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Нові обличчя нової політики
Цьогорічні позачергові вибори до парламенту виглядають доволі, неоднозначним по став-
ленню до нього громадян, явищем. Одні впевнено заявляють, що країні необхідні зміни, не-
хай і під час воєнних дій, інші ж із недовірою говорять, що не час витрачати потрібні для 
армії кошти на передвиборчу кампанію для кандидатів. З такими аргументами не поспе-
речаєшся. Але всі ми прекрасно розуміємо той факт, що країні потрібні нові, чесні політи-
ки, обрати яких невдовзі матиме шанс український народ. 
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Одним із новачків на політичному небосхилі, 
чий партійний склад претендує на можливість 
переформатування політичної системи, є партія 
під назвою «Сила людей». Як політична партія 
вона існує всього лише два місяці, проте як по-
літичне об’єднання однодумців – півтора року. 
За цей час політична сила встигла об’єднати на-
вколо себе 1952 члени, отримати прихильність 
у 24 областях України, АР Крим та закордоном, 
створити 250 осередків у 22 областях України та 
у Франції.

«Сила людей» не стала черговим оплаченим 
проектом грошовитого політика, який підби-
рав під себе «зручну» команду, а рівноправним 
об’єднанням талановитих, політично освічених 
особистостей без одного лідера, які чогось дося-
гли в житті і прагнуть досягнень для всієї Укра-
їни. Однією з таких особистостей є Білівський 
сільський голова, член Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад,  представник Тер-
нопільської області,  один із засновників та член 
політичної партії «Сила людей» Володимир 
Шматько. На власному прикладі та прикладі 
рідного села він показав, що обіцянки не мають 
бути пустими, а діяльність на високій посаді 
повинна давати щедрі плоди. Проте сьогодні, у 
час війни, маючи змогу як член партії, кандидат 
на період передвиборчої кампанії перебувати 
вдома, він сміливо виконує свій громадський 
обов’язок та захищає рідну землю від загарбника 
на Сході України.

Історія заснування політичної партії «Сила 
людей» бере свої витоки із січня 2013 року, коли 
група активних громадян зібралася за круглим 
столом і почала обговорювати та виносити свої 
пропозиції з приводу створення нової політсили. 
Серед учасників столу був і Володимир Шматько. 
За декілька місяців активних дискусій  політичне 
об’єднання було офіційно  презентоване у Києві. 
Відтоді, а саме з квітня 2013 року почали ство-
рюватися осередки та проводитися регіональні 
презентації. Взявши на озброєння цінності та 
засади – Гідність, Свободу, Відповідальність, 
Справедливість, Відкритість, Дієвість, Солідар-

ність, Конкурентність та Добробут, політичне 
об’єднання «Сила людей» впевнено рухалося 
до своєї мети. Через особисті зустрічі, дискусії 
із людьми різного статусу, віку, професії у різних 
населених пунктах України, будь це село чи міс-
то, прихильників «Сили людей» все більшало.

Володимир Шматько, як представник партії 
від Тернопільської області займався проведен-
ням регіональних презентацій в Чортківському, 
Гусятинському, Борщівському районах тощо. 
Спілкуючись із громадянами він не намагав-
ся всіма можливими способами переконати 
їх вступити у партію чи стати її прихильни-
ком, а опирався на здоровий глузд людей і їхнє  
прагнення змін.   

Попри можливість об’єднання бажаючих ак-
тивних людей з різних куточків України, партія 
«Сила людей» виробила жорсткий механізм 
люстрації. Членами партії «Сила людей» змогли 
стати ті люди, які не є судимими, які являються 
громадянами України, розділяють засади партії, 
не є політиками, що були депутатами ВР, члена-
ми Кабінету Міністрів, Президентами України, 
головами ОДА, Генеральними прокурорами, 
суддями Конституційного суду починаючи з 
2004 року. 

«Сила людей» прагне в корені змінити всю 
політичну систему, згідно якій кожен політик за-

цікавлений тільки у тому, щоби привести до вла-
ди «свою» людину та збагатитися. 

Щоби зрозуміти суть даної політичної сили, 
варти озвучити декілька  основних відмінностей 
між партією «Сила людей» та іншими кандидата-
ми до парламенту:
— розвиток країни через постійне оновлен-
ня влади, а не зміна назв партій з тими самими 
політиками;
— дотримання прописаних засад;
— багатолідерність;
— внутрішня демократія, а не авторитаризм;
— структура партії «з низу до гори», а не з «гори 
до низу»;
— постійний контакт з людьми, а не лише під час 
передвиборчої кампанії;
— прозоре фінансування через членські та 
благодійні внески, проектний фандрейзинг, а не з 
допомогою олігархів;
— членами партії можуть стати всі люди, що 
поділяють засади і відповідають правилам, а не 
«свої» люди впливових лідерів;
— відповідність вчинків словам, а не «слова  
на вітер»;
— бажання збудувати країну, де найвищою 
цінністю буде людина, а не власне збагачення і 
можливість бути при владі. 
Продовження на с.2  

Щирі слова привітань линуть до коха-
ної сестрички Христини Котузи, яка 
26 жовтня відсвяткує 18-й день наро-

дження. 
Кружляє листя у танку осіннім

Дерева у вогні палкім горять
В цей зібрались твої друзі, рідні

Із днем народження тебе щиро привітать.
Прийми ж і від нас щирі  побажання.

Здоров’я й щастя в цей святковий день.
Нехай прилине наше привітання

До тебе на крилах весняних пісень.
Бажаємо тобі, щоб доля дарувала

В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб твоя молода душа співала.

А для печалі місця не було.
З любов’ю та найкращими побажання,

брат Іван.

Погожий осінній день та веселий на-
стрій учасників спартакіади сприяв її 

видовищності та успішному проведенню. За 
першість у дев’яти видах спорту: міні-фут-
болі, волейболі, армспорті, метанні гранати, 
військово-прикладному мистецтві, дартсі, 
перетягуванні канату, гирьовому спорті та 
стрільбі боролися сільські та селищні ради з 
15 районів Тернопільської області.

Та попри усю піднесеність свята, немож-
ливо було забути, які важкі часи переживає 
зараз наша держава. Адже воєнна агресія, яку 
вчиняє проти народу України Росія, забрала 
вже надто багато життів українців. Пам’ять 
загиблих у зоні АТО та під час подій на 
Майдані Незалежності усі присутні вшанува-
ли хвилиною мовчання.

Варто зазначити, що колосальну під-
тримку при підготовці і проведенні конкур-
су надали директор районного центру ФЗН  

«Спорт для всіх» Віктор Нагірний, меценат 
Іван Блаженко, керівник ПАП «Паросток», 
с. Шманьківці, Євген Шкабар.

Розпочалося офіційне відкриття спор-

тивного конкурсу з підняття державного 
прапору України, прапору Тернопільського 
району та прапор ФСТ «Колос» під звуки 
національного гімну. Здійснити це випала 
честь капітанам команд, переможцям змагань 
у загальнокомандному заліку серед сільських 
та селищних рад, заліку 24-х спортивних ігор 
Тернопільщини с. Горинка Кременецького 
району Андрію Бойко, с. Великі Гаї 
Тернопільського району Євгену Семеняк та 
с. Васильківці Гусятинського району Ігорю 
Козелко.

Перш ніж розпочати запеклу боротьбу за 
перемогу, заступник голови Тернопільської 
ОДА Леонід Бицюра, перший заступник го-
лови Тернопільської обласної ради Сергій 
Тарашевський та заступник голови обласної 
ради Олег Боберський вручили сільським 
головам кубки та дипломи найкращих у своїх 
районах фізкультурних товариств.

Згодом до учасників спартакіади та вбо-
лівальників звернулися запрошені гості: 
заступник голови ОДА, голова організа-
ційного комітету з підготовки та проведен-
ня спортивно-патріотичної спартакіади 
«Краще спортивне село Тернопільщини» 
Леонід Бицюра, перший заступник голови 
Тернопільської ОДА Сергій Тарашевський, 

заступник голови Тернопільської 
обласної ради Олег Боберський, 
голова Тернопільської РДА Андрій 
Строєвус, члени організаційного 
комітету, голова Тернопільського 
ФЗН «Колос» Георгій Гунтік, ко-
місар Тернопільського об’єднаного 
міського військового комісаріа-
ту Володимир Горюк, голова с. 
Великі Гаї Олег Кохман, голова 
асоціації сільських та селищних рад 
Тернопільщини Анатолій Кулик, 
заступник голови Тернопільської 
РДА Роман Наконечний, началь-
ник управління з питань фізичної 

культури та спорту Тернопільської ОДА 
Ігор Підгайний, голова постійної комісії 
Тернопільської обласної ради з питань бю-
джету Олександр Стадник, голова обласної 
організаційної профспілки працівників дер-
жустанов Степан Стефанишин.

Після всіх урочистостей та офіцій-
них моментів стартувала сама спартакіада. 
Приблизно о 17.00, коли були підбиті підсум-
ки змагань, розпочалося нагородження пере-
можців та призерів. Результати спартакіади 
«Краще спортивне село Тернопільщини» в 
2014 р.  у загальнокомандному змаганні вигля-
дають так: почесне третє місце Чортківському 
району принесло с. Біла, срібло здобула ко-
манда  с. Горинки Кременецького району і 
заслужену першість вибороли спортсмени с. 
Нижні Луб’янки, що на Збаражчині. У індиві-
дуальних видах спорту визначалися такі пере-
можці: Іван Войчишин (с. Біла Чортківський 
район), армспорт — Артем Майструк (с. 
Горинка Кременецький район), дартс — 
Ірина Сметана (с. Вікторівка Козівський ра-
йон), стрільба з пневматичної зброї (чолові-
ки) — Андрій Мокрецький (с. Переволока 
Бучацький район), (жінки) Вікторія 
Коропецька (с. Вікторівка Козівський ра-
йон), військово-патріотичному мистецтві 

(збирання-розбирання АКМ-72) — Надія 
Максимович (с. Нирків Заліщицький ра-
йон), метання гранати — Михайло Зобчук 
(с.Нирків Заліщицький район), міні-футбол 
– команда Великих Гаїв Тернопільського ра-
йону; чоловічий волейбол  Нижні Луб’янки 
Збаразького району; перетягування канату с. 
Горинки, що на Кременеччині.

Аліна Сокальська
Фото авторки

На Тернопільщині визначили  
краще спортивне село

Парламентські вибори 2014

Останні вибори президента без участі в них 
Януковича і компанії показали здатність 

країни на легітимне, несфальсифіковане волеви-
явлення. Тож і парламентські вибори не мали б 
стати винятком, а мали б дозволити країні чесно 
вибрати склад нового парламенту. Як уже було 
сказано, основне завдання цих виборів – макси-
мальне перезавантаження політиків, вибір нових 
особистостей  із незаплямованою репутацією, 
чистими намірами та розумними головами. 

У жовтні свої дні народження  
відсвяткували:

Криса Віталій Володимирович,  
директор Будинку культури;

Бабій Степан Миколайович,  
депутат Білівської сільської ради;

Бендера Іван Тарасович, депутат 
Білівської сільської ради;

Томашівська  Надія   Володимирівна,  
 начальник пошти; 

Сусь Наталія Ярославівна,  
медсестра амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини.

Колектив Білівської 
сільської ради приєднується до 
всіх привітань, бажає міцного 

здоров’я, щастя, успіхів у роботі і 
сімейного благополуччя!

Вітання!
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Вітаємо!

Вітаємо!
Дорогу донечку та улюблену онуч-

ку Христину Котузу, яка 26 жовтня 
відсвяткує своє 18-річчя, вітають 
мама Оксана, тато Степан, бабусі  
Стефанія та Марія.

З днем народження, донечко люба!
Найріднесенька зірка ясна!
Хай в житті тебе сонце голубить,
І цілує у щічки весна!
Хай гладенькими будуть стежинки,
І збуваються мрії щораз,
Не затьмарюють погляд сльозинки,
Та ніколи не буде образ!

Напередодні свята  Покрови Пресвятої Богородиці, 12 
жовтня стадіон села Великі Гаї Тернопільського району 
розкрив свої широкі обійми й гостинно приймав учасників 
спортивно-патріотичної спартакіади «Краще спортивне  
село Тернопільщини».

Спортивне життя

Вітаємо!
Білівський сільський голова 

Володимир Шматько та колектив 
Білівської сільської ради  
щиросердечно вітають  
колегу по роботі та вірного друга,  
директора Будинку культури  
Крису Віталія Володимировича з  
25-річним ювілеєм. 
Люби життя, цінуй прекрасну мить,

В усьому хай Тобі щастить!
За мрією іди, не відступай,
Радій, твори, перемагай!

А сьогодні в вечірньому небі,
Лиш тобі буде сяять зоря!
Попроси в неї долі для себе,
Моя квітонько, надіє моя!

У жовтні с. Біла поповнилося на двох 
маленьких мешканців: Максимка Чорнія 
та Владиславчика Мальованого. 
Білівська сільська рада щиро вітає 

батьків з такою радісною подією і 
бажає щастя та міцного здоров’я їм та 
їхнім малюкам. 

Кого приніс лелека?

В цей день хол та сходи дитячого закладу 
сяяв десятками оригінальних робіт. Їх 

вихованці всіх груп разом з батьками мудру-

вали вдома і принесли до садочку на всеза-
гальний огляд. Основним правилом для ви-
конання робіт було бажання творити та політ 
фантазії. Серед представлених експонатів 
можна було побачити аплікації з листя, фігур-
ки тварин з насіння та осінніх фруктів, фрук-
тові кошики, екібани та багато іншого.

17 жовтня, у час осіннього розмаїття, 
коли дерева одягають свої найкращі різ-
нокольорові шати, Білівський садочок 
«Сонечко» показував цікаву виставку.

Дитяча творчість
У Білівському садочку  
провели осінню виставку

У жовтні відійшли у вічність:
Солодка Лідія Степанівна, 
Захарчук Ярослава Петрівна, 
Черемшинська Анна Станіславівна, 
Зелений Павло Михайлович. 

Світла пам’ять 

Білівська сільська рада висловлює 
глибокі співчуття рідним та  
близьким померлих. 

Вічна їм пам’ять. 

Опечалені родина Рибак та 
близькі висловлюють вдячність 
усім небайдужим людям, котрі 
вшанували пам’ять і провели ра-
зом з ними в останню путь улю-
бленого сина, батька, чоловіка та 
зятя Петра Рибака, який трагіч-
но загинув на 31-му році життя.  
Дякуємо за ваше щире співчуття 
та підтримку!

СЛОВА ВДЯЧНОСТІ
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Продовження. Початок на ст.1
Основне завдання політичної пар-

тії «Сила людей» — це змінити сис-
тему, а не обличчя тієї самої системи.  
Тільки повне перезавантаження влади дасть 
можливість Україні, як незалежній європей-
ській державі розвиватися в правильному на-
прямку згідно дотримання прав людини, а го-

ловно визнання її найвищою цінністю. 
Члени політичної партії «Сила людей» 

не об’єднувалися за запрошенням іменито-
го лідера заради високих крісел, власного 
збагачення чи популярності. На відміну від 
всіх інших партій «Сила людей» не витрачає 
мільйони на передвиборчу агітацію у всеукра-
їнських ЗМІ, не піариться на армії чи Майда-

ні, не кидає слів на вітер. Хоча не варто недо-
оцінювати ту допомогу, яку здійснила «Сила 
людей» під час подій Революції гідності чи 
АТО на Сході України. Ця партія має чітку 
структуру і програмні засади, згідно з якими 
і здійснюється її діяльність, а головне її члени  
виконуть свої обіцянки. 

Якщо Ви прагнете жити у вільній, сучас-

ній, європейській Україні, де політики служать 
не власним інтересам, а на користь народу, 
прагнете докорінної зміни політичної системи 
та повного перезавантаження влади, тоді голо-
суйте за №11 у виборчому бюлетені. 

«Сила Людей» — партія, яка змінить 
систему!

Аліна Сокальська

Нові обличчя нової політикиПарламентські вибори 2014

 Непересічне дійство пройшло у примі-
щенні Будинку культури, де були роз-

міщені унікальні картини – ілюстрації пер-
ших Білецьких церков, перша мапа села, макет 
першої церкви, виконаний мешканцем Білої 
паном Паскевичем та реставрований хрест із 
купола однієї з перших церков, що зберігав-
ся ще в одного жителя села пана Савіцького. 
На виставці були присутні священики о. 
Богдан Верхомій та о. Юрій Верхомій, дирек-
тор Білівської ЗОШ Юрій Яровий спільно з 
педагогічним колективом школи, гості з м. 
Чорткова  та інші небайдужі жителі села.

На картинах, які були в точності змальо-
вані зі старих книжкових малюнків та фото-
графій показана метаморфоза від першої 
Білецької церкви до останньої. Про історію 
побудови цих храмів Петро Степанович де-
тально розповів громаді з допомогою чітких 
ілюстрацій. Варто зазначити, що колекцію 
унікальних картин журналіст подарував на 
зберігання до архіву сільської школи.

Не менш вартісною в історичному дороб-
ку журналіста є і перша мапа села, на якій в 
тому числі позначено місце знаходження пер-
шої Білецької церкви. Шлях до отримання 
унікальної карти розтягнувся в часі на довгих 
2,5 роки та відстані в майже тисячу кіломе-
трів. Адже зберігалася вона не деінде, а у вій-
ськовому архіві столиці Австрії, Відня, поза-
як село було свого часу приєднане до складу  
Австро-Угорщини.

Зацікавлені жителі після виступу Петра 
Степановича ставили йому запитання, а при-
сутній на виставці о. Юрій мовив громаді 
своє слово. Священик подякував організа-

тору виставки за нелегку пророблену ним 
роботу і висловив своє бачення ситуації на 
сході України. Також з боку сільського голо-
ви Володимира Шматька, який повернувся на 

декілька днів у відпустку із зони АТО, вкотре 
прозвучала пропозиція створення історично-
го музею у приміщенні сільської бібліотеки.

Аліна Сокальська

«Історію Білецьких церков» та «Першу 
мапу села» презентували у Білій

Данина історії

27 вересня, на празник Воздвиження 
Чесного Хреста у с. Біла до храму Різдва 
Пресвятої Богородиці завітав правлячий 
архієрей, керуючий Тернопільською єпар-
хією УПЦ КП, високопреосвященний архіє-
пископ НЕСТОР.

Політичне об’єднання «Сила людей» за-
реєструвалося як партія всього два місяці 
тому, проте уже на рівні з багаторічними полі-
тичними суперниками чесно виборює місця у 
парламенті. І попри невеликий відсоток впіз-
наваності серед населення, члени політичної 
партії «Сила людей» вірять у свою перемогу.

Для того щоб ознайомитися з новоство-
реною політсилою детальніше, зрозуміти до 
якої мети вона йде і який шлях до цього про-
кладає, ми вирішили поспілкуватися з одним 
із засновників та членів партії «Сила людей», 
Білівським сільським головою Володимиром 
Шматьком.

— Доброго дня, пане Володимире! 
Розкажіть, коли ви вперше почули 
про те, що формується нове політичне 
об’єднання? Що Вас зацікавило до нього 
долучитися?

— Трапилося так, що два роки тому я 
перебував закордоном, в Словаччині, брав 
участь в проекті «Майстри європейської 
політики», який організував Інститут полі-
тичної освіти. Спочатку пройшло три етапи 
їх на теренах України. Вчетверте ми поїхали 
уже закордон. Один із учасників проекту, екс-
перт інституту політичної освіти Олександр 
Солонтай почав говорити про те, що країні 
потрібна нова політична сила. Будучи під 
враженням від «майстерні», від того, як роз-
вивається політична система в тих європей-
ських країнах, які ми відвідали: Угорщина, 
Словаччина, Австрія, ми заговорили, про те 
що потрібна така сила, яка буде в першу чер-
гу формуватися з низу до гори без грошей і 
лідера в Києві. А розпочати варто з молодих, 
нових лідерів, які сформують якесь оточення 
на низах і рухатимуться по вертикалі догори. 
Що дуже важливо, ми наголосили, що має 
бути політична освіта у кожного члена партії 
і місцевого керівника осередку, кожен пови-
нен знати, що таке політична партія, як вона 
формується і для чого створюється. В берез-
ні 2013 року я взяв участь у круглому столі в 
Києві. Там зібралися люди з різних куточків 
і почали випрацьовувати засади, цінності на-
шої «Сили людей». Так почали приєднува-
тися нові учасники, що затягнулося в процесі 
майже на 2 роки. А в цьому році ми вже зареє-
струвалися як партія і вирішили брати участь 
у парламентських виборах. 

— Які засади та цінності «Сили лю-
дей» є для Вас, як для провідного члена та 
засновника партії основними?

— Напевно всі, але одне з головних для 
мене і для всієї команди, думаю, також – це ді-
євість. Якщо беремося за справу, то робимо її 
до кінця та з плідними результатами, якщо це 
не дієво, то навіть немає сенсу починати.

— Чим відрізняється «Сила людей» 
від інших партій-кандидатів?

— Ми поводимо себе демократично у 
всіх моментах, у нас є багато дискусій та на-

рад і будь-яке рішення приймається колек-
тивно. Немає лідера, який би сказав, що він 
вирішив і доніс до низу, наказав, бо він голо-
вний. Коли партія формувала передвиборчу 
програму, була тривала дискусія: тричі збира-
лися в Києві, по кожному пункту голосували і 
всі були задоволені, що могли долучитися. Так 

само було з виборчим списком. Проте  на-
роду дуже важко дається така ідея. Виникає 
багато запитань:  хто ви, звідки, хто вас фі-
нансує,  чому у вас немає лідера. Але ті зна-
ння, які нам дали «Майстри європейської по-
літики», показали як має існувати політична 
партія України. Ми бачили як в Європі партії 
фінансуються з державного бюджету, а ті які 
не ввійшли в парламент існують абсолютно 
прозоро. Важко формувати на місцях осеред-
ки, бо люди дійсно ставлять багато запитань, 
на які ми не маємо відповідей. Але віримо, що 
ця участь у виборах дасть нам більшу попу-
лярність і впізнаваність серед населення. Бо 
люди хочуть з кожним роком нових людей, 
але зі зміною системи. Надіюся, що народ на 
цих виборах обиратиме розумом, а не серцем, 
не голосуватиме за бренди і гучні імена ліде-
рів, а за справжніх патріотів своєї держави, 
якій хочуть для неї нового майбутнього. 

— Які шанси у «Сили людей»  
на виборах?

— Високі. Ми маємо вірити в це. А якщо 
міркувати логічно, то той кандидат чи член 
партії, який не вірить що подолає 5 %, ду-
має неправильно. Не потрібно зупинятися. 
Безумовно, результат буде таким, який він 

буде, ми не змінимо його. Але це наша пер-
ша кампанія і навіть ті 2-3 %,  які ми зможе-
мо отримати реально, буде для нас великим 
успіхом. Наше основне завдання – це пере-
конати людей, що голосувати потрібно не за 
гроші, не за політичні мішки з грошима, а за 
абсолютно чесних людей. Ми не ідеальні, але 

дійсно говоримо, що ми ті люди, які не були 
при владі, які своїм особистим прикладом, 
громадською діяльністю показали, що мо-
жуть щось зробити для країни.

— Як проявила себе «Сила людей» у 
подіях, що відбуваються на Сході України?

— Безумовно, активність «Сили людей» 
почалася ще під час початку нашого Майдану 
Гідності. Дуже активно ми приймали участь у 
Києві в різних акціях на Майдані. «Майдан. 
Медики» – це був наш проект. Велика наша 
допомога була по пошуку зниклих безвісти 
через проект «Євромайдан SOS». Так, по-
ступово, навіть за участі, у таких важких для 
країни, подіях, випрацьовувалася команда, і я 
думаю, що в такої команди є шанс на успіх. 

— Чи є добрим показником той факт, 
що у вашій партії присутні представники 
різних верств населення?

— Кожна політична сила намагається 
зробити баланс фахівців із різних галузей 
життя, але в нас люди, які представляють 
нашу силу в списку до  Верховної Ради, дій-
сно досвідчені, це експерти з різних галузей 
— юристи, політологи, медійники тощо. Ми 
витримали золоте правило, за яке проголо-
сували, а саме неможливість вступу у партію, 

якщо протягом десяти років людина була де-
путатом. Хто би до нас не хотів приєднатися, 
ми завжди змушували його пройти через цю 
люстрацію. Цей список можливо не ідеаль-
ний, але це список тих, які і свої кошти, і час, 
і бажання вкладають в цей проект. Він не є 
іменний, він нікому не належить і тому має 
шанс на існування. Ті партії, які мають кон-
кретне ім’я, все одно колись політично або 
фізично відходять в минуле. Зараз у партіях 
дуже багато популярних людей — спортс-
менів, артистів і за них голосують, бо вони 
мають ім’я. Але народний депутат — це  не 
статус, це законотворець, той хто має розумі-
тися в тому, чому він ходить на роботу. Дуже 
хотілося б, щоб у парламенті були спеціаліс-
ти в різних галузях – будь це освіта чи спорт. 
Вірю, що український народ обере збалансо-
ваний парламент.

— В зв’язку з війною в країні наскіль-
ки сьогодні є важливим вибір кожного  
українця?

— Багато людей говорять, що не потрібні 
вибори, коли йде війна. Я безумовно впевне-
ний, що найголовніша проблема цих подій в 
тому, що в них не бере участі максимальна 
кількість людей. Коли я на собі відчув, що там 
воюють 10 % українців, разом з волонтерами, 
з тими хто передає одяг, з добровольцями, то 
зрозумів , що це дуже мало. Якби було заді-
яно бодай 30 %, ми би перемогли дуже швид-
ко. Вибори сьогодні потрібні хоча б із тієї 
точки зору, що в новому парламенті не буде 
«Комуністичної партії України» та «Партії 
регіонів», а головне будуть нові люди. І дуже 
хотілося б, щоби люди не голосували за брен-
ди, а дали шанс тим, хто проявляє себе на 
місцях і заслуговує прославляти громаду. І 
новий парламент може справді дати поштовх 
якимось реформам. Бо цей парламент занад-
то дорогою ціною голосує за ті, необхідні для 
країни закони. На жаль не голосує Крим — 
українська земля, на жаль не голосує частина 
Донбасу, Луганщини, але ми віримо, що це 
буде виправлено за рік-два і парламент буде 
повністю укомплектований. І дуже підтри-
мую ту думку, що місцеві вибори потрібні 
одразу. Через таке зволікання на місцях за-
лишиться багато «регіоналів» та «комуніс-
тів», продажних людей, які продовжують 
красти в народу. Звісно, хлопці в АТО цього 
не розуміють, бо щодня дістають поранення 
чи просто віддають життя не за вибори, не за 
політиків, а за країну. І дуже жаль дивитися, 
як політики вдало на цьому піаряться, їдуть в 
зону АТО пофотографуватися на фоні солда-
тів в камуфляжній формі і потім ці фото ви-
користовують в своїй передвиборчій агітації, 
що є дуже неправильно. Хоча, звісно, багато з 
них допомагають солдатам.

Розмову вела Аліна Сокальська
Фото авторки

«Надіюся, що народ обиратиме розумом!»
Актуальна розмова Цьогорічні позачергові вибори до парламенту – явище доволі неоднозначне. Адже сьогодні на сході України точиться війна, яка за-

брала вже сотні життів як військових, так і цивільних громадян, українська по праву земля Крим була анексована Росією, а Революція 
Гідності принесла нам Небесну сотню, що давно уже вийшла за межі цієї цифри. На фоні цих подій виникає питання, наскільки важли-
вими і чи потрібними взагалі є вибори, які висотують мільйони державних коштів на передвиборну кампанію і на які балотуються 
вчорашні зрадники країни? Суспільство з приводу розділилося у свої поглядах: для когось вибори у воєнний час – неприпустима річ, а 
для когось один з реальних виходів і шансів на поліпшення критичної ситуації в державі. 

В цей день у храмі відбулося архієрейське 
богослужіння, яке очолив владика з ду-

ховенством із собору Чортківського деканату 
Тернопільської єпархії УПЦ КП. На церков-
ному подвір’ї владику зустрічали діти з хлібом 
і сіллю та урочистими віршованими привітан-
нями. При вході до церкви з хрестом на при-
крашеному підносі владику із прибулим на 
празник духовенством зустрічав настоятель 
храму о. Богдан Верхомій. Згідно церковному 
уставу при зустрічі архієрея співав церковний 
хор.

Після вхідних молитов та облачення у 
священицькі ризи почалася Божественна лі-
тургія, на якій у великому духовному підне-
сенні молилися і духовенство, і прихожани. 
Молилися за зміцнення віри, надії і любові в 
українському народі, за припинення крово-
пролиття на Сході України, за  мир в Україні 
та в усьому світі, за добрий стан Божих цер-
ков і за спасіння всіх людей.

Після Святої літургії всі присутні разом 

із владикою поклонилися Животворному 
Хресту Господньому і владика глибокодухов-
но виголосив повчання про хрест Господній 
і значення страждань Спасителя на Хресті  і 
Його Славного Воскресіння. Владика закли-
кав, щоби кожен терпляче, при помочі Божій 
ніс і свій Хрест. Також владика наголосив на 

тому, що особливо в сьогоднішній, важкий 
для України час, коли на сході країни точить-
ся війна, варто ще більше молитися і сміливо 
ставати на захист Батьківщини. Своїми слова-
ми владика намагався піднести патріотичний 
дух мирян. Настоятель храму о. Богдан щиро 
подякував владиці, за те що він відвідав нашу 
парафію і побажав йому многих і благих літ 

від свого імені та імені усіх прихожан.
Після цього архієрей вручив благосло-

венні грамоти тим парафіянам, які особливо 
долучилися до духовного життя парафії і пі-
клування про храм. Тоді усі присутні вийшли 
на двір біля каплиці-криниці і відслужили там 
молінь. Владика освятив поновлені ікони на 
каплиці-криниці, окропив святою водою, 

Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький 
НЕСТОР відвідав Білівську парафію УПЦ КП

Церковний візит

Хай там як, але сьогодні від вибору україн-
ців на парламентських виборах залежить 

справді багато: якою буде їхня країна в май-
бутньому, чи достойні люди займатимуть ви-
сокі крісла і вершитимуть долю народу, який 
рух – прогресу чи регресу обере Україна? 

Історичну виставку-презентацію за темою «Історія 
Білецьких церков»  та «Перша мапа села» 5 жовтня пред-
ставив увазі білівчан відомий журналіст та публіцист, 
редактор газети «Вільне життя» та виходець зі с. Біла, 
Петро Федоришин. Ця людина, як ніхто інший цікавиться 
історією своєї малої Батьківщини і знання, якими вдоволь-
няв Петро Степанович свою історичну цікавість у великому 
обсязі відображені в книзі про село «У водовертях Серету».

“З метою вшанування мужності і героїз-
му захисників незалежності та територіаль-
ної цілісності України, військових традицій 
і перемог українського народу, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного духу 
в суспільстві і в підтримку ініціативи громад-
ськості постановляю: Установити в Україні 
свято – День захисника України, який від-
значати щорічно 14 жовтня”, – говориться в 

тексті указу.
Варто зазначити, що глава держави не 

став новатором у даному питанні, адже ра-
ніше пропозицію відзначати День захисника 
Вітчизни 14 жовтня пропонував Український 
інститут національної пам’яті. Останній про-
понував це зробити з метою відокремлення 
від радянських свят та відновлення історич-
ної традиції вшанування українських воїнів. 

14 жовтня оголошено Днем захисника України

прочитав Святе Євангеліє і на цьому богослу-
жіння було завершено.

Проводжав владику настоятель храму о. 

Богдан у супроводі церковного хору та під 
урочистий звук дзвонів.

Аліна Сокальська

Актуальна новина

Традиція святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого відійшла в далеке минуле. 
Відтепер День захисника України святкуватимуть 14 жовтня, на свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. Відповідний указ Президента України Петра Порошенка був 
опублікований на офіційному сайті гаранта. 


