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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю 
о 13-й год. 30 хв. за адресою:

м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е (колишній ремзавод).
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

– В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
Офіційне працевлаштування, медичне страхування, на-

вчання за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне 
транспортування до місця роботи працівників позмінного 
графіку

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Директор ПАП «Дзвін», 
депутат Тернопільської обласної ради 

Василь Степанович ГРАДОВИЙ 
щиро вітає спеціалістів, працівників, 

пайовиків ПАП «Дзвін» 
сіл Чортківського та Борщівського районів,

колективи сільських рад, шкіл, 
з якими співпрацює підприємство,

а також колег-агровиробників,  
партнерів, друзів,

виборців 60-го округу до Тернопільської 
обласної ради 

з величним святом народження 
Господнього Сина від Діви.

Нині, в день навечір’я 
                   Різдва Христового,
Всіх вітаю із вечерею святою,

З голосною колядою!
Нехай Різдво щасливо 
          лине з хати в хату,
У кожному серці 
               Свій лишає слід,
Щоби добра, злагоди, 
     миру всім вам побажати
І бути сильними серцем 
                     і духом повік!
Радіймо щиро, 
             Христа вітаймо,
Божому Сину 
            Славу віддаймо!

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!            
                       СЛАВІМО ЙОГО!
         
                          З НОВИМ РОКОМ!

У часі новорічних та різдвяних свят «ВікноПлюс» щиро 
вітає вас і бажає, щоб цей рік подарував вам добрі зміни і 
потішив успіхом та взаєморозумінням з близькими людьми! 
Нехай кожного дня надійною опорою для вас будуть добре 
слово та добре діло, злагода і мир!

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Хай дух Різдва витає дзвінко 
й лунко над Україною,

над нашою жаданою і вдячною 
читацькою родиною!
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На часі2

Пошанування

Й у Чорткові вже котрий рік 
поспіль, традиційно першого дня 
нового року, до погруддя Степана 
Бандери сходяться прихильники 
лідера визвольного руху України, 
символа боротьби за національну 
незалежність, щоби віддати да-
нину пам’яті славетному героєві. 
Понад сотню (хоча це для нашо-
го міста надто мало) небайдужих 
чортківчан взяли участь у мітин-
гу-реквіємі «Нескорений твій дух 
– борцям дороговказ». 

Преосвященний владика Ди-
митрій у співслужінні духовен-
ства відправив поминальний 
молебень за упокій душі про-
відника Організації Українських 
Націоналістів і всіх тих, хто по-
клав (як у часи минувшини, так і 
сьогодення) на вівтар своє життя 
за волю України. 

 У сув’язі мовленого виступа-
ючими – єпископом Димитрі-
єм, народним депутатом України 
О.Барною, заступником голови 
РДА І.Віватом, міським головою 
В.Шматьком – виокремлювало-
ся: «Дух незламності українських 
героїв передається з покоління в 
покоління. Сьогодні він міцніє і 
в наших воїнів-захисників. І до-
тепер ім’я Степана Бандери наво-
дить жах на недругів українства. 
Власне на прикладі нескореності 
національного символу свобо-
ди ми вчимося, як треба любити 
свій народ і рідну землю; вчимося 
бути собою, базуючи життєдіяль-
ність саме на любові, а не на не-
нависті… Факти з історії України 
різних часів свідчать про те, що 
ворог, підступно знищуючи зна-
кових особистостей (до прикладу, 
Б.Хмельницького, С.Петлюру, 
Є.Коновальця, С.Бандеру) нашо-
го народу, надто боявся неско-
рених лідерів, які згуртовували 
українських патріотів до наці-
онально-визвольної боротьби, 
зміцнювали віру в перемогу, в 
свободу… Ми усвідомлюємо: іс-
тина для справжніх патріотів – це 

боротьба за Батьківщину ціною 
власного життя…». 

В озвученому на загал націо-
нальному твердженні очільника 
міста В.Шматька невтішною при-
крістю серця, мабуть, кожного з 
присутніх торкнулася й заувага 
того, що багато перехожих, гля-
нувши в бік урочистого зібрання, 
навіть не призупинилися… На 
жаль, свідомість декотрих укра-
їнців захована десь далеко від 
помислів національних. Цим са-
мим, як засвідчив промовець, і 
користають вороги нашого наро-
ду, з цієї ж причини й наростають 
різного роду непорозуміння, що, 
безумовно, мали би стати спо-
нукою до переосмислення нашої 

життєдіяльності. 
Доречними при цьому й до 

болю актуальними в сьогочассі 
є вислови власне Степана Бан-
дери – ідеолога українського на-
ціонального руху: «Хто будує на 
невластивих для нашого ґрунту 
світоглядових підвалинах, той, 
навіть при добрій волі й най-
кращих змаганнях, не поставить 
нічого тривкого, тільки помно-
жить руїни», «В усякій боротьбі 

і в усякій розумній політиці сенс 
полягає в тому, щоб, жертвуючи 
малим, частинними позиціями 
і вартостями, здобути головну 
мету. В цьому полягає всяка пе-
ремога, виграш. А пожертвувані, 
втрачені вартості — це ціна пере-
моги. Що більша мета, що тяж-
че змагання — то більші бувають 
жертви».

 А втім, п. Шматько з відрад-
ністю інформував про те, що 
цьогоріч міська рада, завдячую-
чи підтримці депутатів, взяла на 
себе зобов’язання стовідсоткової 
оплати за комунальні послуги ве-
теранів УПА (а їх загалом у місті, 
на жаль, залишилось всього 16). 

 У словесну патріотику, вінець 
якої в’язав творчий тандем ра-
йонного будинку культури ім. 
К.Рубчакової, вплелася й пісенна 
– «За славу і волю», що з піднесе-
ністю, під орудою І.Желіховської, 
вдарували козачата – юні обда-
рування з вокального ансамблю 
Чортківської міської музичної 
школи.

З уклінною вдячністю та шаною 
представники влади та громадські 
діячі поклали квіти до підніжжя 
пам’ятного погруддя й запалили 
поминальні лампадки. 

Степан Бандера був і залиша-
ється в серцях українських па-
тріотів символом нації. Ім’ям 
небагатьох історичних славетних 
постатей називають увесь народ. 
Ми – бандерівці! Цим і пишає-
мося. Якби сьогодні Україна мала 
таких провідників, то її шанував 
би весь світ. Для кожного, по-
важаючого себе українця най-
більшою цінністю повинна бути 
свобода і справедливість. 

І знову ж, звертаючись до твер-
джень героя українського народу 
Степана Бандери: «Наша перемо-
га – це перемога нашої ідеї, повне 

її здійснення. Наш обов’язок – 
зробити самим найбільше, скіль-
ки стане наших сил, одночасно 
докласти старань, щоб і інші ро-
били якнайбільше», ми повинні 
вкарбувати в своїй свідомості, що 
встановлення справедливості слід 
починати із себе. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Наша земля – наші герої»…
Саме під таким закликом у багатьох містах України (серед яких – і Слов’янськ, що й досі страждає 

від російської окупації) цьогоріч 1-го січня пройшли акції з нагоди 108-ї річниці від дня уродин 
голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Документ

Міністру інфраструктури України
Голові правління Публічного акціонерного

товариства «Українська залізниця»
Тернопільській обласній раді
Гусятинській районній раді,
Заліщицькій районній раді,

Теребовлянській районній раді,
Тернопільській районній раді

Тернопільської області
 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Чортківської районної ради Тернопільської 
області щодо проблем залізничних пасажирських 

перевезень в Чортківському районі
 Ми, депутати Чортківської районної ради Терно-

пільської області, з тривогою повідомляємо про те, 
що залізничні пасажирські перевезення у Чортків-
ському районі Тернопільської області зазнали сер-
йозних скорочень та змін протягом останніх років.

Якщо у 2010 році через станцію Чортків Львівської 
залізниці курсувало шість пасажирських поїздів, то 
нині – лише один. Одночасно скорочується кількість 
поїздів приміського сполучення. Всі поїзди замінили 
пасажирським поїздом № 357-358 «Гуцульщина» спо-
лученням Київ-Рахів та Рахів-Київ.

А з 13 грудня поточного року змінено графік і цього 
поїзда: причепні вагони даного маршруту тепер курсу-
ють лише до станції Тернопіль, час відправлення поїзда 
з Києва 14 год. 40 хв. є незручним для пасажирів, котрі 
їздять в столицю на навчання та у справах. Жителі ра-
йону вкотре скаржаться на графік руху поїзда.

Слід зазначити, що кроки «Укрзалізниці» по згор-
танню пасажирського руху у південних районах 
Тернопільщини негативно відбились на соціально-
економічному розвитку м. Чорткова та цілого краю. 
Вони призвели до значного скорочення працівників 
залізниці, відтак поглибили і так негативні тенденції 
у сфері зайнятості населення регіону.

Закон України «Про залізничний транспорт» ставить 
за мету забезпечення своєчасного, повного та якісного 
задоволення потреб населення і суспільного виробни-
цтва в перевезеннях. Обов’язком Кабінету Міністрів 
України є сприяння пріоритетному розвитку залізнич-
ного транспорту, надання підтримки в задоволенні по-
треб залізниць у рухомому складі, матеріально-техніч-
них і паливно-енергетичних ресурсах.

З огляду на вище зазначене, Чортківська районна 
рада просить:

1. Встановити зручний для пасажирів графік та ре-
жим руху поїзда Київ-Рахів – час відправлення із Ки-
єва 18:30 год.

2. Розглянути питання повернення скорочених на 
Львівській залізниці пасажирських поїздів, зокрема, 
наступних: Івано-Франківськ-Харків, Чернівці-Оде-
са, Івано-Франківськ-Шепетівка, Чернівці-Терно-
піль, Чернівці-Київ.

3. Не допускати скорочення руху поїздів у примісь-
кому сполученні.

 Звернення прийнято на VІІІ сесії Чортківської 
районної ради VІІ скликання

27 грудня 2016 року  
(Затверджено рішенням  районної ради

№ 211 27 грудня 2016 року)

Документ

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА 
РАДА            

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ВОСЬМА СЕСІЯ

 
Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2016 року         № 201   
Про порядок публічного 
звітування головних 

розпорядників коштів районного 
бюджету Чортківського району
 Для забезпечення відкритості і 

прозорості та з метою належного 

інформування жителів Чортків-
ського району про використання 
коштів районного бюджету, від-
повідно до частини п’ятої статті 
22, частин четвертої і п’ятої статті 
28 Бюджетного кодексу України, 
частини другої статті 43 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», враховуючи 
пропозиції постійної комісії ра-
йонної ради з питань бюджету від 
22 грудня 2016 року, Чортківська 
районна рада

 

ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити порядок публіч-

ного звітування головних роз-
порядників коштів районного 
бюджету Чортківського району 
(додається).

2. Опублікувати дане рішення у 
газеті «Голос народу».

3. Контроль за виконанням рі-
шення доручити постійній комісії 
Чортківської районної ради з пи-
тань бюджету.

Голова районної ради                                                       
В.ШЕПЕТА 

11 січня 2017 року о 16-й год. в приміщенні 
РКБК ім. К.Рубчакової відбудеться звіт 
ГО «Громадський Майдан» за 2016 рік. 

Порядок денний:
1. Зустріч з нашими земляками – бійцями УДА 

(Української Добровольчої Армії) народним Героєм, 
кавалером ордена «За мужність ІІІ ступеня» Андрієм 
Нагірним, заступником комбата 5-го ОБата УДА Васи-
лем Слободяном, заступником комбата 8-го ОБата УДА 
Ігорем Пахолківим, бійцем УДА Віктором Кульбою.

2. Вручення подяк трудовим колективам та волон-
терам і меценатам.

3. Звіт ГО «Громадський Майдан» про громадську 
та волонтерську роботу за 2016 рік.

Запрошуємо всіх небайдужих громадян 
міста Чорткова та району

Оголошення
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3Суспільство

Подія

7 січня. Тривалість дня – 8.13. Схід – 7.57. Захід – 16.11. Різдво Христове

Десять новеньких комп’ютерів під 
ялинку у міську школу особисто до-
ставили народний депутат України 
Олег Барна, депутат обласної ради 
Любомир Білик і міський голова Во-
лодимир Шматько.

Звернувшись до присутніх вчи-
телів і старшокласників, народний 
обранець зазначив, що покращення 
матеріальної бази закладів освіти є 
основою, пріоритетом у роботі не 
тільки Верховної Ради, а й Прези-
дента і Уряду, додавши, що подаль-
ший економічний розвиток України 
повинен переходити від сировин-
ного придатку до продажу високо-
технологічної продукції, і в першу 
чергу ІТ-сфери, якою завжди відзна-
чалася наша держава. 

В Україні найкращі ІТ-шники, яких 
запрошують на роботу по всьому сві-
ту, – доповнив нардепа Л.Білик, у 
той же час висловив побажання, щоб 
вони залишалися тут, на місці. І нехай 
комп’ютери нового покоління з дер-
жавними ліцензованими програмами, 
що прийшли на зміну своїм попере-
дникам п’ятнадцятирічної давності, 
принесуть велику користь у навчанні 
новітніх технологій. А міський голо-
ва В.Шматько, помітивши недостатнє 
застаріле освітлення комп’ютерного 
класу, тут же розпорядився протягом 
канікул поновити його, що теж стане 
своєрідним подарунком школі від мера.  

Про те, що високі гості не поми-
лилися з адресою, наголосив у сво-
єму подячному слові директор на-
вчального закладу Віталій Скриник. 
Адже за минулорічними підсумками 
ЗНО, з поміж 10 тис. шкіл України 
ЗОШ № 7 м. Чорткова за рейтин-
гом учнів в сфері ІТ-технологій – на 
почесному 126-му місці. Від імені 
вчительства подячне слово мовила 
відмінник освіти України Наталія 

Мацелюх. Насамкінець усі разом в 
передчассі новорічно-різдвяних свят 
заколядували, додавши ще більш 
святкового настрою непересічній 
події в житті школи.

*    *    *
Дарунок учням та педагогічному 

колективу Косівської ЗОШ І – ІІІ 
ст. привезли голова райдержадмі-
ністрації Михайло Сташків й на-
чальник відділу освіти РДА Ірина 
Гулька. Ці високопосадовці пре-
зентували пакунки з новітньою тех-
нікою на святковому заході з на-
годи новорічно-різдвяних свят біля 

ошатно прибраної ялинки. Михайло 
Сташків наголосив, що спільни-
ми зусиллями керівництва району, 
за участі народного депутата Олега 
Барни, підтримки депутатів облради 
від Чортківщини вдалося отримати 
стільки комп’ютерів, щоб оновити 
комп’ютерні класи у п’яти школах 
Чортківщини, на відміну від інших 
районів області.

Ірина Гулька, зауваживши, що 
відділ освіти району докладає усіх 
зусиль, щоб дітки мали можливість 
вчитися, здобувати якісну освіту, 
привітала учителів, працівників на-
вчального закладу, батьків, учнів 
із прийдешніми святами – Новим 
роком та Різдвом Христовим, поба-
жала миру, добра, злагоди, усіляких 
гараздів.

Директор цього навчального за-
кладу Люба Андріївна Петрів подя-
кувала шанованим гостям за те, що у 
школі буде оновлений комп’ютерний 
клас, а також за лінолеум, яким буде 
встелено весь другий поверх школи.

Того ж дня новенькі комп’ютери 
учням Пробіжнянської ЗОШ пере-
дали народний депутат Олег Барна, 
депутат обласної ради Володимир 
Заліщук і заступник голови рай-
держадміністрації Іван Віват.

Оксана СВИСТУН, Любомир 
ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

– Дуже приємно, що знайшлася мож-
ливість закупити новітнє стоматологічне 
обладнання саме для дітей, – мовив на 
презентації народний обранець О.Барна. 
– Воно дасть можливість лікувати наших 
діток сучасним методом і без болю. Це 
є запорукою того, що ми формуватиме-
мо здорову націю, адже здорова нація – 
наше майбутнє. А наше майбутнє – до-
бротна, сильна, велика Україна.

Чимало приємних, теплих слів, відзна-
чивши помітні позитивні зміни у зміцнен-
ні матеріально-технічної бази медицини 
району за останній час, мовили присутні 
на презентації запрошені гості: головний 
лікар райлікарні, голова постійної комісії 

з гуманітарних питань районної ради Ро-
ман Чортківський; помічник-консультант 
народного депутата О.Барни – Ігор Кра-
совський (до речі, лікар-стоматолог, який 
починав свій трудовий шлях зі стоматпо-
ліклініки і в найбільшій мірі доклався до 
того, аби тут з’явилася нова стоматоло-
гічна установка); депутат обласної ради, 
меценат, що багато років підтримує ра-
йонну медицину,  Василь Вислоцький; 
заступник голови райдержадміністрації 
Іван Віват. 

Головний лікар районної стоматпо-
ліклініки Іван Веретик від імені очолю-
ваного ним колективу висловив щиру 
вдячність за дороговартісний подарунок 

народному депутату України О.Барні, 
його помічнику І.Красовському, депута-
там обласної і районної рад, райдержад-
міністрації, зазначивши, що більше семи 
років заклад не отримував нового сучас-

ного обладнання, а 
без нього, яким би 
лікар не був відмін-
ним фахівцем, нічого 
не вартий. Тут є все 
необхідне для ефек-
тивної лікарської 
праці: спалер для 
зняття зубного каме-
ню, фотополімерна 
лампа, турбінні нако-
нечники, компресор, 
діодне світло тощо.

Право перерізати 
символічну стрічку під 
щедрі оплески присут-
ніх надали почесним 
гостям і господині ка-
бінету – лікарю-сто-
матоло г у -пед і а тру 
Олександрі Поселюж-

ній, яка працюватиме на цьому кріслі, дару-
ючи діткам світлу білосніжну усмішку.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Комп`ютери під шкільну ялинку
Минулого четверга, 29 грудня, якраз напередодні Нового року, щедрі подарунки отримали школярі 

Чортківщини у рамках співпраці урядів України та Китайської Народної Республіки. Тернопільська 
область отримала 747 комп’ютерів, частина з яких надійде і в наш район, зокрема ЗОШ № 7 м. 
Чортків, Косівську, Пробіжнянську, Ягільницьку та Нагірянську загальноосвітні школи.

Обнова

Маленьким пацієнтам на втіху
Гарною звісткою розпочався Новий 2017-й рік для районної стоматологіч-

ної поліклініки. У перший його робочий день за сприяння народного депутата 
України Олега Барни, депутатів обласної і районної рад, райдержадміністра-
ції в дитячому кабінеті з`явилася нова стоматологічна установка чеського ви-
робництва з найсучаснішим обладнанням Stomadent Impuls. 

Народному депутату України п. БАРНІ О.С.
Голові Тернопільської облдержадміністрації п. БАРНІ С.С.

Депутатам Тернопільської обласної ради від 
Чортківщини пп. БІЛИКУ Л.С., БОГУШУ А.П., 

ВИСЛОЦЬКОМУ В.М., ГРАДОВОМУ В.С., ЗАЛІЩУКУ В.В.
Голові Чортківської райдержадміністрації 

п. СТАШКІВУ М.Ф.
Голові Чортківської районної ради п. ШЕПЕТІ В.М.

Чортківському міському голові п. ШМАТЬКУ В.П.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Вельмишановне товариство!

Звертаюся до вас з приводу того, що на початку червня 
(7-8) 2019 р. виповниться 100 років Чортківській офензиві.

Чортківська офензива (пролом) увійшла в історію укра-
їнсько-польської війни (1918-1920 рр.) як одна зі світлих і 
героїчних сторінок Галицької Армії. Вона була здійснена 
в момент, коли Армія, зазнавши важкої поразки у травне-
вих боях, була притиснута до Збруча і ніхто не вірив, що 
вона здатна на активні бойові дії. Але сталося неймовірне. 
Знесилена і знекровлена, вона провела блискучу насту-
пальну операцію і майже впритул підійшла до Львова.

Найвірнішу характеристику Чортківському пролому дав 
генерал Капустянський, назвавши його «тигровим ско-
ком»: «Так, це був «тигровий скок» цілої Армії, доведеної 
над сам край пропасти. Хто годен ствердити, який рух, які 
м`язи були в цьому скоку важніші й перші? Та одне можна 
ствердити напевне, – не будь Чорткова, не було б Києва 
й не було б сил на цю самопожертву, що її сповнила наша 
Армія. В тім історична вага Чорткова, якої у нас довго не 
добачали» (і не добачають – Ю.М.).

А коли 30 червня 1919 року об’єднані армії УНР і УГА 
дійшли до Києва, Р.Купчинський писав: «Галицька Армія, 
що в подертих черевиках перейшла Збруч, дійшла до Києва 
боса, але побідна, обдерта, але дисциплінована, скривав-
лена, але бадьора, з ореолом геройства замість шоломів». 
«Через Київ до Львова!» – лунало над галицькими полками.

З 2009 року припадає пилом проектно-кошторисна до-
кументація на будівництво меморіалу. Все впирається в ко-
шти. На 2017 р. в міському бюджеті не заплановано нічого. 
Я написав листа Президенту. Може б, виділити частину 
коштів з державного бюджету, частину з обласного. Випус-
тити поштову марку, ювілейну монету, так як це зробили 
до 100-річчя боїв на Лисоні. Вислав фотографії польського 
цвинтаря і фото клумб, обрамлених бетоном. Нещодавно 
отримав відповідь з Міністерства культури України, якому 
переадресували його з Адміністрації Президента, її навіть 
соромно коментувати. У першому абзаці перший заступ-
ник міністра С.Фоменко пише, що Міністерство культури 
розглянуло моє звернення від 1.12.2016 р. щодо відзначен-
ня на державному рівні… 75-річчя Надзвичайного Велико-
го Збору ОУН на Хуторі Веснівка Тернопільської області. 
Про цю подію я не обмовився ні словом… Далі йдеться про 
те, що випуск ювілейної монети та пам`ятного конверта 
зі спецпогашеннням не відносяться до компетенції Мін-
культури і порадили звернутися до Національного банку 
України та Міністерства інфраструктури. Тож, як бачимо, 
нам потрібно самим докласти зусиль для відзначення цієї 
пам’ятної дати. І народному депутату, керівникам області 
варто спробувати звернутись до національного банку Укра-
їни і Міністерства інфраструктури щодо випуску ювілейної 
монети та пам’ятного конверта зі спецпогашенням.

Відзначення цього ювілею – це екзамен на нашу свідо-
мість і патріотизм. Воскресають там, де є могили.

Декілька слів про наших предків – сколотів-аріїв. (Ско-
лоти – одна з найстаріших народностей на землі). Є опис 
війни персів проти сколотів. Останні прийняли тактику 
партизанської війни, а відступаючи, знищували все. І 
коли цар Дарій поцікавився у царя сколотів про причину 
відступів, той відповів: «У нас немає ні міст, ні засіяної 
землі, за яку ми стали б до бою з вами. А коли потрібно 
було б битися., то у нас є могили предків, ось зважтеся їх 
сплюндрувати, тоді ми будемо битися». 0Дарій не пішов 
руйнувати могили, а почав думати, як вийти зі Сколо-
тії. А зруйнували їх у ХІХ і ХХ ст. москалі. Так, як вони 
зруйнували Янівський і Личаківський цвинтарі у Львові і 
Український військовий цвинтар у Чорткові.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Т.Шевченка і Національної спілки краєзнавців України  
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Цьогоріч пластунам у їхній місії посприяв Агро-
холдинг «МРІЯ». Компанія долучилася до поши-
рення Вифлеємського Вогню Миру на усій тери-
торії своєї присутності, а це – 6 областей Західної 
України: більш ніж 300 сільських громад у 50-ти 
районах. Вогонь Миру передають у церкви, лікар-
ні, школи, різні установи та адміністрації. Компа-
нія «МРІЯ» взяла на себе усі транспортні витрати, 
пов’язані із розвезенням вогню, а також виділила 
близько 100 тис. грн. для виготовлення спеціальних 
атрибутів – дерев’яних лампадок, в яких передаєть-
ся вогонь, додаткових свічок, пам’ятних календарів 
та інформаційних буклетів.

У Тернопільській області вже прийняли Вифлеєм-
ський Вогонь Миру громади Шумщини, Бережан-
щини, Підгаєччини, а також Козівський, Теребов-
лянський, Гусятинський, Волочиський, Шумський, 
Чортківський райони. Готуються приймати з рук 
пластунів і решта районів краю. Паралельно Во-
гонь попрямував і в сусідні області – Хмельницьку, 
Чернівецьку, Івано-Франківську, Львівську та Рів-
ненську. До дійства долучаються представники ду-
ховенства на місцях, школярі, їхні вчителі, сільські 
старости, активісти та просто небайдужі християни, 
які приймають Вогонь Миру, а разом з ним – світлу 
радість Різдвяного дива, надію на краще майбутнє, 
віру в мир і добро. 

«Ця акція має на меті єднання усього християн-
ського світу та несе мир, радість і, зокрема, братер-
ство в українські громади, що зараз вкрай потрібно 
нашому суспільству, – зазначив Василь Мартюк, ди-
ректор Благодійного фонду Агрохолдингу «МРІЯ». 
– Вифлеємський Вогонь Миру пластуни уже пере-
дали і на Схід, в зону АТО, де він потрібен осо-
бливо, щоб зміцнити дух наших захисників і щоб 
до них теж прийшло справжнє Різдво. Окрім цього, 
акція сприяє також поширенню та популяризації 
самого «Пласту» – скаутської громадської органі-
зації України, яка займається патріотичним вихо-
ванням молоді».

Окрім акції «Вифлеємський Вогонь Миру», Ком-
панія «МРІЯ Агрохолдинг» підтримала реалізацію ще 
цілого ряду соціальних проектів у сфері духовності. 
Так, «МРІЯ» спрямувала протягом 2016-го року 2,3 
млн. грн. соціальної допомоги на духовні ініціативи 
місцевих громад. За ці кошти на території шести об-
ластей були не лише відремонтовані церкви, каплиці, 
а й упорядковані святині, придбана необхідна атри-
бутика тощо. А одним із наймасштабніших за рік у 
напрямку духовності став проект «Зелені Свята» – 
благодійну допомогу від «МРІЇ» отримали усі релі-
гійні громади на території присутності Агрохолдингу, 
загальний бюджет проекту сягнув 835 тис. грн.

На знімку: Вифлеємський Вогонь Миру у Чортків-
ській райдержадміністрації

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ»

Акція

Вифлеємський 
Вогонь Миру мандрує 
Західною Україною

Передріздвяна акція «Вифлеємський Во-
гонь Миру» – це чудова щорічна християнська 
традиція, яку реалізовують молодіжні скаут-
ські організації по всьому світу. Акція полягає 
у поширенні символічного вогню, запаленого у 
Вифлеємі, в місці народження Ісуса Христа. Цей 
вогонь – символ світла, тепла, миру, злагоди і 
сподівання. Він мандрує різними країнами, до-
лаючи кордони і єднаючи християн у переддень 
Різдва Христового. Вже багато років поспіль 
доставляють Вифлеємський Вогонь Миру і в 
Україну. У нас акцію підтримує «Національна 
скаутська організація України – Пласт».

– Насамперед роз`ясніть, будь ласка, популярно, в 
розумінні пересічного читача, що означає націоналіза-
ція ПриватБанку? Чим вона зумовлена?

– Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 
розглянув питання забезпечення стабільності в фі-
нансовій системі країни. Унаслідок було прийнято 
рішення щодо націоналізації ПриватБанку, тобто 
його переходу в стовідсоткову державну власність. 
При цьому статус ПриватБанку залишається сис-
темно важливим, а це означає, що він займає вагому 
частку на банківському ринку. Хочеться відмітити, 
що завдяки злагодженій роботі представників При-
ватБанку і Національного банку України вдалось 
забезпечити перехід банку державі в максимально 
короткі терміни. Наразі всі сервіси банку працюють 
у звичному режимі.

– ПриватБанк наразі – справді найбільша фінансо-
ва установа України? Переконайте цифрами.

– Так, ПриватБанк – найбільша фінансова уста-
нова України та системно важливий банк. На сьо-
годні вкладниками ПриватБанку є 20,5 мільйона 
українців, його послугами користується 51 відсоток 
громадян і 56 відсотків – юридичних осіб. При-
ватБанк володіє найбільшою кількістю платіжних 
терміналів – 12 тисяч або 58 відсотків від загальної 
кількості. Активи ПриватБанку станом на 1 січня 
2016 року становили 264,8 млрд грн., що складає 
21,1 відсотка від розміру активів усіх банків в Укра-
їні, А за підсумками 11 місяців 2016 року Приват-
Банк залишається найбільшим платником податків 
серед банків та входить у ТОП-20 найбільших плат-
ників податків серед всіх українських компаній.

– Скільки вкладників нині має ПриватБанк в Чорт-
ківському районі?

– Станом на сьогодні у Тернопільській області 
понад 22 тис. громадян є вкладниками ПриватБан-
ку. Загальна сума вкладів перевищує 2 096 млн гри-
вень. З них близько 100 млн є вкладами мешканців 
Чортківщини.

– Чим пояснити зрослі черги людей біля «приватів-
ських» банкоматів?

– Звичайно, велику роль відіграла інформаційна 
атака та значна кількість чуток. Громадяни хвилю-
вались за свої заощадження, за те, чи зможуть вони 
вчасно отримати зарплати, пенсії. Зараз усі ці пи-
тання знято. Банк працює в штатному режимі.

– Кому насамперед вигідна націоналізація Прива-
ту? Адже численні ЗМІ, насамперед електронні, на 
повен голос «кричать», що від неї виграють всі, крім 
рядових громадян, бо, мовляв, на їх плечі ляже опла-
та докапіталізації ПриватБанку. Чи й справді так?

– Гадаю, всі ці чутки дуже перебільшенні. При-
ватБанк оперативно відновив оплату рахунків та 
роботу абсолютно всіх підрозділів. Націоналізація 
ПриватБанку, незважаючи на дискусії всереди-
ні країни, отримує схвальні відгуки від кредито-
рів України за кордоном. Провідні компанії також 
продовжують радо співпрацювати з банком. Так, 
для прикладу, провідний національний оператор 
мобільного зв’язку – компанія «Київстар» та При-
ватБанк підписали угоду про розміщення в банку 
корпоративного депозиту компанії, а Міжнародне 
рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило, що 
довгостроковий рейтинг емітента (РДЕ) Приват-
Банку в національній валюті та національний рей-
тинг залишаються незмінними.

– Чи вплине націоналізація Привату на курс валют 
в Україні і чи не спричинить в близькому майбутньо-
му подальшу девальвація гривні? Якщо це безпідстав-

но, розвійте сумніви.
– Запитання щодо зростання курсу валюти до-

цільніше адресувати представникам Управління 
НБУ. Представники ж банків зазвичай не комен-
тують та не дають прогнозів щодо валютного курсу. 
Будь-яка інформація такого роду може стати приво-
дом для маніпуляцій, розцінюватись як сигнал для 
конкретних дій з боку населення, наприклад, масо-
вого продажу чи купівлі певної валюти. Насправді 
зараз досить важко прогнозувати якісь конкретні 
зміни на валютному ринку, але, гадаю, НБУ володіє 
всіма необхідними інструментами для врегулювання 
ситуації та запобігання різким ціновим змінам.

– Яка подальша доля націоналізованого Приват-
Банку?

– Головним пріоритетом роботи ПриватБанку 
залишається якісне обслуговування клієнтів. При-
ватБанк справився з завданням стабілізації, а в дні 
перехідного періоду кількість наданих клієнтам кон-
сультацій зросла порівняно з середнім показником 
2016 року в 10 разів. З 21 грудня всі операції з ра-
хунками юридичних осіб, суб’єктів господарювання 
здійснюються ПриватБанком в звичайному режимі 
без обмежень. Також у звичайному режимі банк об-
слуговує фізичних осіб – мережа відділень та тер-
міналів самообслуговування банку приймає платежі 
без обмежень, банкоматна мережа Приватбанку за-
вантажена готівкою в повному обсязі.

Запитувала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

ПриватБанк: точка кипіння
Про це говорять

«Споживач сплачує комісійну винагороду за при-
йом платежів двічі (!) – її закладено в тариф на по-
слугу ЖКГ, а також за послуги банку чи «Укрпо-
шти», відповідно до встановлених ними тарифів», 
– йдеться у повідомленні АМК.

«Зазвичай стягненням комісії грішать комерційні 
банки, – каже експерт з економічних питань Все-
волод Степанюк. — Як припинити цю практику? 
Постачальник комунальних послуг повинен укласти 
договір із кожним банком та з «Укрпоштою» про те, 
що він компенсує їм витрати на прийом платежів. 
Ці витрати закладені в комунальні тарифи. Тобто 
фактично за послуги банку чи «Укрпошти» спла-
чує сам споживач. Це правильно. Але неправильно, 
коли зі споживача стягують комісію двічі.

Антимонопольний комітет повинен оформити свій 

висновок у спеціальне рішення чи розпорядження і 
розіслати його банківським установам. Таке рішення 
має силу нормативного акта й обов’язкове до вико-
нання. Якщо й після того банк стягуватиме комісію, 
то споживач, щоби домогтися справедливості, може 
подати заяву до суду. Щоправда, дуже сумніваюся, 
що хтось захоче витрачати час і гроші на судову тяга-
нину, коли йтиметься про дві-три переплачені гривні. 
Люди просто «проголосують ногами», перейшовши 
на користування послугами одного з більшості бан-
ків, що не стягуватимуть комісію».

Наталія ВАСЮНЕЦЬ
(Інформацію з газети «Експрес» 

за № 85 від 7 листопада 2016 р. подав 
Ю.Макотерський зі сподіванням наступного 

коментаря компетентними органами)

Власне, довкола цієї теми ажіотаж потроху вщухає. А ось тоді, «миколаївських» днів (бо зміни 
в форматі банку коїлись 19 грудня), пристрасті буквально вирували надовкіл сакраментального: 
що, де, коли, як? Аби посвятити нашу читацьку аудиторію не в тонкощі – ні! – в найпопулярнішу 
інформацію щодо змін навкруг ПриватБанку, ми й вдалися за конкретикою до Чортківського відді-
лення. Нас відрядили за роз`ясненням до банківської прес-служби. У такий спосіб співрозмовником 
кореспондентів «Голосу народу» став Олександр ЖИЛЬЦОВ – керівник регіонального прес-офісу 
ПриватБанку в Тернопільській області.

Ані гривні більше, ніж у квитанції
Антимомопольний комітет визнав неправомірним стягнення комісії з громадян, які оплачують 

комунпослуги в банках і поштових відділеннях. 
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28 квітня 1951 р. за допомогою  зрад-
ників Міністерство державної безпеки 
СРСР схопило Чортківського надра-
йонного провідника ОУН Михайла 
Ярчука-«Клима». Це їм вдалося за-
вдяки зрадницькій співпраці на воро-
га раніше схоплених інших ОУНівців. 
Тим же способом 2 травня 1951 р. МДБ 
схопило Чортківського окружного 
провідника ОУН Ілярія Сказінського-
«Кригу». 

Народився Ілярій у 1921 р. на Зборів-
щині. Після закінчення гімназії навчав-
ся в Українській сільськогосподарській 
академії в Подєбрадах (Чехословаччи-
на). Членом ОУН став ще до війни. У 
1944 р. був призначений політвихов-
ником військової округи УПА. 1947 р. 
«Крига» – на різних посадах окружного 
проводу ОУН на Чортківщині, з листо-

пада 1949 р. – провідник Чортківської 
округи. В бою з ворогом «Крига» діяв 
як відважний воїн і розсудливий ко-
мандир. Це був справжній лицар Укра-
їнської національної революцїі. 

На Великдень 1951 р. зустріч відбу-
лась у лісі над рікою Коропець, біля 
села Велеснева. Присутні, кілька бої-
вок з інших районів, скромно відзна-
чили день Воскресіння Христового. 
Надрайонний провідник «Крига» виго-
лосив промову на честь свята і побажав 
усім дожити до світлого дня здобуття 
Україною самостійності. Того ж вечора 
його схопили.  

Постановою ЦК КП(б)У було ви-
дано ухвалу робити відкритими судові 
процеси над «українськими буржуаз-
ними націоналістами». Відбувся такий 
процес і в Чорткові. У жовтні 1951 р. 

судили членів окружного проводу ОУН 
Ілярія Сказінського, Лева Бегерсько-
го – районного провідника Золотопо-
тіцького району, Дмитра Молинника, 
Борщівського районного провідника і 
Богдана Поповича, бойовика Копичи-
нецького надрайонного проводу. Се-
кретар ЦК КП(б)У Мельников письмо-
во розпорядився, щоб судовий процес 
відбувся в присутності якнайбільшої 
кількості колгоспників, робітників, ін-
телігенції. Організували трансляцію по 
міському радіомовленню, забезпечили 
публікацію в пресі. Судовий процес вів 
сам генеральний прокурор СРСР Ру-
денко як головний обвинувач.  

Ніхто з членів проводу не зрадив, по-
милування у ворога не просив, єдине 
просили – зберегти життя 24-річному 
Богдану. Вирок виголосили 28 жовтня. 
Всіх засудили до страти через повішан-
ня. Страта відбулася на ринковій площі 
Чорткова наприкінці грудня. В остан-
ньому слові Ілярій Свідзінський ска-

зав, що боровся 
за Україну, за її 
волю, йде з жит-
тя свідомо, го-
товий прийняти 
смерть перед на-
родом. Левко Бе-
герський промо-
вив: «Передайте 
татові, передайте 
мамі, сестрі рід-
ній і всій родині,  
що моє життя 
кінчається нині. 
За що боровся, за те вмираю, за тебе, 
мій рідний краю, за Україну, за її волю. 
Слава Укр…». Завершити кат не дав, 
вибивши з-під ніг стілець. 

Історії ж бо пишуть на столі,
Вони писали кров’ю на своїй землі… 

Підготував Ярослав ДЗІСЯК, 
викладач Чортківського коледжу 

економіки і підприємництва ТНЕУ  

Бог завжди посилає в народ людей 
небайдужих до горя інших. Окремі 
уподібнюються до своїх небесних па-
тронів. Так бачимо в нашому місті діла 
милосердя через діяння Церкви, влади, 
окремих людей. Одна з харизм Церкви 
– любов милосердя. Напередодні Різд-
ва Христового, на порозі нового року, 
коли закладається початок всіх справ, 
неможливо не згадати про людину, яка 
так багато добрих діл зробила і робить 
у своєму житті під проводом Покрови-
теля свого священства о. Миколая Чу-
дотворця, – священика отця Григорія 
Канака, пароха церкви Непорочного 
Зачаття Пречистої Діви Марії м. Чорт-
кова, людину гарячого серця, запале-
ного Божою іскрою. Він став взірцем 
для наслідування в допомозі найбільш 
потребуючим людям суспільства. До 
прикладу: тільки за ці три роки війни 
отцем Григорієм, окрім молитовно-ду-
ховної підтримки, надана ще й вели-
ка матеріально-фінансова допомога в 
зону АТО для захисників України на 
сході, а також для дітей, переселенців. 

Його священиче життя є прикладом 
багатоспекторного служіння суспіль-
ству з метою вдосконалення, христи-
янізації – нового розквіту Христової 
Церкви в Україні. Це досвід для бага-
тьох. Стільки всього доброго може ро-
бити тільки людина надприродно об-
дарована. Отець Григорій все чинить з 
любові до Бога та людей задля очищен-
ня і розширення духовного простору 
для слави Божої.  

Тихо й сумлінно, не на показ людям 
– перед Лицем Всевишнього виконує 
парох важливу священичу місію. Ду-
ховні подвиги не можуть залишитись 

не відкриті Богом. 
Безліч добрих справ на його небес-
ному рахунку за 25 років священичої 
діяльності. Скільки обдарованих, бого-
посвячених людей – священики, мона-
хині, диякони, хористи – всіх не пере-
лічити! – вийшло з ЦНЗПДМ з Божого 
благословення за заступництвом Марії! 
Неустанна духовна робота ведеться на 
парафії, де Божа слава шириться також 
через всі діючі тут спільноти. Всіма 
можливими засобами і способами о. 
Григорій намагається максимально за-
лучати до Церкви дітей, молодь, щоб 
всі пізнали, який добрий Бог, та посвя-
чувалися Йому з найменших літ, шу-
кали правдивих цінностей, жили хрис-
тиянським життям. Ідеї, задуми, плани 
з Ласки Божої втілюються в життя. 
Цьогоріч збудовані та освячені дитячий 
ігровий майданчик на радість малечі, 
оригінальний дитячий спорткомплекс 
для старших. Проведено капремонт 
ігрової кімнати для молоді з особли-
вими потребами, молитовної кімнати 
для людей похилого віку – мешканців 
«Карітасу». Адже, коли вони збирають-
ся разом, розвіюється смуток, покидає 
самотність, зцілюється біль через Сло-
во Боже, теплоту душі. 

У листопаді святкувалось 20-річчя 
створення закладу БСМ «Карітас». По-
чинаючи з 1993 року, почалося підняття 
з руїни знищеної НКВС будівлі, від-
будова колишнього монастиря. У 1996 
році створено благодійний заклад і при 
ньому розпочато реабілітацію 33 непо-
вносправних дітей, котрих отець Гри-
горій об`єднав у спільноту, іменовану 
тепер «Дозвілля та духовна реабіліта-
ція молоді». З юнню всі ці роки не-

втомно працює медсестра-вихователь 
Ольга Глуговська – жінка зі щирим, 
добрим материнським серцем, котре 
вміє любити, терпіти, розуміти. Її на-
зивають мамою. Від багатьох терпінь 
загартовується дух, укріплюється віра, 
зростає надія, міцніє любов. Часто в 
житті людина шукає скарбів земних, 
добра в людському розумінні. Одна 
свята сказала: «Страждання є найбіль-
шим скарбом на землі, воно очищає 
душу. Справжню любов можна вимі-
ряти термометром страждання. Якби 
люди знали ціну його в Божих очах, то 
його просили б». Євангеліє стверджує: 
«Вашими стражданнями спасете душі 
ваші».

Нелегкий, але плідний шлях пройде-
но за двадцять років, протягом яких 
отець Григорій об`єднав усіх в любові. 
Як каже він: «Мову любові розуміють 
навіть ті, що не можуть говорити». За-
вдячуючи чуйній, працелюбній натурі 
священика, сьогодні всі бачать великі 
результати в допомозі людям похило-
го віку – мешканцям «Карітасу», котрі 
знаходять тут тепло, затишок; також  
– для тих дітей, котрі вже стали до-
рослими. Їх тут терпеливо навчають і 
допомагають в міру можливого обхо-
дитись власними силами в щоденно-
му житті. Вони ж називають Церкву 
рідним домом, де їх люблять, розумі-
ють, турбуються. Вони подорожують 
до святинь, відвідують історичні місця, 
беруть участь в різноманітних акціях 
та фестивалях, зустрічаються з молод-
дю з інших установ та осередків. Та-
кож батьки дістають психологічну ін-
формаційну підтримку. За те все отець 
Григорій отримує вдячність від дітей, 

батьків, обслуговуючого персоналу – 
всі підтверджують, що без нього нічо-
го цього не було б і про те, наскільки 
все змінилося в кращий бік за двадцять 
пройдених спільно років завдяки напо-
легливості та далекоглядності такого 
духівника, котрий вміє діяти, творити 
на перспективу, передбачати євангель-
ську користь в задуманій справі. Уміє 
відчувати, як болить душа ближньо-
го, як плаче Серце Христа. Воістину: 
«Щасливий той, хто їстиме хліб у Бо-
жім Царстві». Блаженні ті, котрі уосо-
блюють святого Миколая на землі. 
Отець Григорій вміє робити гарні по-
дарунки і багато приймати від святого 
Миколая.

Свято святого Миколая Чудотворця 
– це не тільки свято для дітей, пода-
рунки під подушку. Cвятий Миколай 
– уособлення добра, любові єднання 
чудес і подарунків для тих, хто вміє і 
хоче це приймати від Бога і цим жити, 
стаючи подібним до нього. Святий 
Миколай – Богом дане блаженство для 
бідних, охорона тим, що до його за-
ступництва вдаються. Він діє постійно, 
діє через людей, задля людей і поши-
рення Царства Божого на землі. Лунає 
акафіст: «Святий Миколаю, величчю 
чудес твоїх покрий усіх найбільш по-
требуючих». Свято святого Миколая 
Чудотворця – переддень радості та 
чудес, подарованих приходом Дитятка 
Ісуса.

У новім 2017 році з Божою допо-
могою готується до завершення спо-
рудження духовно-молодіжного комп-
лексу з капличкою Пресвятої Родини 
із Назарета. Різдво ГНІХ – особливе 
для нас свято, подароване Богом. Це 
свято любові, радості, єднання, союзу 
між Богом у Пресвятій Трійці, Святою 
Родиною і кожною сім`єю. Свята Ро-
дина є для нас джерелом натхнення, 
взірцем всім українським родинам до 
наслідування тихості, лагідності, вза-
єморозуміння, жертвенності, мужності 
у випробуваннях. У рік минулий, при-
свячений Церквою Божому милосердю, 
складаємо з глибини наших сердець 
вдячність Богу за всю Його милість 
для нас в усіх сферах нашого життя, 
наших душ, нашої України. Ми маємо 
всі за що подякувати Богові. Щедрого 
Божого благословення очікуємо в на-
шій сім`ї, нашій родині, нашій Церкві, 
в нашій Україні в новому році. Дяку-
ємо Богу за тих, котрі залишилися з 
нами в цім кораблі. Під Покров Святої 
Родини посвячуємося з великою наді-
єю в цьому непростому, неспокійному 
і разом з тим радісному різдвяному 
часі. Поклоняємось Богові в Дитяткові 
Ісусі, прославляючи та хвалячи Його: 
«Слава на висотах Богу й на землі мир 
людям Його вподобання. Він наситив 
благами голодних, багатих же відіслав 
з порожніми руками». Щоб ми разом з 
Ісусом, Марією, Йосифом всіма небес-
ними хорами заспівали: «З нами Бог, 
зрозумійте, народи, Бог з нами, Бог».

Марія БОЖАК, 
м. Чортків

Блаженні ті, котрі уособлюють 
святого Миколая на землі

Соціальний рівень суспільства вимірюється турботою в ньому про дітей та людей з особливими потребами, а та-
кож – сиріт, хворих, людей похилого віку. Так відбувається соціалізація, реабілітація, адаптація суспільства. Ні для 
кого не секрет, що в Україні замовчується факт існування та масштаби цієї групи людей – їх просто намагаються 
не помічати. Це актуальна тема, про яку потрібно постійно нагадувати суспільству, щоб кожна людина мала змогу 
розвивати в собі один з найбільших дарів – милосердя, в міру можливості в будь-який спосіб допомагати людям з 
особливими потребами. 

«За що боровся, за те вмираю…» 
65 років тому: подвиг окружного провідника УПА Чортківщини Ілярія 

Сказінського-«Криги» та інших героїв-підпільників. 
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Федір Петрович Ковальчук, завідувач 
шкільного відділення, керівник студії де-
коративно-ужиткового мистецтва «Ві-
зерунок»: 

– На даній виставці, як ви маєте змо-
гу бачити, представлені роботи у різній 
техніці. Про оті от різнобарвні малюнки 
на тканині у техніці «Батик» вам кра-
ще розкаже Сергій Бондар. А про ось ці 
ялинки (такі різні і їх тут стільки! – Авт.) 
і мереживо – пані Оксана Дрозд. Я ска-
жу таке: ми, педагоги гуманітарно-педа-
гогічного, послуговуємося у своїй роботі 
з вихованцями таким кредо: «Кожний 
учень – то не свічка, що горить, а фа-
кел, який треба запалити». І саме твор-
чість допомагає нам у цьому: розвивати 
мислення, уяву, естетичне виховання. 
Он погляньте на декоративне деревце. 
На ньому примостилися, мов живі, си-
нички з ниток. То є один із різновидів 

об`ємної іграшки. Зда-
валось би, просто: нит-
ки для в’язання певних 
кольорів перев`язуються, 
оздоблюються – і пта-
шинка готова. Та скільки 
логічного мислення треба 
прикласти, щоб її ство-
рити!

Ось ще одна цікава 
техніка – згинання сто-
рінок книги. Вважаєте це 
блюзнірством? Не спі-
шіть засуджувати! Епоха 
радянщини залишила у 
наших домівках чимало 
примірників, яким нема 
іншого призначення, 
ніж здати на макулатуру 
або ж… виготовити такі 
чудові речі, як у нас на 
виставці. Впізнаєте фігу-
ри, як у різдвяній шопці, 

слова «Любов», «Воля»? Цим займа-

ється наш четвертокурсник Ростислав 
Руденський, його уява, вміння дозво-
ляють виконувати такі композиції. 

Оксана Андріївна Дрозд, викладач ме-
тодики трудового навчання:

– На уроках трудового навчання ми 
зі студентами працюємо над вивченням 
різних технік з виготовлення робіт де-
коративно-прикладного мистецтва. Це 
і торцювання, й мереживо, і багато-ба-
гато інших. Я би хотіла пригадати тех-
ніку мережива, витинанки. Особливо 
вони мені до душі саме на зимові мо-
тиви. От і на цій виставці представлено 
багато робіт з мереживом: картини на 
стіні, сніжинки, іграшки з елементами 
мережива. Наші бабусі, прабабусі з за-
доволенням виготовляли такі вироби, у 
наш час воно вже трохи призабулося 
і даремно. Ніжне плетиво однотонних 
узорів на папері зачаровує й водночас 
нагадує зимові пейзажі за вікном. Чи 
не так?

А ось ялиночки, виконані у техніці 
торцювання. З картону клеїмо конус, а 
до нього прикріплюємо різні матеріа-
ли: і паперові квіти, й намотані нитки, 
й навіть макарони. Гарно, правда? На-
шим студентам так само подобається, 
от і наробили стільки і таких, які лише 
намалювала їхня уява.

Моя вам порада: трішки фантазії, 
підручні матеріали – і різдвяно-ново-
річні композиції тішитимуть вас та 
ваших гостей. От різдвяний 
віночок, яким любуєтеся, 
виготовлений з чого б ви 
думали? З пластикових пля-
шок! Обрізаєте їх акуратно, 
затоновуєте акриловими 
фарбами, нанизуєте на гру-
бу нитку й прикрашаєте на 
свій смак ялинковими при-
красами – оздоба на двері 
готова! 

Усе, що бачите, – тво-
ріння рук наших студентів. 
Творчі вони у нас, цікаві до 
всього, талановиті, розумні, 
а ми, викладачі, їх лише у 
певне русло направляємо. 
Ось так і працюємо, разом. 

Сергій Федорович Бондар, викладач 
образотворчого мистецтва, керівник на-
родного художнього колективу – студії 
образотворчого мистецтва «Соняшник», 
не розкривав таємниць малювання. 
Викладач похвалився успіхом, який 
мали його вихованці у сусідніх райо-
нах. Виявляється, мистецькі роботи 
здібних учнів студії були представлені 
на виставках на Борщівщині та в За-
ліщицькому районі. Серед місцевих 
жителів творчість юних студентів ви-
кликала чималий ажіотаж. Про них 
навіть писали у місцевій пресі. Сергій 
Федорович розповідає:

– Наша студія у наступному році 
святкуватиме тридцятиріччя своєї ді-
яльності. Відтак ми маємо що показати 
людям. На останній виставці у Борщів-
ському краєзнавчому музеї наші робо-
ти зайняли три виставкових зали. Було 
представлено 113 робіт. Із виставки 
повернулися буквально вчора (тобто 18 
грудня, наша зустріч відбувалася якраз 
на Миколая). Це, що ви бачите тут, у 
фойє, – лише маленька частинка на-
ших напрацювань – зібрали картини у 
техніці батик на зимову тематику.  

Зацікавилися? Поспішайте побачити 
«Зимову феєрію» у виконанні студен-
тів Чортківського гуманітарно-педа-
гогічного коледжу ім. О.Барвінського. 
Створіть самі собі святковий настрій!

Оксана СВИСТУН
Фото Володимира ТИХОВИЧА

У цей день в просторій музичній залі  
було по-родинному затишно, цікаво, 
радісно, просто казково! Свій ювілей 
працівники та вихованці  святкували у 
тісному колі друзів. Привітати іменин-
ника завітало чимало гостей, зокрема 
ветерани дошкільної освіти, хто працював 
у цьому дитячому садочку з початку його 
заснування – В.І.Галела, М.С.Яцишин, 
М.М.Побідинська, М.П.Боднар, 
М.М.Троян, Л.В.Паласюк, М.Р.Шмата, 
М.Я.Чубик, випускники й вихованці 
садочка, батьківський колектив, най-
ближчі сусіди закладу – директор За-
водської ЗОШ В.Б.Кушнір та  керівник 
Угринського ДНЗ М.В.Сов`як. Серед 
почесних гостей були Заводський се-
лищний голова Л.Р.Павлінська, пред-

ставники відділу освіти та депутати. 
На День народження прийнято хо-

дити з подарунками, це правило до-
тримали і запрошені. З нагоди від-
значення 40-річчя колектив дитячого 
закладу отримав у подарунок музичний 
центр від селищної ради, від мецена-
та П.М.Гоби, котрий є батьком ви-
хованця, – килим у групу та тюль до 
музичної зали, годинник – від колег-
педагогів школи, скульптуру Снігови-
ка, яка прикрасила центральний вхід, 
– від сім`ї А.Р.Павлюха.  За багато-
річну сумлінну працю,  професіона-
лізм та з нагоди 40-річчя від дня за-
снування ДНЗ  Заводський селищний 
голова Л.Р.Павлінська вручила почесні 
грамоти педагогічному колективу та 

персоналу дошкільного закладу. Для 
присутніх і гостей була представлена 
концертна програма – справжнє свя-
то за участю вихованців та педагогів. 
Малята виконували пісні, танцюваль-
ні композиції, жартівливі частівки, які 
барвистим віночком перепліталися з 
поетичними рядочками, присвяченими 

рідному дитсадку. 
Кожен художній 
номер продума-
ний до деталей 
з творчим, осо-
бливим підходом 
музичними керів-
никами закладу 
О.П.Гупайло та 
Г.В.Фортельною. 

Особливі і теплі 
слова звучали від 
господині «Казки» 

О.М.Полюги, ко-
тра своє вітання 
поєднала зі спо-
гадом про грудень 
1976-го року, коли 
будівельники по-
дарували чудовий 
ошатний, затиш-
ний дитячий садок 
дітям працівників 
цукрового заводу. 
Сивочолі ветерани 
не могли стримати 
сліз від спогадів 
про минулі роки 
своєї молодості. 
Побажання про-

цвітання, творчих успіхів, здоров’я 
співробітникам, дітям і батькам звуча-
ли протягом всього свята від ветеранів 
праці М.С.Яцишин, Л.Д.Зінюк, голови 
батьківського комітету І.А.Мацевко.    

По закінченні свята колишні пра-
цівники, а нині пенсіонери, ходили по 
приміщеннях дитсадка і дивувались їх 
хорошому стану. Тобто за 40 років за-
клад став не лише старшим, а й кра-
щим та комфортнішим. Гості та запро-
шені щиро подякували організаторам 
даного заходу за чудово проведений 
час.

Оксана САВІЦЬКА,  
Уляна ГНАТЮК, 

педагоги ДНЗ «Казка» – 
учасники свята

Фото Тетяни ПРИТУЛИ

Зимова феєрія
Вам не вистачає різдвяно-новорічного настрою? А може, ви бажаєте 

якось нестандартно, власними руками прикрасити свою оселю, а фантазії 
бракує? Завітайте у фойє Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського. Тут проходить виставка робіт студентів на різдвяно-
новорічну тематику «Зимова феєрія». Тонкощами виготовлення деяких із 
представлених ялинкових прикрас та оздоб для дому викладачі коледжу 
поділилися із кореспондентами районки.

Ювілей

«Усі ми родом з дитинства»
…так писав Антуан де Сент-Екзюпері. А більшість сучасних жителів 

селища Заводське доповнила б цей вислів словами: «з країни «Казки». Бо 
саме вони  росли і виховувались в прекрасному дитсадочку «Казка», який 22 
грудня відсвяткував свій 40-річний ювілей.
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Покуття

Обрус

Так гласить різдвяний тропар. Світло 
розуміння спадає на нас незбагненною 
милістю, очевидністю і в духовному 
слові, й у зображенні – іконописі. Ось 
такий образ Богородиці знайдення заги-
блих – як ніколи актуальний тепер, коли 
триває війна на сході України, запропо-
нував до огляду в голосонародівській 
«Світлиці» іконописець, наш колега по 
членству в Національній спілці журна-
лістів України, заслужений майстер на-
родної творчості Володимир Шерстій. 
В іконі – печаль і надія, сподівання на 
світло в дні прийдешньому: оте жадане 
світло розуміння. Дай-то, Боже, аби від-
чули його, сприйняли належно і дійшли 
висновку ті, хто терзає й мучить нашу 
Україну-неньку вогнем і терором…

Вдивімося в поставу Богородиці, в по-
гляд Її стражденних очей. Міцно-міцно 
пригортає до грудей та свого серця Вона 
Дитятко Боже – малого Ісусика, Бого-
чоловіка, Який взяв на себе всі гріхи сві-
ту. Замислімось, складімо щиро долоні в 
молитві… 

Фото Володимира ШЕРСТІЯ

Ну хто, ска-
жіть, з-поміж 
наших краян 
не чув, не знає 
цієї здіймаю-
чої на дусі в 
часі різдвяних 
свят пісні? То 
– авторська 
«зіронька-зо-
ринка» улю-
бленої в Укра-
їні співачки 
Ірини Феди-
шин, в репер-
туарі котрої 
немає жодно-
го російсько-
мовного тво-
ру. Одначе не 

лише цим помітна співачка для нас: 
адже вона – ще й невістка чортківської 
землі! Точніше мовити – шманьків-
ської, бо її чоловік й водночас про-
дюсер Віталій Човник – син нашого 
краянина, Шманьківського сільського 
голови кількох каденцій Мирослава 

Човника. Доля звела Віталія, котрий 
дев`ять (!) літ віддав навчанню в духо-
вних вишах й на ту пору, будучи семі-
наристом, ще й працював на радіостан-
ції «Дзвони» в Івано-Франківську, зі 
співачкою-патріоткою Іриною в Буча-
чі, на концерті духовної пісні. Відтоді 
вони разом: живуть у Львові, ростять 
двох синочків – 6-річного Юрчика та 
півторарічного Олежика. І мандрують 
Україною обіруч з українською піснею, 
збираючи аншлаги на своїх концертах 
(упродовж 2016-го їх було аж 30!), при-
міром, дві тисячі глядачів в столичному 
палаці «Україна», де був представлений 
тур «Україна колядує». З цією ж про-
грамою Ірина Федишин незабаром, 
вже 26 січня, загостить і до Чорткова.

До слова, як зізналася вона нам в 
ексклюзивній розмові телефоном, мала 
батьківщина її чоловіка, власне шмань-
ківська земля, котра дала світові «бать-
ка» «Червоної калини» Степана Чар-
нецького, надихає й її творчість, додає 
заряду: недарма в репертуарі п. Ірини 
навіть дві пісні про калину – символ 
українства!

Ось в таких подовгастих кошиках, ко-
жен з котрих – не просто вмістилище для 
майбутнього буханця, а осердя глибокої 
прадавньої таїни, перегодом гніздити-
меться-виростатиме хліб. Приміром, на 
пекарні приватного підприємця-ґазди Ві-
ктора Хом`яка. Там ми спершу й прочули 
про майстриню з Росохача, котра плете-

виплітає ці кошики для випічки хліба. І 
аж тепер дізналися в Росохацького війта 
Оксани Штири ім`я тієї жінки – Ганна 
Гриців. Таким ремеслом майстриня за-
ймається разом з чоловіком п. Петром 
впродовж десятиліть. «Таких спеців важко 
й пошукати», – не без гордості акцентує 
сільський голова. І додає, що подружжя 

Грицівих володіє лиш їм властивими «ре-
цептами» складників – осоки з додаван-
ням інших трав, варіантів там, мовляв, 
кілька. Нині хліб, печений на дні, – в 
тренді. Тож продукцію майстрів попиту-
ють не лише на Чортківщині…

У дідуху сплелися воєдино стільки означень та понять, 
що годі й пошукати деінде. Адже це – і різдвяна при-
краса, і символ, й оберіг. «Розшифровка» доволі проста: 
дідівський дух, що засвідчує шану, повагу до родоводу. 
Нині дідухи все настійніше в часі різдвяних свят витіс-
няють з осель українців, здавалось би, узвичаєні ялинки. 
Принаймні, все вартніше займають своє місце на най-
чільнішому місці в світлиці.

До багатьох мешканців Чорткова й Чортківщини, а ще 
– Тернополя та Львова, Хмельницького завітають вони 
звідкіля б ви думали? Зі славного своїми людьми села 
Бичківці! Бо там майстринь, котрі вміють виготовляти 
дідухи, – лічити-не перелічити. Тамтешній війт Володи-
мир Драбинястий взявся, було, називати їх поіменно та й 
збився, бо ж багато! І все ж запам’ятались імена Оксани 
Слоїк, Марії Слоїк, Зіновії Щудло, Наталії Слоїк, Зіновії 
Кочан… Мають ці жінки хист до плетіння дідухів, що й 
казати. Бо до тих обжинкових букетів майстерно вплі-
тають різнотрав’я, «приправлене» барвами й пахощами, 
символікою рідної землі.

Дідухи свідчать про незнищенність нашого роду. 
Навіть в нелегкі нинішні часи, коли соборно моли-
мось за мир в Україні.

Різдво Твоє, Христе Боже наш, 
засвітило світові світло розуміння

Свят-вечір на порозі. А завтра – 
Різдво. І в кожній господі, у кожній 
печі знай кипить-шкварчить, печеть-
ся-духмяніє чимало страв-смаколиків, 
а розпашілі від жару й руху господині 
лиш клопочуться: ой, хутчіш, хутчіш, 
аби лиш встигнути!

Моторні наші українські жіночки, ох 
і моторні ж! А що вже майстрині – то 
й не сказати. Хоча ні: Пастушівський 
сільський голова Світлана Яремовська 
знай хвалиться-не нахвалиться своїми 
посестрами. Бо ж доладні жінки до 
того, аби злагодити святочний стіл, та 
ще й який! Вкупі пригадуємо, як торік, 

ото якраз на Різдво, загос-
тила, було, до Пастушого, 
до тамтешньої церкви Іва-
на Хрестителя, «Лемків-
ська Коляда». Зібрав той 
фест люду численно. На-
співалися, наколядували-
ся, прославляючи Новона-
родженого Спасителя. 

Та які ж, проте, гости-
ни без святочного столу? 
Вгинався, кажуть, він від 
наїдків-напитків. Докла-
лися статечна господиня 
Ганна Дмитраш зі своєю 

донькою Любою, голова лемківського 
осередку села Ганна Галайда, її заступ-
ниця Марія Васенко. Допомагав весь 
депутатський корпус – і жіноцтво, й 
чоловіцтво. Війт доказує, що залучи-
ла, було, й членок виконкому сільської 
ради: Марію Яремчук, Терезу Білик, 
Надію Юрків. Що вже вдалися лемків-
ські страви: лежні, узвар, пампушки. 
І грибна юшка була неперевершена. 
Одне слово, все йшло добре під па-
люнку! 

Там, в Пастушому, й цьогоріч столи 
– хоч куди! Не вірите? Завітайте!

Люстерко

Скриня

Де причаїлась таїна віків

Застеляйте столи та й все килимами…

Бамбетель

Як безсмертя роду

Україна колядує – колядує вся земля!

У «Світлиці» ґаздували і до 
господи припрошували  

Анна БЛАЖЕНКО, 
Орест ЛИЖЕЧКА



УТ-1
06.05, 08.05 АгроЕра 
06.15 На слуху 
06.45, 07.45, 08.10 
Смакота 
07.05 Тепло. Ua 
07.25 Золотий гусак 
08.15 Свiт on line 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 М/с «Попелюшка» 
10.25 Х/ф «Елеонора - 
таємнича месниця» 
12.20 Щасливого 
Рiздва 
13.40 Д/ф «Щедрик 
перпетуум мобiле» 
14.40 Путiвник 
прочанина 
15.00 Х/ф «Святий Фiлiпп. 
Я вибираю рай» 
19.25 Урочиста церемонiя 
нагородження «The Best 
FIFA Football Awards» 
21.00 Новини 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
23.00 Концерт I.Федишин 
«Україна колядує» 
01.20 Чоловiчий клуб. 
Спорт 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 13.20 
«Вечiрнiй квартал» 
15.55 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
17.20 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод - 2: Глобальне 
потеплiння» 
22.00 «Свiт навиворiт - 8» 
23.20 Х/ф «Мандри 
блудницi» (18+) 

ІНТЕР
05.30, 20.00, 00.50 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
Iнтером» 
09.20, 12.25 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» (16+) 
15.45 Х/ф «Так буває» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Т/с «Анна-
детективъ» (12+) 
23.00 Т/с «Жереб долi» 
01.40 Мюзикл «Три 
мушкетери» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
10.35 «Загубленi у часi» 
10.50, 15.20 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «Веселе Рiздво» 
11.20 «Смакота» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.00 «Як це?» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.10 Соцiальна 
реклама 
18.15 «Казка рiздвяного 
ангелика» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Снiданок туриста» 
20.20 Телезамальовка 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Їз нашої вiдеотеки» 
(«Степана») 
22.00 «Бiля Диканьки у 
Пронях» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 12.10 Прорама «У 
фокусi Європа» 
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 01.00 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно 
в Америку 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 05.30 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35, 23.35 На слуху 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Х/ф «Потаємнi 
мiсця» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Борхес 
13.40 Свiтло 
14.20 Путiвник прочанина 
14.45 Д/ф «Штепсель i 
Тарапунька. Слава на 
виснаження» 
15.25, 01.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. V етап. Естафета 
4х7,5 км (чоловiки) 
17.10 Хочу бути 
17.30 М/с «Попелюшка» 
18.20 З перших вуст 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.20, 05.00 Д/ф «Давид 
Черкаський. Людина-джаз» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.30 Баклани на Балкани 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 13.20 
«Вечiрнiй квартал» 
15.40 М/ф «Льодовиковий 
перiод - 3. Ера динозаврiв» 
17.20 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: континентальний 
дрейф» 
22.00, 01.25 «Свiт 
навиворiт - 8» 
23.05 Х/ф «Заповiт 
блудницi» (18+) 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 00.50 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.40 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
Iнтером» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.15, 12.25, 21.00 Т/с 
«Анна-детективъ» (12+) 
14.30 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
23.00 Х/ф «Так буває» 
01.45 Док. проект «Амосов-
столiття» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте 
здоровi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Азбука смаку» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 «Випробуй 
на собi» 
18.50 «Українськi голови в 
Баварiї» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Обранi 
часом» 
08.55, 17.55 Програма 
«Добрi традицiї» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 Легенди музики.Тiна 
Тернер «Дикi Мрiї» 
14.00, 01.00 Х/ф «Весiлля 
на Рiздво» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Євромакс 
22.40 Х/ф «Таємничий 
портал» +16 

ICTV
05.30 Дивитись усiм! 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Громадянська 
оборона 
11.35, 13.20 Т/с «Пацики» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Голий пiстолет. 
З файлiв полiцейського 
вiддiлку» 16+ 
16.15 Т/с «Бiблiотекарi-2» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.20 Х/ф «Голий 
пiстолет-2 1/2. Запах 
страху» 16+ 
22.55 Х/ф «Мортал 
Комбат» 18+ 
00.45 Х/ф «Протистояння» 
16+ 

СТБ
06.50, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Зiркове життя» 
09.50 Х/ф «Зимовий 
роман» 
11.30 «Битва екстрасенсiв 
15» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.50 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.35 «Україна має 
талант!-7» 
01.10 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 06.40 Kids’Time 
05.05 М/с «Турбо» 
06.45 Ревiзор 
09.50 Страстi 
за ревiзором  
12.15 Х/ф «Лабiринт». (2) 
15.25 Т/с «Бiблiотекарi». (2) 
17.10, 00.55 Х/ф «Джек i 
Джилл» 
19.00 Х/ф «Тварина» 
20.40 Х/ф «Великий Cтен». (2) 
22.50 Т/с «Гра престолiв». (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.40 Зiрковий 
шлях 
11.20, 04.30 Реальна 
мiстика 
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 
«Громадянин Нiхто» 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 13.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.50 Д/п «Сучаснi дива. 
Особливi механiзми» 
09.40 Д/п «Сучаснi дива. 
Свiт швидкостi» 
10.35 Д/п «Сучаснi дива. 
Зброя» 
11.20, 14.50 «Облом.UA.» 
12.10 «Вiдеобiмба» 
15.35, 23.50 Х/ф 
«Притулок» (16+) 
17.30, 19.25 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Сiрi» (16+) 
22.00 Т/с «Вiкiнги 3» (18+) 
01.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.30 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 05.30 Новини 
06.15, 06.45, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 21.30 Новини. Спорт 
09.15 Україна на смак 
09.45 Х/ф «Суперник» 
12.05 Д/ф «Сергiй 
Корольов. Початок» 
13.15 Слiдство. Iнфо 
13.40 Надвечiр’я. Долi 
14.50 Спогади 
15.25, 01.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. V етап. Естафета 4х6 
км (жiнки) 
17.10 Школа Мерi Поппiнс 
17.30 М/с «Попелюшка» 
18.20, 22.50 З перших вуст 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Ганна 
Варпаховська. 
Повернення» 
19.55 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
20.30 Баклани на Балкани 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
23.35 На слуху 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 13.20 
«Вечiрнiй квартал» 
15.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: континентальний 
дрейф» 
17.20 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 М/ф «Рiо» 
22.00, 01.20 «Свiт 
навиворiт - 8» 
23.05 Бойовик «Легенда 
про Червоного орла» (16+) 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 00.50 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.40 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
Iнтером» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.15, 12.25, 21.00 Т/с 
«Анна-детективъ» (12+) 
14.30 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
23.00 Х/ф «Дев’ять ознак 
зради» 
01.40 Х/ф «Як посварився 
Iван Iванович з Iваном 
Никифоровичем» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вражаючий свiт 
тварин» 
10.35 «Надiя є» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Мандри Великим 
Лугом» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 «Не перший погляд» 
18.40 «Егей, Європо!» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 Програма «Обранi 
часом» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

08.30 Програма 
«Євромакс» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
09.55, 22.35 Програма 
«Добрi традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40, 20.00 Програма 
«Слiдства.Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «Рiздвяна 
втеча-1» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.40 Х/ф «Кохання на 
Рiздво» +16 

ICTV
06.25 Х/ф «Копальнi царя 
Соломона» 
08.20 Х/ф «Вигнанець» 
11.00, 13.15 Х/ф «Казино 
«Рояль» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Квант 
милосердя» 16+ 
16.00 Х/ф «007: 
Координати «Скайфол» 
16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.05 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць» 
21.55 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць-2» 
16+ 
23.55 Х/ф «Екзорцист. 
Початок» 18+ 
01.55 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
06.50, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Зiркове життя» 
10.45 Х/ф «Моя мама - 
Снiгуронька!» 
12.20 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник» 
14.15 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.10 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.35 «Україна має 
талант!-7» 
00.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 М/с «Турбо» 
06.40, 08.05 Kids’Time 
06.45 М/ф «Феї: 
Загублений скарб» 
08.10 Т/с «Хронiки 
Шаннари». (2) 
16.45 Х/ф «Визнання». (2) 
19.00 Ревiзор 
21.50 Страстi за ревiзором 
00.10 Х/ф «Будинок 
з паранормальними 
явищами 2». (3) 
02.00 Х/ф «Великий» 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 15.00, 19.00, 01.10 
Подiї 
07.00, 02.50 Зiрковий 
шлях 
10.15 Х/ф «Дружина 
Штiрлiца» 16+ 
12.10 Х/ф «Новорiчна 
дружина» 16+ 
14.00, 15.15 Т/с «Батько-
одинак» 16+ 
18.00 Т/с 
«Райське мiсце» 
19.30 Т/с «Громадянин 
Нiхто» 16+ 
23.30 Х/ф «Судна нiч» 18+ 
01.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
04.40 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.50 «Облом.UA.» 
09.45 «Вiдеобiмба» 
11.30 Х/ф «Помпеї» 
15.00 Х/ф «Дракано» 
16.45 Х/ф «Бунт» (16+) 
18.15 Х/ф «24 години» 
(16+) 
20.05 Х/ф «Полiцейськi» 
(16+) 
22.00 Т/с «Вiкiнги 3» (18+) 
23.50 Х/ф «Дiамантовi 
пси» (18+) 
01.25 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 05.30 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30 Тепло. Ua 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.35 Свiт on line 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00, 17.30 М/с 
«Попелюшка» 
10.25 Урочиста церемонiя 
нагородження «The Best 
FIFA Football Awards» 
12.05 Д/ф «Сергiй 
Параджанов» 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
13.40 Фольк-music. 
Рiздвяний випуск 
15.10 Мистецькi iсторiї 
15.25 Путiвник прочанина 
15.50 М/ф «Серце дуба» 
17.10 Хто в домi хазяїн? 
18.20, 22.45 З перших вуст 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Штепсель i 
Тарапунька. Слава на 
виснаження» 
20.00 Баклани на Балкани 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
23.35 На слуху 
01.20 Чоловiчий клуб. 
Спорт 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 13.20 
«Вечiрнiй квартал» 
15.40 М/ф «Льодовиковий 
перiод - 2: Глобальне 
потеплiння» 
17.20 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод - 3. Ера динозаврiв» 
22.00, 01.30 «Свiт 
навиворiт - 8» 
23.05, 02.35 Х/ф «Спадок 
блудницi» (18+) 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 00.45 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.40 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
Iнтером» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.15, 12.25, 21.00 Т/с 
«Анна-детективъ» (12+) 
14.30, 02.40 Т/с «I все-таки 
я кохаю...» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
23.00 Т/с «Жереб долi» 
01.40 Х/ф «Я кохаю» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Снiданок туриста» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Зiрка ясна засiяла» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 Рiздво у «Писанки» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Як це?» 
15.35 «Мелодiї старого 
саду» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «До народних 
джерел» 
17.30 «Егей, Європо!» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Спадщина» 
18.50 «Плекайте мову» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 

07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Обранi 
часом» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 Програма 
«Добрi традицiї» 
12.15 Програма «Твiй дiм» 
12.30 Прогграма «Про 
кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Рiздвяна 
втеча-2» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Апостол Фома» 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Бiльше нiж правда 
11.35, 13.20 Х/ф «Лара 
Крофт: Розкрадачка 
гробниць» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць-2» 
16+ 
16.15 Т/с «Бiблiотекарi-2» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська 
оборона 
21.20 Х/ф «Голий пiстолет. 
З файлiв полiцейського 
вiддiлку» 16+ 
23.00 Х/ф «Протистояння» 
16+ 
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.15, 15.55 «Все буде 
добре!» 
09.15 Х/ф «Справжнє 
кохання» 
11.30 «Битва екстрасенсiв 
15» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.35 «Україна має 
талант!-7» 
01.15 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 06.55 Kids’Time 
05.45 М/с «Турбо» 
07.00 Ревiзор 
09.45 Страстi за ревiзором  
12.00 Х/ф «Кiльце 
нiбелунгiв» 
15.00 Т/с «Бiблiотекарi». 
(2) 
16.45 Х/ф «Як позбутися 
хлопця за 10 днiв». (2) 
19.00, 01.05 Х/ф «Любов з 
повiдомленням» 
21.00 Х/ф «Панi покоївка» 
23.00 Т/с «Гра престолiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 03.30 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.15 Зiрковий шлях 
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 
«Громадянин Нiхто» 16+ 
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
08.00, 14.05 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.50 Д/п «Кiберзлочини з 
Беном Геммерслi» 
11.50, 15.00 «Облом.UA.» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
15.40 Х/ф «Полiцейськi» (16+) 
17.30, 19.25 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Один шанс на 
двох» (16+) 
22.00 Т/с «Вiкiнги 3» (18+) 
23.50 Х/ф «Сiрi» (16+) 
01.55 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

12 січня. Тривалість дня – 8.22. Схід – 7.55. Захід – 16.17
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35, 23.35 На слуху 
07.15 Ранок 
08.40 Паспорт.Ua 
09.00, 21.30 Новини. Спорт 
09.15 Україна на смак 
09.45 КАРНАВАЛЬНА 
ФЕЄРIЯ 
12.25 Д/ф «Маланка» 
13.15 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.40 Вiра. Надiя. Любов 
14.50 Театральнi сезони 
15.40, 02.30 Бiатлон. Кубок 
свiту. V етап. Спринт 10 км 
(чоловiки) 
17.10 Як це? 
17.30 М/с «Попелюшка» 
18.20, 19.20 З перших вуст 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.30 Баклани на Балкани 
21.50 Майбутнє нацiї 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 13.20, 20.15, 
02.30 «Вечiрнiй квартал» 
15.40 М/ф «Рiо» 
17.20 Т/с «Кохання проти 
долi» 
00.50 Х/ф «З Новим роком, 
мами!» 

ІНТЕР
05.00, 20.00 «Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.40 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
Iнтером» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.15, 12.25 Т/с «Анна-
детективъ» (12+) 
15.00 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Концерт «Ювiлейний 
вечiр Раймонда Паулса» 
23.40 Х/ф «Молодята» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож гурмана» 
10.30 «В об’єктивi ТТБ» 
10.35 «Сад. Город. 
Квiтник» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя нескорених» 
14.00 «Що робити?» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
17.35 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.20 Муз. програма 
«Щедрий вечiр» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма «Слiдство.
Iнфо» 
08.25 Д/ф «Українськi 
голови в Баварiї» 
08.30 Програма «Обранi 
часом» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 

«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 19.55 Колядує 
Тернопiльщина! 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Пощастить у 
коханнi» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Твiй дiм» 
21.50 Програма «Добрi 
традицiї» 
22.35 Х/ф «Рiздво 
повертається додому» +16 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Iнсайдер 
11.30, 13.20 Т/с «Пацики» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.05, 16.20 Х/ф «Голий 
пiстолет-33 1/3. Остання 
образа» 16+ 
17.05 Т/с «Бiблiотекарi-2» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Антизомбi 
21.20 Дизель-шоу 
23.20 Х/ф «40 днiв i 40 
ночей» 16+ 

СТБ
06.20 «Зiркове життя» 
09.05 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...» 
10.50 Х/ф «Розум i 
почуття» 
13.55 Х/ф «Джейн Ейр» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.45 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00 «Україна має 
талант!-7» 
22.35 «Україна має 
талант!-7» 1 
01.05 Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Ревiзор 
09.50 Страстi за ревiзором  
12.00 Х/ф «Книга джунглiв» 
14.15 Т/с «Бiблiотекарi». (2) 
16.50 Х/ф «Знайомство з 
батьками» 
19.00 Х/ф «Знайомство з 
Факерами». (2) 
21.10 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2». (2) 
23.10 Т/с «Гра престолiв». (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий 
шлях 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30 Т/с 
«Громадянин Нiхто» 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Лiнiї 
життя» 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 14.25 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.50, 17.30 Д/п «Помста 
природи» 
12.10 «Облом.UA.» 
12.35 «Вiдеобiмба» 
15.15 Х/ф «Придорожнiй 
заклад» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.25 Х/ф «Бруклiнськi 
копи» (16+) 
22.00 Т/с «Вiкiнги 3» (18+) 
23.45 Х/ф «1408» (16+) 
01.40 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.35 Тепло. Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Х/ф «Вiкторiя i 
Альберт» 
12.40 Щасливого Рiздва 
14.50 Книга.ua 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
V етап. Спринт 7,5 км 
(жiнки) 
16.55 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.55 Чоловiчий клуб 
18.30 Х/ф «Казка про 
крисолова» 
20.00 Баклани на Балкани 
21.00 Новини 
21.30 Концертна програма 
22.45 Мегалот 
23.00 Свiт on line 
23.25 Єврошоу 
М.Поплавського 

1+1
06.00 «Недiля з 
Кварталом» 
08.45, 19.30 ТСН
09.40, 23.00 «Свiтське 
життя» 
10.40 Х/ф «Зимовий сон» 
12.40 «Вечiрнiй квартал» 
17.30 Т/с «Недотурканi» 
(16+) 
18.30 «Розсмiши комiка-5» 
20.15 «ТСН. 20 рокiв» 
00.00 Х/ф «Волл-стрiт» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.10 «Мультфiльм» 
06.50, 03.00 Х/ф «Шукайте 
жiнку» 
10.00 Д/п «Мiльйон 
червоних троянд. До 
ювiлею Раймонда Паулса» 
11.10 Х/ф «Старий Новий 
Рiк» 
13.50 Х/ф «Дев’ять ознак 
зради» 
15.30 «Ювiлейний вечiр 
Раймонда Паулса» 
18.10, 20.30 Т/с 
«Повернешся - 
поговоримо» 
22.20 Т/с «Лiлiї» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
10.50 «Пiснi нашого краю» 
11.00 «Назбиране» 
11.15 «Думки вголос» 
11.30 «Arte, viva!» 
14.00 «На часi» 
15.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
16.00 «У Новорiччя з 
каналом ТТБ» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00, 11.30, 17.45 Колядує 
Тернопiльщина! 
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
06.45, 09.15 Ранковий 
фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Весiлля на 
Рiздво» 
08.55, 19.55 Програма 
«Добрi традицiї» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Програма «Слiдство. 
Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
01.05 Тернопiльська 
погода 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 01.10 Х/ф «Сестри 
Март на Рiздво» +16 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 

«Три Рiздвянi казки» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Легенди свiтової 
музики 
21.00 НОВОРIЧЧЯ! 
03.00 Легенди свiтової 
музики 
04.00 Х/ф «Поцiлунок 
змiя» +16 

ICTV
05.50 Факти 
06.10 Х/ф «40 днiв i 40 
ночей» 16+ 
07.55 Дивитись усiм! 
08.50 Краще 
не повторюй! 
09.50 Я зняв! Прем’єра 
11.40, 13.00 Х/ф 
«Дитсадковий 
полiцейський» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.55 Т/с «Бiблiотекарi-2» 
16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» 16+ 
22.10 Х/ф «Повернення 
Супермена» 16+ 
01.00 Х/ф «Червоний 
дракон» 18+ 
03.05 Т/с «Код 
Костянтина» 16+ 

СТБ
06.10 «ВусоЛапоХвiст» 
07.50 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.50 «Україна має 
талант!-7» 
17.05 Х/ф 
«Дiвчата» 
19.00 Х/ф «Час кохати» 
22.40 Х/ф «Я щаслива» 
00.35 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...» 
02.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Зона ночi 
05.45, 07.35 Kids’Time 
05.50 М/ф «Титан пiсля 
Землi» 
07.40, 15.00 Половинки 2 
09.45 Ревiзор 
12.35 Страстi за ревiзором  
17.05 М/ф «Феї. Таємниця 
пiратського острова» 
18.40 Х/ф «Ледi-яструб» 
21.00 Х/ф 
«Зоряний пил». (2) 
23.20 Х/ф «Великий» 
01.25 Х/ф «Знайомство з 
батьками» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 
Подiї 
07.10, 05.15 Зiрковий шлях 
09.15 Т/с «Лiнiї життя» 
13.15, 15.20 Т/с «Мiй» 16+ 
17.30, 19.40 Т/с «Рiднi 
серця» 
22.00 Х/ф «Соло на 
саксофонi» 16+ 
00.00 Реальна мiстика 
02.30 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.50 Х/ф «Пiрати семи 
морiв: Чорна борода» 
12.00 «Top Gear» 
13.00, 23.25 Х/ф «Повний 
газ» 
14.50 Х/ф «Атлантичний 
рубiж» (16+) 
16.20 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбiв Угарiта» 
(16+) 
18.10 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробницi 
Ехнатона» (16+) 
20.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зiрка» (16+) 
22.00 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого» (16+) 
01.15 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 Д/ф «Серцем i 
душею» 
07.05 Тепло. Ua 
07.20, 23.30 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Х/ф «Милий друг» 
11.15 Спогади 
11.50 Театральнi сезони 
12.25, 02.20 Бiатлон. 
Кубок свiту. V етап. Гонка 
переслiдування 12,5 км 
(чоловiки) 
13.40 Мистецькi iсторiї 
14.15 Фольк-music 
15.15 Твiй дiм-2 
15.40, 03.10 Бiатлон. 
Кубок свiту. V етап. Гонка 
переслiдування 10 км 
(жiнки) 
17.00 Т/с «Епоха честi» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
21.55 Фiльм Богдана 
Кутєпова «Життя i смерть 
у Гуцулiї, або Про трьох 
братiв, мандрiвних музик i 
вуйка-небiжника» 
23.00 Свiт on line 
23.20 Територiя закону 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.00 Х/ф «Волл-стрiт» 
08.10 «Недiля з 
Кварталом» 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40, 15.30 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт - 8» 
16.00 М/ф «Турбо» 
17.45 Х/ф «З Новим роком, 
мами!» 
19.30 «Телевiзiйна служба 
новин» 
20.15 Х/ф «Мiцний горiшок 
- 1» (16+) 
23.00 Х/ф «Шерлок» (16+) 
00.40 Х/ф «Шерлок 
«мовою оригiналу»» (16+) 

ІНТЕР
05.30, 20.00, 01.50 
«Подробицi» 
06.00 «Мультфiльм» 
06.20 Х/ф «Старий Новий 
Рiк» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка» 
Навколосвiтня подорож 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 «Навколо М» 
13.00 Х/ф «Молодята» 
(16+) 
14.30 Т/с «Повернешся - 
поговоримо» 
18.10, 20.30 Т/с «Секта» 
22.20 Т/с «Лiлiї» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.30 «Поклик таланту» 
14.00 «У Новорiччя з 
каналом ТТБ» 
17.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
18.30 «В об’єктивi ТТБ» 
18.40 «Пiснi нашого краю» 
18.50 «Тиждень. Крок за 
кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.30 «Вишневi усмiшки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Телевiзор» 

TV-4
06.00 Х/ф «Весiлля на 
Рiздво» 
07.30, 17.40, 20.30 
Програма «Про нас» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Казка-мюзикл 
вiд ТНЕУ «Снiговик 
повертається» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
15.30 Програма «Слiд» 
16.00 Легенди свiтової 
музики 
17.55, 22.10 Програма 
«Добрi традицiї» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Кохання на 
Рiздво» +16 
23.45 Час-тайм 

ICTV
05.55, 08.40 Великi 
авантюристи 
09.25 Не дай себе 
обдурити! 
11.15, 13.00 Стоп-5. 
Прем’єра 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» 16+ 
15.25 Т/с «Бiблiотекарi-2» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Черепашки-
нiндзя» 16+ 
21.05 Х/ф «Селфлес. Цiна 
безсмертя» 16+ 
23.10 Х/ф «Червоний 
дракон» 18+ 
01.25 Т/с «Код 
Костянтина» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.10 «Караоке на Майданi» 
11.05 «Україна має 
талант!-7» 
15.15 Х/ф «Час кохати» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.25 Х/ф «Джейн Ейр» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Феї: Чарiвний 
порятунок» 
10.50 Т/с «Одного разу
в казцi» 
14.10 Х/ф «Зоряний пил». (2) 
16.45 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач зорi» 
19.00 Х/ф «Темний свiт». (2) 
21.00 Х/ф «Темний свiт: 
Рiвновага». (2) 
23.00 Х/ф «Сомнiя». (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зiрковий шлях 
09.15 Х/ф «Соло на 
саксофонi» 16+ 
11.20 Т/с «Рiднi серця» 
15.00 Х/ф «Дружина 
Штiрлiца» 16+ 
17.00, 20.00 Т/с «Буде 
свiтлим день» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.45 Т/с «Мiй» 16+ 
01.40 Т/с «Райське мiсце» 

2+2
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
10.00 Бушидо 
11.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.45 Х/ф 
«Нижче нуля» (16+) 
15.20 Х/ф «Загiн спецiального 
призначення» (16+) 
17.20 Х/ф «Атлантичний 
рубiж» (16+) 
19.00 Х/ф «Гра на 
виживання» (16+) 
20.30 Х/ф «1408» (16+) 
22.25 Х/ф «Бруклiнськi 
копи» (16+) 
00.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.30 Х/ф 
«Вишневi ночi» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам варто радіти навіть 

найнезначнішим досягненням. 
Бажано припиняти спроби зна-
йомих змусити вас нескінченно 
займатися їхніми справами. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Перешкоди, які так чи 

інакше виникатимуть на ва-
шому шляху, будуть успіш-
но переборені і не зіграють 
ніякої ролі надалі. Ви може-

те організувати та втілити в 
життя новий перспективний 
проект, який гідно оцінять 
оточуючі. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

В особистих і професійних 
справах і у фінансах очікуйте 
приємних новин. Тепер спри-
ятливий час для освоєння 
нових обріїв. 

РАК (22.06-23.07)
Вам залишилося докласти 

для досягнення ваших цілей 
зовсім небагато зусиль, і ре-
зультат принесе очікувані 
плоди. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся більш-

менш адекватно сприймати 
все, що відбувається в на-
вколишньому світі і не вести-
ся на власні ілюзії. 

ДІВА (24.08-23.09)
Багато чого буде вирішу-

ватися в останній момент, 
так що вам знадобиться са-
мовладання, щоб зберігати 
спокій. Можливе усклад-
нення відносин з близькими 
родичами, зате з друзями - 
повне взаєморозуміння. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вас з’явиться можли-

вість створити міцну базу 
для ділового партнерства. 
Можливо, ви стоїте на по-

розі серйозних змін в житті. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Фортуна буде вам по-

сміхатися. Вам піднесуть 
чимало приємних сюрпри-
зів. На роботі, та й взагалі в 
ділових стосунках, можливі 
перспективні пропозиції від 
партнерів і начальства.     

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Чим спокійніше ви будете 

дивитися на поточну ситуацію, 

тим більшого успіху зможете 
досягти. Постарайтеся на по-
вну міць використовувати на-
явні у вас ділові контакти. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам доведеться сумлінно 

потрудитися, виконуючи по-
ставлені перед собою завдан-
ня. З’являться добрі перспек-
тиви, які змінять ваші плани. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам нададуть можливість 

проявити свої знання та вина-
хідливість: може, хтось звер-
неться до вас за порадою, а 
може, ви самі візьмете участь 
у будь-чиїй долі. 

РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся не вплуту-

ватися в авантюри, тому що 
великий ризик фінансових 
втрат. Вам вдасться швидко 
та рішуче розібратися з усіма 
виникаючими питаннями. 

12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Бабуся 
Бум» 
15.45 Програма «Добрi 
традицiї» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдство.
Iнфо» 
20.50 Д/ф «Українськi 
голови в Баварiї» 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Теннесi» +16 

ICTV
05.30 Дивитись усiм! 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
12.15, 13.20 Т/с «Пацики» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.20 Х/ф «Голий 
пiстолет-2 1/2. Запах 
страху» 16+ 
17.05 Т/с «Бiблiотекарi-2» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Iнсайдер 
21.20 Х/ф «Голий 
пiстолет-33 1/3. Остання 
образа» 16+ 
22.50 Х/ф «Годинниковий 
механiзм» 16+ 
00.35 Х/ф «Мортал 
Комбат» 18+ 

СТБ
06.20, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
11.15 «Битва екстрасенсiв 
15» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.45 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.35 «Україна має 
талант!-7» 
01.05 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Ревiзор 
10.35 Страстi за ревiзором  
13.00 Х/ф «Кiльце 
дракона» 
14.40 Т/с «Бiблiотекарi». (2) 
17.10 Х/ф «Вiдмiнниця 
легкого поводження». (2) 
19.00 Х/ф «Хлопцi будуть у 
захватi». (2) 
20.50 Х/ф «Училка». (2) 
22.40 Т/с «Гра престолiв». (2) 
00.50 Х/ф «Великий Cтен». (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30, 21.00 Т/с 
«Громадянин Нiхто» 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
08.00, 14.20 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.50 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
12.05, 15.15 «Облом.UA.» 
12.30 «Вiдеобiмба» 
15.45, 23.45 Х/ф 
«Сонячний удар» (16+) 
17.30, 19.25 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Придорожнiй 
заклад» (16+) 
22.00 Т/с «Вiкiнги 3» (18+) 
01.20 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.10 Х/ф «Чорна долина» 
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Написано серцем

Чуттєво

Доброчинство

Перша ялинка
Коли голову припорошить іній, а по 

спині пробіжить перший вітерець, тоді 
біжиш до споминів з дитячих літ.

Як гарно колись було, як любо і на-
дійно! І питаєшся самого себе, як воно 
могло статися, що ти цих гарних хви-
лин не вмів як слід цінити?

…Казку розказую своїй душі в зи-
мову довгу ніч, казку про свою першу 
ялинку. Де вона стояла і хто її світив, 
що так ясно сяє аж донині? В пошу-
ках тієї ялинки аж до своєї колиски 
забіг, до Кривенького, на Поділля, до 
хати емігранта Яроцького, що з Сибі-
ру з якоюсь чухонкою (фінкою) утік. 
Тая хата й донині стоїть. Знимку тої 
хати знайомий артист привіз мені в 
дарунку (це художник Дем`ян Горнят-
кевич, котрий намалював ту хатину). 
Але Яроцького, ані чухонки вже давно 
нема між живими. Бавилася зі мною. 
Казала, що великим паном буду. Не 
вгадала. Не пригадую собі тої хати, бо 
маленьким перевезли мене до Кре-
гульця, до хати мого діда. 

…Перша зірка, свята вечеря, ангел 
і ялинка. Подавали кутю, як місце-
вий учитель, пан Вінярський, прислав 
мені звізду, правдиву, зі свічкою все-
редині із Різдвом. Відчинили двері до 
«залі», там світили ялинку. Таких при-
крас, як нині, не продавали тоді ні в 
Копичинцях, ні в Пробіжні, ані в Гу-
сятині, хоч там продавали з віршика-
ми карамельки і знамениті цукорки з 
Росії. Але зате на моїй першій ялинці 
висіли червоні райські яблучка, золо-
чені горіхи, медяники у формі серця.

Я тішився, скакав і плескав у доло-
ні, поки остання свічечка не згасла. 
На селі співали перші колядки. 

Минулося. Розвіялося, як дим з 
різдвяної ялинки. Настали інші часи і 
прийшли інші люди. Тільки тая перша 
ялинка все ще мигтить у моїх очах, як 
легенда.

На Різдво
Сніжок паде, як срібний пух,
Мороз малює квіти.
Накритий стіл, в куті дідух,
Пустують в сінях діти.
Гей! Скільки то минуло літ!
А я так добре чую
Кожуха шелест, скрип чобіт 
І щиру пісню тую!
Ще й нині чую, як Юрко
Співає «Бог предвічний»,
Сопраном як пищить Федько,
Баском гуде Зарічний.
Далекий світ, великий час,
Пливуть літа рікою.
Гей! Що чувати там у вас?
Чи йдете з колядою?
Чи ще живий Федір, Юрко
І мій сусід Зарічний?
Чи й нині, як колись давно
Співають «Бог предвічний»?
Чи й нині мерехтять зірки 
Над хатою старою?
Гей, краю мій, не знаєш ти,
Як тужу за тобою.

Запропонувала Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»,
 с. Кривеньке

Прошу зрозуміти, скільки сердечної 
вдячності від немічних, лежачих, хтось 
з-поміж яких вже однією ногою поза 
цим світом, в якому ми появилися і 
за благословенням Господа Бога спи-
налися на свої слабенькі ноги. А десь 
і лазили, наче каченята, похитуючись 
на чотирьох. Тепер тому так і поверта-
ємось у дитинство, що хтось з-поміж 
нас навіть не може встати з ліжка, аж 
тут хтось незнайомий підходить ти-
хенько з подарунками... 

Ми просили, щоб нам подали свої 
імена, аби хоч помолитися за здоров`я 
цих добродіїв та їх родин. Тож, ша-
новні доброчинці Наталіє і Михайле 
Паночки, Галино, Володимире, Каро-
ліно Плішки, бажаємо всім вам і ва-
шим родинам щасливого довголіття. 
Щоби ніколи не знали нестатків, мо-
ральних принижень. Всім нам – спо-
кою та мирного неба на нашій рідній 
землі Україні! З Новим 2017 роком, 
найбільше благ від Новонародже-

ного Ісуса, веселих коляд з вітання-
ми «Христос Рождається!», «Славімо 
Його!».

*       *       *
Нема можливості подякувати по-

іменно студентам вишу, директором 
якого є шанована і всіма поважана 
людина – п. Роман Пахолок, Чорт-
ківського гуманітарно-педагогічно-
го коледжу ім. О.Барвінського, рівно 
ж групі християн зі с. Білобожниця, 
хоча подарунки св. Миколай вручав 
нам немало значні. Та від скромнос-
ті благодійники не погодилися пода-
ти свої імена, але це не образило і не 
принизило нас. 

Ми всі з різними поглядами на жит-
тя. Хтось ділиться своєю щирістю, а 
хтось – скромністю. Та це не відділяє 
нас, це – золота християнська ниточ-
ка, що ніколи не розривається.

Марія ШТЕПА – 
від мешканців «Карітасу» 

Радійте, люди!

Блука Святвечір підвечір`ям,
Небесна зірка заглядає у вікно.
Накриємо столи, засвітим свічі
І вдосвіта зустрінемо Різдво.

Свята вечеря кожен звичай
                            славить,
Кутя медова пахне на столі
І вся сім`я молитву щиру мовить – 
Це свято з радістю чекають
                                на Землі.

Сіном застелимо оселі,
Заколядуємо колядочки веселі,
Що Спаситель народився
І в вертепі нам явився.

Тож веселімося й співаймо,
Різдво Ісуса прославляймо.
Про Різдво всіх зірка сповіщає:
О, Земле, радуйся, 
              бо ся Христос рождає.

Радуйся, Земле, радійте, люди,
Нехай між нами злагода буде.
Радіймо щиро втішній новині,
Гнів і образу забудемо нині.

Марія ТОРКІТ, 
м. Чортків

Христос Рождається!

Коли зима вступає в Україну,
Збирають свята всю нашу родину,
За стіл вони щасливії сідають
І Рождество Христове 
                  прославляють.
І скрізь лунає коляда у краї,
З нею вживають всі наші звичаї:
Ми колядуєм, засіваєм, святим воду,
З Христом сам Дух Святий 
                    йде до народу.
Ми святості на весь рік набираєм,
З молитвами і з Богом проживаєм.
Не забуваймо дякувати Богу
За кожноденні ласки й допомогу.
Родина християнська за столом…
В нашій святині ми зібрались з вами,
Щоб один одного зі святами вітати
І колядою Богу честь віддати.
А ви, владико, нас 
                 благословляйте
І разом з нами Бога прославляйте.
Нехай Пречиста Своїм омофором
Покриє всіх. А ми співаєм хором:
«У Вифлеємі новина,
Діва Сина породила,
Породила в благодати
Непорочна Діва Мати – Марія!».

Галина ГРИЦЬКІВ

На відстані душі
До нас, стареньких дітей в «Карітасі», мешканці с. Росохач прислали 

св. Миколая з великою торбою подарунків. Але не тільки ті подарунки 
розчулили наші серця, а те, що нам поспівчували – стареньким, знедоленим 
людям, постаравшись вчинити таку приємність і цим пригадати наше 
дитинство, коли ми чекали, що св. Миколай покладе дарунок під подушку. 

Різдвяні спогади
Пропоную «Різдвяні спогади» свого земляка – письменника Богдана 

Лепкого, котрий більшу частину свого життя провів у Польщі, перебу-
ваючи на посаді професора Краківського (Ягеллонського) університету. 
Там він дуже тужив за Україною. Ця туга відображена в його спогадах.

З нагоди Різдва Христового та Нового 
року засилаю найщиріші вітання своїм 
дорогим парафіянам з Давидківців, Ко-
линдян, Тарнавки, 37-ий рік з якими 
разом.

Дякую за їх дзвінку коляду, з якою 
щороку вони приходять в нашу хату, 
приносячи неабияку радість.

Дякую за чудові шопки, які не один 
рік їхніми стараннями зводяться біля 
наших церков.

Наперед хочу подякувати Маланкам-
засівальникам, котрі так ревно зберіга-
ють звичаї, традиції і не тільки.

Уклінно вдячна всім церковним брат-
тям і сестричкам за їхню щиру і клопіт-
ку працю на благо наших церков, які, 
по правді, є найкращими в світі.

При цій добрій нагоді дозвольте при-
вітати шановну редакцію газети «Голос 
народу», яку ми читаємо on line і ждемо 
тільки добрих новин.

Усім-усім: миру, спокою, здоров`я, 
добра і рясних благословінь від Ново-
народженого Спасителя.

Христос рождається! – Славіте Його!
З любов’ю – їмость Оксана, США.

Іду до храму
Нехай же моїм для вас різдвяним він-

шуванням стане вірш, який і народився 
тому, що живу Україною.

Іду до храму, щоб молитись Богу
І славити святе Його ім’я,
Щоб втамувати біль душі й тривогу.
Лиш тут є правда. Тут щаслива я.
Іду до храму, щоб гріхів позбутись
І прийняти Ісуса Тіло й Кров.
Все суєтливе і мирське забути,
Відчути тут опіку і любов.
Душею прагну до святого храму
В далекім цім, омріянім краю.
Стареньку залишила вдома маму,
Тебе за неї, Господи, молю.
Шепчу молитву, а душа витає
В той край, де наші сестри і брати.
В одних там хтось найменшого не має,

А в інших не наситяться роти.
Де плач дітей, дітей мого народу
І матері гіркий та тихий плач,  
В труні їй сина привезли зі сходу.
Лютує ж бо, не спить сусід-палач.
Спішу у храм, щоб вознести молитву
За душі убієнних тих синів,
Які ішли і нині йдуть на битву,
Щоб в краї промінь правди заяснів.
О, є про що мені просити Бога!
Та й хто це зробить, хто, якщо не я?
Буду молить, допоки буде змога.
Хай буде воля, Господи, Твоя.
А ще іду, щоби почути мову,
Якою мати вчила «Отче наш»,
Яку так ревно відродити знову
Зумів для нас тут мудрий нарід наш.
То ж приходімо до святого храму
І славім Бога, дякуймо за все,
Тоді і Сам Всевишній буде з нами,
І душі наші – в Рай Він вознесе.

Оксана КРИЧКОВСЬКА, 
Нью-Йорк

Спасибі, родино, за душу єдину
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

будинок у с. Переходи по вул. Соняч-
ній, 8. Є земельна ділянка 49 сотих, 
великий сад, вся земля приватизована. 
Є гараж, хлів. Будинок газифікований. 
Ціна договірна. 

Тел.: 067-375-24-28, 
067-924-18-86.

Варто знати

Подяка

Вважати недійсним:
атестат про середню освіту за № Р 

489687, виданий 26 липня 1987 р.  Бі-
лобожницькою середньою школою на 
ім’я: ПИЛЯВСЬКИЙ Ігор Ярославович.

Колектив Заболотівської ЗОШ І – 
ІІ ступенів ім. Р.Шухевича висловлює 
співчуття вчителю початкових класів, 
педагогу-організатору Оксані Петрівні 
та Марії Антонівні Ладан з приводу 

смерті їх батька і дідуся ПОПАДЮКА Петра 
Михайловича. Нехай земля буде йому пухом.

10 січня минає один рік, 
як з нами немає нашої мами – 

САВКИ (з дому 
ПОПИК) Марії Петрівни.

Рік без мами, без її 
любові, ласки, пора-
ди і опори.

Час не лікує, він 
призвичаює.

Призвичаює до ту-
пого болю, до безпо-
радності, до пустоти в 
душі і за плечима.

Для нас усіх життя 
продовжується, але 
нішу в душі, де була 

мама, нічого не заповнить. І лиш щира 
молитва дає відчуття єдності з мамою.

І ці молитви ми складаємо до ніг 
Небесного Отця з просьбою про Цар-
ство Небесне нашої мами.

У глибокім сумі – діти і внуки. 
Споминальна Служба Божа відбудеться 
11-го січня о 9-й год. в Церкві Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії.

житловий будинок у с. Угринь по-
вністю придатний для проживання: є 
дві кімнати, кухня, ванна, туалет, опа-
лення, телефон. На великому подвір’ї – 
гараж і великі господарські прибудови, 
город і молодий плодовий сад 0,30 га. 
Поряд річка Серет. Ціна за телефоном.

Тел.: 050-952-79-10, 068-231-22-77.

 2-кімнатна квартира в центрі міста 
Чортків по вул. Шевченка, 8. Квар-
тира – на 2-му поверсі 2-поверхового 
австрійського будинку з грубими цегля-
ними стінами. Загальна площа – 40 кв. 
м, висота приміщень – 3,33 м. Є кухня, 
коридор, туалет, дві прохідні кімнати, 
невеликий балкон, холодна вода, газове 
опалення, лічильник на газ, встановле-
но два пластикові вікна. Зроблено кос-
метичний ремонт, відремонтовано дах, 
нові сходи на другий поверх. Можливе 
використання під комерційну діяль-
ність. Ціна помірна, договірна. 

Телефонуйте за довідками: 
096-791-75-38, 
099-487-00-67 (Ірина).

будинок у м.Чорткові по вул. Верхній 
Сонячній (біля автостанції). Земельна 
ділянка і будинок приватизовані. Під-
ведено всі комунікації.

Тел. 067-275-24-07.

Висловлюємо щиру подяку депутату 
обласної ради, добродію, ввічливій лю-
дині, доброму господарю неньки землі 
Василю Михайловичу Вислоцькому за 
надання матеріальної допомоги воїнам 
АТО сіл Ягільниця, Нагірянка, Долина та 
Шульганівка. Зичимо Вам, Вашій сім’ї, 
Вашій родині міцного-міцного здоров’я, 
людського щастя, мирного неба, творчих 
звершень на благо України. З Новим ро-
ком Вас та з Різдвом Христовим!

За дорученням 15-ти воїнів АТО – 
Павло Йосипович ГИРІЙ.

розпродаж автомобілів ЗАЗ Сенс 2015-
2016 р. в. Можлива виплата. Авто – на 
гарантії.

Тел. 068-302-73-08.

квартири

транспорт

Хто забув – згадайте. 
Хто пам’ятає – пом`яніть.

І молитву за душу 
до Бога вознесіть.

Цими днями минуло 40 днів, 
як немає з нами найдорожчого 

синочка, братчика, швагра, дядька 
Володимира ПРОЦКОВА.

Мій славний 
 брате, 
  добрий брате,
Ти надто 
  скоро відлетів,
Залишив 
осиротілу матір, 
           рідних, 
близьких, хату...
Невже ти жити 
  не хотів, 
Чому помер 
       ти так рано?
Душа твоя в небесній млі.
Настала вічність невблаганна –
Залишитись в сирій землі.
Ой, не нажився ти на білім світі,
А скільки було в тебе мрій, думок...
Пролунав зненацька, як з грозою,
Від сусідів страшний для нас дзвінок.
Не встигли ми наговоритись,-
Бо тільки приїхав з чужини.
Подібне не могло й приснитись:
Біда прийшла така страшна.
Я згадую дитинство наше
Й літа дорослі. Швидко час тече...
Та пам’ятати буду завжди
Твою підтримку і твоє плече.
Ти вмів пораду добру дати,
Старавсь, чим міг, допомогти,
Привітне слово всім сказати,
З ким був і зустрічався ти.
Тож хай земля буде тобі пухом, мій до-

рогенький братчику, ми пам’ятатимемо 
тебе завжди.

Опечалені –  мама, тато, 
сестра з сім`єю.

Cьогодні  говорять про екологію культу-
ри, духу, мови… Настав час поговорити про 
екологію самої людини. Екологія людини 
є складовою частиною загальної екології, 
визначається перш за все негативною дією 
на людей ними ж зміненого навколишньо-
го  середовища. Людство – лише незначна 
частина біосфери, а людина є один з видів 
органічного життя. Розум виділив її з тва-
ринного світу і дав їй величезну могутність. 
Людина протягом еволюції прагнула не при-
стосовуватися до природного середовища, а 
зробити його зручним для свого існування. 
Тепер ми усвідомили, що будь-яка діяльність 
людини впливає на навколишнє середови-
ще, а погіршення стану біосфери небезпечне 
для всіх живих істот, у тому числі й для лю-
дини. Здоров`я – це не тільки  відсутність 
хвороб, а й фізичний, психічний стан та со-
ціальне благополуччя людини. Здоров`я – 
це капітал, даний нам не тільки природою 
від народження, а й тими умовами, в яких 
живемо. Нам життєво необхідні чисті вода, 
повітря, продукти харчування, якісні меди-
каменти, предмети повсякденного вжитку. 
Але насправді господарська діяльність лю-
дини доводить протилежне, адже хімічне за-
бруднення повітря, води та грунтів повя`зане 
саме з діями власне людини. Викиди відхо-
дів виробництва у навколишнє середовище 
спричиняють смоги у містах, що порушують 
самопочуття, від безсоння, апатії до відчуття 
постійної втоми, хронічних захворювань, а 
відтак порушується поведінка, звички. За-
бруднення повітря змінює погоду, клімат 
кожного регіону нашої планети. 

Щодо впливу неякісного харчування на 

здоров`я людини. Повноцінне та раціональ-
не харчування – важлива умова збереження 
здоров`я, а для дітей це ще й необхідна умова 
зростання та розвитку. Нераціональне хар-
чування є передумовою серцево-судинних, 
шлунково-кишкових захворювань, хвороб 
обміну речовин (цукровий діабет). Зараз ак-
туальною є проблема хімічного забруднення 
продуктів харчування – використання хар-
чових добавок. Це впливає на чимало фак-
торів, та основне, з чим сьогодні стикнулося 
людство, – проблема надлишкової маси тіла 
– ожиріння. Тому раціональне харчування з 
урахуванням енергетичних та вікових потреб 
людини – запорука соматичного здоров`я 
людини. 

Хочу сказати, що екологічної проблеми у 
чистому вигляді не існує. Вона завжди прямо 
чи опосередковано пов`язана з політикою, 
економікою, новими технологіями, із загаль-
ною культурою людини. І якщо в нації та 
кожного громадянина зокрема не буде сфор-
мовано відповідальне екологічне мислення, 
то про жодне вирішення екологічної пробле-
ми не може бути й мови. Формування еко-
логічної свідомості починається з простого, 
от хоча б із такого заклику: не забруднюйте 
природу ПЕТ-упаковками, бо вони не роз-
кладаються ніколи. 

Не забувайте: слід постійно дбати про на-
вколишнє середовище і підтримувати той  
природний баланс, у якому людина може 
нормально проживати.      

Олексій НЕСТЕРОВ, 
лікар загальної практики сімейної медицини 

КРЦ ПМСД                                     

Заводська селищна рада  Чортківського 
району Тернопільської області оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади 
начальника відділу освіти.

Основні вимоги до кандидатів: грома-
дянство України, володіння державною 
мовою, освіта вища педагогічна  за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  
або магістра, стаж роботи на керівних 
посадах за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або держав-
ній службі не менше 3-х років, або стаж 
роботи за фахом на керівних посадах в 
закладах освіти не менше 5-ти років, 
знання персонального комп’ютера.

Документи приймаються протягом 30 
календарних днів із часу публікації ого-
лошення про проведення конкурсу за 
адресою: смт Заводське, вул. Чарнець-
кого, 7. Телефон для довідок: 2-41-77.

Колектив Косівської ЗОШ І 
– ІІІ ступенів висловлює щире 
співчуття працівниці школи Світ-
лані Адамівні Павліковській з 
приводу важкої втрати – смерті її 

чоловіка.

Ще будучи старшокласником Чортків-
ської ЗОШ № 7, юнак мріяв про вступ до 
вищого військового навчального закладу 
ЗСУ. Вдалося це Олегові у 2004 році – він 
став курсантом Кам’янець-Подільського 
військово-інженерного інституту. Вчився 
і служив п’ять років старанно, мав чималі 
успіхи та відзначений заохоченнями, оголо-
шеними командирами. 

Час навчання дав курсантові гідне відно-
шення щодо власної організованості, терпе-
ливості та фізичної витривалості, що й ста-
ло міцним підґрунтям достойно виконувати 
обов’язки командира підрозділу інженерних 
військ, будучим молодим офіцером ЗСУ. А з 
2009 року служба лейтенанта Олега Бричин-
ського продовжилася на Прикарпатті. За час 
служби на тих посадах, що він обіймав за 
період з 2009 по 2016 роки, отримав звання 
майора, тобто став старшим офіцером. 

Мені, автору цих рядків, дуже приємно 
привітати через шпальта районної газети 
«Голос народу» армійського офіцера Олега 
Бричинського, аби всі читачі районки дізна-
лися про досягнення чортківця. 

Тепер старший офіцер гідно несе службу 

в Національній академії сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові 
на посаді викладача кафедри інженерних 
військ ЗСУ. Ось такі досягнення майора 
Олега Бричинського – право навчати й ви-
ховувати армійських курсантів – майбутніх 
офіцерів української армії. І, безсумнівно, 
йому це вдається добре. 

Принагідно звертаюся до одинадцяти-
класників шкіл Чортківщини: беріть при-
клад із майора Олега Бричинського! 

Чортківський об’єднаний міський вій-
ськовий комісаріат продовжує прийом не-
обхідних документів до особових справ кан-
дидатів на вступ у вищі військові навчальні 
заклади (і найпершим документом є заява 
бажаючих юнака чи юнки). Так що не гайте 
часу, будьте в числі перших! Наш район ви-
окремлюється чисельністю тих, хто стоїть в 
бойовому строю захисників України і рідно-
го народу. Тож продовжуймо нарощування 
й зміцнення української армії. 

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений 

Чортківського ОМВК 

У бойовому строю

Ще про одного старшого офіцера
Уродженець Чорткова Олег Бричинський 31 жовтня 2016 року отримав 

звання – майор Збройних сил України. 

Екологія та здоров`я людини

Оголошення

Метаморфози погоди

Ми й вдалися за коментарем до про-
відного метеоролога гідрологічної станції 
Чортків Віри Марущак, одразу поцікавив-
шись, чим зумовлене таке значне й, голо-
вне, – стрімке похолодання. І почули, що 
вторгнення дуже холодних арктичних пові-
тряних мас зазвичай трапляється щозими і 
це цілком нормально. Чи ж нині Україною 
переміщається циклон, чи насуваються 
повітряні фронти відповідної потужності, 
наша співрозмовниця не взялася комен-
тувати. Причина до банальності проста: на 
гідрологічній станції Чортків немає синоп-
тичної  групи, спеціалісти котрої орієнту-
ються по картах (як, приміром, у Тернопо-
лі). Проте багато суттєвого й пізнавального 
п. Віра все ж видала «на-гора».

Розмовляли ми буквально вчора, о тре-
тій годині пополудню. І почули, що, якщо, 

до прикладу, на 8-му год. ранку температу-
ра в Чорткові була нульова, то вже о 14-й 
опустилась на 4 градуси. Тобто, похоло-
дання вже наступало, і то внаслідок пере-
міщення холодних повітряних мас. 

Дісталися ми й достеменної інформації 
щодо погодного фону на всі без винятку 
дні різдвяних свят. Отже: завтра, тобто 7 
січня, буде хмарно з проясненням, місця-
ми невеликий сніг, вітер північно-захід-
ний, 7-12 м/сек. (помірний, хоча й трохи 
вітряно). Вночі очікується 16-21 градусів 
нижче нуля, вдень трохи потеплішає – 
10-15 градусів морозу. На 8 січня – хмар-
но з проясненням, можливий невеликий 
сніг, вночі 15-20, вдень – 12-17 градусів 
морозу. 

На 9-10 січня наші метеорологи мають 
лише консультаційний прогноз (бо він, 

терміном на понад три доби, вже – дов-
гостроковий, через що зазвичай потребує 
уточнення та коригування): переважно 
без опадів, вночі збережеться мороз – 
орієнтовно 15-20 градусів, вдень передба-
чається 9-14 нижче нуля.

Одначе не журімося: коли ж припіка-
тиме, як не на Різдво – святочний пік 
зими?!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У ніч на Різдво – мінус 20!
Пригадуєте, як у М.Гоголя, в однойменному творі та й на славнозвісній 

Полтавщині: й снігом курило-хурделило, і вітром гамселило, мороз припікав…  
Аж тут і в нас, тільки-но 2017-й свої права почав перебирати, а ТБ і геть 
чисто всі ЗМІ загуділи в унісон: SOS, бо суне люта зима! Морози, мовляв, 
аж зашкалюватимуть всенькі термометри, спустивши їх стрілки мало не до 
30-градусної позначки… 
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Вітання, конкурс12

-17... -15

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
7 січня

 -17... -12 

НЕДІЛЯ
8 січня

-14 ... -10

ПОНЕДІЛОК
9 січня

-12 ... -9

ВІВТОРОК
10 січня

-17 ... -9

СЕРЕДА
11 січня

-14 ... -2

ЧЕТВЕР
12 січня

-4 ... -1

П`ЯТНИЦЯ
13 січня

Конкурс

Моя вишиванка – 
найкраща!

Триває другий етап 
конкурсу: оскільки 
через брак газетної 
площі внаслідок 
перенасиченості вітань 
за цей період часу 
вміщено мало поданих 
читачами світлин, 
оголошений раніше 
день підбиття підсумків 
22 січня 2017 року 
– день Соборності 
України вважатимемо 
лиш за проміжний відтинок другого етапу 
конкурсу. Загалом його продовжено до 18 
травня – Дня вишиванки.

Наші контакти незмінні: адреса – 
м. Чортків, вул. Зелена, 3; електронна пошта 

– golnar@ukr.net; тел.: 2-36-85, 2-16-06.

Вітаємо дорогого, люблячого, 
турботливого сина, брата, 

внука, племінника 
Андрія Михайловича ГЕРМАКА 
зі с. Шманьківці з 26-річчям,

яке він буде святкувати 7 січня.
Хай Тебе зігріває 
людська теплота
За все, що зробив 
     за свої літа,
Хай сонце сяє 
   і серце співає,
Хай смуток 
 дороги 
  до хати не знає,
Хай благодатний 
      буде Твій вік,

Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить.
Ми дуже любимо Тебе
І пишаємося, що Ти у нас є.
Будь щасливий
На многії і благії літа.

З повагою – мама 
Світлана, брат Віктор, 

бабуся Марія, цьоця Надя 
з донькою Настею.

Щиро вітаємо дорогу донечку, 
сестричку, онучку, племінницю

Софійку САДОВУ
зі с. Сосулівка

 з Днем народження.
До Тебе 
чотири рочки 
в гості завітали
І Ангел 
 сповістив 
із неба, 
що День 
 народження 
              у Тебе.
Донечко 
   наша дорога,

Тебе ми щиро вітаємо,
Здоров’я, щастя 
         від душі Тобі бажаємо.
Добром і радістю 
           хай стелиться дорога, 
А все, що хочеш, буде хай від Бога.
Тож на радість і втіху, 
             Софійко, рости,
Мудрості Тобі, розуму й краси.
Ісус Христос хай Тебе береже,
Ангел-Хоронитель за руку веде.

З любов’ю – мама Марійка, 
братики Ваня, Назарко, бабуся 

Любка, дідусь Іван, прабабуся 
Стефа, дядько Міша, дядько 

Петро, вуянка Наталя, 
сестричка Ангелінка 

і братик Арсенко.

У цей зимовий час,7 січня, 
коли весь світ поклоняється 

новонародженому Божому Дитяті, 
засилаємо найщиріші вітання із 

55-річним ювілеєм 
дорогому чоловікові, 
люблячому батькові, 

турботливому дідусеві
Зеновію Степановичу ДАНЬО

зі м. Чортків.
Нехай душа 
 у Вас ніколи
       не старіє, 
На білій 
   скатертині 
  будуть 
     хліб і сіль,
Своїм теплом 
 Вас завжди 
        сонце гріє, 
Слова подяки 

                         линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба 
Та вічно не старіюча душа. 
Смійтеся більше і менше сумуйте, 
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте. 
Хай руки ніколи спочинку не знають, 
Хай легко, мов крила, 
             внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від людей – добра 
На многії і щасливії літа.

З любов’ю – дружина Надія, 
донька Ліля, 

зять Саша, онук Олежик 
та вся родина.З 60-річним ювілеєм 

Мирослава Ярославовича 
ЗАЗУЛЯКА, 

водія, вітає колектив 
ПСК «Маркет-Теко» 
Чортківського райСТ.

Ми від серця Вас вітаєм, 
Ласки Божої бажаєм.
Море втіхи від людей,
Зиску з будь-яких ідей.
Добрих друзів для вечері,
Для гостей широкі двері,
Багатства, любові, 
                 щастя й добра, 
Щоб завжди в житті 
            тільки радість була. 
З ранку й до ночі, 
            взимку й серед літа 
Зичимо тільки зеленого світла.
Ну, а мотору не знати втоми,
Ні на рівній дорозі, ані під гору.
Хай Матінка Божа від зла захищає
Вас кожного дня, 
              як молитва свята, 
Христос хай здоров’я 

          Вам посилає 
На довгі, 
       щасливі 
            і благії літа.

Учні та викладачі Улашківської 
РК ДМШ щиро вітають 

з 65-річним ювілеєм 
незмінного директора школи

Степана Володимировича КАПІЯ.
На незабутньому 
     цім світі,
Де на долоні 
     все, як є,
Ваш ювілей 
 привітно, щиро
Сьогодні 
        руку подає.
В цей день Вас 
    щиро 
       привітають

Колеги, друзі і рідня.
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.
До Вас хай сила 
             вітру лине
На журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть 
                душа дитини
І мудрість матінки землі.
Бажаєм Вам  

            не знати втоми,
Доводити всі справи 
                   до кінця,
Нехай Вас завжди 

            в теплім домі
Чекають люблячі 
                   серця.

Вітаємо 
Степана Володимировича КАПІЯ 

з 65-річчям.
Щаслива була 
 мати в Бога 
   і людей,
Що Дар 
благословенний 
      мала,
В зимовний 
       вечір, 
 у саме Різдво,
До себе 
новородженого 

                      сина пригортала.
Вона його тулила до грудей своїх,
У Господа просила йому щастя,
Здоров’я, радості 
             і всіх щедрот з небес,
Щоб у житті 
         його минали всі ненастя.
І от сьогодні він – вже ювіляр,
І сивина на скронях 
           ніжно мерехтить,
Даруй Йому, 
          народжений Ісусе,
В здоров’ї й радості 

  ще довгий вік прожить.
Дружина і вся велика 

родина.

Холодними січневими морозами та 
різдвяною колядою завітав 65-річний 

ювілей у село Милівці 
до керуючого відділком 

Василя Петровича ПОПАДЮКА.
Молоді роки 
 пройшли, 
   промайнули,
Наче птахи, 
 промчали літа,
Не помітили Ви, 
      не збагнули, 
Як прийшла 
 ювілейна пора. 
Сумувати за цим 
   не годиться, 
Хай здоров`я 

          вони і добро принесуть, 
А задумане все хай здійсниться.
З роси, з води 
             на добру сотню літ
Людського щастя, 
             благ земних багато,
Здоров`я шлем міцного, 
                      як граніт.
Нехай Мати Божа Вам 
                 витре сльози суму,
В цей нелегкий 
           для Вас час пошле розраду,
А Ісус Христос здоров`я посилає
На довгий вік, на многії літа!

З шаною і повагою – дирекція 
ПАП «Довіра» та весь 

трудовий колектив.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання даруємо з нагоди ювілею, 

який вона святкуватиме 
9 січня, прекрасній дружині, 

люблячій матусі, найдорожчій бабусі
Любові Миколаївні КРУПІ.

Наша рідненька 
  матусю, 
  бабусю, 
    дружино,
Ти сонечко 
       наше, 
Ти зіронька 
          ясна,
Ти наймиліша 
у світі 
 й прекрасна. 

Живи дуже довго, 
             рідненька, на світі 
І будемо любов’ю усі ми зігріті. 
Бо доки є мама, доти є сонце,
Є пташечки пісня, 
        є цвіт під віконцем, 
Уклін Тобі, рідна, 
                    за ночі безсонні,
За лагідне серце, 
          за мудрість бездонну. 
Вітають зі святом рідня, 
                      онучата,
Не можна бабусі 
            в душі сумувати.

Хай Бог ще здоров’я 
                і сили дає,
Зозуля сто років 
           Тобі накує

З повагою і любов’ю – чоловік 
Микола, донька Оля, зять Іван, 

онуки Владислав та Денис.

Найщиріші вітання з Новим роком 
та Різдвом Христовим дирекції 

ПАП «Довіра» – власнику 
Олегу Івановичу ВОЙЦИШИНУ 

та в. о. директора 
Наталії Михайлівні БОЙЧУК 

надсилає жіночий вокальний ансамбль 
«Перевесло» Шульганівського 

будинку культури!
З Новим роком! З добрим роком! 
Що ступив широким кроком 
На поріг у вашу хату 
          і веселу, і багату. 
Новорічне вам вітання 
          і найкращі побажання: 
Щоб були завжди здорові, 
Жили в радості й любові, 
Щоби гарно вам велося, 
Все задумане – збулося, 

Хай вас Бог 
           благословить, 
В Новім році – хай щастить!
Веселих свят і світлого 
          Різдва Христового!

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Івана Григоровича ЛЕГКОДУХА.

Найперше 
  зичимо здоров`я
Щоб Бог 
щоденно дарував,
Щоб у Своїй 
     опіці добрій
Щомиті, 
 щосекунди мав.
Хай щастя 
 супроводить Вас,
Людська повага 

                      й шана не минають,
А Вашу мрію й працю 
                       повсякчас
Лиш щирі визнання 
                             вінчають!

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Наталію Михайлівну БОЙЧУК.

Хай кожен день 
      дарує радість,
Хай сонце світить 
         Вам завжди!
Роки ніколи 
     Вас не старять
І не приносять 
          в дім біди.
Хай добро і щастя 
     панують в домі
І радість у ньому 
                     живе.
Здоров`я міцного 

       і доброї долі
Хай Бог посилає 
                     і Вас береже.

КУПОН

Я голосую за
___________

Діана ЖИВЕНЮК, м. Чортків


