
ня, Господарського кодексу України, Законів 
України «Про основи містобудування», «Про 
архітектурну діяльність» і деяких інших зако-
нів, а також викладено в новій редакції Закон 
України «Про відповідальність за правопору-
шення у сфері містобудівної діяльності».

– Можете конкретизувати типові пору-
шення, аби застерегти наших читачів – по-
тенційних забудовників – від неправильно 
(як натепер) вчинених кроків?

– Будь ласка, адже задля цього й коментую 
зміни. Як регламентовано статтею 96 Кодексу 
України про адмінстративні правопорушення, 
щонайперше порушення вимог законодав-
ства, будівельних норм, державних стандартів 
і правил та затверджених проектних рішень під 
час нового будівництва, реконструкції, рестав-
рації, капітального ремонту об’єктів чи споруд 
тягнуть за собою накладення штрафу на гро-
мадян від десяти до п’ятдесяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 
850 грн.). Такі ж дії, вчинені повторно протягом 
року, караються вже штрафом сумою від 850 
до 1700 грн. Про суворість закону свідчить й 
ось таке: виконання підготовчих робіт без на-
правлення повідомлення (до територіального 
органу Державної архітектурно-будівельної ін-
спекції) про початок їх виконання у випадках, 
коли направлення є обов’язковим, вже тягне 
за собою накладення штрафу від ста до ста 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. А підготовчі роботи – то, для 
прикладу, лише зрізання дерев чи підготовка 
до прокладання комунікацій. Початок же бу-
дівництва без повідомлення про це карається 

штрафом від 250 до 350 (!) неоподатковуваних 
мінімумів. Повторно протягом року – від 6800 
до 8500 грн. І це, слід звернути увагу, поки що 
стосовно об`єктів І та ІІ категорії – хлів, гараж, 
дача, тобто найпростіших. Такі ж порушен-
ня з метою спорудження об`єктів ІІІ категорії 
складності обійдуться значно дорожче – від 
8500 до 10700 грн.

– Можна підсумувати, що покарання як 
наслідок порушень стосуються насампе-
ред забудовників, адже так? 

– Насамперед, але не тільки. Ще жорсткіші 
вимоги до проектантів. Ось приклад: переда-
ча замовнику проектної документації з пору-
шеннями тягне за собою накладення штрафу 
на головного архітектора проекту (головного 
інженера проекту), експерта від дев’ятиста 
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Повторно – ще більше, ще 
відчутніше. Карається й здійснення авторсько-
го та технічного нагляду з порушенням вимог  
законодавства. Так що тепер усім доведеться 
ретельно зважувати свої дії. Осібно хотів би 
наголосити на ст. 188-42 щодо невиконан-
ня законних вимог (приписів) посадових осіб 
Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України або її територіальних органів. Для 
прикладу: недопущення посадової особи ін-
спекції на об`єкт будівництва тягне за собою 
накладення штрафу від трьохсот до чотирьох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

– Богдане Михайловичу, як гадаєте, ось 
такий жорсткий підхід виправданий ча-
сом?

– Знаєте, закони приймаються не для того, 
щоб їх обговорювати, а щоби виконувати. 
Хоча... З одного боку добре, а з іншого – не 
зовсім. Бо штрафи – європейські, а зарплати 
у нас – злиденні, українські. Тому нехай люди 
оговтаються, якщо чогось не знають, не-
хай звертаються в архітектуру, довідуються. 
Особливо це стосується селян. Навіть якщо 
хтось збудував самовільно хлів чи стайню, 
зробив прибудову і сплатив за це помірний 
штраф із розряду тих, що діяли донедавна, 
то це все одно не дає права вважати будів-
лю законною. І ще добре, якщо той самобуд 
впишеться в норми. Не кожен проектант нині 
візьметься за це – порушувати норми за та-
ких штрафів.

– на початку нашої бесіди Ви говорили, 
що зміни стосуються всіх суб`єктів буді-
вельного ринку, досі ж ми концентрували 
увагу переважно на індивідуальних забу-
довниках. А що там є стосовно порушень у 
містобудуванні? Погодьтеся, нерідко вони 
болять нам усім єдиним болем.

– Справді, на цьому наголошують зміни до 
Закону «Про відповідальність за правопору-
шення у сфері містобудівної діяльності». Цей 
Закон встановлює відповідальність юридичних 
осіб і фізичних осіб-підприємців (суб’єктів міс-
тобудування), а не тільки головного архітек-
тора чи, скажімо, проектувальника. Пунктом 
6 цього Закону щодо експлуатації чи вико-
ристання об`єктів будівництва, неприйнятих 
в експлуатацію, обумовлено покарання у ви-
гляді штрафів об’єктів I категорії складнос-
ті – в розмірі 18 мінімальних заробітних плат 
(19260 грн.), II категорії – 45 (48150 грн.), III 
– 90 (96300 грн.), IV – 370 (395900 грн.), V 
(так звані висотки) – 900 (963000 грн.). Варто 
знати: суми на сьогодні взято з прив`язкою до 
мінімальної заробітної плати 1070 грн., однак 
завтра вона вже може бути більшою.

– справді, наведені цифри не інакше, 
як космічними, й не назвеш. Порушникам 
таки не позаздриш.

– Так, прийняті зміни жорсткі, але це є єв-
ропейські стандарти. Як у сусідній Польщі, 
наприклад. Та й не тільки. Почув недавно від 
знайомого, який працював у Англії. Будували 
об`єкт у приватника на подвір`ї. Завезли бе-
тонний розчин для закладення фундаменту. 
Тим часом інспектор тамтешньої архітектурно-
будівельної інспекції (до слова, добрий при-
ятель забудовника) не спромігся дозволити 
початок робіт того дня, а прибув наступного. 
Оскільки початок будівництва не було засвід-
чено відповідним документом, довелося робіт-
никам виймати ще свіжий розчин. Отакої. Бо 
порядок є порядок. Наголошую на цьому для 
того, щоби люди були обізнані. Мої побажання 
з висоти чималого (понад два десятки літ) до-
свіду роботи в органах містобудування й архі-
тектури: чиніть все за законом! Консультуйте-
ся, радьтеся і не матимете жодних проблем. 
Адже закон для того, щоб його виконувати.

Розмову записала 
Анна БЛАЖЕнко

Популярно

У вас самобуд? Начувайтеся!
Днями начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства райдержадміністрації Богдан Дудяк 
зголосився прокоментувати помітні новації у віднедавна чинному 

законодавстві щодо регульованих відповідними законодавчими актами 
дій стосовно забудови – обійсть, офісів тощо.


