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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:

ОГОЛОШЕННЯ
22 січня ц. р. в РКБК ім. К.Рубчакової відбудуться урочистості та святковий кон-

церт, присвячений Дню Соборності нашої держави. Запрошуються всі бажаючі.

Поч. о 15-й год.

Від свята до свята

Над ставковим плесом – церковні хоругви та 
духовний спів, бо ж Водохреща! Поміж хоругвів – 
величне синьо-жовте знамено: під стягом України 
ми, нащадки предтеч свого роду, котрі звитяжно 
клали голови за ось таку змогу, святошно й жада-
но заховуємо одвічні прабатьківські звичаї. Ось те 
палке бажання кожної направду української душі, 
здійняте на найвищий пік прагнень сьогочасних 
та майбутності, згодом голоситиме наче аж гро-
мовично (бо гарячі слова лінко відбиватимуться 
об льодяне плесо) місцевий парох отець Дмитро 
Ненчин.

Багатолюдний хресний хід від церкви до ставу, 
чин освячення води в ополонці та місткостях, «ви-
будуваних» з льодяних «цеглин», супроводжуваний 

торжественними пострілами з рушниць, – направ-
ду Мухавка може похвалитися ось такими звичая-
ми. «Христос хрещається!» – щемно й щиро раз у 
раз лине поміж людністю. Радісна бентега, попри 
колючий морозець, світлини напам`ять на такому 
мальовничому тлі. Й повсюди надовкіл прибрані 
святошною оздобою – стрічками, хвоєю, барвін-
ком, кухлики, дзбанки, горнята й пляшки зі святою 
йорданичкою, що володіє незбагненною силою.

Українці здавна прогнозували погоду на Водо-
хреща. Примірно отака, як вчора, похмура й сніж-
на, зазвичай вказувала на рясний врожай.

Анна БЛАЖЕНКО, 
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ой водичко-йорданичко, 
вбережи нас, ізціли!..

Плесо мухавського ставка сповите пухнастою сніговою 
ковдрою, а на близькому обрії немов снять білим-білим 
маревом зарості верболозу. Й могутні тополі ось тут, на 
березі-гостинці, й плакучі верби трохи віддалік теж в щедрому 
сповитку інею – так само, як і ялинки на ставі, поміж 
хрестів, витесаних з льоду: прозорих аж до синяви, майже 
кришталевих. Великого двораменного хреста висічено й на 
ставковому плесі – як в давнину, за одвічною українською 
обрядовістю.



20 січня. Тривалість дня – 8.41. Схід – 7.49. Захід – 16.29. Іменини святкує Іван
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ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2600 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
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Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
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На часі2

Дата

Документ

Вертикаль влади

Шановні жителі Чортківського району!
У січні 1919 року було проголошено документ, що 

увійшов в історію української державності як Акт злу-
ки. В ньому наголошувалося, що віднині український 
народ має змогу спільними зусиллями будувати нероз-
дільну самостійну державу. День 22 січня став днем 
об’єднання України та нерозривного зв’язку між усіма 
поколіннями борців за її волю і незалежність, демон-
струючи перед усім світом неподільність української 
землі та єдність українського народу. Та, на превели-
кий жаль, сьогодні перед нашою державою постали 
нові виклики. Близько трьох років, як проливається 
кров справжніх українців за рідну землю. Ми опла-
куємо і молимося за Героїв Небесної Сотні. На сході 
України відстоюють територіальну цілісність, свободу 
і незалежність нашої Батьківщини українські вояки, 

часто ціною власного життя. Серед них багато і на-
ших земляків. Тому сьогодні, як ніколи, ми маємо 
бути єдиними, маємо бути сильними – у вірі, у пере-
конаннях, у взаємопідтримці. Саме тоді ми зможемо 
подолати всі негаразди, перемогти ворога та відстояти 
Україну. Впевнені, що лише спільними зусиллями ми 
здатні зробити наш край ще прекраснішим, а Соборну 
Україну – могутньою та економічно розвинутою дер-
жавою, в якій кожен громадянин почуватиме себе за-
хищено та впевнено, а кожна родина буде заможною та 
щасливою.  В єдності – наша сила! Миру вам і Божої 
Благодаті! Слава Україні! Героям Слава!

Влада області готова й надалі створювати належні 
умови для ведення бізнесу, якщо підприємці дотриму-
ються законодавства та проявляють соціальну відпові-
дальність. Водночас будь-які спроби з боку представни-
ків бізнесу працювати «в тіні», не сплачувати податки 
чи не працевлаштовувати офіційно працівників – будуть 
каратися великими штрафами.

Про це заявив голова обласної державної адміні-
страції Степан Барна під час наради з питань новацій 
законодавства, спрямованих на наповнення місце-
вих бюджетів, детінізації ринку праці та дотримання 
суб’єктами господарювання законодавства про пра-
цю та оплату праці.

«У минулому році в нашій області було створено мак-
симально комфортні умови для бізнесу. Зокрема, єди-
ний соціальний внесок зменшено від 37 до 22 відсотків. 
Відповідно,  політика держави полягала в  тому, що в 
еквіваленті цієї суми має зрости мінімальна заробітна 
плата. Вже з 1 січня мінімальна заробітна плата склада-
тиме не 1600 грн., а  3200  грн. Протягом року ми дали 
бізнесу можливість адаптуватися до таких нововведень і 
зменшили податкове навантаження. А сьогодні хочемо 
підняти соціальні стандарти», – зазначив Степан Барна.

Очільник краю поінформував, що завдяки такому 
кроку в області очікують зростання надходжень до 
місцевих бюджетів. Наприклад, в об`єднаних терито-
ріальних громадах 60 відсотків ПДФО залишається в 
місцевих бюджетах. Якщо до цього ще додати надхо-
дження від сплати податків на місцях, то це суттєвий 
ресурс, який можна інвестувати у ремонт доріг, обла-
штування інфраструктури населених пунктів, ремонт 
закладів соціальної сфери тощо.

«Я хочу акцентувати увагу, що законодавство жор-
стке до тих підприємців, які ставлять за мету міні-
мізувати офіційне працевлаштування працівників, 
сплату податків тощо. До них будуть застосовуватися 
штрафні санкції від 10-ти до 100-кратного розміру 
мінімальної заробітної платні. А з 1 січня це від 32000 
до 320000 грн. Ми даємо місяць, щоб всі підприємці 
встигли легалізувати свій бізнес та навести лад. Вже 
з середини лютого розпочнуться перевірки та буде 
вжито необхідних заходів», – зауважив голова ОДА.

Крім того, як підкреслив Степан Барна, будуть ка-
ратися будь-які спроби прикривання нечесних під-
приємців з боку посадових осіб органів державної 
влади. Водночас він нагадав, що у 2017 році зросте 
заробітна плата працівників бюджетної сфери, зокре-
ма вчителів та медичних працівників. Для цих потреб 
в Державному бюджеті передбачили 40 млрд. грн.

Прес-служба Тернопільської ОДА
 (Публікація подана Чортківською райдержадміністрацією)

22 січня відзначаємо 98-у річницю з часу проголошення Акта злуки Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки – День Соборності України

Голова 
районної ради 
В.ШЕПЕТА

Голова 
райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 грудня 2016 року                             № 205

Про районний бюджет на 2017 рік

Розглянувши розпорядження голови Чортківської ра-
йонної державної адміністрації від 21 грудня 2016 року № 
413-од «Про проект районного бюджету на 2017 рік», ке-
руючись статтями 14, 23, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу 
України, пунктом 20 Закону України «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбю-
джетних відносин» та пунктом 17 частини першої статті 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
бюджету, Чортківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 344 891 440 грн., в 

тому числі доходи загального фонду районного бюджету 
341 569 100 грн., доходи спеціального фонду районного 
бюджету 3 322 340 грн., у тому числі бюджету розвитку – 
грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 344 891 440 грн., в 
тому числі видатки загального фонду районного бюджету 
341 569 100 грн., видатки спеціального фонду районного 
бюджету 3 322 340 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпо-
рядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у 
тому числі по загальному фонду 341 569 100 грн. та спе-
ціальному фонду 3 322 340 грн. згідно з додатком № 2 до 
цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних 
коштів районного бюджету у сумі  500 000 гривень. 

(Закінчення на 11-й стор.)

Степан БАРНА: «Чесному 
бізнесу – підтримка, 

«нелегалам» – санкції»

Щороку 22 січня український народ із вдячністю 
згадує тих героїв, які боролися за об’єднання усіх на-
ціонально-демократичних сил українства, хто словом 
і багнетом намагався відродити незалежну Соборну 
Українську державу. 

Протягом багатьох століть історичного розвитку 
Україна не мала власної державності та єдиної терито-
рії. Її землі належали: найбільше Росії, Литві, Угорщи-
ні, Речі Посполитій, згодом – Румунії, Чехословаччині.

На початку ХХ століття, під час так званої весни на-
родів, відбувся закономірний розпад двох великих ім-
перій, що існували на той час на теренах Центральної 
та Східної Європи – Російської та Австро-Угорської. 
На їх уламках створювалися незалежні держави, що 
почали вести хаотичну боротьбу за розширення земель 
і встановлення свого правління.

Повстання більшовиків у Петрограді остаточно зруйну-
вало підвалини Російської імперії. Звістка про повстання 
скоро пробилася в Україну, де одразу ж представники на-
укової інтелігенції, учасники різних політичних рухів та 
партій заходилися над створенням своєї держави.

У березні 1917 р. у Наддніпрянській Україні розпоча-
лася національна революція. Було обрано Центральну 
Раду, яку очолив М.Грушевський – перший Прези-
дент, і проголошено створення Української Народної 
Республіки. Шлях від автономії до федерації, а потім 
– до цілковитої незалежності Україна пройшла важко: 
від І та ІІ Універсалу Центральної Ради про автономію 
до ІІІ, що проголошував федерацію, та IV, що остаточ-
но стверджував Незалежну суверенну соборну Україну. 

Подібні процеси відбувалися і в Галичині. 18 жовтня 
1918 р. у Львові на зборах всіх українських депутатів ав-
стрійського парламенту, українських членів галицького і 
буковинських сеймів, представників політичних партій 
Галичини і Буковини, духовенства і студентства було 
утворено Українську Національну Раду (УНРада) – по-
літичний представницький орган українського народу 
в Австро-Угорській імперії. 19 жовтня 1918-го УНРада 
проголосила Українську державу на всій українській ет-
нічній території Галичини, Буковини і Закарпаття.

9 листопада того ж року було проголошено утворен-
ня ЗУНР і створено перший уряд – державний Се-
кретаріат, очолюваний К.Левицьким. Встановлення 
Української держави у Галичині відбилося радісним 
відгомоном і в Наддніпрянській Україні. Це сталося 
в дуже рідкісній історичній хвилині, коли Галичина і 
Буковина, а частково і Закарпаття, по розвалі Австро-
Угорської монархії, проголосили свою самостійність 
і покладалися на можливість об’єднання Українських 
земель в єдиній державі. З великою силою розкрилися 
свободолюбство і національний дух українського наро-

ду, утворилися дві демократичні держави – Українська 
Народна Республіка (УНР) і Західноукраїнська Респу-
бліка (ЗУНР). 

З 1-го грудня 1918 р. у Фастові було підписано угоду 
про об’єднання ЗУНР і УНР. Представники державно-
го Секретаріату ЗУНР – Левицький, Цегельський, чле-
ни Директорії (Винниченко, Петлюра, Андрієвський, 
Швець) підписали Предвступний договір про майбутнє 
об’єднання двох республік. Він став першим і осно-
вним Актом соборності, що викликав схвалення укра-
їнського загалу.

4 січня 1919 р. Уряд ЗУНР, який залишив уже на той 
час Львів, переїхавши до Тернополя, і через Чортків до 
Станіслава, продовжував виконувати свої обов’язки. У 
Станіславі УНРада схвалила закон про злуку двох укра-
їнських держав. Директорія і Рада Народних Міністрів 
призначили святкування об’єднання УНР і ЗУНР на 22 
січня. Мабуть, ця дата не була випадковою, адже вказа-
ний день збігався з річницею історичного IV Універсалу 
Центральної Ради. Отже, він мав стати днем подвійного 
всенародного свята Незалежності та Соборності.

22 січня 1919 р. на Софіївській площі, біля пам’ятника 
гетьману Б.Хмельницькому, в присутності десятків ти-
сяч киян лідери УНР і повноважна делегація ЗУНР 
заявили про свій непохитний намір збудувати єдину 
соборну Українську державу.

В Акті злуки проголошувалося: «Однині воєдино 
вливаються століттями відірвані одна від одної частини 
Єдиної України, Західноукраїнська Народна Республі-
ка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрян-
ська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, яки-
ми жили і за які вмирали кращі сини України. Однині 
є єдина, незалежна Українська Республіка».

Незважаючи на усякого роду перешкоди, народ Укра-
їни не полишав прагнення до соборизації всіх укра-
їнських земель. Однак українцям не судилося спільно 
жити в єдиній державі. Через кілька днів після прого-
лошення Злуки Директорія під ударами Червоної армії 
була змушена залишити Київ; Польща війною пішла 
на Галичину – ЗУНР проіснувала до липня 1919 року.

За радянських часів будь-які згадування про Злу-
ку заборонялися, а їхніх ініціаторів карали таборами. 
Лише 1990-го наші сучасники змогли відзначити День 
соборності: під синьо-жовтими знаменами вони «жи-
вим ланцюгом» поєднали Львів і Київ. 

Боже-Отче всемогутній,
…Хай собори на руїні 
Стануть там, де Ти прорік.
Незалежній Україні – 
Слава нині і повік! 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ

Собор – це велике єднання, це – 
серцем єдиним до Бога звертання
Наша славетна землячка – світлої пам’яті Галина ГРИЦЬКІВ – завше виокремлювалася ерудованістю 

та стійкою громадянською позицією в збереженні й примноженні національних традицій рідної України. 
Нещодавно її чоловік Степан Грицьків, завітавши до редакції районки, запропонував до друку матеріали 
виступу в текстурі виховної години, приуроченої Дню Соборності України, в часі викладання Галиною 
Дем’янівною суспільних дисциплін у Чортківському державному медичному коледжі.



Уже вкотре ми, кореспонденти ра-
йонки, стали свідками розвантажен-
ня чергового гуманітарного багажу в 
Соборі Верховних Ап. Петра і Павла 
м. Чортків Бучацької Єпархії УГКЦ. 
Із-за кордону від друзів-волонтерів 
отримано більше 8-ми тонн вантажу: 
багатофункціональні ліжка, тумбочки 
приліжкові з відкидними столиками, 
стільці-горщики, ходулі для важкохво-
рих; медичний кювет (інкубатор, як 
кажуть у народі) для новонароджених 
немовлят; ванна з підігрівом; елек-
трична сушарка для білизни; милиці; 
медичні інструменти для проведення 
хірургічних операцій; реабілітаційний 
тренажер, кислородний концентра-
тор, медична центрифуга; матраци, 
одіяла, подушки та постільна білизна; 
речі першої необхідності та загального 
вжитку; одяг і ортопедичне взуття. 

Все отримане (17 січня ц. р.) пара-

фіяни собору розвантажили поки що в цокольному 
приміщенні храму. А відтак речі гуманітарної до-
помоги розподілять за необхідністю – у відділення 
Чортківської ЦКРЛ, благодійну організацію «Дім 
милосердя» та потребуючим верствам населення. 

Діла милосердя Катедрального Собору Верховних 
Ап. Петра і Павла множаться й міцніють. Волонтери 
не дають собі перепочинку – збирають, виготовля-
ють і відправляють у зону бойових дій харчі, теплий 
одяг і медикаменти. Та, на жаль, допомога вкрай 
необхідна не лише нашим військовикам, які, незва-
жаючи на жорстокі обстріли ворога, що точаться на 
сході України; на лютий мороз, що пробираються до 
кожної клітини тіла воїнів, дають гідну відсіч смер-
тоносному нелюду, захищаючи наш спокій; а й тут 
– нужденним людям, у життя котрих безжально уві-
рвалися біда й скрута.  Тому благі діяння парафіяль-
ної спільноти увійшли й у медичну сферу як нашого 
краю, так і у військові госпіталі по всій Україні. Адже 
постійний брак коштів (бо ж, і це нестерпно прикро, 
державні мужі, на превеликий жаль, не дбають про 
належні умови життєдіяльності народу українського) 
заганяє в боргову кабалу не лише медиків, а й їхніх 
пацієнтів.  

Гуртуймося, допомагаймо один одному, бо хто ж 
як не ми – українці – потурбується про наше благо 
сьогодення та майбутнього.  

Один мислитель-гуманіст сказав: «Хто хоче прино-
сити користь, той і з буквально зв’язаними руками 
може зробити безодню добра». А щоби повірити в 
добро й милосердя, треба пройнятися ними самим. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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21 січня. Тривалість дня – 8.44. Схід – 7.48. Захід – 16.31. Іменини святкують Емілія, Ярослав

Армійський вишкіл

Твої герої, Україно

Із болем вчитуємося в написані рядки на сторінці 
Facebook. На Донбасі 14 січня ц. р. у жорстокому бою 
загинув капітан Збройних сил України, начальник 
розвідки батальйону 24-ї окремої механізованої 
бригади СЕНЮК Віталій Дмитрович, уродженець 
Івано-Франківщини.

«… Не дивля-
чись на те, що 
після 20 років 
служби Віталій 
Дмитрович вий-
шов на пенсію, 
переніс над-
складну опера-
цію на спин-
ному мозку, 
він записався 
добровольцем у 
2014 році, коли 
в його рідну 
країну увірвала-
ся війна. Сидіти 
в штабі – то не 
для нього. Це 
була надзви-
чайно сильна 
духом Людина, 
зразковий офі-
цер і командир, 

йшов туди, де гаряче, разом із простими солдатами; під-
міняв їх, допомагав, захищав, …він просто був батьком 
для них усіх. У нього було велике серце… Він казав, що 
синдром війни затягнув його з головою, і що буде там 
до самої нашої перемоги… Загинув близько 15-ї год. у 
районі села Новоолександрівка Попаснянського району 
внаслідок прямого попадання протитанкової керованої 
ракети в автівку, в якій він їхав, смерть була миттєвою… 
У нього залишились батьки, дружина, троє дітей та мо-
лодший брат».

Скорботно вдивляємося у плаксиндру в Чорткові: «На 
45-му році життя загинув у зоні АТО колишній мешка-
нець Чорткова СЕНЮК Віталій Дмитрович…». Сумови-
то обвіює зимовий вітер сповіщення про загибель, а на 
фото – приємно усміхнений воїн, у погляді якого муж-
ність пов’язалася з добротою та відкритістю. 

Чортків оплакує героя-захисника, адже саме тут, у на-
шому місті, в певні часи Віталій Дмитрович гідно ніс 
службу в військовій частині. Тут залишилися його побра-
тими, друзі, знайомі, котрі пам’ятають і пам’ятатимуть 
військовика як добропорядну людину. 

На сторінці Facebook чортківчанина волонтера Олега 
Кушніра: «Сьогодні отримав жахливу звістку! Війна за-
брала ще одну Людину з великої букви – Віталія Сеню-
ка… Він був справжнім патріотом, чудовим прикладом 
для наслідування! Не передати гіркоти душі та болю 
серця. Ще наприкінці грудня 2016-го бачилися на пе-
редовій, домовилися попити кави, коли Віталій буде на 
ротації. Як боляче, що цього не станеться! Брате, спо-
чивай з Богом!». 

Віталія Сенюка поховають на Алеї Слави поблизу села 
Черніїв (Івано-Франківщина).

Будь проклята війна, де гине цвіт нації української! 
Герої не вмирають! Слава Героям! 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
Фото із соцмереж

Наші села слід оновлювати, будувати сучасні 
об’єкти, так би сказати, омолоджувати; тим паче, у 
багатьох – виставлені на продаж ще добротні хати 
з присадибними ділянками та господарськими бу-
дівлями, а поруч – хороші сусіди. Як на мене, це 
– найважливіше. Та й дівчата на своїх парубків-за-
хисників із нетерпінням чекають. 

Розмовляю з Василем Кучарським, котрий, звіль-
нившись в запас, повернувся додому й уже працює 
у сільськогосподарській сфері – тваринництві. Таке 
рішення схвалила його мати. 

Сашко Мельничук після повернення в рідне село 
Хом’яківка зі східного фронту в статусі учасника 
бойових дій у зоні м. Мар’їнка (Донецька область) 
разом із колишнім воїном Андрієм Лисиком копали 
криниці на прохання сільчан, а деякі – що втрати-
ли воду в часі засухи минулого року – поглиблюва-
ли. Мешканці сіл дуже вдячні копачам. (До слова, 
в сім’ї Мельничуків – шестеро дітей: дві доньки і 
четверо синів). 

Уродженець с. Шульганівка сержант Петро Риб-
чак служив у президентському полку гідно; звіль-
нившись в запас, узяв курс разом із дружиною на 
виготовлення необхідних документів для виїзду на 
роботу за кордон, бо заробітку, щоби належно утри-
мувати сім’ю, на жаль, тут немає. До речі, цьогоріч 

донечка Петра вже піде до школи, стане першо-
класницею (добре, що живі й здорові її бабуся й 
прабабуся; є кому доглядати дівчатко). 

У пошуках місця праці й Сергій Чура з Нагірянки. 
Відрадно, що після армійської служби юнак зали-
шається в рідному селі. 

На часі перебуває у відпустці і його односельча-
нин Василь Загородний, він несе службу на кор-
доні, що на р. Дунай (м. Кілія); ще остаточно не 
визначився з планами на майбутнє: або продовжить 
військову службу за контрактом, або ж вступатиме 
до військового вишу – Національної академії Дер-
жавної прикордонної служби України ім. Богдана 
Хмельницького. 

Час покаже, як складеться доля молодих, повних 
сил і завзяття хлопців. Важливо те, що в них є нео-
дмінні бажання вчитися, працювати, творити до-
бротне майбутнє рідного краю, приносити користь 
людям і загалом нашій державі. 

 Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений 

Чортківського ОМВК  

«Спіть, капітане. 
Ви виграли свій бій»… 

Повернулися хлопці
Гадаю, актуальною на сьогодення є інформація про тих наших вояків, які, звільнившись з армії 

в запас у 2016 році, повернулися в свої домівки, у рідні села. Молоді – завзятої, енергійної, в 
кожному населеному пункті, ох, як треба!

«Милосердям можна обеззброїти 
ворога»… 

Так гласить індійська народна мудрість. Благодійність – безмежна, для неї немає ані кордонів, ані 
будь-яких інших перешкод. Адже благо твориться лише з ласки Всевишнього, лише з доброї волі 
щиросердних людей, які завше прагнуть і зреалізовують добродіяння.

 Гарячі лінії: 
0-800-500-051, 

(0352) 25-09-83, 52-12-82
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Бувальщина

І мені пригадалися слова, котрі є епіграфом 
до вірша «Несжатая полоса» Некрасова: «Ког-
да вырастешь, дочка, отдадут тебя замуж в де-
ревню старую, в деревню чужую. Мужики там 
все злые, топорами секутся, а по будням там 
дождь и по праздникам дождь».

Надія з цивілізованого села, з багатодітної 
родини прийшла за невістку в чуже село – 
глухе, віддалене від міста і центральної до-
роги. Свекруха у молодої жінки була злюща. 
Вона завжди скоса поглядала на невістку. На-
віть кожен сонячний день здавався Надії не-
годою. Хоча й любила вона Петра, але умови, 
в котрих жила, були нестерпними. Після на-
родження первістка свекруха ще гіршою стала. 
То дитина забагато плакала, а в цьому винна 
невістка, то мало Надія працює по господар-
ству. 

Петро подався в Луганську область на за-
робітки на сезонні роботи. Надія з синочком 
Остапом втекла до рідного дому. Їй біля рід-
ної мами наче розвиднілося. І сонце, здаєть-
ся, почало ясніш світити. І хоча челядь вдома 
була велика, та, як кажуть, в тісноті – не в 
образі. Вдома Надії було краще. Та, коли після 
заробітків Петро повернувся додому і забажав 
повернути Надію, вона нізащо не хотіла йти 
в те пекло. І Петро не хотів жити в Надіїній 
батьківській хаті, адже він – одинак, то не 
призвичаїться до такого гурту.

Подався Петро знову на Луганщину. Повер-
нувся аж через півроку, і не один, а з 16-річ-
ною дівчиною-кухаркою, котра їсти для за-
робітчан готувала. От і стали разом жити. Та 
дивно те, що мама Петра була задоволена: «От 

яку молоду красуню привіз мій Петро, адже 
чоловік ніколи нічого не втратить. А кому по-
трібна жінка з дитиною?». Та одружитись офі-
ційно Петро з Ніною не могли, бо малолітня. 
Тим більше, що Ніна дуже тужила за домом. 
Щодня казала, що хоче до мами. Через пів-
року таки поїхала додому, а Петро чомусь не 
поїхав з нею, а залишився вдома. 

Взимку на два тижні злягла Петрова мама і 
померла. Аж тоді вдалося Петрові повернути 
дружину з сином додому. Надія простила чо-
ловікові тимчасове захоплення і почали вони 
жити разом. Свекор був дуже добрий. З Пе-
тром Надія теж зажили в згоді. У них ще на-
родились донька Ксеня і син Григорій.

Роки мчали, як бистрії коні. Перед Велико-
днем у сім`ї Прокопчуків трапилась несподі-
ванка. Одного дня з`явилась дівчина Алла і за-
явила, що вона – Петрова донька. Про це їй 
розповіла мама Ніна і пояснила, як відшукати 
батька, адже вона приїхала запросити його на 
весілля. В Алли є вітчим, котрий не любить її, 
і братик Сашко. Ця звістка всіх ошелешила. 
«Чому Ніна нічого не повідомляла про наро-
дження доньки? – дивувався Петро. – Адже 
ми з нею схожі, як дві краплі води».

Сім`я з радістю сприйняла Аллу. Задоволе-
ний був Петро, а його діти тішились, що ма-
ють сестричку. І Надія тепло поставилась до 
чоловікової доньки. Алла всіх запросила на ве-
сілля, наголосивши батькові, щоб обов`язково 
тьотю Надю взяв. «Без тьоті Наді й не при-
їжджай!» – пригрозила Петрові. Надія вишила 
весільний рушник, спекла пишний коровай. 
І всією родиною вирушили на Луганщину на 
весілля.

Швидкий поїзд опівночі мчав до місця при-
значення. У вагонах спали пасажири. Не спа-
лось в цю літню ніч тільки Петрові. Обіпер-
шись на лікоть правої руки, він пристрасно 
вдивлявся в темноту за вікном і, здивований 
раптовою появою доньки Алли, уявляв черго-
ву зустріч з нею...

Німотний свідок історії роду
Ось так ве-

лично застиг 
він поміж по-
лів, поміж сні-
гів на невисо-
кім постаменті, 
котрому вже 
від роду – ціле 
століття! Бо 
того хреста – 
власне, й не 
цього, а його 
п о п е р е д н и -
ка, встановив, 

було, на своєму полі обсягом в 17 морґів бердів-
ський ґазда Омелян Опацький, син Мартина, 1990-
го р. н. Звичай такий побутував у народу нашого, в 
християн – ставити в полях благословляючі хрес-
ти. Та чи то в 39-му, чи вже по війні знищили той 
хрест «освободітєлі», лише горбик та шматки біло-
го пісковика зосталися. А вже за України добродій 
Григорій Опацький, онук того ґазди, разом зі своїм 
двоюрідним братом взялися до віднови духовного 
знака. Пригадує п. Григорій зі свого дитинства, що 
стелилася колись попри цей хрест дорога до Бердо 
– видолинком, де тепер росохацькі дачі, до кільця – 
розгалуження доріг в напрямку на Ягільницю. Та й 
ще чимало згадок-свідків минулих часів знає Григо-
рій Опацький. Та про це – в майбутніх публікаціях.

Кожна споруда – то рух по висхідній
На знімку – 

лиш робочий 
момент спору-
дження сучас-
ної, ошатної 
автозупинки в 
с. Колиндяни, 
нині роботи 
просунулись вже 
набагато вперед. 
Зупинка, поза 
сумнівом, ста-
не вагомим ак-

центом в цілісній картині серця села, спорядженого 
й відновленим адмінбудинком – осердям тамтешньої 
об`єднаної територіальної громади на 6 сіл, й духо-
вно-патріотичним комплексом. І власне в цій спо-
руді, погодьмося, проглядається певна символічність 
настійного руху вперед, що передовсім і має на меті 
об`єднання сіл в громаду під єдиним матірним кри-
лом. 

Прочищені «легені» міста
Схоже, міський парк після по-

минулих ним важкісних часів за-
стою, що вже канули в Лету, діс-
тався другого дихання. Погляньмо 
лиш, як акуратно «причесано» де-
ревні насадження, як по-господарськи згруповано-по-
складано отой матеріал, вибраний внаслідок проріджен-
ня. І, як розповідає начальник комбінату комунальних 
підприємств Віталій Царик, нещодавно утворена кому-
нальна установа Чортківської міської ради – КП «Пар-
ковий культурно-спортивний комплекс» вже має на 
«озброєнні» установку, що подрібнює ось такі гілки на 
дрібні щепи для подальшого їх спалення у твердопалив-
них котлах. А ще жаданої віднови, перемощення міц-
ними дошками дісталася кладка через Серет на вулицю 
Граничну. Хоча вже в недалекій перспективі очікується 
її заміна на пішохідний місток з асфальтним покриттям 
– нині розробляється його проект.

«Доставка майбутнього» – вже й у Заводському
Ось так трохи 

наче й пафосно 
іменують Нову 
пошту – україн-
ську компанію, 
що надає послуги 
з експрес-достав-
ки та перевезення 
вантажів. Це, без-
перечно, – ознака 
третього тисячо-
ліття, підтверджен-

ня чому – здобуття нагороди міжнародного академічного 
рейтингу «Золота Фортуна» саме в цій номінації, а також 
перемога в номінації «Народне визнання» у всеукраїн-
ському рейтингу  «Бренд року».  Наразі в Чорткові маємо 
два відділення Нової пошти – по вул. Залізничній та Кн. 
В.Великого. Не так давно додалася аналогічна зручність 
й для мешканців смт Заводське: там Нова пошта «про-
писалася» по вул. І.Франка, 1.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Невістка
Я, на щастя, жодного дня не була в невістках, 

але щиро співчуваю тим, хто в молоді роки 
прийшов до чужої хати і чужих людей та змушений 
був призвичаюватися до нового побуту, звичаїв і 
традицій, а щонайгірше – до злої свекрухи. Така 
доля була і в героїні цієї історії.

Та найбільше радів Семен. Адже він недав-
но довідався від жителів міста, що його єдина 
донька Галя вдало вийшла заміж за бізнесмена 
і проживає в цьому місті. Дуже хотів би її по-
бачити. Та горе-товариші заперечили: «Що ти 
верзеш? Ти ж зовсім не піклувався про неї!». 
І справді, після смерті дружини донька жила 
в рідної сестри покійної матері, а батько бом-
жував. Він ще за життя дружини пішов з дому 
і шукав пригод на стороні. 

Та одного дня біля гурту безхатченків зу-
пинилось шикарне авто. Симпатична молода 
жінка підбігла до Семена, обняла його і жа-
лісливо заголосила: «Таточку! Доки ти будеш 
так мучитися? Ходи до мене, житимемо ра-
зом!». Вона насильно потягла його до авто-
мобіля, за кермом котрого сидів гордовитий 
зять-бізнесмен, а на задньому сидінні – 5-річ-
на Семенова онука Ангелінка. Семенові ста-
ло ніяково. «Та що ти, доню, я колись не пі-
клувався про тебе, то не зможу тепер до тебе 
піти», – тільки й спромігся промовити. «Ходи, 
ходи, татусю!». «Прости мені, дочко!». «Татку, 
я давно тобі простила! Та хто в житті не по-
миляється?!».

Машина привезла Семена до чудової вілли, 
навкруг котрої цвіли вишукані пишні квіти, а 
посеред них з фонтана струменем била чиста 
вода. За віллою – сад.

– Мамо, а чому дідусь такий брудний? – з 
огидою запитала внучка.

– То нічого, доцю. Дідусь зараз покупається 
і буде чистий.

Через якусь годину-дві, після смачного обі-
ду, дідусь із внучкою сиділи за столом. Анге-
лінка повністю відкрила свою фантазію і пояс-
нювала дідусеві, показуючи власний малюнок 
на великому аркуші білого паперу: «Дивись, 
дідусю, оце наш будинок, а під ним на лавочці 
сидиш ти, а поруч – я з мамою. У садку тато 
зриває черешні і зараз буде нас частувати».

Семен плакав з радості і жалів за змарнова-

ними роками. Тиждень перебування в доньки 
видався чоловікові звичайним земним раєм.

Та ось вже два дні обіди готує зятева мати, 
а доньки не видно. Про відсутність її Семено-
ві нічого не відомо. Тому й запитав про це у 
внучки. Вона відповіла, що мама в лікарні, її 
готують до операції. І ще повідомила почуте 
від тата, що дідусь в них проживатиме тільки 
два тижні.

Через два тижні Семенова донька вийшла з 
лікарні. На батькове запитання, як її здоров`я, 
відповіла: «Дуже добре». «А чому була в лі-
карні?» – запитав Семен. «В якій лікарні? Я 
їздила в справах бізнесу», – почув у відповідь.

– Таточку, – промовила Галина, – сьогодні 
під вечір ми поїдемо в сонячну Болгарію. По-
дивишся на світ, погрієшся на пісочку, бо що 
ти бачив у своєму житті?

Семен пам`ятає, як автомобіль зупинився 
біля такої ж вілли, як у його доньки. Звідти 
вийшов високий молодий та інтелігентний чо-
ловік з чорним портфелем. І більше нічого не 
пам`ятає. Опинився в лікарні. Над ним стояв 
лікар у білому халаті. «Де я?» – запитав Се-
мен. «Ви у лікарні», – спокійно відповів лікар. 
«Чому?». «У вас вирізали нирку». «Та як це? 
Для чого?». «Не знаю, – відказав лікар. – До 
під`їзду нашої лікарні вас підкинули непри-
томного».

Тривало слідство. Нирка знадобилась донь-
ці Семена. Ось чому вона так мило запросила 
тата до себе. А може, він ще повернеться до її 
дому? Та де там! «А може, я погодився б від-
дати нирку доньці! Чому вона мені про це не 
говорила?» – розмірковував.

Галину з чоловіком засуджено до двох років 
позбавлення волі. За ґрати втрапив і лікар, ко-
трий вкрав нирку. Якби тато погодився добро-
вільно віддати нирку своїй дитині, то, мабуть, 
міг би й надалі перебувати в неї, а так вони 
викинули Семена на вулицю…

Семен потрапив в дім для самотніх людей 
похилого віку. Добиватиметься, щоб час від 
часу зустрічатися з улюбленою внучкою. Адже 
він дуже вже до неї прив`язався. Тепер Анге-
лінка проживає в бабусі.

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Кривеньке

Безхатченко
Перші ласкаві промені ранкового сонця 

сповіщали про початок весни. Задоволені 
безхатченки виходили зі своїх нехитрих 
сховищ і тішились прийдешньому дню. 

Новинар
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23 січня. Тривалість дня – 8.49. Схід – 7.45. Захід – 16.34. Іменини святкують Григорій, Маркіян

Постаті

Істини

Чортківщина в соцмережах
В одному сплаві – добро та воля

Про щойно (17 січня) прийняте Верховною Радою 
рішення щодо встановлення 14 березня Дня добро-
вольця повідомив на власній сторінці у Facebook наш 
парламентарій Олег Барна. «Відзначення державою 
і народом добровольців є обов’язком країни, котру 
вони врятували, і людей, котрих вони захистили, в 
найважчий для нас усіх час, – пише нардеп. – До-
бровольці є елітою будь-якої нації, бо їх готовність 
добровільно жертвувати своїм життям заради захисту 
своєї країни і свого народу є найвищим проявом на-
ціоналізму та любові до ближнього. Жодна зброя не 
зламає ідейний національний стержень. Вони не че-
кали, коли їх викличуть військкомати, вони не тікали 
від мобілізації, вони не ховалися по заграницях, вони 
не шукали відстрочки. Вони тихо залишили свої ро-
дини, щоб захистити і порятувати їх, щоб нога ворога 
не топтала нашу землю і рука ворога не глумилися 
над нашим народом». На думку О.Барни, кожен до-
броволець вже в самій своїй сутності заслуговує на 
нагороду. І як з цим не погодитись?!

З глибоким підтекстом
Подячною грамотою, в котрій, без перебільшення, 

сконцентрована не лише гордість, а й глибокий па-
тріотичний зміст, заронений в сотні маленьких сер-
дець, днями поділилась на своїй сторінці у Facebook 
начальник відділу освіти РДА Ірина Гулька: «Наша 
освітянська родина отримала Подяку від захисни-
ків України за допомогу та благодійність! Разом ми 
– сильні!». До всього мовленого варто ще й нага-
дати, що з нагоди відзначення Міжнародного дня 
волонтера, 5 грудня вже минулого року, Грамотами 
за вагомий особистий вклад в організацію надання 
матеріально-технічної допомоги Збройним силам 
України, підтримання бойового духу захисників 
державного суверенітету та територіальної ціліснос-
ті нашої держави, безкорисливість, патріотизм, са-
мопожертву, відданість народові України відзначено 
майже всю освітянську родину району поіменно, а 
декотрі з них удостоїлись пам`ятних монет «Україна 
починається з тебе», спеціально введених в обіг з 
нагоди Міжнародного дня волонтера і вручених на-
родним депутатом України Олегом Барною.

«Блаженні милосердні, 
бо вони зазнають милосердя»

«Як приємно бути Божим посланцем і дарува-
ти любов тим, від кого більшість відвернулася. Ці 
радісні очі важко забути. Навечір`я Богоявлення. 
За святковим столом – ось мешканці і працівни-
ки БСМ «Карітас», а також місіонери. Щедрівки й 
колядки лунали довгенько. Розходитися не хотіло-
ся...». Ось такий коротенький, однак надто місткий 
текст до чотирьох зворушливих своєю глибокою 
правдою світлин у другий Свят-вечір опублікував на 
власній сторінці в мережі Facebook відомий в краї 
волонтер та місіонер, музикант, активіст молодіж-
них християнських спільнот Олексій Гуска. Ті очі, 
що дивляться на нас в кадрі, й справді забути не-
просто. Поруч з нами – наскрізь розчахнуті душі 
ближніх, спраглих уваги та співчуття…

Відкриття століття
Новиною такого потужного штибу нині буквально 

рясніють чимало веб-сайтів. І хоча та новина має сто-
сунок до Чортківщини начебто опосередковано, одна-
че, мабуть, вона вартує уваги всіх без винятку. Адже 
йдеться про наукове відкриття світового рівня – ціл-
ковите одужання від раку та багатьох інших хвороб, до 
яких призводять мутації. Його вдалося здійснити най-
молодшій в Україні доктору наук, старшому науко-
вому співробітнику в Інституті молекулярної біології 
та генетики в Києві Ользі Броварець. «Їй пророкують 
Нобелівську премію. Про неї пишуть найвідоміші нау-
кові журнали світу. А найсильніші європейські країни 
запрошують до себе на будь-яких умовах. Однак вона 
лишається вдома, – так повідомляє ZIK. – Всі обчис-
лення Ольга проводила на потужному комп’ютерному 
сервері в себе в інституті – його придбали за гранто-
ві гроші. Провести експеримент зі справжнім ДНК в 
Україні немає технічної змоги. Втім, американці вже 
підтвердили всі розрахунки Ольги реальними резуль-
татами з лабораторій».

На екваторі зими
Так нарекла свою зустріч минулої неділі творча 

спільнота, згрупована знаним на наших теренах 
поетом й істориком водночас, автором поетичних 
збірок та наукових праць, а ще – позаштатним ав-
тором районки Ярославом Дзісяком. Як голосить 
він на власній сторінці в мережі Facebook, зібран-
ня стало навіть міжобласним: адже були присутні 
гості з Кам`янця-Подільського, Тернополя і власне 
Чортківщини. Було заторкнуто «історичні довід-
ки про календар і літочислення, коротку розповідь 
про мовознавця, поліглота, історика та письменни-
ка Агатангела Кримського, який народився саме 15 
січня, і того ж дня в 1944 р. на Волині – перші бої 
загонів УПА із окупаційними підрозділами НКВС. 
Вшановано пам’ять загиблих захисників України 
минулого століття і сьогодення – в сучасній війні з 
тим же ворогом, що й тоді – з Росією! Вельми при-
пала до душі учасникам зібрання тепла атмосфера, в 
буквальному (від живого вогню за каміном, зустріч 
проходила в ретро-кафе «Пузатий млинець») і мета-
форичному (від тепла людських емоцій) значеннях».

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

Уже незабаром, 2 лютого ц. р., 
минає 90 років від дня уродин се-
стри Дарії. Тож у Коломиї, в єди-
ному в Україні музеї писанок, на-
ступного місяця відбуватиметься 
презентація власне ось цієї, пред-
ставленої на шпальтах й «Голо-
су народу», книжки. Цікавою є й 
інформація, що в музейній кімнаті 
при Святопокровському жіночому 
монастирі у Львові представлено 
1200 (!) писанок. Ще з 400-та пи-
санок будуть зроблені фотографії, 
які, можливо, ввійдуть до другого 
перевидання книжки. Виявляєть-
ся, за 23 роки монашого життя се-
стра Дарія, за усним переказом се-
стри Хризантії та інших сестер, які 

проживали разом з нею в Канаді, виготовила 54 тисячі 
(!) писанок, за рахунок чого існував монастир.

Книжка, спрезентована нам спільнотою монастиря, 

як вже зазначено вище, послужить в майбутньому за 
експонат майбутнього музею районної газети і чортків-
ської преси в цілому. Одначе маємо намір, аби не ле-
жала вона в нас, що називається, «мертвим капіталом», 
а служила людям, ставши набутком багатьох небайду-
жих душ. Адже в ній містяться направду ексклюзивні 
взірці як писанок буквально всіх регіонів України та 
української діаспори, так і вишивки. Лучимось в на-
мірі зі Ю.Макотерським до цілковитої одностайності: 
оті взірці можуть послужити основою для творення, 
для сплеску натхнення майстрам народної творчості, 
котрих в нашому краї – чимало. А ще – навчителям 
образотворчого мистецтва й тим, хто йому навчається: 
викладачам, учням, студентам. Просто всім небайду-
жим. З цією метою ми й запланували кілька наступних 
подач публікацій зі вміщенням згаданих взірців хоча б 
фрагментарно. Охочим же наповну зануритися в твор-
чу спадщину сестри Дарії наш візаві, п. Макотерський, 
пропонує придбати таке видання для домашньої бібліо-
течки. Для цього варто зголоситися до редакції. 

Анна БЛАЖЕНКО

Це була дуже гар-
на християнська 
патріотична сім`я. 
Батьки виховува-
ли дітей у великій 
любові до церкви і 
народу. Діти часто 
чули розповіді про 
родовід Данило-
вичів та Баронову 
прабабцю із Залі-
щиків, а також спо-
гади доктора Степа-
на Витвицького про 
проголошення Уні-
версалу Самостій-
ності України, що 
він сам відчитував 
його на Софійській 
площі в Києві.

Йшла Друга сві-
това війна. Бать-
ко Дарії та трьох її 

сестер – професор гімназії як український патріот добре 
знав, що за його національні погляди не варто чекати від 
більшовиків добра. Тому Дубляниці були змушені поки-
нути рідний Перемишль. З 1944 року починається хресна 
дорога еміграції. Коли вони опинились в Австрії, сталось 
так, що члени родини розділилися на дві групи: батько з 
матір`ю та окремо доньки, які з часом втратили між со-
бою зв`язок. Та згодом вся сім`я знову зійшлася. 

На переході з молодечих літ Бог вислухав молитви Да-
рії і на сороковому році покликав до монашого життя за 
уставами св. Теодора Студита. Господь покликав люди-
ну зі скромною, спокійною, ніжною, а навіть боязливою 
вдачею до праці у своєму винограднику, яка вимагала від-
ваги, рішучості, великої відповідальності, а часом навіть 
і боротьби. 

19 жовтня 1967 р. Дарія почала працювати в бібліотеці 
Українського Католицького Університету св. Климентія у 
Римі. 2 лютого 1968 р. стає студенткою і починає новіціят 
у римо-католицькому монастирі сестер-францішканок у 
Гроттаферраті. 

5 травня мати Дарія переїжджає на постійне перебу-
вання до Німеччини в Крефельд-Траарі, де стає ігуме-
нею Святопокровського монастиря. Тут сестри-студитки 
дістали до вжитку великий тридцятитрикімнатний дім. 
Розгорнулась широка діяльність і зв`язки з українськими 
громадами міст Вестфалії та місцевого населення. Було 
виготовлено верстати для ткацтва, створено майстерні 
іконопису, вишивки, а головне – писанкарства, що стало 
на наступні роки базою матеріального існування. Також 
сестра Дарія зуміла навести контакти з музеями міст Ессе-
на, Берліна, Ганновера та Парижа, де були впорядковані і 
розміщені постійні виставки українських писанок.

У червні 1981 р. за розпорядженням Патріарха Йосифа 
Сліпого мати Дарія та сестра Вероніка переїхали до Ка-
нади, щоби там, за океаном, оформити монастир сестер-
студиток. Наприкінці грудня у північному Онтаріо біля 
містечка Дандак сестри придбали дім. Розпочинався час 
мозольної десятилітньої праці. 

На початку 1986 р. з приводу крайнього фізичного ви-
снаження сестра Вероніка була звільнена. Протягом двох 

років мати Дарія сама утримувала і провадила монастир 
у Дандаку. Для неї це були роки справжнього пустельни-
цтва, яке вона лише пізніше змогла оцінити як велику 
Божу благодать.

Треба згадати, що до утримання монастиря також у ве-
ликій мірі доклала своїх зусиль племінниця мати Дарії – 
Таня Клюфас. Коли за Божим допуском мати Дарія в січ-
ні 1989 р. перенесла важку операцію з видалення ракової 
пухлини, Таня залишилась доглядати її.

Господь винагородив мати Дарію за всі роки важкої 
праці. У серпні 1990 року за незбагненним Божим прови-
дінням до Святопокровського монастиря в Дандаку при-
їхали четверо монахинь-студиток з України. Здавалося, 
що життя мати Дарії добігає вже свого кінця. Та завдяки 
Божій волі вона з новою енергією зі сестрами з України 
і Танею Клюфас взялася до подальшої праці. Розпоча-
то упорядкування документів, кореспонденції, хронік та 
архіву, щоби насамперед поінформувати сестер в Україні 
про посілості сестер-студиток у діаспорі та їх можливості 
у майбутньому. Як і в попередні роки, так і тепер було 
розгорнуто велику діяльність, тому що монастир почали 
відвідувати багато гостей.

Мати Дарія до самої смерті дотримувалась монаших 
правил, ніколи не журилася, завжди була згідна з Божою 
волею. Спочила в Бозі 19 грудня 1993 року, похована 22 
грудня у Бремптоні, недалеко від Торонто. Майно монас-
тиря було передано в Україну, а будинок закрито.

Мати Дарія, з дитинства наділена Творцем різними та-
лантами, плекала українське народне та релігійне мисте-
цтво, множила його з Божою допомогою рік у рік. Вона 
займалася писанкарством, вишивкою, іконописом, тка-
цтвом, клеєнням репродукцій ікон, пошиттям священни-
чих риз та інших речей церковного вжитку. Свою працю 
виконувала фахово, студіюючи старанно всі доступні на-
укові джерела, щоб зберегти для України та нащадків все 
багатство й красу того, чим славилася українська земля.

Вона жила Богом і Україною, молилася за волю і щас-
тя рідного краю. Промислом Божим таки повернулася в 
Україну – своєю чудовою мистецькою спадщиною, ви-
готовленою і зібраною її працьовитими руками: писан-
ками (понад 1600 мистецьких шедеврів), сотнями взірців 
вишивок із різними регіональними візерунками, іконами, 
колекціями різдвяних та великодніх листівок, великою бі-
бліотекою духовної та мистецької літератури з іконопису, 
народної та церковної вишивки, писанкарства, ткацтва, 
кераміки тощо.

Перша виставка мати Дарії в Україні проходила у Льво-
ві навесні 1993 року перед Великоднем. Опісля колекцію 
з 200 найкращих взірців писанок було подаровано На-
ціональному музеєві ім. Андрея Шептицького. 14 жовтня 
2000 року Божого у Святопокровському жіночому мо-
настирі, що знаходиться по вул. Вічевій, 2, було відкрито 
постійно діючу виставку, присвячену блаженній пам`яті 
ігумені Дарії. Ця виставка працює й донині. У багатьох 
музеях Європи та Америки зберігаються колекції писанок 
сестри Дарії Дубляниці.

Джерело: Сестра Дарія. Життя і творчість ігумені Дарії 
Дубляниці. Упорядкув. схм. Васіяна Гладка. – Львів, Колесо, 
2015. 136 с.

Подав Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Українська мисткиня, монахиня-студитка 
Дарія Дубляниця

У родині Романа Дубляниці, гімназійного професора з міста Перемишля, 2 лютого 1927 року 
сталася знаменна подія: прийшли на світ дві донечки-близнючки. Одну з них назвали Дарія-Любов, 
а іншу Лідія. У родині Дубляниць було ще двоє дівчаток – старша Маркіяна та молодша Марта.

Спадщина

Набуток для творчих душ
Запропонований автором і вміщений вище, надзвичайно багатий в духовному плані матеріал редакція 

нашого часопису визнала за доцільне щодо опублікування ось чому. Річ у тім, що п. Макотерський, 
котрий тісно спілкується зі спільнотою Святопокровського жіночого монастиря у Львові, яка достоту 
доклалась до видання книжки, що послужила джерелом публікації, уможливив спрезентування 
власне цього видання нашій редакції. Окрім того, Юхим Фотійович доповнив інформаційну палітру 
видання наступним.



13 січня ц. р. працівники апарату Чортківської районної 
ради спільно з працівниками РКБК ім. К.Рубчакової ко-
лядували по установах Чортківського району. Колядники 
відвідали Чортківську районну державну адміністрацію, 
державну податкову інспекцію, фінансове управління 
РДА, Чортківську міську раду, Чортківський державний 
медичний коледж, Управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Чортківському районі, Чортківське лісове госпо-
дарство, пожежно-рятувальну службу, Чортківський гу-

манітарно-педагогічний коледж ім. 
О.Барвінського, управління державної 
казначейської служби України у Чорт-
ківському районі, Чортківську ЦКРЛ, 
стоматологічну поліклініку, благодій-
ну службу «Карітас». Принесли добру 
звістку «Христос народився!» колядни-
ки і до владики Димитрія, подарувавши 
нові та вже давні колядки і віншування.

А об’єднала колядників спільна 
мета – нести звістку про народження 
Божого Сина та заколядовані кошти 
в сумі 11 тис. 500 грн. передати дітям 
з Дому милосердя. Добру справу мо-
литовно підтримали в Домі милосер-
дя єпарх Бучацький Дмитро Григо-
рак та вікарій Бучацької єпархії отець  
Володимир Заболотний.

Від колядників пролунали щирі 
побажання здоров’я, щастя, благопо-

луччя, добра та злагоди в Новому році.
«Ой прибули, господарю, до Вашої хати.
Хочемо Вам, господарю, заколядувати.
Хай Ісус – мале дитя – благословить Ваше життя.
Щоб Ви в мирі проживали і біди не знали!».

Мар’яна ГОДИНЮК, 
головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого 

апарату Чортківської районнної ради
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24 січня. Тривалість дня – 8.52. Схід – 7.44. Захід – 16.36. Іменини святкує Феодосій

Звичаї

Рік у рік 13 січня, в переддень Старого 
нового року, в с. Пастуше ходить Малан-
ка – місцеві юнаки та юнки від хати до 
хати. Тож і минулої п`ятниці поспішали 
вони привітати жителів села зі святом Но-
вого року. Пастушани, щедро обдаровую-
чи молодь за представлене нею дійство, 
давали грошові пожертви, що підуть на 
церкву Івана Хрестителя.

Ольга ГРУДЗІНСЬКА, 
завідувачка клубу с. Пастуше

Усі ми знаємо, що різдвяні свята – час для справ-
жніх чудес. У Колиндянах цьогоpіч, спpавді, було 
казково, бо завітали у pодини учні та вчителі гім-
назії м. Кам’янське (Дніпропетpовщина), учасники 
укpаїнсько-польського пpоекту «Класна школа». 
До цього, попри сильний мороз, гостям вдалось 
побачити найбільшу шопку у церкві святого апос-
тола Петра, озеpо в центpі міста, цікаві архітектурні 
пам’ятки Тернополя. У пам’яті усіх назавжди зали-
шиться автентичний спогад етногалеpеї «Спадок» 
pодини Демкуpів.

Учні, батьки та вчителі запросили гостей у свої 
домівки, щоб показати звичаї та традиції святку-
вання Різдва. Святвечір, символічно, об’єднав за-
хід та схід. А наступного ранку усі дружно піш-
ли до церкви, де слухали Богослужіння та чудові 

колядки. Уже за традицією 
учні школи pазом з дpузями 
з Кам’янського із вертепним 
дійством пішли дарувати ра-
дість та свої щирі колядки 
колиндянським родинам. 

Мета зустpічі – обмінятися 
досвідом роботи у навчаль-
но-виховних пpоектах. Тож 
кам’янчани pозповідали про 
свої успіхи в пpоекті «Класна 
школа» (ментор гімназії № 
11 м. Кам’янське – Вікторія 
Гавриліна), а колиндянські 
вихованці пpезентували здо-
бутки у Вікіпедії (керівник-
ментоp, ЗДВP Колиндянської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів Cвітлана 
Дячок). Pеалізовуючи тему 
пpоекту, усім разом, і гос-
тям, і господаpям, вдалося 
поpинути у підземний світ 

печери «Млинки» (с. Залісся). 
На жаль, час не стоїть на місці… Уpанці учні 

та вчителі гімназії № 11 м. Кам’янське (ко-
лишній Дніпpодзеpжинськ), подякувавши та 
попpощавшись із колиндянськими дітьми, вчите-
лями та батьками, виpушили на Хотин. Знову ціка-
ві екскуpсії могутніми фоpтецями, а потім – тепла 
зустpіч із вихованцями Кам’янець-Подільського 
НВК № 17 (ментоp – Наталія Pудніцька), теж учас-
никами пpоекту «Класна школа». 

Сподіваємося, що це колиндянське Pіздво стане 
прикладом плідної співпpаці та щиpої дpужби між 
заходом та сходом.

Анастасія АДАМОВСЬКА, 
голова учнівського самовpядування, учениця 9 класу

Маланка по-пастушівськи

Враження

Схід і захід – разом або 
«Класне вікіPіздво: 

Колиндяни – Кам’янське – Кам’янець-Подільський»

Традиції

Чортківська районна рада провела благодійну коляду
Час, коли нам випадає унікальна нагода співати Новонародженому Ісусові пісні, – це час 

Різдва, це – час колядування. Колядки – це один із способів прослави Бога саме піснею, який по-
особливому притаманний кожному українцю.

У ці прекрасні святкові дні відсвяткувала свій 
квітучий ювілей дорога донечка, хресна мама, 

чуйна та щира племінниця 
Світлана Едуардівна БАНДЕР.

Сьогодні День народження 
                           у Тебе
І ми Тебе вітаєм від душі,
І віримо, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Перший ключ – від любові:
Любові до Бога, дітей і батьків,
І вірим ми, що дуже скоро
Ти матимеш сотню цих ключів.
А другий ключ – це від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,

А щастя треба все одно.
А третій ключ – він найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключ – він від здоров’я,
Його найбільше бережи.

З любов’ю і повагою – 
батьки, похресниця Світлана, швагро 

Валєра, тьотя Дана з родиною.

У ці такі чудові січневі дні зустрів 
свій 85-й День народження 

Іван Іванович ВИШОВСЬКИЙ.
Зима закружляла, 
            зима привітала, 
Прожиті у радості й смутку роки. 
Вона у букет їх краси наскладала
І в гості, як гостя, 
             схотіла прийти.
На скроні присіла 
            бентежно-срібляста,
Насипала спогадів, наче зірок,
Життя зодягнула 
           у вбрання сріблясте,
Вишиване справами 

                             з гарних думок.
А ми віншування із серця виймаємо,
В дарунок – намистечко з днів і років.
Усі ми Вам щиро і радо бажаємо,
Щоб досвіток кожний

          лиш сонечком цвів.

З повагою – правління районної 
організації «Лемківщина».

Учасники церковного хору «Заграва» засилають 
найпалкіші зичення дякові-регенту 

Михайлові Васильовичу ПУЛЯКУ 
в день його 15-літньої діяльності на парафії 

с. Ягільниця. 
Подяку велику складаємо за 

слова правдиві,
За Божу науку, 
             за молитви щирі.
За те, що слова Божого 
                навчаєте, 
Мир та любов посилаєте.
П`ятнадцять років 
           вже сієте Божеє світло,
Під проводом Вашим 
               у вірі усі ми розквітли. 
Свій виноградник 
Вашому хисту Господь довірив,

Плекана Вами лоза 
       вже дала врожай добірний.
Парафіяни щедро 
        збирають плоди любові,
А Ви дбайливо вже прищепили пагони нові.
Нині в палкій молитві просимо щиро:
Даруй Вам, Боже, земнії блага, спокою й миру.

Даруй Вам, Боже, радості, щастя, серце любові,
Многая літ дай, Боже, віку жити в здоров`ї.
Даруй Вам, Боже, кріпості духу,
               світла, натхнення,
В будні і свята 

                       Господнє мати благословення. 

Відділ духових інструментів Чортківської 
музичної школи вітає з ювілеєм 

викладача та наставника 
Йосипа Васильовича ЦЬОМКА,

 який він святкуватиме 21 січня.
Спинити час ніхто не в змозі:
І грає ліс, 
       і квітне сад.
На Вашім 
            сонячнім порозі
З’явилось мудрих 
                  сімдесят.
Ваш ювілей – 
            поважна дата,
Про це нагадувать 
            не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди Ви жили у мирі

У колі рідної сім’ї,
Хай пісні веселі й щирі
         Вам співають солов’ї.



А ще розповідав, які тільки різдвяні персонажі не 
траплялися йому на очі: цигани, чорти, жиди, до-
хтори і міліціянти… – людська уява не знала меж.  
Усі ряжені і неряжені пройшли урочистою ходою 
від церкви до майдану у центрі села, яку очолюва-
ли Маланки обіруч з Василями: передусім улашків-
ська, а ще з сусідніх Сосулівки, Заболотівки і навіть 
з райцентру. Саме тут відбувалося минулої суботи 
проанонсоване районне фольклорно-обрядове свя-
то «Ведення Маланки», в якому взяли участь місце-
ві аматори і народні аматорські колективи району 
та зірки сцени Тернопільщини. Зокрема з різдвя-

ною програмою завітав до Улаш-
ківців заслужений артист естрад-
ного мистецтва України Юрій 
Футуйма. Було представлене й 
народно-прикладне мистецтво, 
яке організували загальноосвітні 
школи ближніх сіл.

З вітальним словом до учас-
ників та гостей свята звернулися 
місцеві священнослужителі, на-
родний депутат О.Барна, заступ-
ники голів райдержад-
міністрації і райради 
І.Віват та П.Пушкар. 

Уже вп`яте прово-
диться маланкування в 

Улашківцях – єдине сво-
го роду масове дійство 
на теренах Чортківщини, 
сягнувши за цей час ра-
йонного рівня. За словами 
організаторів: ще б трохи 
більше грошей – буде не 
гірше, ніж у Горошові. 
Благо, фантазії не бракує, 
бажання теж, може, й ко-
шти з часом знайдуться. 
За рік побачимо.

Фото 
Ореста ЛИЖЕЧКИ

25  січня. Тривалість дня – 8.55. Схід – 7.43. Захід – 16.38. Іменини святкує Тетяна
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Свято коляди

Обряди

Сталося це наступного дня по старому Новому 
році. І які тільки різдвяні звізди не сяяли різнобарв-
ними кольорами на центральній міській площі, що 
їх спершу пронесли в голові колони святкової ходи, 
яка, до речі, уперше в Чорткові пройшла головною 
вулицею нашого міста до місця дійства. Що не зір-
ка – то справжній витвір мистецтва, і кожна несла 
в собі певний глибинний зміст, в основі якого була 
таїна народження Божого Дитяти. 

Довго ламало собі голову незалежне журі, кому ж від-
дати пальму першості у конкурсі «Спалах різдвяної зір-
ки», в якому взяли участь загальношкільні та дошкільні 
навчальні заклади міста, не один день чаклуючи над 
виготовленням своїх шедеврів. Тож довелося керівни-
цтву міста «на ходу» ухвалювати рішення удвічі збіль-
шити фонд грошової винагороди – до 100 тис. грн., аби 
кожен учасник не залишився без неї. А переможцями 
стали загальноосвітня школа № 7 та дошкільний на-

вчальний заклад № 3 «Веселка», 
відповідно поповнивши свої бю-
джети на 25 тис. грн. кожен. 

А сам різдвяний концерт роз-
почався святковими колядами 
у виконанні хору «Благовіст» 
церкви Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії, з яким 
охоче колядував увесь майдан, 
що майорів шалевими різно-
барвними хустками. Чортківчан 
з новорічно-різвдяними святами 
вітали священнослужителі оо. 
Мар`ян Лемчук та Андрій Левко-
вич, міський голова Володимир 
Шматько. Школи і садочки теж 
продемонстрували свої талан-
ти, підготувавши цікаві різдвяні 
програми з колядками і віншу-
ваннями. На завершення дійства 
на чортківчан чекав сюрприз – 
виступ відомої співачки Софії 

Федини та частих гостей Чорткова, улюбленця місцевої 
публіки – дуету «Писанка» з Буковини. Охочі мали на-
году скуштувати традиційного європейського різдвяно-
го напою – глінтвейну чи зігрітися кавою, придбати 
собі сувеніри на згадку тощо.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У Чорткові Зірка Ясна на весь світ засіяла

Як в Улашківцях Маланку водили
…бачив наш всюдисущий фотокор Орест Лижечка, подолавши численні перепони у вигляді блок-

постів при в`їзді в село й зоставшись при цьому без гривеника в кишені.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Мас-старт 15 км 
(чол.) 
09.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Естафета 4 х 6 км 
(жiн.) 
11.30 Спорт. Тиждень 
11.55 Орегонський путiвник 
12.25 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Iван Драч. Крiзь 
час i слово» 
15.30 Фольк-music 
16.40 Т/с «Анна Пiль» 
17.30 Твiй дiм 2 
17.50 Вiкно до Америки 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
09.30, 12.20, 05.10 
«Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал» 
13.00 Комедiя 
«Джентльмени удачi» 
14.50 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi» 
20.15 Комедiя «Обережно! 
Предки в хатi» 
22.15, 01.10 «Свiт 
навиворiт 8» 
23.20, 02.10 Х/ф «Шерлок 
2: Собаки Баскервiля» 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльми 
06.20, 13.30 «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 Х/ф «Казка про жiнку 
та чоловiка» 
11.10, 12.25 Х/ф 
«Варенька» 
15.15 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.25 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» 
23.40 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Загубленi у часi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 Д/ф «Музей 
волинської iкони» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Мандри» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Зелений БУМ» 
18.45 Д/ф 
«Слово i зiлля» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Вiнтаж» 
20.00, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
22.30 «Чаc 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 Провiнцiйнi 
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Програма телепередач8
24 січня, вівторок 25 січня, середа 26 січня, 23 січня, понеділок

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Х/ф «Брехати, аби 
бути iдеальною» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 Вiйна i мир 
15.30 Свiтло 
16.10 Путiвник прочанина 
16.25 На пам’ять 
16.40, 03.20 Т/с «Анна 
Пiль» 
17.30 Хочу бути 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Восковi крила 
Iкара» 
19.55 Слiдство.Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
02.05 Т/с «Царiвна» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
09.30, 12.20, 05.10 
«Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал» 
12.45 «Хочу у ВIА Гру» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi» 
20.15 Комедiя «Диявол 
носить Прада» 
22.20, 01.15 «Свiт 
навиворiт 8» 
23.25, 02.10 Х/ф «Шерлок 
3: Порожнiй катафалк». (2) 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.30 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльми 
06.20, 14.10 «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» 
11.10, 12.25 Т/с «Райськi 
яблучка» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» (12+) 
23.40 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 
02.15 Док. проект «Вiйна 
всерединi нас. Дiабет» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Сторiнками iсторiї» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
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 «Приходьте у мiй 
свiтлий сад...» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Пiсня вирине з 
душi» 
18.40 Д/ф «Медицина 
Київської Русi» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 «Культура i 

мистецтво» 
08.55, 17.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 «Гал-клiп» 
12.35 Легенди свiтової 
музики. Джо Кокер 
«Краще. Наживо» 
14.00, 01.00 Х/ф «Дрiбка 
перцю» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Соло» 
22.40, 04.00 Х/ф «Закон 
сили» 16+ 
02.30 Легенди свiтової 
музики. Джо Кокер «Краще.
Наживо» 

ICTV
05.30 Дивитись усiм! 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Громадянська 
оборона 
11.05, 17.45 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 
16+ 
12.05, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.35 Х/ф «Динотопiя» 
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Залiзний 
лицар-2» 18+ 
01.25 Х/ф «Залiзний 
лицар» 18+ 
03.20, 04.45 Провокатор 
04.15 Студiя Вашингтон 
04.20 Факти 

СТБ
07.05, 15.50 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Зiркове життя» 
11.10 «Битва екстрасенсiв 
14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-5» 
00.00 «Х-Фактор - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Зона ночi 
04.35, 18.00 Абзац 
05.30, 07.03 Kids Time 
05.32 М/с «Турбо» 
07.05 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.10 Київ вдень та вночi 
11.10 Серця трьох-3 
14.00 Любов на виживання 
19.00 Хто зверху-5 
22.50 Т/с «Гра Престолiв» 
18+ 
01.05 Х/ф «Мушкетер» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 02.10 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 «Секретнi 
матерiали» 
10.55 «Вiдеобiмба» 
15.35 Х/ф «Останнiй 
легiон» 
17.30, 19.25 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Пограбування 
казино» (16+) 
21.50 Х/ф 
«За лiнiєю вогню» (16+) 
23.40 Х/ф «Атака Юрського 
перiоду» (16+) 
01.05 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
01.55 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.ua 
09.00 Україна на смак 
09.30 Х/ф «Повне 
беззаконня» 
11.30, 16.25 На пам’ять 
11.45 Орегонський путiвник 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 Слiдство.Iнфо 
14.00 Д/ф «Рондо для 
лицаря. Вiктор Гресь» 
15.30 Надвечiр’я. Долi 
16.40, 03.20 Т/с «Анна 
Пiль» 
17.30 Школа Мерi Поппiнс 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Борхес. «Українськi 
землi чи ленiнськi 
подарунки» 
19.55 «Схеми» з Н. 
Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
09.30, 12.20, 04.50 
«Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал» 
12.45 «Хочу у ВIА Гру» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi» 
20.15 Комедiя 
«Знову ти». (2) 
22.15, 00.55 «Свiт 
навиворiт 8» 
23.15, 01.50 Х/ф «Шерлок 
3: Ознаки третього» 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.30 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльми 
06.20, 14.10 «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» 
11.10, 12.25 Т/с «Райськi 
яблучка» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» (12+) 
23.40 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 
02.15 Док. проект «Вiйна 
всерединi нас. ГРВI» 
03.00 Х/ф «Бережiть 
жiнок» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Пiсня вирине з 
душi» 
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» 
11.45 «Обереги» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Смакота» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
18.20 «Земляки» 
18.45 Д/ф «Хто гоїв рани 
козакам» 
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 «Соло» 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 

вiстi 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Сад, город, 
квiтник» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Прорама «У фокусi 
Європа» 
12.40 «Слiдство.Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф 
«Страйкер» 
17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.40 Х/ф «Куля» 16+ 

ICTV
06.25 Дивитись усiм! 
07.20 Факти 
07.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.00 Антизомбi 
10.55 Секретний фронт 
11.50, 13.20 Х/ф «Бiла 
iмла» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Куля в лоб» 
16+ 
16.10 Х/ф «Ста трек. 
Вiдплата» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше 
нiж правда 
21.20 Т/с «На трьох» 16+ 
22.20 Свобода слова 
00.25 Х/ф 
«Адреналiн. Висока 
напруга» 18+ 

СТБ
06.40, 15.50 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.45 Х/ф «Маша» 
11.40 Х/ф «Дружина за 
контрактом» 
13.25 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант! Дiти» 
00.50 «Х-Фактор - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.40, 18.00 Абзац 
05.33, 08.10 Kids Time 
05.35 М/с «Турбо» 
07.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.15 Х/ф «Ямакасi або 
новi самураї» 16+ 
10.00 Х/ф «Погоня» 16+ 
12.05 Х/ф «Елiзiум» 16+ 
14.10 Х/ф «Явище» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор 
21.00 Страстi за ревiзором 
00.10 Х/ф «27 весiль» 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Подiї 
09.15, 03.20 Зiрковий 
шлях 
11.00, 04.30 Реальна 
мiстика 
12.00 Х/ф «Подаруй менi 
трохи тепла» 16+ 
13.50, 15.30 Т/с «Жiнки в 
коханнi» 12+ 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «За законами 
воєнного часу» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Смертельнi 
перегони 2» 18+ 
05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 Х/ф «Рейд у 
пустелю» (16+) 
12.40, 19.25 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Таємнi 
агенти» (16+) 
22.05 Х/ф «Хороша 
людина» (18+) 
00.05 Х/ф «Чуваки й 
дракони» (16+) 
02.05 Х/ф 
«Лiсова пiсня» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Ювiлейний концерт 
Вiктора Павлика 
11.15 Д/ф «Свята Софiя. 
У фокусi драми та 
воскресiння» 
11.45 Орегонський путiвник 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.30 Театральнi сезони 
15.55 Спогади 
16.25 Мистецькi iсторiї 
16.40, 03.20 Т/с «Анна 
Пiль» 
17.30 Хто в домi хазяїн? 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
09.30, 05.20 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
12.20 «Хочу у ВIА Гру» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi» 
20.15 Комедiя «Усi в 
захватi вiд Мерi». (2) 
22.30 «Свiт навиворiт 8» 
23.35 Х/ф «Шерлок 
2: Рейхенбахський 
водоспад». (2) 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.25 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльми 
06.20, 14.10 «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» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райськi яблучка» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
23.40 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Вiнтаж» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Влада таланту» 
14.30 «День - як мить» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 Д/ф «Слово i зiлля» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «У пошуках легенд» 
17.25 Реклама. Анонси 
17.30 «Живi сторiнки» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Сторiнками iсторiї» 
18.45 «Просто неба» 
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 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Погляд 
зблизька» 
08.05 «Сад, город, квiтник» 

08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Твiй дiм» 
12.30 Прогграма «Про 
кiно» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Детективи-2» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35, 04.00 Х/ф 
«Диявольський острiв» 

ICTV
05.30 Дивитись усiм! 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
11.05, 13.20 Х/ф «Забiйний 
футбол» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Динотопiя» 
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох» 16+ 
17.45 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.20 Х/ф «Залiзний 
лицар» 18+ 
01.40 Х/ф «Еверлi» 18+ 
03.05, 04.45 Провокатор 
04.10 Служба розшуку 
дiтей 
04.15 Студiя Вашингтон 
04.20 Факти 

СТБ
07.10, 15.50 «Все буде 
добре!» 
09.15 Х/ф «Мрiяти не 
шкiдливо» 
11.10 «Битва екстрасенсiв 
14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-5» 
23.55 «Х-Фактор - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
04.00, 18.00 Абзац 
05.00, 06.40 Kids Time 
05.02 М/с «Турбо» 
06.42 Т/с «Клiнiка» 16+ 
08.50 Київ вдень та вночi 
11.00 Серця трьох-3 
14.00 Хто зверху-5 
19.00 Любов на виживання 
22.50 Т/с «Гра Престолiв» 
18+ 
01.00 Х/ф «Район № 9» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 03.45 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.20, 04.30 Реальна 
мiстика 
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 
02.10 Х/ф «Смертельнi 
перегони 2» 18+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 10.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55, 17.30, 19.25 Д/п 
«Помста природи» 
15.40 Х/ф «Шах i мат» 
(16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Максимальний 
термiн» (16+) 
21.55 Х/ф «Останнiй 
легiон» 
23.50 Х/ф «Апокалiпсис у 
Вегасi» (16+) 
01.15 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
02.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

26 січня. Тривалість дня – 8.57. Схід – 7.42. Захід – 16.39
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.25, 23.35 Вiд першої 
особи 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.00 На слуху 
08.40 Паспорт.ua 
09.00 Бабин Яр. Без права 
на iснування 
09.10 Д/ф «Янгол помсти» 
09.40 Х/ф «Повернення» 
13.15 «Схеми» з Н. 
Седлецькою 
14.00 Д/ф «Примара 
Бабиного Яру» 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 90 рокiв вiд дня 
народження Олекси Тихого 
16.35 Перша студiя 
17.10 Д/ф «Українська 
Гельсiнська спiлка - вектор 
визначено» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.25 Вiйна i мир 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.45 Д/ф «Одного разу 60 
рокiв потому» 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
09.30, 12.20 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
12.45 «Хочу у ВIА Гру» 
14.50, 22.10 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.15 Мелодрама 
«Кохання проти долi» 
20.15 «Вечiрнiй Київ» 
00.05 Комедiя «Службовий 
роман» 

ІНТЕР
05.00, 20.00 «Подробицi» 
06.00 Мультфiльми 
06.20, 14.10 «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» 
11.10 Т/с «Райськi 
яблучка» 
12.25 Т/с «Райськi 
яблучка». Заключна 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Трест, який 
лопнув» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Земляки» 
10.35 «Зелений БУМ» 
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» 
15.15, 21.15 «Думки 
вголос» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
17.35 «Музей родини 
Косачiв» 
18.20 «Невигаданi iсторiї» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдство.Iнфо» 
08.00 «Євромакс» 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 «Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Загублений свiт» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
20.55 «Професiйно про 
красу» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Темний бiк 
життя» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Iнсайдер 
11.00, 17.45 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 
16+ 
12.00, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Геракл. 
Вiдродження легенди» 16+ 
15.20, 16.20 Т/с «На трьох» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.45 Х/ф «Пункт 
призначення-4» 18+ 

СТБ
06.30 «Зiркове життя» 
08.30 Х/ф «На мосту» 
10.35 Х/ф «Особисте життя 
лiкаря Селiванової» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-5» 
23.50 «Х-Фактор - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.45, 18.00 Абзац 
05.40, 07.00 Kids Time 
05.42 М/с «Турбо» 
07.02 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.40 Київ вдень та вночi 
11.40 Вiд пацанки до 
панянки 
19.00 Хто зверху-5 
22.50 Т/с «Гра Престолiв» 
18+ 
01.00 Х/ф «Явище» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 05.30 Зiрковий шлях 
11.20, 04.00 Реальна 
мiстика 
13.20, 15.30, 21.00, 23.30 
Т/с «За законами воєнного 
часу» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55, 17.30 Д/п «Помста 
природи» 
10.55 «Супероблом.UA.» 
15.45 Х/ф «Чорна буря» 
(16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.25 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Вiдплата» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Чорний 
янгол» (16+) 
23.00 Прем’єра! «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.20 «Секретнi 
матерiали» 
02.15 Х/ф «Чорна долина» 

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 
09.00 М/с «Книга джунглiв» 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.20 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.10 Х/ф «Марко Поло» 
15.35 Книга.ua 
16.00 Український корт 
16.40 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.50 Чоловiчий клуб 
18.30 Х/ф «Останнiй 
танець Кармен» 
20.00 Баклани на Балкани 
21.00 Новини 
21.30 Д/ф «Жива ватра» 
22.20 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом» 
22.45 Мегалот 
23.00 Свiт on-line 
23.25, 23.50 Золотий гусак 

1+1
07.05, 19.30 «ТСН» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 23.10 «Свiтське 
життя» 
11.00 Мелодрама 
«Чоловiча iнтуїцiя» 
13.05 «Голос країни 7» 
15.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.30 Комедiя 
«Недотурканi» (2) 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
00.10 Трилер «Областi 
темряви» (2) 
02.05 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.50 Мультфiльми 
07.40 Х/ф «За сiрниками» 
09.00 Х/ф «Самогонники» 
09.20 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос» 
09.30 Док. проект «Леонiд 
Гайдай. Незвичайний 
крос» 
10.20 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» 
12.15 Т/с «Гордiїв вузол» 
(16+) 
15.50, 20.30 Т/с 
«Серафима Прекрасна» 
20.00 «Подробицi» 
22.30 Х/ф «Нiч закритих 
дверей» (16+) 
00.25 Х/ф «Харвi Мiлк» 
(16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Назбиране» 
11.15 «Думки вголос» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.00 «Arte, viva!» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Так було...» 
17.15 «Невигаданi iсторiї» 
18.00 «Театральнi сезони» 
18.45 Д/ф «Унiверситети 
милосердя» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 «Сад, город, квiтник» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
06.45, 09.15 Ранковий 
фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Снiговики» 
08.55, 19.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 

10.00 «Слiдство. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа домашнього 
комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Той, що 
бiжить по льоду» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Навколо свiту за 80 днiв» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
18.50 «Професiйно про 
красу» 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Легенди свiтової 
музики.Френк Сiнатра 
спiває з друзями 
21.00 «Соло» 
22.00 Х/ф «Прибуття» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.55 Краще не повторюй! 
08.55 Я зняв! Прем’єра 
10.45 Х/ф «Гудзонський 
яструб» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Брати Грiмм» 
16+ 
15.00 Х/ф «Геракл. 
Вiдродження легенди» 16+ 
16.45 Х/ф «Людина 
листопада» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Iлюзiя обману» 
16+ 
22.05 Х/ф «Хранителi» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Україна має 
талант!-5» 
17.05 Х/ф «Мама 
напрокат» 
19.00 Х/ф «Вiтер в 
обличчя» 
23.00 Х/ф «Лабiринти 
кохання» 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.02 Половинки - 2 
08.50 Ревiзор 
12.45 Страстi за ревiзором 
16.00 М/ф «Реальна бiлка» 
17.40 М/ф «Панда Кунг-Фу 
- 2» 
19.20 Х/ф «13-й район» 
16+ 
21.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+ 
23.00 Х/ф «Вовк з Уолл-
Стрiт» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 
Подiї 
07.10 Зiрковий шлях 
09.10 Т/с «Будинок без 
виходу» 
13.00, 15.20 Т/с 
«Понаїхали тут» 16+ 
17.00, 19.40 Т/с «Право на 
кохання» 
21.30 Х/ф «Прикмета на 
щастя» 
23.30 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
10.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
12.00 «Top Gear» 
13.05 Х/ф «Чорна буря» (16+) 
14.50 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» (16+) 
16.35 Х/ф «10 000 днiв» (16+) 
18.15 Х/ф «Чорна кобра» (16+) 
20.00 Х/ф «Залишенi» (16+) 
22.05 Х/ф «Каральний 
загiн» (18+) 
00.00 Х/ф «Пулбой: 
Тамуючи лють» (16+) 
01.40 «Секретнi 
матерiали» 
02.30 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.05 Тепло.ua 
07.20, 23.30 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Д/ф «Герої 
України. Крути. Перша 
незалежнiсть» 
10.10 Д/ф «Українська 
революцiя» 
11.30 Спогади 
12.00 Театральнi сезони 
12.30 Х/ф «Десять 
заповiдей» 
15.50 Твiй дiм 2 
16.15 Т/с «Епоха честi» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
21.55 Д/ф «Легенди тофу» 
23.00 Свiт on-line 
23.20 Територiя закону 

1+1
07.00 «Українськi сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
10.05 «ТСН» 
11.00 «Свiт навиворiт 8» 
16.00 Комедiя «Службовий 
роман» 
19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
23.15, 01.50 Драма «За 
взаємною згодою». (2) 
01.10 «Аргумент Кiно» 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Подробицi» 
07.00 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Нiч закритих 
дверей» (16+) 
13.50 Т/с «Серафима 
Прекрасна» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Т/с «Гордiїв вузол» 
(16+) 
01.25 Х/ф «Капiтан 
«Пiлiгрима» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.15 «Театральнi сезони» 
11.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
14.00 Д/ф «Крути» 
14.15 Д/ф «Унiверситети 
милосердя» 
14.30 «Поклик таланту» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Абетка здоров’я» 
17.30 «До дня пам’ятi 
героїв Крут» 
18.00 «Як це?» 
18.30 «Азбука смаку» 
18.50 «Тиждень. Крок за 
кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Снiговики» 
07.30 «Про кiно» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Навколо свiту за 80 днiв» 

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Сiльський 
календар» 
14.30 Формула здоров’я 
15.30 «Слiд» 
16.00 Легенди свiтової 
музики 
16.55, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 «Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Мiсiя» 16+ 
23.45 Час-тайм 
01.00 Легенди свiтової 
музики. Френк Сiнатра 
спiває з друзями 

ICTV
06.10, 08.00 Великi 
авантюристи 
08.55 Не дай себе 
обдурити! 
10.40, 13.00 Стоп-5 
12.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Хранителi» 16+ 
16.40 Х/ф «Iлюзiя обману» 
16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Годзила» 
21.50 Х/ф «Згадати все!» 
16+ 
23.55 Х/ф «Нiндзя: Тiнь 
сльози» 18+ 
01.40 Т/с «Код 
Костянтина» 16+ 

СТБ
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 «Україна має 
талант!-5» 
15.00 Х/ф «Вiтер в 
обличчя» 
19.00, 00.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.55 Х/ф «Мама 
напрокат» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 Kids Time 
06.02 М/с «Турбо» 
06.40 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
07.42 Т/с «Одного разу в 
казцi» 
12.00 Х/ф «Останнiй 
кiногерой» 16+ 
14.50 М/ф «Панда Кунг-Фу 
- 2» 
16.30 Х/ф «13-й район» 
16+ 
18.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+ 
20.00 Х/ф «Хiтмен» 16+ 
22.00 Х/ф «Механiк» 18+ 
23.50 Х/ф «12 раундiв» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.40 Зiрковий шлях 
09.20 Т/с «Понаїхали тут» 
16+ 
13.00 Т/с «Право на 
кохання» 
16.50, 20.00 Т/с «Я поруч» 
16+ 
19.00, 05.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.25 Т/с «Будинок без 
виходу» 
01.10 Т/с «Райське мiсце» 16+ 

2+2
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
11.00 Д/п «Помста 
природи» 
14.35 Х/ф «10 000 днiв» (16+) 
16.15 Х/ф «Залишенi» (16+) 
18.20 Х/ф «Старскi та Гатч» 
20.15 Х/ф «Обман» (16+) 
22.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Чорний 
янгол» (16+) 
23.50 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваша цілеспрямованість 

та сила волі гарантують не-
минучий успіх. Завдяки своїй 
працездатності ви можете 
досягтися небувалих висот. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам буде необхідно ре-

тельно виконувати профе-
сійні обов’язки, долаючи 
таємний опір деяких своїх 
колег. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вам доведеться врівно-

важувати деякі риси свого 
характеру, щоб добитися на-
мічених цілей і не повторити 
помилок недавнього мину-
лого. 

РАК (22.06-23.07)
На вас можуть очікувати 

нові знайомства та цікаві зу-
стрічі. Будьте про всяк випадок 
готові до того, щоб поміняти ро-

боту і коло спілкування. 
ЛЕВ (24.07-23.08)

Вам доведеться зайняти-
ся вирішенням старих про-
блем і завершенням старих 
справ. Будьте обережні, на 
вас може підстерігати до-
бре замаскований обман. 

ДІВА (24.08-23.09)
На роботі, які б зусилля 

ви не прикладали, істотних 
змін не передбачається. Ви 

можете успішно розв’язати 
проблеми з житлом. Можете 
сміливо розраховувати на 
допомогу друзів або рідних. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Удача може виявитися на 

вашій стороні, але нині вона 
буде до незмоги полохлива. 
Вам необхідно реалістично 
подивитися на речі і не об-
манювати себе даремними 
надіями.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Не поспішайте і не рвіть-

ся починати щось нове, по-
старайтеся не форсувати 
події. Вам дадуть зрозуміти, 
що вас цінують і на вас роз-
раховують.   

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Впоратися з серйозними 

завданнями вам допоможе 
творчий потенціал, особли-
во, якщо ви не посороми-

теся його виявити. Велику 
роль зіграє інтуїція. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Постарайтеся уникати 

тісного контакту з началь-
ством, офіційними особа-
ми, людьми старшого віку і 
взагалі з будь-якими струк-
турами влади. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Настійно рекомендуєть-

ся виявити якомога більшу 

практичність у всіх галу-
зях. Доля може дати вам 
шанс розв’язати багато 
проблем. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вас можуть спантеличи-

ти і навіть засмутити про-
блеми в професійній сфері. 
Доведеться вживати рішу-
чих заходів, у тому числі й 
тих, які вам не надто подо-
баються. 

11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 «Формула здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Золотошукачi» 
15.45, 20.25 «Добрi 
традицiї» 
17.30 «Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 «Слiдство.Iнфо» 
20.30 «Євромакс» 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «Новокаїн» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний 
фронт 
11.05, 17.40 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 
16+ 
12.00, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.30 Х/ф «Динотопiя» 
15.05, 16.20, 21.20 Т/с «На 
трьох» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.20 Х/ф «Пункт 
призначення» 16+ 

СТБ
07.15, 15.50 «Все буде 
добре!» 
09.25 «Зiркове 
життя» 
11.20 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-5» 
00.05 «Х-Фактор - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.30, 18.00 Абзац 
05.23, 07.00 Kids Time 
05.25 М/с «Турбо» 
07.02 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.10 Київ вдень та вночi 
11.10 Серця трьох-3 
14.00 Хто зверху-5 
19.00 Любов на виживання 
22.40 Т/с «Гра Престолiв» 
18+ 
00.50 Х/ф «27 весiль» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 
16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий 
шлях 
11.20 Реальна 
мiстика 
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
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, 10.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 Д/п «Зброя» 
15.40 Х/ф «За лiнiєю 
вогню» (16+) 
17.30, 19.25 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Атака Юрського 
перiоду» (16+) 
21.40 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Вiдплата» 
(16+) 
23.30 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» (16+) 
01.15 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
02.05 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 
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Радить лікар

Для гіперто-
ніків настоян-
ка з горіхової 
ш к а р а л у п и 
могла б ста-
ти відмінним 
профілактич-
ним засобом, 
що нормалі-
зує тиск. Тим 
більше, що 
приготувати 
таку настоян-
ку зовсім не 
складно: для 

початку потрібно з’їсти 15 волоських горіхів, тіль-
ки шкаралупу, звісно, залишити. Відтак ретельно 
вимити і висушити. Викладаємо її у скляний або 
емальований посуд, заливаємо пляшкою горілки і 
ставимо в сухе тепле місце на два тижні. Внаслідок 
такого процесу отримуємо добрі ліки: ця речови-
на, потрапляючи в кров, здатна розсмоктувати й 
виводити з кровоносної системи тромби. Цей ліку-
вальний засіб з успіхом застосовується в лікуванні 
бронхів.

У давнину шкаралупу волоських горіхів люди спа-
лювали. Зола, яка при цьому утворювалася, активно 

використовувалась ними для зцілення від виразко-
вих хвороб. Для отримання позитивного результату 
цю золу змішували з вином та рослинним маслом. 
Сьогодні горіхову шкаралупу в подібному вигляді 
можна застосовувати для знезараження води замість 
активованого вугілля. Ця зола набагато ефективні-
ше за вугілля справляється з очищенням води від 
радіації. Таку корисну властивість шкаралупи во-
лоських горіхів люди використовують так само для 
виведення з організму продуктів радіації.

Процес приготування обеззаражувального складу 
досить простий. Шкаралупу горіха можна спалити 
в домашніх умовах в звичайній каструлі: подрібніть 
сировину до стану крихти і відправте на вогонь в 
будь-якому посуді. При спалюванні утворювати-
меться дим, в цей момент потрібно починати актив-
но перемішувати вміст (вже мало що нагадує горіхо-
ву шкаралупу) протягом 15 хвилин. Потім вуглинки 
треба остудити і перетерти в порошок (можна ско-
ристатися звичайною кухонною ступкою). 

Ви здивуєтеся, але шкаралупа волоських горіхів 
може допомогти жінці позбутися небажаної рос-
линності на тілі. Цим рецептом користувалися ще 
наші прабабусі: варто змішати золу горіхової шка-
ралупи з невеликою кількістю води до утворення 
кашки і намащувати цією сумішшю ділянки шкіри, 
покриті волоссям.

Отож, яловичий язик вагою приблизно в один 
кілограм відварюємо в підсоленій воді. Відтак нарі-
заємо плястерками напоперек. Тим часом маринує-
мо цибулю: її, нарізану кружальцями, присолюємо, 
щоби зм`якла. Вимішуємо цибулю зі шматочками 
язика і додаємо столову ложку оцту. Перчимо до 
смаку.

От вам і все: добрий салат – готовий! Легко й 
просто. Такою смакотою неодмінно здивуєте своїх 
гостей. Смачного!

У «Коморі» ґаздували 
Анна БЛАЖЕНКО, Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

Якщо ви насолоджувались лісовою (тобто при-
родною, а не штучною) ялинкою, скоріш за все ціл-
ковито вам цього не уникнути. Та все ж спробуймо. 
Маститі «специ» навчають, що деревце після того, 
як з нього знято всі прикраси, слід покласти на бік 
на підлогу, заздалегідь встелену якимось простирад-
лом чи покривалом. І – щільно огорнути стовбур, 
притиснувши до нього гілки. Відтак винести з при-
міщення, от і все.

Яка наступна доля ялинки, що вже відслужила 
своє? У кращому випадку – бути утилізованою, тоб-
то подрібненою для наступного спалювання в твер-
допаливних котлах. Але й інші, котрі не дістануться 
такої можливості, можуть ще послужити нам з вами. 
Як? Подрібнивши ялинку на маленькі шматочки, її 
можна використати для мульчування (вкривання по-
верхні ґрунту для захисту від пересихання та пере-
грівання). Далі. Ялинкова хвоя має косметичні влас-
тивості: додавши у ванну всього лиш 50 грамів її, ви 

не тільки покращите 
нервову систему та 
отримаєте насолоду 
від заспокійливо-роз-
слаблюючого ефек-
ту, а й переконаєте-
ся в омолоджуючих 
властивостях. З хвої 
можна приготувати 
корисний чай. Для 
цього варто взяти 1 
ст. ложку подрібненої 
ялинової хвої і зали-
ти її однією склян-
кою окропу. Після цього прокип’ятити 20 хвилин, 
процідити, дати охолонути, додати мед за смаком і 
пити маленькими ковтками по склянці двічі на день. 
Такий чай стане у нагоді при простудних захворю-
ваннях. Він також пом’якшує кашель.

Сезон захворюваності на грип та ГРВІ розпо-
чався із 3-го жовтня 2016 року і продовжиться до 
середини травня цього року. На часі – 4-й тиж-
день епідсезону і кількість хворих по Україні, на 
жаль, зростає. При пороговому значенні 150 (на 
100 тис. населення) по Чортківському району по-
казник становить – 220.

У цьому епідсезоні захворюваність на грип та 
ГРВІ носить хвилеподібний характер: підйоми чер-
гуються зі спадами.

В Україні в епідсезон 2016-2017 рр. циркулюють 
три штами вірусу грипу: Гонконгський (H3N2), 
Каліфорнійський (H1N1) та типу В (Брисбен).

Більшість із нас (ще з 2009 р.) знайомі з калі-
форнійським вірусом (H1N1), так званим «свиня-
чим грипом», тому він у цей епідсезон не страш-
ний, бо вже є імунітет. Найбільш небезпечним для 
населення України є Гонконгський штам вірусу 
(H3N2), відносно новий та досить небезпечний. 
Він циркулював на території України ще 50 років 
тому. В 1968-1969 рр. саме цей штам вірусу спричи-
нив епідемію; тому люди старшого покоління ма-
ють до нього імунітет, а молодші 50-ти років – ні. 

Прояви інфекції такі ж, як і при зараженні ін-
шими типами вірусу грипу. Відмінність полягає в 
тому, що спостерігається підвищена тенденція до 
розладів кишківника. Отже, пригадаємо основні 
симптоми вказаного грипу: підвищення темпера-
тури тіла до 39° С і вище; сильний головний біль, 
загальна слабкість, головокружіння, почервоніння 
очей; блювота й діарея; ломота в суглобах, м’язах. 

Для даного типу вірусу характерним є частий 
розвиток ускладнень – бронхів, пневмоній, заго-
стрення хронічних захворювань.

– Найбільший ефект від противірусних засобів 
при грипі має місце при їх призначенні в перші 48 
годин від початку захворювання.

– Лікування слід починати навіть після 48 годин 
від появи перших клінічних проявів, якщо хвороба 
проходить у тяжкій формі чи стан пацієнта погір-
шується.

– У дітей та підлітків (до 18-ти років) із підтвер-
дженою або підозрюваною інфекцією вірусу грипу, 
а також у дорослих із підозрою на інфікування ві-
русом грипу не слід розпочинати лікування пре-
паратами, що містять саліцилову кислоту – через 
ризик виникнення синдрому Рея (енцефалопатія і 
гостра жирова дистрофія печінки з гострим розви-
тком печінкової недостатності) та тяжкого перебігу 
захворювання.

Показання до госпіталізації:
1. Діти перших двох років життя з гострими рес-

піраторними проявами та температурою тіла 38,5° 
С та вище.

2. Діти старше двох років життя з гострими рес-
піраторними проявами та температурою тіла 39°С 
та вище.

3. Дорослі пацієнти з груп ризику із гострими 
респіраторними проявами та температурою тіла 38° 
С та вище.

4. Грипоподібне захворювання у дорослих і ді-
тей, що супроводжується: синюшністю; задухою; 
фізикальними змінами в легенях; геморагічними 
проявами: геморагічний висип, кровохаркання; ба-
гаторазовим блюванням та діареєю; брадикардією в 
порівнянні з віковою нормою або іншою аритмією;  
гіпотензією на 30 відсотків нижче артеріального 
тиску в порівнянні з віковою нормою; порушен-
ням свідомості, судомами, надмірним збудженням 
чи вираженою млявістю.

5. Вагітні з проявами респіраторної інфекції. 
6. Особи, які належать до груп ризику, із серед-

ньо-тяжкими та тяжкими формами захворювання. 
Слід зауважити, вакцинуватися від грипу ніко-

ли не пізно. Імунітет виробляється протягом 2-х 
тижнів. Бажаючі застерегтися від інфекції вакци-
нацією можуть самостійно придбати вакцину в ап-
теках м. Чортків. Для цього необхідно звернутися 
до сімейного лікаря, котрий в свою чергу забез-
печить вас термоконтейнером для перенесення ме-
дичного препарату з аптеки в лікувальний заклад. 
Обов’язково при цьому збережіть чек із вказаним 
точним часом придбання вакцини. 

Пам’ятайте, профілактика захворювань – ефек-
тивніша та дешевша, ніж їх лікування.

Світлана ГРАБОВЕЦЬКА, 
заступник головного лікаря Чортківського 

КРЦ ПММСД

І знову про грип! 

Ради-поради

Ялинка відслужила? Та ні!
Друзі, ось вже й Іван-предтеча загостив до нас, аби «взяти всі свята на плечі» й попрощатися 

майже-майже на рік. Трішки сумно, та що поробиш?
Настає пора прощання зі символом новорічно-різдвяних свят – ялинкою. Як же вміло прибрати 

її, не зоставивши собі «задоволення» принаймні до літа час від часу, прибираючи квартиру, то тут, 
то там знаходити хвойні голочки?

Травник

Міцний горішок – і 1, і 2, і 3, і 4…
Ні-ні, мова – зовсім не про популярний голлівудський фільм. І навіть не про казкові три горішки 

для Попелюшки з однойменного чеського улюбленого фільму дітвори. Йдеться про користь звичайної 
горіхової шкаралупи, яка містить в собі масу важливих для внутрішніх органів людини та системи 
кровопостачання елементів. Викидаючи у відро для сміття розколоту шкаралупу, ми позбавляємо 
себе певної частки речовин, які могли б допомогти людині впоратися з очищенням кровоносних 
судин, попереджаючи тим самим утворення тромбозу.

Рецепти

Маринований язик
Вам знайоме таке словосполучення? Ні? Тоді скоріш запозичуйте новинку. Бо, хоча й цикл 

новорічно-різдвяних свят, іменованих в народі виразно – «від Романа до Йордана», вже подолано, 
сподіваємось, в кожній господі гніздиться ціла низка власне своїх свят – іменин, уродин, заручин та 
хрестин тощо. Тому й рецепти смачних страв ще й як згодяться! Ось таких, як від нашої читачки 
Лесі КОНЦОГРАДИ зі с. Ромашівка.
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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.

 2-кімнатна квартира в центрі Чортко-
ва, по вул. Шевченка, 8. Квартира – на 
2-му поверсі 2-поверхового австрійського 
будинку, з грубими цегляними стінами. 
Загальна площа – 40 кв. м, висота примі-
щень – 3,33 м. Є кухня, коридор, туалет, 
дві прохідні кімнати, невеликий балкон, 
холодна вода, газове опалення, лічильник 
на газ, встановлено два пластикові вікна. 
Зроблено косметичний ремонт, відремон-
товано дах, нові сходи на другий поверх. 
Можливе використання під комерційну ді-
яльність. Ціна помірна, договірна. 

Тел.: 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.

квартири

інше
двотаврову балку висотою – 18-20 см,  

довжиною – 6 метрів.
 Тел.: 096-265-12-45, 
099-632-55-25.

Вважати недійсним:

 у магазин побутової хімії, косметики 
та парфумерії запрошуються продавці-
консультанти. 

Тел: 050-474-31-11 (Ірина).

гараж в кооперативі «Автолюбитель».
Тел. 098-584-15-56.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Вільховець, 10, площею 74 кв.м. Є зе-
мельна ділянка 0,48 га. Ціна договірна. 
Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56

атестат про повну загальну середню 
освіту серії ТЕ за № 37881504, виданий 
Чортківською ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 29 
травня 2010 року на ім’я: МАКСИМИ-
ШИН Ірина Петрівна.

Подяка
Парафіяни церкви Андрія Первозван-

ного с. Біла (масив Золотарка) щиро-
сердечно висловлюють подяку вель-
мишановному директору ПАП «Дзвін» 
п. Василю Степановичу Градовому за 
надану посильну допомогу на побудову 
каплички. Бажаємо йому та його сім’ї 
щастя, здоров’я, мирного неба над го-
ловою. Нехай Матінка Божа їх охоро-
няє, а Ісус Христос здоров’я посилає на 
многії і благії літа.

Пам’яті Петра БАРАНИКА.
От і проминуло вже 40 днів, 

як відійшов у вічність 
Петро Максимович – 
дорога нам людина.

Але для дружини 
і близьких ти, рід-
ний, постійно по-
руч. Сльози ллють-
ся… Та молитва 
рятує. Мусимо 
змиритися з утра-
тою доброї, близь-
кої нам людини. 
«Бо наскільки небо 
вище за землю, на-
стільки вищі доро-
ги Мої за ваші до-

роги, а думки Мої – за ваші думки»  
(з книги Пророка Ісаї).

Нехай сум стане світлим. «На міс-
це тернини зросте кипарис, а замість 
кропиви – появиться мирт».

Так говорить Господь. НЕ ЗАБУ-
ВАЙМО.

До уваги пасажирів!
У зв’язку з різким підвищенням роз-

міру мінімальної заробітної плати, рос-
том цін на паливо-мастильні матеріали, 
запасні частини, керуючись Постано-
вою КМ України № 240 від 25 березня 
2015 р., ТОВ «Чортківське АТП 16142» з 
20 січня 2017 року вводить нові тарифні 
ставки (грн./пас.км.) на проїзд в при-
міському, міжміському внутріобласному 
та міжобласному сполученні в розмірі 
0,60 грн.

До ставки тарифу не включено пода-
ток на додану вартість та страховий збір.

Один із керівників Чортківського 
міськрайонного відділу державної вико-
навчої служби Головного Територіаль-
ного управління юстиції у Тернопіль-
ській області попався на хабарі у розмірі 
30000 гривень.  

Здирник вимагав у місцевого меш-
канця, як повідомляють правоохоронці, 
вищевказану суму грошей за закриття 
виконавчого провадження щодо приму-
сового стягнення з того боргу в розмірі 
близько 60 тисяч гривень. 

Працівники СБУ затримали хабарни-
ка в робочому кабінеті акурат у момент 
передачі неправомірної вигоди. 

Відкрито кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу 
України. Тривають слідчо-оперативні 
дії для встановлення інших можливих 
фактів отримання хабарів зловмисни-
ком.

За інформацією Інтернет-сайту 
прес-центру СБ України

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні 

трансферти згідно з додатком № 3 до цього 
рішення.

5. Затвердити в складі видатків районного 
бюджету кошти на реалізацію місцевих (регі-
ональних) програм у сумі 497 000 грн. згідно з 
додатком № 4 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд 
районного бюджету у сумі 400 000 гривень. 

7. Здійснювати розрахунок обсягу видат-
ків районного бюджету на 2017 рік за про-
грамно-цільовим методом формування ра-
йонного бюджету.

8. Установити, що обсяг іншої субвенції 
на дошкільні заклади освіти визначається за 
формулою:

Σ = К1 * Σ1 + К2 * Σ2 + К3 * Σ3 + Σ4 , де
Σ1 – уточнений план видатків на заробітну 

плату на 2016 рік;
К1 – коефіцієнт зростання, який складає 1,4;
Σ2 – уточнений план на оплату енергоносіїв 

на 2016 рік;
К2 – коефіцієнт зростання, який складає 

1,1095;
Σ3 – уточнений план на продукти харчуван-

ня на 2016 рік;
К3 – коефіцієнт зростання, який складає 

1,2;
Σ4 – інші видатки, які становлять 7,0 тис. 

грн. на 1 дошкільний заклад.
9. Установити, що обсяг іншої субвенції на 

клубні заклади та сільський музей визнача-
ється за формулою:

Σ = К1 * Σ1 + К2 * Σ2 + Σ3 , де
Σ1 – уточнений план видатків на заробітну 

плату і нарахування на 2016 рік;
К1 – коефіцієнт зростання, який складає 1,4;
Σ2 – уточнений план на оплату енергоносіїв 

на 2016 рік;
К2 – коефіцієнт зростання, який складає 

1,1095;
Σ3 – інші видатки, які становлять 0,5 тис. 

грн. на 1 установу.
10. Затвердити перелік захищених статей  

видатків загального фонду районного бюдже-
ту на 2017 рік за їх економічною  структурою: 
оплата праці працівників бюджетних установ, 
нарахування на заробітну плату, придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріа-
лів, забезпечення продуктами харчування, 
оплата комунальних послуг та енергоносі-
їв, поточні трансферти населенню, поточні 
трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджет-
ного кодексу України надати право фінансо-
вому управлінню районної державної адмі-
ністрації отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових 

розривів районного бюджету, пов’язаних із за-
безпеченням захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бюджетного періо-
ду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахуван-
ня відсотків за користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням до кінця поточ-
ного бюджетного періоду.

12. Надати право районній державній ад-
міністрації здійснювати протягом 2017 року 
розподіл додаткових обсягів та перерозподіл 
затверджених обсягів субвенцій з Державного 
бюджету України районному бюджету з на-
ступним затвердженням районною радою.

13. Розпорядникам коштів місцевих бюдже-
тів забезпечити в першочерговому порядку 
потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встанов-
лених законодавством України умов оплати 
праці та розміру мінімальної заробітної плати; 
на проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними установами, 
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджет-
ної установи, виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань.

14. Установити, що керівники бюджетних 
установ утримують чисельність працівників 
та здійснюють фактичні видатки на заробіт-
ну плату (грошове забезпечення), включаю-
чи видатки на премії та інші види заохочень 
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 
межах фонду заробітної плати (грошового за-
безпечення), затвердженого для бюджетних 
установ у кошторисах або планах викорис-
тання бюджетних коштів.

15. Установити, що у загальному фонді ра-
йонного бюджету на 2017 рік до доходів нале-
жать надходження, визначені ст. 64 Бюджет-
ного кодексу України. 

16. Установити, що джерелами формування 
спеціального фонду районного бюджету України 
на 2017 рік у частині доходів є надходження, ви-
значені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що джерелами формуван-
ня спеціального фонду районного бюджету 
України на 2017 рік у частині кредитування є 
надходження, визначені п. 10 ст. 69 Бюджет-
ного кодексу України.

18. Додатки №№ 1-4 до цього рішення є 
його невід’ємною частиною. (З додатками 
можна ознайомитися на сайті Чортківської ра-
йонної ради).

19. Контроль за виконанням даного рішен-
ня покласти на постійну комісію Чортківської 
районної ради з питань бюджету.

Голова  районної ради                                                           
В.ШЕПЕТА

Документ
Хабар

Впіймали 
«на гарячому»

Оголошення

Компанія ТзОВ 
«Радехівський цу-
кор» проводить 
безкоштовне від-
вантаження сиро-
го жому в:

– Збаразькому 
підрозділі (Терно-
пільська обл., Зба-
разький р-н, м. Зба-

раж, майдан Кармелюка, 1);
– Хоростківському підрозділі (Терно-

пільська обл., Гусятинський р-н, вул. За-
водська, 1);

– Чортківському підрозділі (Тернопіль-
ська обл. Чортківський р-н, смт Завод-
ське, вул. І.Франка, 1).

Відвантаження відбувається кожного 
вівторка та четверга, з 8-ї до 16-ї год.

потрібно на роботу

Моєму другові у соціальній мережі 
Вконтакте хакери зламали сторін-
ку та розіслали спам по найближчих 
його друзях і родичах.

Ось що написали, ще й неграмотно: 
«маму в госпіталь забрали. потрібно їй 
на мобільний гривень 20-30 кинуть я за-
раз не можу. Ти можеш? я тобі завтра 
віддам». 

Шановні жителі Чортківщини й об-
ласті, не реагуйте на такі повідомлен-
ня! В скрутний час у нашій країні за-
раз гривня нестабільна, тому шахраї 
активізуються. Багато випадків було й 
у Тернополі, де люди похилого віку від-
давали гроші так званій «поліції», що 
вимагала викуп за внука. 

Не ведіться на таке! Якщо ж вас ошу-
кали і ви стали жертвою шахраїв, то не 
зволікайте, звертайтесь до поліції!

Максим ОГОРОДНИК,
с. Шманьківці

Інтернет-шахраї

Таке ж може 
статися з будь-ким…

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
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Програма Служби 
безпеки України 

«На тебе чекають вдома!»

Служба безпеки України реалізовує 
програму повернення на підконтроль-
ну територію України громадян, які до-
бровільно відмовилися від участі в т. зв. 
«ДНР/ЛНР». Програма розповсюджуєть-
ся на осіб, які:

– готові добровільно відмовитися 
від подальшої участі у терористичній 
діяльності та співпрацювати з право-
охоронними органами України;

– не брали участі у вбивствах, ка-
туваннях, зґвалтуваннях та інших 
тяжких злочинах;

– мають щире бажання виправити 

власні помилки чесною працею на благо 
України.

Підстави для звільнення від кримі-
нальної відповідальності для учасни-
ків терористичних формувань т. зв. 
«ДНР/ЛНР» передбачені в межах чин-
ного законодавства України.

Станом на сьогоднішній день че-
рез добровільну відмову від участі в 
незаконних збройних формуваннях, 
щире каяття та співпрацю з правоо-
хоронними органами 100 осіб успіш-
но повернулись до мирного життя. 20 
осіб українськими судами звільнено 
від кримінальної відповідальності. 
На даний час проводиться робота з 
більш ніж 200 особами, які виявили 
бажання повернутися до своїх родин 
та домівок.

Телефон довіри: 073-042-0602, 
050-831-2622

Сайт: dorogamira.org.ua 
Електронна поштова скринька 

для повідомлень: 
doroga.mira.sbu@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/
dorogamira

Вконтакте: vk.com/id349899979, 
vk.com/club114752178
Однокласники: ok.ru/

profile/587847796500.
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17 січня нашому чудовому хлопчику 
Іванку ОКУЛЯНЦІ

 зі с. Милівці виповнилося 5 рочків.
Вітаємо його з 

Днем народження 
і хочемо побажати 
всього найкращого.

В цей день 
  лише для Тебе
Сміється сонце 
             з неба
І ніжно пахнуть 
                 квіти,  
Його теплом 

                             зігріті.
І дятел привітання
Відстукав на світанні.
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко.
А котик походжає,
Тобі добра бажає.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангелики радість 
            на крилах несуть.
Хай Матінка Божа 
            від зла захищає,
Христос хай здоров’я Тобі посилає.

З любов’ю – тато Олег, 
мама Наталя, братчик 

Віталик, бабуся Євгенія та 
Марія, дідусь Мар’ян і вся 

родина.

Дирекція Чортківської РК ДЮСШ, 
трудовий колектив, учні та батьки щиро 
вітають майстра спорту з настільного 
тенісу, багаторічного тренера школи 

з настільного тенісу – 
Йосипа Васильовича ЦЬОМКА 

із сімдесятиріччям з Дня народження. 
Йосип Васильович 

Цьомко – майстер 
спорту СРСР, який 
виступав у чемпіонатах 
України, Радянсько-
го Союзу, турнірах за 
команду майстрів м. 
Львів «Локомотив». 

Тренер збірної об-
ласті, його вихован-
ці займали перші та 
призові місця, пе-
реможці всеукраїнських, всесоюзних, 
міжнародних змагань. Серед кращих 
КМС – Юрій Музика, Наталія Данилко, 
Олександр Іванців, Владислав Клим, Те-
тяна Брунарська, Світлана Гречківська, 
Марія Хозяїнова, Тетяна Данилко, Олек-
сандр Гершман, Микола Зимак, Роман 
Бедрій, Людмила Скакун, Степан Білий, 
Богдан Грицьків, Наталія Криворук.

Йосип Васильович Цьомко – суддя 
Національної категорії, судив чем-
піонати України, фінали Радянсько-

го Союзу у містах Москва, 
Вільнюс, Баку, Оренбург, Ір-
кутськ.

23 січня святкуватиме своє 60-річчя 
дорога нам людина –

Іван Володимирович САРАХМАН.
Вітаєм татуся 
із роками, що 
прожив Ти щедро 
           й плідно.
Ти усім ділився 
з нами, не жалів 
 нічого, рідний.
Ти працюєш без 
утоми, у турботах 
    день при дні,
Щоб достаток 
був удома, тепло 

                        й затишно в сім’ї.
Дітям – поміч і надія, жінці – 
                        любий чоловік,
І робити все уміють 
             працьовиті руки Твої. 
Тим, що маємо сьогодні, 
               ми завдячуєм Тобі.
Найдорожчий, найрідніший, 
              радість Ти даруєш всім.
Щоб міцним було здоров’я 
              і приємними новини,
Щоб достатком хата повна
У нас всіх була щоднини.
Нехай Тобі сили Господь посилає,
Тебе і Твій шлях благодать осяває.
Любов хай панує у нашому домі,
Здоров’я і щастя буде доволі.

З повагою та любов’ю – 
дружина, доньки, зяті та 

онуки.

Ягільницький народний аматорський 
чоловічий ансамбль лемківської пісні 

«Любисток» щиросердечно 
вітає соліста ансамблю 

Михайла Васильовича ПУЛЯКА 
з 15-літтям його дяківсько-

регентської діяльності 
на теренах парафії. 

Ми молимось 
   щиро за Вас,
Ви – наша 
духовна підмога.
Всевишній нехай 
     повсякчас
Освітлює 
  Вашу дорогу.
Зсилає щедроти 
           земні
Й незриму 
     небесну опіку,

Щоб всі Ваші справи і дні
Успішними були довіку.
Хай ангел 
           всесильним крилом
Заступить 
           всю Вашу родину,
Хай люди теплом і добром
Вас радують 
            кожну хвилину.
Щоб смуток,
           тривоги і біль

Забули до Вас дорогу,
Щоб кожен 
Ваш крок у житті
Святився присутністю Бога.

Якщо відверто, то я сам довго шукав відповідь на 
це запитання. Чому? Почнемо з того, що на прилав-
ках наших крамниць тепер доволі багато різної про-
дукції з м’ясними виробами включно. Асортимент 
останніх – очі розбігаються. А якість? Про це кра-
ще не говорити, бо, приміром, колишня «совдепів-
ська» ковбаса за два рублі 20 копійок була набагато 
смачніша і корисніша, ніж теперішня найдорожча. 
Чого гріха таїти – годують нас вітчизняні ковбасники 
бозна-чим. І нема на те ради. 

З огляду на зазначене, я особисто давно перестав 
споживати різні сардельки, сосиски, сальтисони, 
хлібці та всіляку всячину, що красується на вітри-
нах і своїм апетитним виглядом приваблює покуп-
ців. Напевне, й не споживав би цих «ковбас» ніколи 
більше, якби не випала нагода побувати на місці, де 
виробляють ці продукти, і вочевидь переконатися, як 
оце все робиться та з чого, бо це – головне. Здога-
дуєтесь де? Правильно, у фермерському господарстві 
«Масарівскі Липки», що в Копичинцях. А побував я 
там завдяки заступнику голови господарства Юрію 
Яковлєву та головному технологу Світлані Пущак, 
які люб’язно показали мені весь процес роботи ков-
басного заводу, до речі, одного з найбільших на на-
ших теренах. 

Розпочнемо, мабуть, із сировини, тобто основи 
основ будь-яких м`ясних фабрикатів та напівфабри-
катів. У ФГ «Масарівскі Липки» сировина для ков-
басного заводу надходить… з поля. Як це розуміти? 
Елементарно. Господарство орендує землю у Гуся-
тинському та Чортківському районах, платить най-

більшу орендну плату за паї,  
вирощуючи зернові та зернобо-
бові культури. У Копичинцях є 
велика птахофабрика, а у селі 
Сухостав – чимала свиноферма. 
Також є комбікормовий завод. 
Птахів та свиней годують еколо-
гічно чистими кормами власно-
го виробництва. Це означає, що 
сировина (м’ясо) теж екологічно 
чиста. На самому заводі царює 
порядок та суворий санітарно-
пропускний режим. Для того, 
щоби туди потрапити, я був 
змушений одягати білий халат, 
дезінфікувати взуття та руки. 
Працівникам також щоденно 
видають чисті білі комбінезони, 
які регулярно перуть у місцевій 
пральні. У кожному відділенні є 
сучасне обладнання та автома-
тизовано процес виробництва, 

починаючи від забійного цеху і закінчуючи коптиль-
ним. Люди, що важливо, отримують достойну заро-
бітну плату.

Крім сардельок та сосисок (відтепер я споживати-
му їх, але тільки від ТМ «Масар»!), там виготовляють 

близько 140 найменувань різноманітних виробів. Се-
ред них ковбаси варені, ковбаси напівкопчені, варе-
но-копчені, сирокопчені, делікатеси з м’яса свинини 
та курятини, паштети, хлібці, шинки та шашлик, а 
також корми для наших чотирилапих друзів. Для роз-
витку торгової марки створено власну мережу магази-
нів «Масар м’ясопродукти», що розвивається у містах 
Західної України, в тому числі й у Чорткові. Смакота 
з Копичинців користується попитом у всіх куточках 
нашої держави. Крім того, закінчується виготовлен-
ня документів на експорт продукції за кордон. ФГ 
«Масарівскі Липки» та особисто його керівник Ва-
силь Липка нагороджені численними грамотами і ди-
пломами за кращий продукт Тернопілля та України 
в цілому. І не тільки за це. Пан Липка є успішним 
менеджером, кращим роботодавцем, добросовісним 
орендарем та меценатом. Тож нагороди – цілком за-
служені. 

Розповідати можна багато. Але кращий варіант  – 
скуштувати продукцію ТМ «Масар»! Будьте певні, 
що смакотою по-копичинецьки ви залишитеся задо-
волені. Бо це гарантована якість!

Михайло ОПИХАНИЙ

На правах реклами

Смакота по-копичинецьки, 
або Де виготовляють найякісніші ковбаси?


