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№ 22 (366) 9 листопада 2017 р. Виходить тричі на місяць. Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО.

Цього тижня відзначається 100-річ-
чя Жовтневої революції. Біда у тому, що 
для декого це все ще свято, або принай-
мні хтось ще з ностальгією дивиться у ті 
часи. Звісно, дехто з людей сумує за часами 
своєї молодості, романтичної закоханос-
ті, міцного здоров’я та великих мрій, але 
не слід це пов’язувати з комунізмом! Кому-
нізм - це бісівська релігія, яка проповідуючи 
справедливість, вбивала невинних, говоря-
чи про рівність, відправляла одних у конц-
табори, а інших - забезпечувала дешевими 
продуктами (за якими треба було з вечора 
стояти у черзі).

Найбільший біль комунізму - терор та 
масове вбивство інакомислячих, пролита 
кров, яка принесла каїнове прокляття на 
наші землі. 

Соті роковини чи не найбільшої афери ,яка 
докорінно поламала тогочасні устої суспіль-
ства у гіршу сторону.

Трошки інформації для молодшого 
покоління,яку вже підростало на чупа-чуп-
сах.

Кожен рік на 7-ме листопада і 1-го травня 
повз того будинку,у народі прозваного «бі-
лим» і йолупа,встановленого на постаменті 
проганяли у добровільно-примусовому по-
рядку тисячі людей.Йшли всі: і старі і молоді,і 
здорові і хворі,і трударі і ледарі.Колони ши-
кували біля «Сільгосптехніки»,теперішньої 
«Аркади».Хто був проворнішим і моторні-
шим навіть встигав остограмитися у непода-
лік «Трембіті».

Колони під звуки духових оркестрів пря-
мували в сторону центральної частини міс-
та.Несли на патиках лики члєніна,карлів-
марлів,престарілих і немічних члєнів 
політбюро,а також транспорантів з шаблон-
ними написами.

Біля білого дому теслі встановлювали 
дерев’яний поміст,на який поміщалися 
сурйозні дяді і тьоті районового розливу 
о «нєбрєжно і снісходітєльно» помахува-
ли ручками в бік юрби,яка проходила біля 
них,останні щосили,або лиш відкриваючи 
писка,погукуючи «Слава» і «Ура».

Закінчувалося «шествіє» біля піцерії.Но-
сильщики пропагандистскої атрибутики із 
великим задоволення скидали на купу або 
кузова автомашин свої доспєхі і мчали разом 
з іншими одержати свої чесно зароблені 10 
гривень(хто не був на збіговиську-одержував 
дулю з маком).

А вже після того всього починалися «всєна-
родниє лікованія і празднованія» аби успішно 
просадити тих десять рублів.Всілякі пивнуш-
ки були заповнені вщерть.Для цього зазвичай 
посилали наперед гінця запекати столик,а то 
і два.Виручка громадського харчування у ці 
дні зростала в геометричній прогресії.

То так коротко про октябирьсько і перше 
мая.Сьогодні зустрічав особин,які відвер-
то висловлювали глибокий жаль за такими 
св’яткуваннями.Як на мене,то є серйозно 
клінічні хворі,які потребують скрупульозно-
го лікування з ізоляцією від суспільства.

Любомир ФІНЯК

СТОЛІТТЮ МОРАЛЬНОГО ГЕНОЦИДУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Тарас Шевченко 
подорожує світом

Проект «200 кроків до Тараса Шевченка» 
Бережанського краєзнавчого музею стар-
тував 22 серпня 2013 року – рівно за 200 
днів до 200-річчя Тараса Шевченка – і мав 
широкий розголос у ЗМІ в Україні та за її 
межами, став доброю промоцією музею та 
міста Бережани. Музей був партнером ко-
лективної радіостанції Бережанської станції 
юних техніків (нині – міський центр дитячої 
та юнацької творчості) в національній акції 
«Дні активності радіоаматорів України, при-
свячені 200-й річниці з дня народження Тара-
са Григоровича Шевченка», яка тривала з 8 
до 17 березня 2014 року. Акція охопила цілий 
світ. На зв’язок виходили радіоаматорами 
Європи, Азії, Африки, Північної і Південної 
Америки, які отримували через спеціальний 
позивний інформацію про 200-і роковини від 
дня народження Тараса Шевченка. За пері-
од роботи радіостанції було проведено 4320 
радіозв’язків з колегами 51-ї країни світу, ви-
готовлено спеціальну картку радіообміну із 
спеціальним викличним сигналом EM200BT.

Приємно, що проект продовжується, і Шев-
ченко подорожує світом. Напередодні Дня 
української писемності і мови керівник ко-
лективної радіостанції UR4BYU Ігор Грици-
шин приніс черговий пакунок карток (171) 
радіообміну від колег з 24 країн світу, які 
вшанували нашого Кобзаря: Австрія, Бельгія 
(3), Болгарія, Ірландія (2), Іспанія, Італія (13), 
Канада, Люксембург, Литва (2), Нідерланди, 
Німеччина (22), Польща (6), Португалія, Ро-
сія (25), Словенія (8), США (3), Угорщина, 
Україна (7), Фінляндія, Франція (4), Чехія (8), 
Швейцарія (6), Швеція (4), Японія (49).

Тарас Шевченко продовжує розповідати 
світові про Україну!

Микола ПРОЦІВ

У СВІТІ КУЛЬТУРИ
9 листопада – 

День української 
писемності та мови.

“Наша мова всихає, стає малосоковитою, 
малофразеологічною, стає більш практич-
ною, прагматичною, правильною, і все це не-
безпечно для живої, природної мови.  Милоз-
вучність мови не в правильності, а в думці, в 
образі, в ритміці; у наповненості фрази, а не 
в зіткненні слів. Я не розумію, чому замість 
“вдача” пишуть “удача”, замість “вправний” 
– “управний”. У цьому нема мелодійності, а 
навпаки – мова перетворюється на солодкаву 
жувальну гумку. А те, що ми говоримо не-
правильно сьогодні, умовно кажучи, завтра 
буде у шкільних підручниках. Наприклад, 
сьогодні у шкільних підручниках вказано, 
що “працюймо”, “робімо”, “співаймо” – це 
наказ, тоді як, на моє глибоке переконання, 
це діаметрально протилежна річ – заклик. 
Наказ – це імперія, а заклик – республіка. Це 
навіть не граматична, а суспільно-політична 
категорія”.  

Андрій СОДОМОРА – 
письменник,перекладач.

* * *
Правоохоронці Бережанського відділу поліції 

звертаються до жителів Бережанського району 
з розумінням поставитися до проблеми, яка ви-
никла на автошляхах нашого краю.

З початком осіньо-польових робіт почасті-
шали випадки забруднення транспортними за-
собами проїжджої частини. Це стосується як 
звичайних пересічних громадян, так і недобро-
совісних аграріїв.

Водії нехтують елементарними Правилами 
дорожнього руху та допускають засмічення 
проїжджої частини внаслідок переповнення 
кузова сипучими матеріалами, пошкодженням 
тари, розвіюванням безтарних вантажів, руху 
із незакріпленим вантажем, забрудненням або 
запиленням повітря, виніс на проїжджучасти-
нубруду.

Памятайте! Такими діями Ви створюєте не-
безпеку для інших учасників дорожнього руху, 
що може призвести до втрати кермувальниками 
контролю за рухом транспортних засобів, спри-
чинити травмування і загибель людей.

У разі перевезення , кузов рухомого складу 
повинен бути ущільнений для запобігання ви-
тіканню рідини на проїзну частину дороги.

Нагадаємо, що санкція ст.139 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення (По-
шкодження шляхів, залізничних переїздів, 
інших шляхових споруд та технічних засобів 
регулювання Дорожнього руху, створення пере-
шкод для руху та невжиття необхідних заходів 
для їх усунення) передбачає накладення на пра-
вопорушника штрафу або громадських робіт.

* * *
На Тернопільщині триває осінній призов на 

строкову військову службу до лав Збройних 
Сил та інших військових формувань України, 
який розпочався 1 жовтня. Тим часом, в ЗСУ 
кажуть, що призовники взагалі не мають чека-
ти повісти, а йти до військкомату самостійно. 
Відповідно до чинного законодавства, грома-
дяни, які досягли призовного віку, зобов’язані 
прийти до військкомату без повістки. Про це 
на брифінгу наголосив заступник начальника 
управління призову та комплектування Голов-
ного управління персоналу Генерального шта-
бу ЗС України полковник Валерій Дендебера. 
«Закон України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» зобов’язує призовників піс-
ля набрання чинності Указу Президента Украї-
ни про проведення чергового призову та після 
надходження повістки районного (міського) 
військового комісаріату прибути до призовної 
дільниці для проходження призовної комісії. 
Прибути потрібно у строк, зазначений в по-
вістці. У разі якщо за будь-яких обставин по-
вістка не надійшла, громадяни призовного віку 
зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в 
десятиденний термін з дня початку чергового 
призову». За його словами, в статті 17-й за-
значено 33 причини, за яких призовна комісія 
може надати громадянинові відстрочку від 
призову. Дендебера нагадав, що за порушення 
правил військового обліку, неявку за викликом 
на призовну комісію або військового комісарі-
ату без поважних причин рішенням призовної 
комісії громадяни притягуються до адміністра-
тивної або, за ухилення від призову на строкову 
військову службу, до кримінальної відповідаль-
ності згідно із законодавством. Нагадаємо, що 
виклику на Тернопільщині підлягає 21 000 осіб. 
Із них відправити на службу мають 300 призо-
вників.

КОРОТКО



ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАМ

 � Кахельна піч в комплекті (б/к). 
Т.0673501671 (Роман)

 �М’ясо індиків, вирощених у власному 
господарстві. Т.0672086099

АВТО-МОТО
НЕРУХОМІСТЬ

 � 3- кімнатна квартира. Т.0971763560

 � 3-кімн.квартира у двоквартирному осо-
бняку. Є гараж, кімната над гаражем, сарай. 
Т.0673530569

 � Здам нежитлове приміщення 46 кв.м (два 
окремих) пл. Ринок під офіс, магазин, склад; 
можливий продаж,  обмін на авто по домовле-
ності. Т.0672775466

 � Здам 1-кімн.квартиру на тривалий термін в 
центрі (пл. Ринок) зі зручностями і меблями. 
Т.0672775466

 � *ТЕРМІНОВО! Будинок по вулиці Лесі 
Українки, 2 зі всіма зручностями. Є надвір-

ні будівлі, шестикамерні вікна, центральне 
опалення, повністю замінено електричну 
мережу. Земельна ділянка приватизована.  
Т.0673520795. Ціну знижено (30 тис.)

 � 2-кімн.квартира по вул. Рогатинська, площа 
38 кв.м. Т.0985802989

 � Будинок (Львівська, 58) і хата в селі. 
Т.0972159684

 � Здам в оренду приміщення (клас) для репе-
титорських занять. Т.0673529978

РІЗНЕ
 � На роботу в магазин потрібен продавець. 

Т.0968987227.

 � ОГОЛОШЕННЯ можна подати на 2-му 
поверсі Універмагу та в Інфоцентрі «Береж.
інфо» (ратуша, 1-й поверх).

 � Блокова реклама. Т.0979855255
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* * *
Лікарі рекомендують вже сьогодні почати 

приймати по 2-3 столових ложки майонезу в 
день, щоб уникнути майонезного шоку на Но-
вий рік.

* * *
- Алло! Це жіноча консультація?
- Так.
- А педаль газу зліва чи справа?

* * *
- Ти своїми питаннями Іване, заганяєш мене 

в Гугл!
* * *

- Сьогодні таки пересилив себе і позаймався з 
гирями - протер на них пилюку.

* * *
- Гаплю, ти брехала мені!
- Скажем так Іване, я економила правду.

* * *
- Яка найстрашніша зброя в світі?
- Залп Аврори. Один вистріл і 70 років роз-

рухи.
* * *

- Свій перший міліон я заробив після весілля. 
Це був міліон претензій від дружини.

* * *
До Нового Року залишилось 50 днів! Всіх з 

Наступаючим! Може зашвидко, але ми пер-
ші!)))

АНЕКДОТИ

БЕРЕЖІМО СВОЄ ЗДОРОВ’Я
Захворів - сиди вдома! Це перше правило 

для кожного, хто відчуває, що хворий на грип 
чи застуду. Таким чином ви захистите себе 
від ускладнень, які може спричинити хворо-
ба, та не передасте інфекцію іншим.

Наступним кроком має бути звернення до 
вашого сімейного лікаря, педіатра або тера-
певта для дитини. Тільки фахівець правильно 
визначить, яке лікування вам потрібне.

Зазвичай симптоми грипу виявляються у 
різкому підвищенні температури тіла (біль-
ше 38 °С), головному болю, болю у м’язах, 
болю у горлі, кашлю, нежиті. Збережіть собі 
поради Міністерство охорони здоров’я Укра-
їни для полегшення симптомів грипу. Разом 
із призначеннями лікаря вони допоможуть 
перенести хворобу без ускладнень та швидко 
встати на ноги.

Нагадаю, що найкращим способом вберегти 
себе від грипу є щеплення. Вакцини можна 
самостійно придбати в аптеках або зверну-
тися до департаменту чи управління охорони 
здоров’я у вашому регіоні щодо безоплатної 
вакцини, якщо місцеві керівники вирішили її 
закупити для своїх мешканців.

7 листопада 2017 р., народні обранці про-
валили голосування по зміні меж міста Бере-
жани Тернопільської області. Прикметно, що 
серед авторів постанови не вказано прізвище 
жодного “місцевого” нардепа.

За це взялося четверо нардепів з різних 
фракцій, зокрема, Власенко Сергій Володи-
мирович, Кудлаєнко Сергій Володимирович, 
Река Андрій Олександрович, Федорук Мико-
ла Трохимович .

Та й не густо місцевих обранців підтрима-
ли цю постанову, яку Верховна рада не може 
прийняти з початку року, Роман Заставний, 
Михайло Головко не голосував, Тарас Юрик 
— Утримався, Олег Барна, Володимир Со-
ляр, Тарас Пастух, Микола Люшняк, Ігор 
Побер проголосували За, однак це не допо-
могло набрати постанові потрібну кількість 
голосів.

Ще у ківтні 2017 року Тернопільська облас-
на рада звернулась до Верховної Ради Украї-
ни з поданням про зміну і встановлення меж 
міста Бережани Тернопільської області.

Згідно облікових даних існуюча площа міс-
та Бережани становить 579,3 гектара земель.

Проектом землеустрою щодо зміни і вста-
новлення меж міста Бережани Тернопіль-
ської області пропонується збільшити тери-
торію міста на 1525,07 гектара земель, що 
знаходяться у віданні Бережанської міської 
ради, та затвердити територію міста Бережа-
ни загальною площею 2104,37 гектара.

Розширення території міста пропонується 
провести за рахунок забудованих земель ко-
мерційного призначення, земель промисло-

вості, сільськогосподарського призначення 
та земель запасу.

Проект землеустрою щодо зміни меж міс-
та Бережани розроблений ТОВ «Регіональ-
ний земельно-кадастровий центр «Галицькі 
землі» з урахуванням перспективи розвитку 
міста, фактичного стану землекористуван-
ня та генерального плану забудови міста та 
отримав позитивний висновок державної 
експертизи землевпорядної документації № 
471-14 від 30 квітня 2014 року Державного 
агентства земельних ресурсів України.

Доцільність включення земельних ділянок 
обґрунтовується необхідністю вирішення 
актуальних містобудівних питань, зокрема, 
формуванням резервів житлових та вироб-
ничих територій, розміщення комунальних 
об’єктів, рекреаційних територій, охорони 
пам’яток культурної спадщини, резервуван-
ням територій для розміщення малих та се-
редніх виробництв з метою залучення інвес-
тицій у виробництво.

Питання про зміну меж міста Бережани 
погоджено відповідно до законодавства, роз-
глянуто і схвалено Бережанською міською, 
Бережанською районною, Тернопільською 
обласною радами та Бережанською район-
ною і Тернопільською обласною державними 
адміністраціями.

Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування підтримує подання Тернопільської 
обласної ради щодо зміни і встановлення 
меж міста Бережани Тернопільської області.

realno.te.ua

БЕРЕЖАНИ ТУЖАТЬСЯ, ТУЖАТЬСЯ, АЛЕ НЕ РОЗШИРЯТЬСЯ

Без документів, без виходу на вулицю та 
постійно переховуючись - саме так впродовж 
двох останніх тижнів на Бережанщині жило 
семеро іноземців - уродженців В’єтнаму. Їх, 
під час відпрацювання райцентру, виявили 
п р а во охо р о н ц і 
відділу бороть-
би із злочинами, 
пов’язаними із 
торгівлею людьми 
та кримінальної 
поліції.

За словами ке-
рівника відділу 
Олександра Бу-
няка, на Україну 
в’єтнамці при-
їхали в двадцятих 
числах жовтня. Це 
четверо жінок та 
троє чоловіків ві-
ком від двадцяти до тридцяти років. Іноземці 
поселилися в готелі, на вулицю не виходили, 
харчувалися там, де жили.

Документів при них не було. Представни-
ки азіатського континенту стверджують, що 
віддали свої паспорти українцю, який пообі-
цяв виготовити документи для виїзду у Єв-
ропу. Наразі нелегалів передали в міграційну 
службу, а далі вирішуватиметься питання про 
їхню депортацію.

Працівники поліції встановлюють коли 
саме і через який кордон іноземці потрапили 
на територію України, а також осіб, причет-
них до їх перевезення.

Олександр Буняк каже, що за неофіцій-
ною інформацією, 
в’єтнамців, які по-
трапляють до Єв-
ропи, використо-
вують, як дешеву 
найману силу. Їм не 
роблять докумен-
тів, а за нелегаль-
ний в’їзд та пере-
бування в країні 
євросоюзу азіати 
повинні відпрацю-
вати «помічнику» 
близько 15 тисяч 
доларів.

Нагадаємо, що на 
території України з 26 жовтня по 24 грудня 
тривають профілактичні заходи під умовною 
назвою «Мігрант». За неповних дві неділі 
спецоперації правоохоронці Тернополя на 
території обласного центру виявили десять 
осіб, які порушили правила перебування та 
проживання на території міста.

Відділ комунікації поліції                           
Тернопільської області

НЕЛЕГАЛІВ В’ЄТНАМЦІВ ВИЯВИЛИ В БЕРЕЖАНАХ

Згідно Національного рейтингу учасників 
конкурсів від Національного еколого-нату-
ралістичного центру та Малої академії наук 
троє юних бережанок увійшли у 10 –у най-
кращих в Україні. Ними стали вихованки 
гуртка «Екологічна стилістика» (керівник 
Димашевська Х. Б.) міського Центру дитячої 
та юнацької творчості, учениці Бережанської 
школи-гімназії ім. Б. Лепкого - Чавес Гонса-
лес Даніела, яка займає 6 місце з рейтинго-
вою сумою балів 2690 балів, 8 місце займає 
Пачва Анастасія з 2260 балами та 9 місце у 
рейтинговому списку займає Цапок Дарія 
– 2200 балів. Даний рейтинг є рухомий та 
змінюється відповідно після проведення під-
сумків всеукраїнських конкурсів. Сума балів 
з різних конкурсів одного і того самого учас-
ника додається та становить рейтинговий 
бал.  На даний момент серед першої десятки 
є представники м. Києва, Полтавської, Доне-
цької, Рівненської, Кіровоградської та Черні-
вецької областей. Переглянути рейтинг-банк 
можна за адресою http://intellect.inhost.com.
ua/nenc/index.php

БЕРЕЖАНКИ - НАЙКРАЩІ


