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Виходить з 1939 року

Від свята до свята

Дорогі жителі Чортківщини!
У неділю, 12 січня, о 12-й год. 

30 хв. на центральному майдані 
м. Чорткова відбудеться народне 
віче, на якому буде створено район-
ний осередок загальнонаціональної 
громадської організації «Народне 
об`єднання Майдан». Запрошуємо 
всіх небайдужих до участі. Реєстра-
ція – в районному штабі національ-
ного спротиву. За довідками звер-
тайтеся за тел. 096-564-18-06.

Майдан – це сила, 
Майдан – це воля!
Майдан – це світла України доля!

Штаб національного спротиву

Зустріч Нового року, – як 
правило, родинне свято, коли 
за святковим столом під бій 

годинника і кришталевий 
дзвін келихів із шампанським 
збирається вся сім`я, щиро 

бажаючи один одному здоров̀ я, 
щастя і здійснення всіх мрій у 

році прийдешньому. Але сьогодні 
ми з вами живемо в особливий 
час, коли пишеться новітня 

історія України. І тому не один 
чортківчанин, відгорнувши цю 
традицію, поїхав зустрічати 

прихід Нового 2014 року до 
Києва, на Євромайдан, разом 

із десятками тисяч таких 
відчайдухів, як він, із усіх 

куточків нашої неосяжної країни, 
як мовив Великий Кобзар, «у сім`ї 

вольній, новій». Серед них – і 
наш невтомний позаштатний 

фотокореспондент Микола 
ЛАНОВЕГА, фоторепортаж 
котрого пропонуємо вашій 

увазі на 6-й стор. Яке то 
велике щастя – відчути дух 
Євромайдану! Про це скаже 

кожен, хто хоча би раз побував 
там. А тим паче – у новорічну ніч, 
коли здійснюються всі заповітні 

мрії! Тож нехай збудеться 
одвічна мрія всього українського 

народу – стати в колі єдиної 
дружної сім`ї Європейського 
співтовариства! І нехай це 

неодмінно станеться у щойно 
народженому Новому 2014 році!

Фото Миколи ЛАНОВЕГИ 

«Ідеї Бандери в життя проведемо – 
своїми руками порядок наведемо!»

Урочини

Цей вислів слугував 
лейтмотивом на 
урочистостях, 

присвячених 105-й 
річниці від дня 

народження Провідника 
Організації Українських 

Націоналістів, Героя 
України – Степана 

Бандери, що відбулися 
1-го січня цьогоріч 

біля пам’ятного 
погруддя Провідникові 

української 
національної ідеї, яке 
встановлено у сквері 
центральної вулиці 

Чорткова, що носить 
ім’я славетного 

українця. 

(Читайте на 2-й стор.)

Новий рік – на Євромайдані!

В українській традиції – це ще й свято Малан-
ки, яке передує другому празнику різдвяного 
циклу – Василю. Маланка-Вода приходить на 
щедрий вечір разом із Василем-Місяцем спо-
вістити господарів про наступні торжества та 
справити гостини, які в народі так і називають 
– гостини Маланки. Тому в деяких регіонах Укра-
їни готують кутю, яку заправляють... смальцем. 
Загалом переддень Старого Нового року – це 
час магії і ворожінь. Тому наші предки в цей день 
проказували спеціальні замовляння, щоб нива 
родила, а також щоб збільшувалася і плодилася 
родина.

Існує повір’я, що після вечері треба обов’язково 
зайти до сусідів і попросити один в одного про-
щення за можливу провину, щоби Новий рік зу-
стріти в мирі та злагоді. Також наші предки ві-
рили, що якщо вийти опівночі надвір, то можна 
почути, як Новий рік проганяє старий. А вже на 
сам Старий Новий рік – 14 січня українськими 
оселями ходять хлопчики і засівають зерном 
«На щастя! На здоров’я! На Новий рік!».

Вважається, що перший посівальник на Но-
вий рік зазвичай буває і першим «полазником» – 
приносить до хати щастя. За народним віруван-
ням дівчата щастя не приносять – тільки хлопці, 
а тому й посівати дівчатам не годиться.

У перший день Нового року до всього уваж-
но приглядаються, бо все має віще значення. 
Стоячи в церкві під час утрені, селянин придив-
ляється, як свічі горять у паникадилі: якщо ґніт 
палаючої свічки зігнувся гачком – буде врожай 
цього року; якщо ж ґніт стирчить на свічці, ніби 
порожній колос на стеблі, – жди неврожаю.

З-поміж розмаїття обрядових щедрівок-
повіншувань та побажань ми обрали чи не най-
більш підхоже до часу, патріотичне: 

Сійся-родися, жито-пшениця, 
На щастя, на здоров’я, на Новий рік, 
Щоб вам вродило краще, ніж вторік. 
У полі зерном, у домі добром, 
В печі пирогами, на столі хлібами, 
Хай буде ваша хата радістю багата, 
Хай славиться добром, медом, 
                                                 пивом і вином, 
Хорошими пирогами та щасливими піснями, 
І хай сіяє вам невступно 
Христова зірка шестикутна, 
І хай сіяє вам щоднини 
Наша славна Україна!

Новий рік – на поріг: 
добро засіває, 

Христос ся рождає!
Як би це не звучало дивно, але українці 

двічі святкують Новий рік – 1 січня за 
новим стилем і 14 січня за старим.
13 січня за Юліанським календарем – 
переддень Старого Нового року. 
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На часі2
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Відповідальна за випуск Тетяна ЛяКУш

Вітання Віче народоправства 

Дане зібрання розпочалося з молебню за Україну, який що-
денно служиться в центрі міста біля Хреста з нагоди 1020-
річчя хрещення України-Руси. Тож перша виступаюча – гостя 
з обласного центру, голова депутатської фракції Всеукраїн-
ського об`єднання «Свобода» в обласній раді Марія Чашка 
висловила вдячність духовним наставникам, котрі у непро-
стий для держави час спільною молитвою просять Бога разом 
із громадою спільної перемоги. Висловила вона щиру подяку 
й чортківській громаді за небайдужість, підтримку в тому, що 
відбувається сьогодні у державі, за те, що хто чим може долу-
чаєтеся до мирної революції. Передала політик чортківчанам 
найщиріші вітання зі столичного Євромайдану за те, що вони 
тут, на місцях, виходять на майдани, цим самим висловлюю-
чи підтримку всім, хто стоїть у Києві на барикадах.

«Я бачу, що наша держава змінюється на очах, – мовила 
пані Марія. – Коли прямує Хрещатиком колона з Херсона і ви-
гукує: «Слава Україні!», а назустріч їй іде з Одеси і відповідає: 
«Героям слава!». Це і є наша велика перемога – єдність укра-
їнської нації».

Щодо подальшого плану дій, М.Чашка як представник об-
ласного штабу національного спротиву запропонувала під-
тримати ухвалу щодо відновлення народоправства, прийня-
ту перед цим на тернопільському майдані та підтриману на 
майданах у багатьох районах області. «В державі прийнято 
багато законів, які не виконуються, – зазначила вона. – Най-
важливіший з них – Конституція України, яка гласить, що най-
першою і найважливішою владою в нашій державі є народ. 
І до цього ми сьогодні приходимо, як колись на козацькому 
вічі приймалося рішення і воно мало бути обов’язковим для 
всіх. Ми пропонуємо, – продовжила політик, –  конституційну 
систему правління. Це збирати віче, на якому люди обгово-

рюватимуть проблеми, прийматимуть рішення і ці рішення 
мають бути обов’язковими до виконання всіма державними 
органами. Це буде справді влада народу».

Повний текст ухвали Чортківського майдану щодо віднов-
лення народоправства зачитав місцевий свободівець, депу-
тат міської ради Андрій Зазуляк.

На вічі також виступив голова районної організації Конгресу 
Українських Націоналістів, депутат районної ради Іван Віват, 
котрий висловив побажання, щоби боротьба за Україну не 
обмежилася двома-трьома партіями. Потрібна широка консо-
лідація всіх здорових сил і державницьких партій, які мають 
бути сьогодні як ніколи разом. І закликав усіх чоловіків їхати 
на майдан, у Київ, де сьогодні твориться наша доля: «Якщо 
переможемо там, то й тут буде перемога!».

Був згідний з ним у цьому відношенніі й інший виступаючий 
– вчитель Білобожницької ЗОШ Олег Барна, звернувшись до 
присутніх жінок відпустити своїх чоловіків і дорослих синів у 
столицю. «Кожен із нас повинен бути патріотом своєї держа-
ви, свого краю. І такими ми повинні виховувати своїх дітей». 
У Києві він був з перших днів Євромайдану разом зі своїм 
сином-студентом і був гордий від того, що юнаки проливали 
свою кров не у п’яних вуличних бійках, а захищаючи честь і 
гідність України. Почату справу, мовив далі громадський ак-
тивіст, ми повинні довести до переможного кінця у кожному 
селі чи місті, щоб не допустити помилок помаранчевої рево-
люції, коли політики звели її нанівець».

Завершилося Віче народоправства виконанням Славня 
України.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Є надзвичайна символіка в тому, що кожен 
новий рік для нашої держави започатковуєть-
ся відзначенням річниці від дня народження 
взірця жертовної боротьби за найвищі ідеали 
української нації – Степана Бандери. І ні їд-
кий шквальний вітер у незимову негоду, ні 
передріздвяна метушня не завадили тим, хто 
із палкою відданістю бажав вшанувати пам’ять 
людини, котра все своє життя пожертвувала 
задля незалежності Батьківщини. Урочини зі-
ніціювала й організувала РО КУН.

Опісля поминальної панахиди, яку відпра-
вили священнослужителі різних конфесій, 
всечесні отці Михаїл Левкович, Володимир 
Заболотний, Богдан Верхомій звернулися до 
присутніх. Із уст священиків вилунювали слова 
віри та надії, що врешті-решт восторжествує 
справедливість у непримиримій боротьбі до-
бра і зла, та підсиленням усіх сподівань по-
винна бути єдність у святій молитві. Лише зі 
свідомим розумінням того, що з нами завше 
Всевишній, ми знайдемо вихід із пітьми гніту 
українського народу. 

У Степана Бандери є чудовий вислів: «Ніщо не зупинить ідеї, 
час якої настав». І ми, українці, сподіваємося, що для нашого сус-
пільства вже вкотре прийшов час ідеї примирення і припинення 
соціальної конфронтації; ідеї спільної злагоди в державі; тому що 
наводити порядок у власній хаті – це справа сучасників. «Наша 
перемога – це перемога нашої ідеї, повне її здійснення; наш 
обов’язок – зробити самим найбільше, скільки стане наших сил, 
одночасно докласти старань, щоб і інші робили якнайбільше»; 
«Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність до-
помогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною 
боротьбою» – вислови Степана Бандери проходили рефреном 
у промовах, які лунали на врочистостях. І кожен із виступаючих 
– керівник РО Конгресу Українських Націоналістів Іван Віват; за-
ступник голови Чортківської районної ради Любомир Хруставка; 
депутат Тернопільської обласної ради Олександр Стадник; ко-
лишній політв’язень, керівник росохацької патріотичної групи Во-
лодимир Мармус та інші, – доповнюючи один одного, проводив 
паралелі між боротьбою ОУН під проводом С.Бандери у першій 

половині минулого століття та подіями сьогодення – унікальним 
народоутворенням – Майдан, самоорганізацією і, так би мови-
ти, самоврядуванням. Україна вже вкотре повстала, сьогодні в 
основному молодь, акцентували промовці, продовжує шлях, 
розпочатий кілька десятків років тому національними героями, 
у боротьбі за справедливість. У народному самоєднанні тепер 
ми чітко вирізняємо: хто любить себе «красивого» в Україні, а хто 
любить Україну в собі. 

Доречно процитувати Євгена Коновальця: «У вогні перетоплю-
ється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю». 
Слідуючи ідеям національного героя Степана Бандери, наш на-
род вірить: у стійкій єдності ми неодмінно створимо справжню 
українську націю та вільну Українську державу. 

Виступи підсилювалися патріотичними піснями у виконанні 
народного аматорського хору національно-патріотичної пісні (ке-
рівник Б.Бойко). Рефреном линуло: «Слава, слава, Україні слава, 
хай живе Бандера і його держава!». 

Пам’ятні урочини завершилися покладанням квітів і запален-
ням поминальних лампадок.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Володимира ТИХОВИЧА

Найважливішою владою в державі є народ!
У зв’язку з новорічно-різдвяними святами суспільно-політичне життя у нашому районі дещо притихло, 

але вже найближчої неділі з новою силою завирує чортківський майдан – відбудеться Народне віче, на якому 
планується створити районний осередок загальнонаціональної громадської організації «Народне об`єднання Майдан». 

В останні дні старого року, 27 грудня, у Чорткові також відбулося Віче народоправства, інформацію про яке ми 
ще не подавали, оскільки вже було здано черговий номер газети до друку. 

Тож пропонуємо її вашій увазі сьогодні.

Урочини

«Ідеї Бандери в життя проведемо – 
своїми руками порядок наведемо!»

Хоча на календарі вже позаду перша декада січня, 
пропонуємо читачам пригадати, яким виявився 

щедрим на врожай рік, що минув, для аграріїв нашого 
краю. Звісно, найбільш точною інформацією володіє 

статистика, яка, як відомо, знає все. 
Тим більше, що остаточні підсумки щодо зібраного 

врожаю в районі ми ще не подавали.

Відповідно до плану державних статистичних спостере-
жень управлінням статистики у Чортківському районі прове-
дено аналіз заключного звіту 29-сг «Підсумки збору врожаю 
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 
1 грудня 2013 року».

 Станом на 1 грудня 2013 року згідно з попередніми  да-
ними всіма категоріями господарств району зібрано 148976 
т зерна з площі 35613 га при середній урожайності 41,8 ц з 
га. Сільськогосподарськими підприємствами пшениці озимої 
зібрано 30178 т; ячменю озимого – 347 т; пшениці ярої – 5034 
т; ячменю ярого – 6107 т; кукурудзи на зерно – 74777 т; гречки 
– 243 т; гороху – 125 т.

Серед зернових культур найвищу врожайність одержано 
озимої пшениці – 34,3 ц; пшениці ярої – 27,8 ц та кукурудзи на 
зерно – 65,3 ц з 1 га.

Усіма категоріями господарств зібрано 66247 т солодких 
коренів, на 42,5 відсотка менше до минулорічного врожаю. 
Урожайність цукрових буряків становить 287,3 ц з 1 га при 
зібраній площі 2306 га. Господарствами району зібрано кар-
топлі 4164 га й одержано врожаю 91353 т, овочів відкритого 
ґрунту 599 га і зібрано 12311 т.

Сільськогосподарські підприємства станом на 1 грудня 
2013 року під урожай 2014 року засіяли площу 10621 га ози-
мими зерновими культурами: з них – озимою  пшеницею – 
10536 га; ячменем озимим – 85 га. Ріпаку озимого на зерно 
посіяно 2748 га.

Тетяна СТАРОВОЙТ, 
начальник управління статистики 

                                                           у Чортківському районі 

Статистика знає все
У полі й у коморі

Шановні краяни!

За юліанським календарем приходить до нас ще одне Но-
воріччя, яке у народі називають старим Новим роком. І за-
кінчення року, що минув, та початок нинішнього залишить 
у нашій пам’яті Майдан, патріотичний вир якого збудив усю 
Україну, викликав захоплення всього світу, переконав його, 
що «Ми єсть народ», який повстав проти образ та зневаги від 
влади і не буде рабом на своїй, Богом даній землі. 

Щиро вітаю вас, шановні браття і сестри українці, зі ста-
рим Новим роком. Нині вся Україна затаєно споглядає Різдво 
Сина Божого, раз у раз повторюючи «Христос рождається!», 
та не втомлюється стверджувати «Славімо Його!». Славімо 
ж направду нашого Спасителя достойними думками та гідни-
ми вчинками. Тепер, у міжчассі християнських свят різдвяно-
новорічного циклу, діяльно побажаймо одне одному та 
Україні-матері добра й гараздів, котрі наш трудящий народ 
заслужив безнастанною працею бистрої думки та мозоляс-
тих рук. Бажаю стійкості, мужності і віри в перемогу, віри у те, 
що справдяться слова Шевченка: «Церков-домовина розва-
литься… і з під неї встане Україна…» – Вільна і Незалежна. 

Здоров’я, щастя, радості, добробуту бажаю вашим роди-
нам, Божої благодаті і впевненості, що український Євромай-
дан – це початок кінця неукраїнської влади-зради. 

Христос роджається – й нехай народжуються в наших сер-
цях і душах Божа любов, одвічні християнські начала, нехай 
нашими помислами опановують і ведуть вперед громадян-
ські патріотичні переконання.

Іван КАЛАКАЙЛО, 
депутат районної ради, голова районної партійної 

організації ВО “Свобода”
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Відповідно до частини третьої статті 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 
за № 740 «Про затвердження граничних норм витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються 
за запитом на інформацію», розпорядження  голови 
Чортківської районної державної адміністрації від 11 
жовтня  2013  року за № 340-од «Про затвердження 
Порядку відшкодування та норм фактичних витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запи-
том на інформацію в апараті районної державної адмі-
ністрації», зареєстрованого в Чортківському районному 
управлінні юстиції 30 жовтня 2013 року за № 5/127, з ме-
тою упорядкування роботи управління соціального за-
хисту населення райдержадміністрації із забезпечення 
запитувачів публічною інформацією наказую

1. Затвердити:
1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копі-

ювання або друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію в управлінні соціального захисту насе-
лення районної державної адміністрації, що додається;

2) норми фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію 
в управлінні соціального захисту населення районної 
державної адміністрації, що додаються.

2. Відділу автоматизованої системи управління та 
діловодства управління соціального захисту насе-
лення районної державної адміністрації забезпечити 
оприлюднення даного наказу в місцевих друкованих 
засобах масової інформації та на сайті райдержадмі-
ністрації. 

3. Цей наказ набирає чинності з моменту його офі-
ційного  оприлюднення.

4. Контроль за виконанням наказу доручити за-
ступникові начальника управління соціального за-
хисту населення  районної  державної адміністрації 
Слободян Л.М.

Начальник управління соціального
захисту населення 

райдержадміністрації                                                          
Володимир ЦВЄТКОВ

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіюван-
ня або друк документів, що надаються за запитом на інфор-
мацію в управлінні соціального захисту населення районної 
державної адміністрації (далі – Порядок), визначає механізм 
відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються управлін-
ням соціального захисту населення районної державної ад-
міністрації за запитами на інформацію.

2. Порядок застосовується у разі, коли управління соціаль-
ного захисту населення райдержадміністрації є належним 
розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що 
становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк 
не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних ви-
трат на копіювання або друк документів здійснюється в разі 
потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних до-
кументів. 

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання 
або друк запитуваних документів розраховується відділом 
бухгалтерського обліку і звітності управління соціального 
захисту населення районної державної адміністрації з ура-
хуванням розміру мінімальної заробітної плати на дату копі-
ювання або друку документів.

6. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, 
розпорядником якої є управління соціального захисту насе-
лення районної державної адміністрації, у разі необхідності 
здійснення копіювання або друку документів обсягом більш 
як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунку для здійснен-
ня оплати витрат на копіювання або друк документів, що на-

даються за запитом на інформацію (далі – заявка), до відді-
лу бухгалтерського обліку і звітності управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації за формою згідно 
з додатком 1.

7. На підставі отриманої заявки відділ бухгалтерського об-
ліку і звітності управління соціального захисту населення  
райдержадміністрації протягом одного робочого дня виписує 
рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його відпо-
відальній особі для подальшого направлення в установле-
ний законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк доку-
ментів здійснюється шляхом перерахування коштів у безго-
тівковій або готівковій формі виключно через установи банків 
чи відділення зв’язку.

9. Запитувані документи надаються після підтвердження 
повної оплати рахунку протягом п’яти робочих днів.

10. У разі якщо запитувач інформації не надав підтвер-
дження оплати вартості фактичних витрат на копіювання або 
друк протягом двох тижнів з дня відправлення виконавцем 
повідомлення про відшкодування таких витрат, а також по-
вністю або частково відмовився від оплати рахунку, то від-
повідно до частини першої статті 22 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» виконавцем направляється 
відмова у задоволенні запиту.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності управління соціального

                          захисту населення райдержадміністрації 
             Галина ЦАПЛАП       

наказ
Про затвердження Порядку відшкодування 
та норм фактичних витрат на копіювання 

або друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію в управлінні соціального захисту  
     населення районної державної адміністрацї   

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

 що надаються за запитом на інформацію в управлінні соціального захисту населення 
районної державної адміністрації  

нОРМИ
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в управлінні 

соціального захисту населення районної державної адміністрації

Заступник начальника управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації                                                                                               

 Любов СЛОБОДЯН

Послуга, що надається норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А 4 

та меншого розміру 
(у тому числі – двосторонній друк)

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 
виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А 3 
та більшого розміру (у тому числі – двосторонній друк)

0,07 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 
виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого 
формату, якщо в документах поряд з відкритою інформа-
цією  міститься інформація з обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому 
числі – двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 
виготовлення однієї сторінки
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Тема номера

Духовне

Незважаючи на те, що більшість українців зустрічає цей 
день застіллям, монастирський храм був переповнений приїж-
джими християнами, які бажали зустріти Новий рік з молитвою 
у храмі Господньому.

Після заамвонної молитви до присутніх з проповіддю звер-
нувся благочинний, свої слова зосередивши на великій силі 
молитви. Отець Михаїл зауважив, що на даний час велика кіль-
кість людей радіє Новому року і відзначає це під дзвін келихів 
спиртного, незважаючи на те, що наша Українська Православ-
на Церква перебуває в часі Різдвяного посту, тому – це не є 
приємно Богу. Господь втішається тим, що християни зносять 
свої подячні молитви за прожитий рік. Бог дає нам час, яким 
ми повинні скористатися, для цього необхідно змінити себе, 

переродитися. А що ми робимо? Радіємо тим, що наші при-
страсті, гріхи йдуть з нами дальше. Можливо, в Новому році 
Господь обмежить наше перебування, або пошле покарання. 
Зробімо висновок з прожитого року. В молитві дякуймо, жерт-
вуймо цей рік для любові, для добрих справ і прослави Бога 
та спасіння душі.

Дуже страшно і боляче, коли чуєш, що рік називають роком 
тварин, а не роком Божим, або роком від народження Ісуса 
Христа. Ми є християни і повинні про це пам’ятати і не зрікати-
ся цього, тоді Бог не відречеться від нас.

 Благочинний навів приклад зі Святого Письма, коли пророк 
Іона в утробі кита молився і був почутий, тож і ми молімося за 
наші сім’ї, за всіх тих, хто зараз відстоює правду на Майдані 

в Києві, просячи благословення в Новому 2014 році Божому 
щоб Господь послав кращу долю нашому багатостраждально-
му українському народу.

Богослужіння завершилось молебнем за недужих та благо-
словенням вірних святою водою, після чого намісник монас-
тиря – ієромонах Мелетій помазав освяченим єлеєм усіх при-
сутніх на нічному богослужінні.

Отець Андрій ЛЕВКОВИЧ

Бо так вже сходяться зірки, що якраз тепер і пора. Зазирнімо до 
церковного календаря: 1 січня, одразу з настанням світського но-
вого року, церква вшановує святого мученика Боніфатія, до якого 
моляться про позбавлення від недуги пияцтва. Виявляється, той 
святий був не дуже благочестивим чоловіком, надміру вживав 
спиртне. Однак знайшов у собі сили змінитися – почав постити, 
молитися... Нині св. Боніфатій є покровителем тих, хто хоче по-
збутись алкозалежності.

Що там та чарка!
Як часто можна почути такі слова! І де, мовляв, зв`язок між 

святковим застіллям та бациллою пияцтва? Справді: пияцтво та 
алкоголізм – не синоніми. Побутове пияцтво – то ще не хвороба, 
а дань традиціям, що існують в нашому суспільстві, вплив «питу-
щих» установок, «прописаних» в якомусь колективі (колег, друзів, 
родичів), це спосіб життя, а іноді – наслідок невірних упереджень. 
У текстурі розмови надто доречно й до часу пригадати комедійні 
трафунки, спричинені перехилянням зайвої чарки-другої, героїв 
улюблених фільмів радянських часів й, до речі, широко «розти-
ражованих» каналами ТБ в часі новорічних свят. Чи зауважили 
ви, бува, що героєві «Іронії долі, або З легкою парою!» Жені Лу-
кашину упродовж фільму аж 5 (!) разів було кинуто фразу «Пити 
треба менше!», а Шурика з «Кавказької полонянки», котрий через 
записування тостів добрався до стану «гарячий, зовсім білий!», 
помістили до закладу, де «алкоголіки – це наш профіль»? Зда-
ється, сміх – та й годі. Одначе побутове пияцтво може перейти 
(і зазвичай переходить) в алкоголізм. А то вже якісно інший стан: 
не «погана» звичка, а хвороба, котра вимагає лікування. І вже не 
до сміху: це прогресуюче захворювання, і якщо з`вились навіть 
найперші його симптоми, то воно неухильно розвиватиметься й 
неминуче «витягне на світ» нові клінічні прояви, спричинить де-
градацію особи і всі наслідки алкогольної хвороби. Результат ал-
коголізму ж закономірний та неминучий. 

Проблема соціальна. Вихід існує?
Загальновідомо, що алкоголізм – масштабна соціально-

культурна проблема, над вирішенням котрої не день-не два 
б`ються депутати, медики, посадовці, релігійні та громадські ді-
ячі. Погляньмо чому: збереження генофонду є конституційним 
обов’язком України як держави. В той же час катастрофічне поши-
рення алкоголізму та пияцтва абсолютно не сприяє цьому. Трохи 
статистики: офіційно на кожного громадянина України припадає 
до 13 л спирту, проданого за рік. Тоді як у світі побутує думка, що 
нація, яка вживає тільки 8 л спирту за рік, є вимираючою. Щороку 
в Україні ставлять на облік 100 тисяч алкоголіків. Але насправ-
ді їх більше удесятеро, і це набуває ознак національної епідемії. 
Щороку в Україні гине від алкоголю та наркотиків майже 380 тис. 
осіб. Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч 
людей, за даними Національної ради з питань охорони здоров’я. 
За даними екс-міністра охорони здоров’я України професора Ми-
коли Поліщука, щодня алкоголь вбиває 40 українців. Це близько 
8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч – кардіопатій, а також інші захворю-
вання та нещасні випадки, пов’язані із вживанням алкоголю. Крім 
того, за його словами, в Україні зараз фіксується 25-30 відсотків 
випадків дитячої патології новонароджених і дуже часто причи-
ною цього є саме алкоголь, тобто вживання алкоголю як матір’ю, 
так і батьком. Майже 40 відсотків українських підлітків віком 14-
18 років регулярно вживають спиртні напої. Алкоголь є причиною 
передчасної смерті майже 30 відсотків українських чоловіків. На 
думку вітчизняних медиків, наразі в Україні нараховується 700 
тисяч лише офіційно зареєстрованих алкоголіків, на 6 питущих 
чоловіків припадає 1 жінка.

Пити чи не пити – все одно?..
Такий офіціоз насправді нині можна «почерпнути» зі численних 

друкованих та електронних ЗМІ. Однак читачам районки, без сум-
ніву, видасться за цікаве дізнатися, у якому ж «соку» варимося 

власне ми? І тому тут надзвичайно доречний коментар лікаря-
нарколога Чортківської ЦКРЛ із понад чвертьвіковим стажем Пе-
тра Прокопенка.

– Наразі на обліку в районі перебуває 977 наркологічних хво-
рих, – ось таку інформацію одразу видає «на-гора» Петро Дми-
трович. – Суттєво: чотирнадцятеро з тієї цифри – наркомани, а 
решта, тобто 963, – алкоголіки. Маємо шестеро уражень «білою 
гарячкою». Причини смертності від алкоголізму – цироз печінки, 
інсульти, суїцид.

Оприлюднені лікарем цифри – то лиш видима частина айсбер-
га: на його думку, насправді хворих на алкоголізм в районі десь 
утричі більше. Адже в який спосіб втрапляють на облік? Когось 
приводять родичі, аби розпочати лікування від алкозалежності; у 
когось стається алкогольний «вибух» через лікування так званих 
соматичних (терапевтичних, хірургічних, неврологічних, ендокри-
нологічних) захворювань; на інших надходить подання чи то з мі-

ліції, чи з наркодиспансеру. Вік алкоголіків у районі – переважно 
середній: 30 відсотків віком до 35 років, решта – від 35 до 65-ти. 
Чому? Та тому, що з плином часу алкоголізм просто-напросто 
«дозріває». 

– Часто побутує вираз «зловживання спиртним», – деталізує 
лікар-нарколог. – А де межа між мірилом безпечної дози алкоголю 
та зловживанням? Виявляється, вживання понад 200 грамів 40-
градусних міцних напоїв протягом тижня вже і є зловживанням, 
що за два, п`ять, десять років призводить спочатку до психічної, а 
відтак і фізіологічної залежності (пітливості, тремору пальців рук, 
жару, синюшності обличчя тощо). Уражається центральна та пе-
риферична нервова система, серце, печінка. Алкоголізм загалом 
захворювання невиліковне. «Ми можемо лиш перевести хворого 
зі стадії загострення у стадію ремісії, – пояснює П.Прокопенко. 
– Як і за гіпертонічної хвороби чи цукрового діабету, потрібен по-
стійний контроль і з боку лікаря, й самого хворого, передовсім 
його психологічне налаштування». 

Галузки гріховного дерева
За даними райвідділу УМВСУ в Тернопільській області, за мину-

лий рік в районі скоєно 25 злочинів у стані алкогольного сп`яніння: 
переважно на побутовому грунті та тілесні ушкодження. Це 10 від-
сотків від усіх злочинів. 

У нас всіх мимохіть складається бачення алкоголізму в чолові-
чому виразі, так би мовити, щонайперше представниками сильної 
статі. Одначе більш прогресуючим та важче опанованим є жіно-
чий алкоголізм. І в нас у районі на десять питущих чоловіків при-
падає одна жінка. Цифра ця, звісно, нижча за середню по Україні, 
та все ж. Не пасемо ми задніх і щодо підліткового алкоголізму. Зі 
слів начальника кримінальної міліції у справах дітей Чортківсько-
го РВ УМВСУ в Тернопільській області Ігоря Слободяна, упродовж 
минулого року працівниками ввіреної йому служби складено 40 (!) 

протоколів щодо вживання алкогольних напоїв підлітками, яким 
16 років і більше; тим же підрозділом складено 8 протоколів за 
продаж неповнолітнім пива та вжито відповідні штрафні санк-
ції (до слова, немалі). Й неспроста: як засвідчує статистика, за 
останні десять років кількість пивних алкоголіків в Україні зрос-
ла в 10 разів, а вживання пива серед підлітків за останні чотири 
роки зросло вдвічі. У текстурі розмови викристалізувалась необ-
хідність ширшого інформування громадськості щодо підліткової 
злочинності – тож ми з Ігорем Михайловичем і домовились про 
наступне інтерв`ю.

Апостоли тверезості: де вони?
Дозволю собі процитувати звернення до українців митропо-

лита Андрея Шептицького, датоване 1930 р. й опубліковане тоді 
чи й не у всіх газетах: «Настав час схаменутись та глянути у вічі 
сумній дійсності.., сила народу лежить на дні тверезості, якщо 
хочемо досягнути кращої будучності, то мусимо заповісти без-
пощадну боротьбу алкоголю...». Слова ці вже були використані 
моєю колегою Оксаною Свистун в минулорічній публікації про 
зініційовану духовенством Бучацької єпархії УГКЦ конференцію 
в єпархіальних стінах, де йшлося й про функціонування групи сві-
тового співтовариства анонімних алкоголіків АА. На тім зібранні 
преосвященний владика, єпископ Бучацький Димитрій Григорак, 
ЧСВВ, закликав кожного з присутніх стати апостолом тверезості в 
середовищі, де живе, працює.

Церква споконвіків виступала за тверезість – згадаймо церковні 
братства XVI-XVII ст., братства тверезості ХІХ-ХХ ст., протиалко-
гольне і протинікотинове товариство «Відродження» (1909-1939), 
котрі переслідували давні традиції українського організованого 
життя і ставили за мету боротьбу з одним із найбільших соціаль-
них лих, котре руйнує християнську родину, мораль і тим самим 
принижує людину. Члени братств усвідомлювали свою відпові-
дальність перед Богом і українським народом за формування фі-
зично та морально здорової нації. Не знівелювалися ці пріоритети 
й тепер. І тому при вже згадуваній Бучацькій єпархії УГКЦ діють 
і комісія душпастирства у справах охорони здоров`я, і підкомісія 
«За тверезість життя». Поміж інших має на меті й боротися проти 
задурманення свідомості людини алкоголем чоловіче братство 
св. Йосифа при церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії 
у Чорткові. Звісно, перелік можна продовжувати. 

За часів СРСР Україні судилося пережити комплекс урядових 
заходів щодо зниження споживання алкоголю серед населення 
під загальним гаслом «Пияцтву – бій!». В самий пік антиалкоголь-
ної кампанії 1985-1987 рр. авторці цих рядків довелося побути і 
членкою правління районної організації Всесоюзного добровіль-
ного товариства боротьби за тверезість, яку очолював Євген 
Поплета. Пригадую, як ми ходили, їздили по підприємствах, кол-
госпах, організаціях, зустрічалися з людьми на зібраннях у трудо-
вих колективах, разом з працівниками міліції, підліткових служб 
влаштовували рейди до місць відпочинку молоді. І все це, звісно, 
відображалося в газеті. Нехай чимало заходів відбувалося фор-
мально, та результати все ж були. Як засвідчує нинішня статис-
тика, офіційно зареєстровані середньодушові норми продажу 
спиртного в країні за роки антиалкогольної кампанії знизилися 
більш ніж в 2,5 раза.

Нині ж нас не стимулюють до добровільно-примусового вибору: 
крамничні полиці пропонують все, що душа забажає. І це добре, 
бо кріпить нашу волю. Та маємо й взірці видимого позитиву: примі-
ром, готельно-ресторанний комплекс «Гетьман» у Чорткові по вул. 
Кн. В.Великого не запропонує відвідувачам і грама спиртного. Не 
продасть покупцям і пляшки хмільного напою в часі посту одна із 
білівських крамниць, що одностайно прийнято греко-католицькою 
громадою села з отцем-парохом Володимиром Заболотним.

Гуртом – за стриманість і тверезість
Порушувана нині тема надзвичайно широка, воістину: немож-

ливо охопити неохоплюване. Та ще й, до прикрості, не втрачає 
своєї актуальності. І дотична до багатьох: громад та спільнот, осіб 
чи колективів, родин та окремих доль. Тож поміркуймо з цього 
приводу разом. Запрошуємо читачів районки до спільної розмо-
ви: монологу, діалогу, полілогу. Чекаємо на ваші листи, дзвінки, 
сповіді.

Анна БЛАЖЕНКО
Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Гей, наливаймо хмільную чашу!
Різдво Христове, Старий Новий рік, Водохреща – загалом увесь цикл зимових свят помітний насамперед своєю 

глибокою християнською сутністю. Одначе досі у свідомості чималого гурту нашої спільноти вони асоціюються 
передовсім із багатим застіллям, де поміж розмаїття наїдків домінують хмільні напої. Тож чи не час всує 

погомоніти про банальну банальність – шкідливість, та що там! – небезпеку алкоголізму й пияцтва...

У Новорічну ніч: з келихом спиртного 
у руках чи з молитвою на устах?

В монастирському храмі Свято-Воскресенського чоловічого монастиря у селі Шульганівка нашого району 
традиційно щовівторка о-пів на дванадцяту ночі здійснюється нічне богослужіння. Цьогоріч в Новорічну ніч за 
Григоріанським календарем з 31 грудня на 1 січня Святу Літургію очолив благочинний Чортківського деканату 
митрофорний протоієрей Михаїл Левкович у співслужінні намісника монастиря ієромонаха Мелетія, священика 

монастирського храму протоієрея Ярослава Гедеона, митрофорних протоієреїв Антона Яворського, Володимира 
Прицького, Володимира Лижечка та ієрея Андрія Левковича.  
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Сніги випали великі. Землю скував мороз. Німці у білих ха-
латах знову увірвалися до села, хотіли упіймати нашого сусіда 
Йосипа Безпалька, також оунівця, але він перелазив через ві-
кно, намагався утекти, а ворожа куля пробила серце. Чужаки 
підпалили його хату, спалили господарку Прокопа Гаджали, 
Андрія Погорищука та інших господарів. Під заграву люди вті-
кали зі села. Наша родина з одного лісу через засніжене поле 
пробивалася на хутір Жмиків. Разом із нами втікали перелякані 
зайці. Позаду торохкотів машінгвер, і був колючий мороз, ми по-
обморожували ноги.

Березень 1944 р. Німці відступають. Село над Серетом (Со-
сулівка) декілька разів переходило в руки одних чи інших оку-
пантів. Довкола лежали трупи. Батько вирятував сімох червоно-
армійців (були вони зі Східної України, говорили українською), 
які після бою, зморені, заснули на сирій долівці, бо в хаті підло-
ги не було, а німці наступали. Врятовані бійці повернулися, ого-
лосили батькові подяку, кухар дав нам каші із американською 
тушонкою. 

Старші хлопці заховали зброю від убитих під лівий берег р. 
Черкаски (Потока), дітлахи перезаховали її під правий – нам хо-
тілося мати свої автомати і карабіни. Брат Василь за це мене 
добре відлупцював, сказав, що зброю треба віддавати україн-
ським повстанцям, а не нам, зашмарканим...

Квітень 1944 р. Нова, совіцька влада забирає на війну все 
чоловіче населення: чути плач і ридання. Ми обступили бать-
ка і не випускаємо із подвір`я, а вулицею загриміла співанка: 
“Прощай, село ріднесеньке, прощай, Україно, прощай, саду-
винограде, молода дівчино...”. “Не плачте, діти, і ти, дружинонь-
ко, я йду воювати за Україну”, – бачимо у татка сльози на очах; 
пішов і більше ніколи не повернувся додому. Писав, що в Києві 
прийняв військову присягу, що в тайзі, на лісоповалі, радо ви-
конує норму “Все – для фронту!”. Потім, коли зореносна Москва 
по брехунцю передала про перемогу над фашизмом, листів од 
батька не було багато.

Я вже вмію читати. Зачитую: і трикутники, і те, що написано в 
конвертах. Листи спалюємо. Ось вістка із Далекого Сходу. Кон-
верт скраю надрізаний – це військова цензура вишпіговувала. 
Відкриваю там, де заклеюється. Дрібним татковим почерком в 
обхід цензури написано: “Нас засудили. Кожному дали по 10 ро-
ків”. Родина пише листи у найвищі інстанції СРСР, запитуємо, 
де наш батько? Відповідь приходить вчасно: “Разыскиваем”. Аж 
у 1975 р. прийшло:

“Извещение. Секретно. Юркив Федор Григорьевич, 1898 г. 
р. Арестован: 22 мая 1945 г. Кем: следователем контрразвед-
ки “Смерш” при НКВД СССР по ст. 54 – 1 “А”, 54 – 11 УК УССР 
срок 10 лет. Умер: 27 июня 1947 года. Извещение составлено 
в Северо-Восточных Исправительно-Трудовых лагерях НКВД 
СССР б/х Нагаево. Составил: Захаров. Начальник: Колесни-
ков”.

“Засекречену” батькову смерть садисти, мабуть, присвятили 
своєму шабашу – 30-річчю великого жовтня. Родина вимагала 
повідомити, хто і де судив нашого батька. Надійшло вже не та-
ємне повідомлення із військової прокуратури “Краснознамен-
ного Дальневосточного военного округа”. Повідомлялося, “что 
6 октября 1945 г. Особым Совещанием при НКВД СССР ваш 
муж Юркив Ф.Г. за участие в антисоветских организациях укра-
инских националистов был осужден обосновано и оснований 
к пересмотру решений по данному делу не имеется”. І все ж 
таки батько був реабілітований у 1992 р. Тернопільською про-
куратурою...

У восьмий клас я пішов у 1952 р. в с. Ягільниця, за 8 км від 
рідного дому. Прийняли на навчання понад 100 сільських дітей, 
але закінчували 10-й клас трохи більше 20-ти. За школу треба 
було платити, бо ніякого документа про смерть батька ніхто не 
видавав. Молодша сестра Ярослава пішла у найми, щоби за-
робити гроші на моє навчання. Голодними і холодними були три 
роки. Але вчився добре. Перед випускними екзаменами істо-
рик Микола Ланько, комуніст, змусив на уроці розповідати про 
щасливе дитинство в СРСР. Я сказав, що цієї теми не знаю, за 
що одержав негативну оцінку. Заступилася за мене вчителька 

німецької мови Чеслава Купчинська, полька (пізніше виїхала у 
Польщу, бо не могла терпіти радянського свавілля). Вона сказа-
ла мені у присутності однокласників, що “скажений пес”, тобто 
парторг школи тероризує не лише учнів, а й учителів. Збирали 
кошти поміж педагогів, аби купити мені костюм на випускний ве-
чір, бо я ходив у рванні.

Вступити до Чернівецького університету не дали, бо хоч у 
мене був виклик на іспит, та військкомат достроково поголив 
чуба, обмундирував і за велінням партії, яка тоді була “керівною 
і спрямовуючою силою”, відправив на цілинні землі, в Казахстан. 
Із Тернополя довжелезний потяг з товарняків віз новобранців, 
крім нас ще й із Львівської, Чернівецької, Станіславської та За-
карпатської областей, їхали ми два тижні. Спека була неймо-
вірна: хотілося напитися води після несвіжих оселедців і чер-
ствого хліба (сухий пайок). Поїзд зупинився і солдати-цілинники 
пересідали у вантажні машини, їхали далі. Нашу команду при-
везли у новостворене Артемівське заготзерно. Кругом степ. 
Біля чотирьох ангарів колючим дротом обнесена територія, на 
якій дівчата згортали намети, в яких вони жили,  – то ув’язнені 
“цілинники”. Солдатня кинулася до дівчат, запитуємо, хто вони 
є? Одна – із Львівщини, інша – з Київщини... “Синочки мої рідне-
сенькі!” – голосить 40-річна жінка і просить відправити у Херсон 
недописаний лист до матері, яка виховує двох її дітей... Конвої-
ри репетують. Загнали їх у машини, якими ми приїхали, повезли 
нещасних у широкий степ. Лише пісня від них долинала: “Роз-
прягайте, хлопці, коні...”.

На цілині ми будували зі саману (верхній шар землі, 
забур’янений) будиночки для прислуги заготзерна. А коли вда-
рив 25-градусний мороз, нас відправили на постійну службу в 
ліси, біля Челябінська.

У серпні 1959 р. молодший сержант Юрків у військовій формі, 
не заїжджаючи додому, вже складав іспити на факультеті жур-
налістики у Львівському університеті ім. Івана Франка. Складав 
дуже добре, але на п’ятому (диктант із російської мови) одержав 
незадовільну оцінку: перевіряюча Галенко виставила одну кому 
і виправила одну букву – і прощай, університет! Я ж не знав, що 
після війни “дітей війни і ворогів народу” не приймали у вузи. На 
другий рік я таки вступив до Франкового університету на заочне 
відділення, де не було компартійного нагляду (філологічний 
факультет, українське відділення).

У Львові на роботу мене прийняв Іван Лонський, директор се-
реднього ПТУ № 29, східняк, сам напівсирота: у 1941 р. фашис-
ти на його очах застрелили рідного батька...

Працюючи з петеушниками, створив кабінет української мови 
та літератури, а при ньому – музей “Іван Франко і відродження 
України”. Досвід вивчали вчителі не лише з України, а й Польщі, 
Канади, Чехії, Росії...

1989 р. – в училищі створив ТУМ ім. Т.Шевченка, брав участь 
у створенні Львівської організації НРУ (мандат № 140). Бало-
тувався до Верховної Ради України та Львівської облради. Ми, 
троє рухівців, перед виборами до ВР зняли свої кандидатури 
на користь В’ячеслава Чорновола. У 1990 р. я став депутатом 
Львівської облради. Йдучи в депутати, на зустрічах з виборцями 
я завжди говорив, що мусимо позбавити влади партію комуніс-
тів. Так воно і сталося. На першій сесії першого демократичного 
скликання мої виступи не сподобалися одвертим ворогам, вони 
прислали на мою адресу такий анонімний лист: “Не зречешся 
виступів, буде тобі смерть. Вирок без попередження”. Пізно вве-
чері даю цю погрозу голові Львівської облради Чорноволу, а він 
сміється: “Я вже звик до залякувань і ви звикайте. Від КПРС, яка 
банкрутує, можна чекати всього...”. І “дочекався”: в 1999 р. за-
гинув у загадковій катастрофі, відійшов у вічність мій ровесник, 
1937 року народження, також дитина війни. Я дожив до 75-річчя. 
Правда, негідник-інсульт забрав з уроку, позбавив мови і вміння 
ходити. Лежав без пам’яті декілька днів – сталося диво: відно-
вилася пам’ять і з паличкою почав ходити. Навіть написав вірша 
про молоду партію – “Гей, ви, регіони”…

Ананій ЮРКІВ, 
м. Львів

Роздуми 75-річної української дитини війни

«Бабусю, бабусю, тобі я вклонюся», – саме під таким гаслом 
проходило  свято в Угринській ЗОШ І – ІІ ступенів, яке підготувала 
вчитель початкових класів Г.Є.Плішка. Це дійство перетворилось 
у справжнісіньке свято, на яке були запрошені всі бабусі учнів 
2 класу, батьки та вчителі. У теплій, дружній атмосфері, за со-
лодким столом зі  сльозами на очах, споглядали бабусі за своїми 
онуками й онучками, які  не тільки були святково одягнені, гар-
но  співали, танцювали, вміло  виконували  жартівливі сценки,  
але  й з  великою  любов’ю висловлювали щиру вдячність за їхню  
турботу, теплоту та любов, за  молитву до Пречистої Діви Марії,  
яку лиш  могли  передати своїми дитячими  вустами. Велике вам  
спасибі, сивочолі бабусі! Родзинкою свята  стала  вміло викона-
на  пісня  «Час рікою пливе», яка лунала із вуст самих бабусь,  
та  конкурси: «Лагідне  слово», «Загадки майстрині», «Бабуся – 
господарочка», «Казковими стежинами», в яких учасниками  були  
самі  ж  бабусі. Тож  нехай їхні діти будуть завжди  для  них гордіс-
тю,  а  онуки – радістю.

Щиро вдячні батькам, які доклали зусиль, щоби свято було  
яскравим  та  захоплюючим. Надіємося,  що  воно стане  початком  
відродження  українських  звичаїв і традицій.

«Світ  вдячний  жінкам  за  продовження  роду,
А  ми  вдячні  світу,  що  дало  нагоду 
Бабусю  сьогодні  вітати  від  серця.
Повірте,  що  щастя в житті  не  минеться»…

              Тетяна ФАРТУШИНСЬКА, мати учня 2-го класу
Фото Ольги ПЛІШКИ

Пропоновану публікацію нашого позаштатного корреспондента, уродженця с. Сосулівка, взято з книги “Діти 
війни. Життя і долі” (Львів, “Сполох”, 2013. – 360 с.), де вміщено спогади 88-ми осіб. У нашій країні статус “Діти 
війни” мають особи, народжені в період від 3 вересня 1927 р. по 2 вересня 1945 р., чиє дитинство було обпалене 
жахливою Другою світовою війною. Книгу видала Всеукраїнська громадська організація “Захист дітей війни”.

Свято

«Дай,  бабусю, 
поцілую  сивину  твого  волосся!»

У світі є слова, перед якими потрібно схилити 
низенько голову і вимовити їх з великою пошаною. 
Це слово «бабуся». Саме вони – невтомні трудівниці, 

вмілі берегині роду, мудрі й багаті літами, 
за  плечима у яких неабиякий досвід.

«Йосип старенький колише Дитятко...»
Другого дня різдвяних свят, на Пресвятої Родини, до мо-

настиря сестер Згромадження Пресвятої Родини, що на вул. 
Лесі Українки у Чорткові, загостив преосвященний владика 
– єпископ Бучацької єпархії УГКЦ кир Димитрій Григорак, де 
й відправив Святу Літургію. А відтак біля шопки із біблійним 
сюжетом Народження Сина Божого, що любовно встановле-
на в альтанці на подвір`ї монастиря, вертепне дійство пред-
ставили діти парафіян церкви Архистратига Михаїла, що у 
мікрорайоні Синякове. (За інф. Оксани Свистун).

Лелека сподобав Чортків
Символом року 2014-го для нашого сивочолого міста зно-

ву став хлопчик, представник сильної статі. Він прийшов на 
світ у Чортківському пологовому будинку через п`ять хви-
лин після настання Новоріччя, коли ще всюди гучно лунали 
феєрверки та радісні вигуки. Звісно, його талісманом стане 
Кінь – істота, як відомо, тямуща й надзвичайно трудолюби-
ва. Вага новонародженого –  3 кг 700 г, народився хлопчик у 
Ольги Босяк із Чорткова, про що й повідомляє нинішня «го-
лосонародівська» рубрика «Родовід» – водночас і про те, що 
від початку року під склепінням будинку, на даху котрого час 
від часу гостює лелека, прийшло у світ вже одинадцятеро 
малюків. До слова, ось уже п`ять літ поспіль районка з но-
мера в номер інформує своїх читачів про факти народжень, 
«приправляючи» той фактаж лагідними вітальними словами 
«З народженням Тебе, малятко!». І ця рубрика, слід додати, 
втішає і мам, і батьків новонароджених, та й усіх знайомих 
ощасливлених родин.

Пристрасті довкіл потяга
Лиш упродовж року минулого районці випало кілька разів 

оприлюднювати інформацію щодо то продовження курсу-
вання через станцію Чортків, а то зняття потяга сполученням 
Чернівці-Київ та Київ-Чернівці, й відповідно заспокоювати 
читачів. Наприкінці минулого року знову звідкілясь посія-
лася тривога: мовляв, потяг курсуватиме лише по 20 січня 
включно. Та у квитковій касі розвіяли такі чутки: відповідно 
до телеграм Укрзалізниці наразі відмін немає, в усякому разі, 
на січень-лютий 2014-го.

«Розбрату стежечка гірка?»
Так стривожено запитує в одній зі своїх віршованих мі-

ніатюр наша позаштатна дописувачка чортківчанка Марія 
Торкіт. Вона знову подала до редакції кілька віршів на зло-
бу дня: щодо громадських настроїв, збуджених Майданом. 
Вдумаймось:

З глибин віків не манівцями
Ляга дорога нелегка.
Чому між нами, козаками,
Розбрату стежечка гірка?
Як йти – то разом і на славу,
Бо є така життя потреба.
Здобули ми свою державу,
А нині скиглить хтось: чи треба?
Закличним триєдиним гаслом «Будемо!» пройнятий і дру-

гий її вірш, де так і хочеться виокремити слова: «Ми мовчки 
поглядаємо на Схід, важкий туман в душі пряде Неправда. 
Довкіл нас кличуть у похід, чому ж на серці – знов горючий 
слід? Ми ті, що греблі рвемо, ми будемо з каменю диво тво-
рити, щоб нам Європа двері відчинила і шлях в майбутнє 
освітила».

Під покровом Фонду
Природно-заповідний фонд України – ділянки суші і вод-

ного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають осо-
бливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну 

та іншу цінність 
і виділені з ме-
тою збережен-
ня природної 
різноманітності 
л а н д ш а ф т і в , 
генофонду тва-
ринного і рос-
линного світу, 
підтримання за-
гального еколо-
гічного балансу 
та забезпечення 
фонового мо-
ніторингу на-
в к о л и ш н ь о г о 
природного се-
редовища. Таке 
означення нади-
буємо у Вікіпедії. 
А зазирнули ми 
туди неспроста: 
адже у Чорткові 
віднедавна на 
декотрих де-
ревах, мабуть, 
направду рари-

тетних, з`явилися таблички із зазначенням виокремлення їх 
якраз цією формацією. Зокрема, таку позначку отримав ясен 
східний у сквері Скорботи по вул. С.Бандери, де й зазначено, 
що цей примірник природи охороняється державою. А нами? 
Озирнімось навкруги...

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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14 січня. Тривалість дня – 8.28. Схід – 7.53. Захід – 16.21.  Обрізання Христове. Іменини святкує Василь

Фоторепортаж
11 січня святкуватиме своє 35-річчя дорогий 
наш син, чоловік, люблячий татусь, брат

Андрій Володимирович МІщІЙ.
Наш славний і рідний, 
                    найкращий у світі, 
З Тобою нам завжди 
                     затишно й світло. 
Ти гарний господар 
                      і батько чудовий, 
Даруєш турботу 
                       та море любові. 
Спасибі за ласку, 
                             за руки умілі, 
Що вмієш підтримати 
                         словом і ділом,
Що в рідному домі надійно 

                                                                  та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі. 
Хай Бог милосердний з високого неба 
Дарує усе, чого Тобі треба, 
А Матінка Божа – Цариця Свята  –
Дарує щасливі та довгі літа. 

З любов`ю – мама, тато, 
дружина Ліда, 

синочки Іванко, Сергійко, 
брат Сергій, братова Алла.

Профспілка працівників культури 
щиро вітає директора районного 

комунального краєзнавчого музею
Яромира Івановича ЧОРПІТУ 

з ювілеєм.
Нехай завжди Вам 
                           усміхається доля, 
Несуть лише радість 
             з собою роки. 
Хай щастя й здоров’я 
                           не зрадять ніколи, 
Хай збудуться мрії, 
                          бажання й думки. 
Бажаємо миру 
                     і світлої долі, 
Запалу, енергії, 
                    сили доволі. 

Щедрості серця,  
                     людської поваги. 
Здоров’я міцного 
                 та щастя без краю 
Хай Бог посилає 
                    на довгі роки!

Колектив дитячого садочка № 2 
с. Хом`яківка 

щиросердечно вітає з Днем Ангела
Василя Михайловича ВИСЛОЦЬКОГО.

Нехай душа у Вас 
                    ніколи не старіє,
На білій скатертині 
                    будуть хліб і сіль,
Своїм теплом 
        Вас завжди сонце гріє,
Слова вітання 
                  линуть звідусіль.
Нехай у Вас все буде, 
                           що потрібно,
Без чого не складається 
                                 життя, –

Здоров`я, щастя та повага,
І вічно не старіюча душа.
Хай Матінка Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров`я посилає
На многії та благії літа!

13 січня святкуватиме своє 75-річчя 
дорогий чоловік, батько, дідусь, зять, сват

Іван Михайлович 
ВАТРАЛЬ

зі с. Ромашівка.
Летять роки, мов бистрі води,
Спинити їх не в змозі час.
На Вашій сонячній дорозі
З`явились мудрих – 75!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад...
Бажаєм довго Вам прожити,
Здоров`я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигли одружити,
Благословити правнуків у світ.
Хай Вас оберігає молитва свята,
А Господь дарує 
                    многії та благії літа.

З любов̀ ю і повагою – дружина Леся, 
сини Михайло й Ігор, невістки Галина 

і Галина, онуки Ігор, Іринка, Артур, 
теща Марія, свати.

Новий рік – на Євромайдані!

Фото Миколи ЛАНОВЕГИ



Ліда Синовіцька здобула вже освіту ху-
дожника, щоправда, вчителя образотвор-
чого мистецтва. Закінчивши Київський пе-
дагогічний коледж, натепер навчається у 
Інституті мистецтв ім. Б.Грінченка. Трудова 
книжка ще сліпить своєю недоторканістю, 
та чи мало для майстра простору для ро-
боти? Умій зробити з буднів свято – гасло, 
яке сповідує Ліда у житті. Розмалювати 
стіни у під`їзді райськими пташками та 
дивної краси квітами, щоб усім було весе-
ліше й різнобарвніше жити – Лідина робо-

та. Картини чудової природи, що дихають 
спокоєм, затишком, умиротворенням – то 
теж Лідине малювання. А оце недавно зна-
йшла для себе ще одне хобі – декоративне 
розмальовування нігтів. Хай робоче полот-
но невеличкого розміру, та погляньте на 
фото, чим не шедевр? Даний малюнок має 
романтичну назву «Ніч перед Різдвом». На 
темно-синьому тлі нічного неба – золотисті 
блискітки зірочок й заметіль білосніжних 
сніжинок. Справжня казка! І де? На нігтях, у 
декоративному манікюрі. 
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Цінності 7

15 січня. Тривалість дня – 08.30. Схід – 7.53. Захід – 16.22. Іменини святкує Серафима

Ведуча сторінки Оксана СВИСТУН
Фото Оленки ЛИЖЕЧКИ

Цікаве хобі

Родовід

З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 27 грудня 2013 р. по 8 січня 2014 р.

народилося 
4 дівчаток,  12 хлопчиків.

27 грудня о 16 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 330 г, 52 см) 
у Галини ІЛЬНИЦЬКОї з м. Чортків;

28 грудня о 14 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 920 г, 53 см) 
у Наталії ФЕДИКІВ із м. Чортків;

29 грудня о 8 год. 15 хв. – хлопчик (2 кг 100 г, 45 см) 
у Марії ІВАНИЦЬКОї зі с. Полівці;

30 грудня о 15 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 360 г, 53 см) 
у Тетяни КУЗЬМИ зі с. Давидківці;

31 грудня  о 5 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 250 г, 51 см) 
в Ірини КОВАЛЬЧУК зі с. Біла;

1 січня 2014 року об 00 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 
700 г, 55 см) в Ольги БОСЯК із м. Чортків,

о 00 год. 30 хв. – хлопчик (4 кг 400 г, 59 см) у Мар̀ яни 
ШУБАЛИ з м. Хоростків Гусятинського району;

2 січня о 3 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 470 г, 51 см) 
у Лілії ПЛЕЦАН із м. Чортків;

3 січня о 12 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 830 г, 54 см) 
у Людмили ЛАБЧУК зі с. Свидова;

4 січня о 6 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 870 г, 56 см) у 
Марії ШМУЛИК зі с. Калинівщина,

о 21 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 80 г, 52 см) у Людмили 
САЛУК зі с. Свидова;

5 січня о 4 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг, 51 см) в Ірини 
ПАВЛЮК зі с. Свидова,

о 10 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 540 г, 52 см) у Людми-
ли ЛЕБЕДЄВОї з м. Чортків;

6 січня о 23 год. 57 хв. – хлопчик (2 кг 900 г, 50 см) 
у Віти ФЕДУНІВ зі с. Попівці Заліщицького району;

7 січня о 14 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 490 г, 54 см) 
у Тетяни БУДНЯК зі с. Давидківці;

8 січня о 10 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 450 г, 55 см) 
у Марії ЯРЕМКО з м. Чортків.

Розквітлий морозяною незайманістю
січневий світанок защедрив благодатними 

величними зимовими святами
і пригорщами найпалкіших зичень,

які залюбки вплітаємо в мереживо вітань
у День молодого ювілею

дорогого синочка, коханого чоловіка, 
люблячого татуся
Корнелія ТРОЯНА.

Хай щастя завжди 
                          зіркою світить,
Тридцять – це найкраща пора! 
Тобі ми сьогодні усі засилаєм 
Ласкаві, ніжні та добрі слова. 
Хай роки Твої у добрі 
                            процвітають,
А доля безцінний 
                            хай успіх несе,
Теплом і любов’ю завжди 
                                    очі сяють,
Хай задумане здійсниться усе.

Нехай Тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я 
                                  не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання й думки. 
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Матінка Божа – Цариця Свята – 
Дарує щасливі та многі літа. 

З любов’ю – батьки, 
дружина Мар’яна 

і синочок Вадимчик.

Романтики

Свято організувала й провела за актив-
ною участю адміністрації гімназії колиш-
ня гімназистка Мирослава Помозибіда. 
Мирослава продумала усе до найменших 
дрібниць: не лише проведення конкурсів, 
оформлення зали (спортивної, яка піс-
ля умілих рук майстрині перетворилася 
на палацову вітальню), а й зовнішній ви-
гляд власне учасниць. Дівчатам було ор-
ганізовано професійний макіяж, зачіску 
і навіть… плаття. Два місяці по декілька 
разів на тиждень дівчата відвідували ре-
петиції, де навчалися граційно рухатися, 
дефілювати по подіумі, хай і трохи уявно-
му, представляти себе і т. д. Такі постій-
ні зустрічі спонукували учасниць до ще 
одного – юнки здружились між собою та 
настільки, що після закінчення конкурсу 
плакали.., ні, не за виграшем, за тим, що 
більше не буде отаких невимушених спіл-
кувань, пізнання нового з захоплюючого 
для дівчаток світу моди й краси. Про ці пе-
реживання своїх колежанок, а також про 
всі закулісні приготування й власне показ 
нам повідала Діанка Дерій, учениця 10-го 
класу гімназії.

Конкурс складався із шести різноманіт-
них за тематикою завдань. Перший етап 
називався «Візитка». Дівчата розповіда-
ла про себе від імені тієї казкової героїні, 
яку обрали з мультфільмів. Діанці до душі 

найбільше припала Білосніжка з казки 
«Білосніжка й семеро гномів». Асоціація 
з цим персонажем для юнки видалася 
найповнішою. «Характери у нас схожі: лю-
бимо друзів, намагаємося робити добро. 
Та є в Білосніжці й негативне: от хоча б її 
занадто велика довірливість до чужих, що 
межує з необережністю, навіть безвідпо-
відальністю. Оцього у своїй поведінці я б 
хотіла уникнути», – пояснює вибір Діана.

Також учениці старших класів демон-
стрували високоповажним суддям свої 
таланти. Діанка малювала, бо малюван-
ня – то ще одне, крім спорту,  її серйозне 
захоплення. Вона відвідує гурток образот-
ворчого мистецтва, що діє при музичній 
школі. Персо-
наж, зображе-
ний на картині, 
яку запропону-
вала художниця 
на огляд гляда-
чам, нетиповий 
як для юної ді-
вчини – то нічна 
володарка неба 
сова. Гімназист-
ка запевняє, що 
малюнків саме 
цієї птиці у неї 
немало, і то у 
різних стилях. 
А тому і до кон-
курсу підібрала 
саме улюбле-
ного персона-
жа малювання. 
На чорному тлі 
за допомогою 
клею та манки 
(о р и г і н а л ь н о, 
еге ж?) чарівним помахом рук появився 
образ сови. За оригінальність подання 
свого таланту дівчина отримала немало 
балів від компетентного журі.

«Запитання – відповідь» – конкурс на 
кмітливість, дотепність й вміння влучно 
й точно відповісти на подане запитання 
учасницями.  А опісля – дефіле у вечірніх 
сукнях, які для кожної дівчини зокрема 
шили на замовлення. Хвилювання, ви-
кликані демонстрацією граційності рухів, 
перевершили хіба що бальні танці, які від-
бувалися згодом. Та із цими завданнями, 
як і з конкурсом на краще оформлення 
подарунка, Діана справилася зі своїми по-
дружками успішно.

Чарівна дівчина із незвичним для укра-

їнців ім`ям грецької богині жіноцтва й 
мисливства Діана стала переможницею 
конкурсу краси під назвою «Перший бал». 
Діана Дерій – достойна представниця мо-
лодого покоління чортківчан. Вона – ста-
ранна учениця в школі, спортсменка – грає 
у баскетбол за гімназійну команду дівчат. 
А ще, як уже зазначалося, художниця. Це 
поки що хобі у подальшому планує пере-
рости у щось більше: як мінімум – цікаву 
роботу. У планах юної гімназистки вивчи-
тися на художника-реставратора. 

Із метою удосконалення своїх навиків, 
набуття досвіду Діана минулої весни ви-
слала анкету на конкурс для відбору ціле-
спрямованих, соціально-активних і тала-

новитих школярів для участі в освітньому 
проекті братів Кличків «Школа успіху». І 
пройшла відбір – стала однією із 180 учас-
ників літнього навчально-розвиваючого 
табору, в якому підлітків із усієї України 
вчать досягати успіху не лише в обраній 
сфері діяльності, а й у житті загалом. 

Там навчали самоорганізації й розви-
тку активної громадської позиції, що й де-
монструє сьогодні Діана. От тепер, у часи 
різдвяних свят, вона разом із ще сімома 
своїми подружками розучили вертепне 
дійство, з яким відвідують українські роди-
ни, вітаючи із світлим святом Народження 
Ісуса.

Ось такі принцеси – розумниці й красуні 
– живуть серед нас, у нашому краї.

Знайомтесь

Принцеса Діана із Чорткова

Розкішний «Перший бал» у своєму 
житті пережили нещодавно учениці 

гімназії ім. М.Шашкевича. Юні 
красуні були учасницями конкурсу 

краси, у стилі якого було проведено 
новорічний вечір. Дівчата, ніби казкові 

принцеси, що зійшли зі стрічок за 
мотивами мультфільмів Волта 

Діснея, зачаровували глядачів красою, 
вишуканістю й граційністю. 

Лідине кольорове гасло

Вже майже осягнула те, 
про що зараз лише мріє Діана, 

наступна наша учасниця. 
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16 січня. Тривалість дня – 8.32. Схід – 7.52. Захід – 16.24. Іменини святкують Володимир, Малахій, Гордій

14 січня, вівторок 15 січня, середа 16 січня, 13 січня, понеділок
УТ-1

08.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Книга.ua 
10.00 Пряме включення 
з Кабiнету мiнiстрiв 
України 
10.25, 15.40 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
11.25 Крок до зiрок 
12.25 Свiтло 
12.45 Т/с “Вiчний поклик” 3 с. (1) 
14.30 Т/с “Вiчний поклик” 
4с. (1) 
16.40, 03.10 Х/ф “Батальони 
просять вогню” 3с. (1) 
18.00 Про головне 
18.20 Новини
18.35 Фiнансова 
перспектива 
19.15 Концертна програма 
“Честь маю запросити.
20 рокiв по тому” 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 Бенефiс 
композитора Нiколо 
23.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 00.30 
ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05 “Шiсть кадрiв” 
09.35, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
11.30, 12.35 Т/с “I батьки, 
i дiти” 
13.40 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
14.45, 15.45 Т/с “Пончик 
Люся” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 Т/с “Шерлок - 2 . 
Скандал у Белгравiї” (2) 
22.20 Х/ф “Лицарь дня” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00 
Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “I все-
таки я кохаю...” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.15 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.05 “Давай одружимося 
в Українi” 
17.05 Т/с “Земський лiкар. 
Повернення” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
23.25 Т/с “Жiнки на межi” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 15.00 “Удосвiта” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Живi сторiнки” 
12.30 “Час реформ” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Cоцiальнi гранi” 
17.15 “Вiд класики до 
джазу. ТЕМА” 
17.45 “В акордах фарб 
моїх” 
18.00 “Думки вголос” 
18.30 “Надiя є” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Цiкаво про чай 
та каву” 
20.00 “Економiчний iнтерес” 
20.15 “Пiсня вирине 
з душi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Чарiвне джерело” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.45 “Собор на кровi” 
23.15 “Моя Леся Українка” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Карадай” 
12.00, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.10, 20.05 Т/с “Шеф-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Х/ф “Назад у 
майбутнє” 
00.05 Х/ф “Сфера” (2) 
 

СТБ
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 “Зiркове життя. 
Обдурити зiрку” 
10.40 Х/ф “Медовий 
мiсяць”(1) 
12.20 Х/ф “Знак iстиного 
шляху”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 
“Нацiональне талант-шоу 
“Танцюють всi!-6” 
23.45 Х/ф “Валентин i 
Валентина”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 16.50 Т/с “Не 
родись вродлива” 
10.05, 15.50 Т/с “Татусевi 
дочки” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
14.50 Т/с “Друзi” 
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.05 Репортер 
19.05 Т/с “Супер Макс” 
21.50 Х/ф “Дозвольте 
тебе поцiлувати... знову” 
00.10 Х/ф “Наказано 
оженити” 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 20.00 Т/с “Кордон 
слiдчого Савельєва” 
12.10 Т/с “Анжелiка” 
15.00, 17.25, 22.30 Т/с 
“Слiд” 
18.00 Т/с “Сашко” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 
01.30 Х/ф “Вовк” (2) 
 

2+2
09.00 Х/ф “Битва за Москву. 
Агресiя. Частина 2” (1) 
11.00 Х/ф “Наказ: вогонь 
не вiдкривати” (1) 
13.00 “Мiсячнi люди” 
14.00 “Таємниця мертвих 
дроздiв” 
15.00 “Видатнi 
авiаконструктори” 
16.00 “Винищувач I-16” 
17.00 Х/ф “Наказано: 
Перейти кордон” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
20.00 “Нове Божевiльне 
вiдео” 
20.30 “Облом UA. Новий 
сезон” 
21.00 “ДжеДаї” 
21.30 Х/ф “Горець” (2) 
00.00 Х/ф “Смертельнi 
перегони” (2) 

ТЕТ
08.20 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.55 Єралаш 
09.35, 21.05 Країна У 
10.40, 00.35 Одна за всiх 
11.40 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
13.35, 19.00 Моду народу 
15.35 Я права 
16.35 Королева балу 
17.35 Вiд пацанки до 
панянки 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
22.10 6 кадрiв 
23.30 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.25 Т/с “Закрита 
школа” (2) 
02.10 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
02.55 З ночi до ранку 

УТ-1
08.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35, 14.45 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.30 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.35 Українська пiсня 
13.25 Т/с “Вiчний поклик” 
5с. (1) 
14.40 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.45 Х/ф “Батальони 
просять вогню” 4с. (закл.) (1) 
17.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (жiнки) 
18.20 Новини
18.35 Фiнансова 
перспектива 
19.20 Концертна програма 
“Честь маю запросити.20 
рокiв по тому” 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
22.30 Музичнi привiтання 
23.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05 “Шiсть кадрiв” 
09.35, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
11.30, 12.35 Т/с “I батьки, 
i дiти” 
13.40 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
14.45, 15.45 Т/с “Пончик 
Люся” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 Т/с “Шерлок - 2. 
Собаки Баскервiля” (2) 
22.20 Х/ф “Ефект колiбрi” (2) 
00.35 Т/с “Вiкiнги” (3) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00 
Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “I все-
таки я кохаю...” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.15 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.05 “Давай одружимося 
в Українi” 
17.05 Т/с “Земський лiкар. 
Повернення” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
23.25 Т/с “Жiнки на межi” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.45 “У пошуках легенд” 
13.30 “Надiя є” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Собор на кровi” 
14.30 Д/Ф “Дорогою до 
святої гори” 
15.30 “Iнновацiї” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.15 “Веселе коло” 
17.30 “До чистих джерел” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.30 “Запорiжжя 
туристичне” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
22.45 Д/Ф “Кам’янi 
могили” 
23.00 “Вiд Миколая до 
Йордану” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

УТ-1
08.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.15 Полiттеатр 
09.40, 15.35 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.30 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.15 Шеф-кухар країни 
13.05 Хто в домi хазяїн? 
13.30 Всеукраїнський 
фестиваль “Зорянi мости” 
14.35 Як це? 
15.05 Вiкно в Америку 
16.30 Х/ф “Батальони 
просять вогню” 1с. (1) 
18.05 Агро-News 
18.20 Новини 
18.35 Фiнансова 
перспектива 
19.20 Гранд-шоу 
М.Поплавського у Кремлi 
21.40 Концертна 
програма “Ханука” 
23.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.55 Х/ф “Дванадцять 
мiсяцiв” (1) 
12.55 “Вечiрнiй квартал” 
14.55 Х/ф “З новим 
роком, мами!” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 Т/с “Шерлок - 1. Етюд 
у рожевих тонах” (2) 
22.15 Т/с “Шерлок - 1. 
Слiпий банкiр” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Х/ф “Операцiя “Ы” 
та iншi пригоди Шурика” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
12.00 “Новини” 
13.15 “Судовi справи” 
14.50 “Сiмейний суд” 
15.50 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “неБлакитний 
вогник 2014” 
23.10 “Новорiчний 
вогник 2014. Нiч великих 
очiкувань” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “МIКС” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.30 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.00 “Собор на кровi” 
14.30 “Рiздвяне дiйство” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 Д/Ф “Диво калинове” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Захiдний експрес” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.00 “Живi iсторiї” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Весело спiваймо” 
22.45 “Гра долi”. (I. Франко) 
23.00 “Вiншує Тернопiлля” 
23.10 Д/Ф “Лядовська 
святиня” 
23.30 “Зелений бум” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.05, 09.15, 13.00 Т/с 
“Морський патруль” 
08.45 Факти. Ранок 
12.45 Факти. День 
16.45 Т/с “Морський 
патруль-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини 
20.05 Т/с “Шеф-2” 
21.55 Х/ф “Острiв” (2) 
00.30 Х/ф “Беовульф” (2) 
 

СТБ
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 “Зiркове життя. Я 
люблю тебя до слез....”(1) 
10.40 Х/ф “Три плюс два”(1) 
12.15 Х/ф “Домробiтниця”(1) 
14.05 Х/ф “Дiамантова 
рука” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.25 
“Нацiональне талант-шоу 
“Танцюють всi!-6” 
23.55 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф “Шпигун по 
сусiдству” 
11.00 Х/ф “Випадковий 
шпигун” 
12.50 Т/с “Щасливi разом” 
14.45 Т/с “Друзi” 
15.45 Т/с “Татусевi дочки” 
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива” 
17.55, 19.05 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.00 Репортер 
20.10 Ревiзор 
22.00 Х/ф “Новорiчний 
шлюб” 
00.10 Х/ф “Дозвольте 
тебе поцiлувати” 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 20.00 Т/с “Кордон 
слiдчого Савельєва” 
11.15 Т/с “У рiки два береги” 
15.20, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд” 
18.00 Т/с “Сашко” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Х/ф “Єлизавета: 
Золота доба” (2) 
01.30 Х/ф “Розпусник” (3) 

2+2
09.00 Х/ф “Петрiвка 38” (1) 
11.00 Т/с “По гарячих 
слiдах” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
20.00 “Нове Божевiльне 
вiдео” 
20.30 “Облом UA. Новий 
сезон” 
21.00 “ДжеДаї” 
21.30 Х/ф “Вiйна 
драконiв” (2) 
23.55 Х/ф “Секретнi 
матерiали. Хочу вiрити” (2) 
02.05 Х/ф “Вперед за 
скарбами гетьмана!” (1) 
03.15 Х/ф “У тiй областi 
небес” (1) 

ТЕТ
06.00 Телепузики 
06.30 Малята-твiйнята 
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда” 
(1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.20 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.55 Єралаш 
09.45, 21.05 Країна У 
10.50, 00.35 Одна 
за всiх 
11.50 Т/с “Ксена – 
принцеса-воїн” (1) 
13.45, 19.00 Моду народу 
15.45 Я права 
16.45 Королева балу 
17.45 Вiд пацанки до 
панянки 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
22.10 6 кадрiв 
23.15 Дурнєв+1 
23.55 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.00 Профiлактика 

УТ-1
08.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.30, 15.40 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.30 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
11.25 Не вiр худому 
кухарю 
11.50 Прем’єра. Д/ф “Марко 
Вовчок. Таємнича зiрка” 
12.25, 18.55, 21.30 
Дiловий свiт 
12.35 Контрольна робота 
12.55 Т/с “Вiчний 
поклик” 1 с. (1) 
14.05 Дiловий свiт. 
Агросектор 
14.20 Т/с “Вiчний 
поклик” 2 с. (1) 
16.40 Х/ф “Батальони 
просять вогню” 2с. (1) 
18.00 Про головне 
18.20 Новини 
18.35 Фiнансова 
перспектива 
19.20 Концертна 
програма “Честь маю 
запросити.20 рокiв по 
тому” 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 Концертна 
програма “Ханука” 
23.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05 “Шiсть кадрiв” 
09.35, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
11.30, 12.35 Т/с “I батьки, 
i дiти” 
13.40 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
14.45, 15.45 Т/с “Пончик 
Люся” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 Т/с “Шерлок - 1. 
Велика гра” (2) 
22.15 “Мюзикл “1+1 
удома” 
01.05 Т/с “Вiкiнги” (3) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10 “неБлакитний 
вогник 2014” 
11.55, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.05 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.05 “Давай одружимося 
в Українi” 
17.05 Т/с “Земський лiкар. 
Повернення” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “I все-таки я 
кохаю...” 
23.35 Т/с “Жiнки на межi” 
 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 Муз. фiльм “Стара 
колекцiя” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Випробуй на собi” 
14.00 “Собор на кровi” 
14.30 “Червене свято” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “Мандри кота 
Фiнiка” 
17.30 “Зелений БУМ” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Дiловий ритм” 
23.00 Колядує “Писанка” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Карадай” 
12.00, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.05, 20.05 Т/с “Шеф-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Х/ф “Сфера” (2) 
00.35 Х/ф “П’ятий вимiр” (2) 

СТБ
09.30 “Зiркове життя. 
Зiрковi байстрюки” 
10.30 Х/ф 
“Приборкувачка тигрiв”(1) 
12.15 Х/ф “Залiзничний 
романс” (1) 
14.15 Х/ф “Тариф на 
кохання” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 
“Нацiональне талант-шоу 
“Танцюють всi!-6” 
23.55 Х/ф “Той самий 
Мюнхгаузен”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 16.50 Т/с “Не 
родись вродлива” 
10.05, 15.45 Т/с “Татусевi 
дочки” 
11.05 Т/с “Щасливi разом” 
14.45 Т/с “Друзi” 
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни” 
19.00, 23.50 Репортер 
19.05 Т/с “Супер Макс” 
21.50 Х/ф “Дозвольте 
тебе поцiлувати” 
23.55 Х/ф “Дозвольте 
тебе поцiлувати... знову” 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 20.00 Т/с “Кордон 
слiдчого Савельєва” 
12.10 Т/с “Анжелiка” 
15.00, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд” 
18.00 Т/с “Сашко” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 

2+2
07.15 Т/с “Слiдаки” (1) 
09.00 Х/ф “Битва за Москву. 
Агресiя. Частина 1” (1) 
11.00 Х/ф “Петрiвка 38” (1) 
13.00 “Сироватка правди” 
14.00 “Золото безоднi” 
15.00 “Видатнi 
авiаконструктори” 
16.00 “Снайперська 
зброя” 
17.00 Х/ф “Наказ: вогонь 
не вiдкривати” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
20.00 “Нове Божевiльне 
вiдео” 
20.30 “Облом UA. Новий 
сезон” 
21.00 “ДжеДаї” 
21.30 Х/ф “З Парижа з 
любов’ю” (2) 
00.00 Х/ф “Вiйна 
драконiв” (2) 
 

ТЕТ
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда” 
(1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.20 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.55 Єралаш 
09.40, 21.05 Країна У 
10.45, 00.35 Одна за всiх 
11.45 Т/с “Ксена – 
принцеса-воїн” (1) 
13.40, 19.00 Моду народу 
15.40 Я права 
16.40 Королева балу 
17.40 Вiд пацанки до 
панянки 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
22.10 6 кадрiв 
23.30 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.25 Т/с “Закрита 
школа” (2) 
02.10 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
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ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Карадай” 
12.00, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.00, 20.05 Т/с “Шеф-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Х/ф “Назад у 
майбутнє-2” 
23.50 Х/ф “Дельта Форс. 
Зниклий патруль” (2) 

СТБ
08.00, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.40 “Зiркове життя. 
Багатодiтнi родини” 
10.40 Х/ф “Пiрати ХХ 
столiття” (1) 
12.10 Х/ф “Спадкоємиця”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 
“Нацiональне талант-шоу 
“Танцюють всi!-6” 
23.50 Х/ф “Вас чекає 
громадянка 
Нiканорова” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 16.50 Т/с “Не 
родись вродлива” 
10.05, 15.45 Т/с “Татусевi 
дочки” 
11.05 Т/с “Щасливi разом” 
14.45 Т/с “Друзi” 
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни” 
19.00, 23.55 Репортер 
19.05 Т/с “Супер Макс” 
21.50 Х/ф “Наказано 
оженити” 
00.05 Х/ф “Хотабич” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 20.00 Т/с “Кордон 
слiдчого Савельєва” 
12.10 Т/с “Анжелiка” 
15.00, 17.25, 22.30 Т/с 
“Слiд” 
18.00 Т/с “Сашко” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 
 

2+2
11.00 Х/ф “Наказано: 
Перейти кордон” (1) 
13.00 “НЛО над 
Сталiнградом” 
14.00 “Коли земля 
скрикне” 
15.00 “Видатнi 
авiаконструктори” 
16.00 “Бронепоїзд” 
17.00 Х/ф “Наказано: 
Взяти живим” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
20.00 “Нове Божевiльне 
вiдео” 
21.00 “ДжеДаї” 
21.30 Х/ф “Бельфегор. 
Привид Лувра” (2) 
23.55 Х/ф “Горець” (2) 

ТЕТ
09.45, 21.05 Країна У 
10.50, 00.35 Одна за всiх 
11.50 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
13.45, 19.00 Моду народу 
15.45 Я права 
16.45 Королева балу 
17.45 Вiд пацанки до 
панянки 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
22.10 6 кадрiв

18 січня, субота 19 січня, неділя17 січня, п`ятниця
УТ-1

08.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00, 01.20 
Пiдсумки дня 
09.35, 15.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.30 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.35 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
13.35 Рояль в кущах 
14.10 Дорослi iгри 
15.00 Дiловий свiт. 
Агросектор 
16.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (чоловiки) 
17.30, 19.20 Концертна 
програма “Україна колядує” 
18.20 Новини
18.35 Фiнансова 
перспектива 
20.15 Бенефiс 
композитора Нiколо 
21.40 Фольк-music 
23.00 Пiдсумки 
23.20 На слуху 
23.45 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05 “Шiсть кадрiв” 
09.35, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
11.30, 12.35 Т/с “I батьки, 
i дiти” 
13.40 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
14.45, 15.45 Т/с “Пончик 
Люся” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
22.00 Х/ф “Чорний 
лицар” (1) 
00.00 Т/с “Вiкiнги” (3) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00 
Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Т/с “I все-таки я 
кохаю...” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.15 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.05 “Давай одружимося 
в Українi” 
17.05 Т/с “Земський лiкар. 
Повернення” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Ти заплатиш 
за все” 
00.20 Т/с “Жiнки на межi” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Час реформ” 
13.30 “Загубленi у часi” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Кiнопростiр” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Юнi експерти” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “Ми-українськi” 
18.00 “Жива традицiя” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 “Собор на кровi” 
23.15 “Вiд Миколая до 
Йордану” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Карадай” 
12.00, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.05, 20.05 Т/с “Шеф-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Х/ф “Назад у 
майбутнє-3” 
00.00 Х/ф “Ларго Вiнч-2. 
Змова у Бiрмi” (2) 

СТБ
06.30, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.00 Х/ф “Подарунок 
долi”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 
“Нацiональне талант-шоу 
“Танцюють всi!-6” 
00.00 Х/ф “Екiпаж” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 16.50 Т/с “Не 
родись вродлива” 
10.00, 15.45 Т/с “Татусевi 
дочки” 
11.05 Т/с “Щасливi разом” 
14.45 Т/с “Друзi” 
17.55, 19.40 Т/с 
“Воронiни” 
19.00, 23.45 Репортер 
19.05 Т/с “Супер Макс” 
21.45 Х/ф “Хотабич” (2) 
23.55 Х/ф “Служителi 
закону” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 14.45, 17.20, 22.30 
Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Кордон 
слiдчого Савельєва” 
12.00 Т/с “Анжелiка” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Iсторiя 
кримiналiстики 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 

2+2
07.00 Т/с “Слiдаки” (1) 
09.00 Х/ф “Битва за Москву. 
Тайфун. Частина 2” (1) 
11.00 Х/ф “Наказано: 
Взяти живим” (1) 
13.00 “Нове Божевiльне 
вiдео” 
15.30 “Облом UA. Новий 
сезон” 
17.00 Х/ф “Армiя одинака” (1) 
19.00 Х/ф “Копальнi царя 
Соломона” (1) 
23.00 Х/ф “Бельфегор. 
Привид Лувра” (2) 

ТЕТ
08.55 Єралаш 
09.35 Країна У 
10.40, 00.35 Одна за всiх 
11.40 Т/с “Ксена – 
принцеса-воїн” (1) 
13.35 Моду народу 
15.35 Я права 
16.35 Королева балу 
17.35 Вiд пацанки до 
панянки 
19.00 Iкона стилю 
20.15 Х/ф “Диявол носить 
Прада” (1) 
22.40 Смiшнiше, нiж 
кролики 
23.30 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.25 Т/с “Закрита школа” (2) 
02.10 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 

УТ-1
08.30 Панянка та кулiнар 
09.45 Моменти життя 
10.50 Театральнi сезони 
11.45 Музичнi привiтання 
12.40 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування (жiнки) 
13.30 В гостях у Д.Гордона 
14.30 Український акцент 
14.50 Золотий гусак 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 
(чоловiки) 
16.15 “Рiздвяний вертеп”. 
В гостях у I.Поповича 
18.45 Концертна програма 
А.Демиденка (ч.1) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Без цензури 
22.00 Українська пiсня 
00.50 Смiх з доставкою 
додому 

1+1
08.00, 03.35 Х/ф “Щасти, 
Чарлi. Кiнощоденник 
подорожi” (1) 
09.55 М/ф “Енгрi бердс” (1) 
10.00, 19.30 ТСН
11.00 “Свiтське життя” 
12.10 “Мiняю жiнку - 8” 
13.40 Х/ф “Бiлявка за 
рогом” (1) 
15.30 М/ф “Маша i 
ведмiдь” 
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
20.00 “Новорiчний 
вечiрнiй квартал 2013” 
00.10 Х/ф “Її звали Нiкiта” (2) 
 

ІНТЕР
08.15 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.55 Х/ф “Так буває” 
10.50 Т/с “Ти заплатиш 
за все” 
14.25 Концерт 
“Мiжнародний фестиваль 
гумору “Юрмала” 
16.15 Х/ф “Реальний тато” 
18.05, 20.30 Т/с “Людмила” 
20.00 “Подробицi” 
22.20 Т/с “Врятувати 
чоловiка” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Назбиране “ 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Дитячi забави” 
12.30 “Музичний 
калейдоскоп” 
13.00 “Слiд” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Кiнопростiр” 
14.50 “Садами квiтне 
Тернопiлля” 
15.00 “Театральнi 
зустрiчi” 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 Д/ф “Житiя святих. 
Святитель Петро Могила” 
17.00 “Фiльм-дiтям” 
“Снiгова королева” 
18.30 “Святий вечор” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.00 “Мандри” 
22.20 “Азбука смаку” 
22.30 “Собор на кровi” 
23.00 “Христос 
народився-радiє весь 
свiт” 
23.55 “Музична хвиля 
ТТБ” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.10 Розiграш 
08.35 Зiрка YouTube 
09.45 Дача 
10.20 Так$i 
10.45, 19.55 Т/с 
“Морський патруль-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
21.50 Х/ф “Мерехтливий” 
23.40 Х/ф “Сiрi” (2) 

СТБ
07.30 “Їмо вдома” 
08.30, 10.05 
“Нацiональне талант-шоу 
“Танцюють всi!-6” 
09.00 “Все буде смачно!” 
16.10 Х/ф “Iван 
Васильович змiнює 
професiю” (1) 
18.00 Х/ф “Вийшов 
їжачок iз туману” (1) 
22.00 Х/ф “Осiннiй 
вальс” (2) 
00.00 Х/ф “Вокзал для 
двох” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 Нереальна iсторiя 
10.00 Уральськi пельменi 
11.05 Файна Юкрайна 
13.00 Т/с “Воронiни” 
18.00 М/ф “Геркулес” 
19.50 Х/ф “Хеллбой: 
герой з пекла” 
22.20 Х/ф “Червона 
планета” (2) 
00.25 Вже котрий день 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Т/с “Iнтерни” 
10.00 Один за сто годин 
11.00, 14.45 Т/с “Дитина 
на двох” 
17.10, 19.20 Т/с “Сила Вiри” 
21.30 Х/ф “З чистого 
аркуша” 
23.40 Х/ф “Кревнi зв’язки” 

2+2
09.00 Х/ф “Непереможний” (1) 
10.45 Т/с “По гарячих 
слiдах” (1) 
19.00 Х/ф “Антиснайпер” (2) 
21.00 “Королi рингу”. 
Всесвiтня серiя боксу 
(WSB). USA Knochouts - 
Українськi Отамани 
00.00 “Королi рингу” 
01.00 Х/ф “Липучка” (1) 
02.25 Х/ф “Кому вгору, 
кому вниз” (1) 

ТЕТ
07.30 Малята-твiйнята 
07.55 Телепузики 
08.30 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/с “Бiлка та 
Стрiлка. Пустотлива 
сiмейка” (1) 
10.45 М/ф “Незнайка та 
Баррабасс” (1) 
12.30 Т/с “Ксена – 
принцеса-воїн” (1) 
15.25, 01.05 Х/ф 
“Потанцюймо” (1) 
17.35 Х/ф “Диявол носить 
Прада” (1) 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
21.00 6 кадрiв 
22.00 РайЦентр 
23.00 Х/ф “Планета 
страху” (3) 
02.45 З ночi 
до ранку 

УТ-1
09.00 Шеф-кухар країни 
09.55 Околиця 
10.30 Крок до зiрок 
11.25 Караоке для 
дорослих 
12.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета (жiнки) 
13.45 Як Ваше здоров’я? 
14.45 Ближче до народу. 
Валерiй Харчишин. 
“Друга рiка” 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета (чоловiки) 
16.45 Золотий гусак 
17.25 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Концертна програма 
А.Демиденка (ч.2) 
20.40 Головний аргумент 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки тижня 
22.00 Полiттеатр 
22.20 Музичнi привiтання 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
08.25 ТСН 
09.00 “Лото-забава” 
10.00 “Смакуємо” - “Дiана 
Дорожкiна” 
10.40 М/ф “М/ф “Маша i 
ведмiдь” (1) 
11.30 Х/ф “Подаруй менi 
недiлю” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
20.15 Х/ф “Полярний 
рейс” (1) 
22.15 “Свiтське життя” 
23.20 Х/ф “Шосте чуття” (2) 

ІНТЕР
08.55 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.25 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
10.20 Х/ф “Реальний 
тато” 
12.15 Х/ф “Любовi цiлюща 
сила” 
14.10 Т/с “Полуничний рай” 
18.05, 21.00 Т/с “Людмила” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.50 Х/ф “Нiчна фiалка” (2) 
00.45 Х/ф “Дорога назад” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.15 “Сьогоднi-Водохреще” 
10.30 “Шляхами Тараса” 
10.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Казки 
Миколаївського 
зоопарку” 
14.30 “Пересопниця” 
15.00 “Поклик таланту” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Театральнi 
зустрiчi” 
17.30 В. Камiнський. 
Концерт “Рiздвяний” 
18.00 “Голос коляди” 
18.30 “Дозвольте 
заколядувати” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Бiля Диканьки у 
Пронях” 
20.00 “Дзвонять дзвони” 
20.30, 22.55 “Музична 
хвиля ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Собор на кровi” 
23.00 “Рiздвяний 
подарунок” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
09.00 Х/ф “Назад у 
майбутнє-3” 
11.05 Козирне життя 
11.35 Т/с “Лiсник” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 ПуТЬОва країна 
19.55 Х/ф “Пристрель 
їх!” (2) 
21.30 Х/ф “Прошивка” (2) 
23.20 Х/ф “Невiдомий” (2) 
 

СТБ
08.50 “Все буде смачно!” 
09.40 “Караоке на 
Майданi” 
15.00 Х/ф “Вийшов 
їжачок iз туману” (1) 
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
20.00 Х/ф “Там, де живе 
кохання” (1) 
21.50 Х/ф “Тобi, 
справжньому” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Уральськi пельменi 
08.55 М/с “Том i Джеррi” 
10.25 М/ф “Том i Джеррi i 
Шерлок Холмс” 
11.25 М/ф “Геркулес” 
13.20 Х/ф “Люба, я 
збiльшив дитину” 
15.15 Х/ф “Хеллбой: 
герой з пекла” 
18.00 Х/ф “Смерч” (2) 
20.10 Х/ф “10 000 рокiв 
до н.е.” 
22.40 Х/ф “Служителi 
закону” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 10.00 Таємницi 
зiрок 
11.00, 14.45 Т/с “Дитина 
на двох” 
19.00 Подiї тижня 
20.00 Х/ф “Дружина 
Штiрлiца” 
22.00, 23.00 Т/с “Iнтерни” 
00.00 Comedy Woman 

2+2
10.00 Т/с “Мисливцi за 
стародавностями” (1) 
13.00 Х/ф “Армiя 
одинака” (1) 
15.00 Х/ф “Копальнi царя 
Соломона” (1) 
19.00 Х/ф “Некерований” (1) 
21.00 Х/ф “Загнаний” (2) 
23.00 Х/ф “Антиснайпер” (2) 

ТЕТ
07.30 Малята-твiйнята 
07.55 Телепузики 
08.30 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/с “Бiлка та 
Стрiлка. Пустотлива 
сiмейка” (1) 
10.45 М/ф “Школа 
монстрiв. Втеча з 
острова Черепа” (1) 
11.45 Х/ф “Диво на 34-й 
вулицi” (1) 
14.05 Х/ф “Снiговi пригоди 
цуценят Санти” (1) 
16.00 Країна У 
18.00 Вiталька 
20.00 Т/с “Два батька i 
два сина” (1) 
22.00 РайЦентр 
23.00 Х/ф 
“Пiдтвердження 
смертi” (3) 
01.20 Х/ф 
“Сорокаоднорiчний 
незайманий” (3) 
02.45 З ночi до ранку 

ОВЕн (21.03-20.04). 
Успіх очікує на вас при не-

традиційному підході до  ви-
рішення життєвих проблем. 
Ви можете уникнути певних 
труднощів на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Варто відгородити себе від 

зайвої роботи. Застосуйте всю 
свою чарівність для досягнення 
кар’єрних висот. Не виключені 
відкриття і позитивні зміни. 

БЛИЗнЮКИ (22.05-21.06).
Постарайтеся спілкува-

тися з навколишніми стіль-
ки, скільки необхідно, не 
потрібно надмірностей. Не 
призначайте серйозних зу-
стрічей. 

РАК (22.06-23.07). 
Перед вами відкриваються 

блискучі перспективи, але це 
не означає, що вам потрібно 
квапитися. Потрібні будуть 

скрупульозність і виваже-
ність. На вашому шляху не 
передбачається практично 
ніяких перешкод, окрім влас-
ної неуважності.

ЛЕВ (24.07-23.08). 
Ваша кипляча енергія 

практично ніколи не стихає. 
Вам необхідно безжалісно 
позбуватися усього непо-
трібного, що створює без-
ладдя і плутанину. 

ДІВА (24.08-23.09). 
Дайте спокій старим про-

блемам і сконцентруйтеся 
на майбутніх проектах. Вам 
будуть потрібні зібраність і 
терпіння, зате ви зможете 
домогтися значних резуль-
татів.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Вас очікує жвавий, на-

сичений подіями період.
Сприятливий час для по-

вернення до нереалізова-
них планів, ідей. 

СКОРПІОн (24.10-22.11).
Імовірне підписання ви-

гідних угод. Ви можете смі-
ливо розраховувати на до-
помогу і сприяння друзів. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Успіх неодмінно прийде 

до вас, якщо ви прикладете 
максимум зусиль до його 
досягнення. Не соромтеся 

виявити свої інтелектуальні 
здібності. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). 
Ви легко зможете 

розв’язати проблеми друзів 
і встигнути зробити більше 
ніж запланували. Постарай-
теся не завантажувати себе 
зайвою роботою. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02).
Ваша справа зажадає 

зміцнення і розширення, 

інакше можливі проблеми з 
її подальшим розвитком. Ви 
досягнете кращого резуль-
тату, якщо станете менше 
говорити про свої проблеми 
й уважніше вислуховувати 
думки навколишніх. 

РИБИ (20.02-20.03). 
Вас можуть турбувати пи-

тання, пов’язані з кар’єрою. 
Доведеться багато часу при-
ділити паперовій тяганині. 



№ 2 (8444), 10 січня 2014 року

Калейдоскоп10
Астрологи радять

Рецепти для святкового столу Салат з крабових паличок 
(рецепт давній, та завжди затребуваний)
250 г крабових паличок ріжемо тоненькими 

смужками. Так само тонко нарізаємо білки із 
чотирьох варених яєць та 150 г твердого сиру. 
Підсмажуємо нарізану півкільцями середньо-
го розміру цибулину. Очищений від шкірки 
болгарський перець (для цього підпікаємо 
його у духовці, гарячим щільно загортаємо в 
пакет – тоді легше відділяється шкірка) по-
дрібнюємо на шматочки такої величини, як і 
інші продукти. Усі інгредієнти змішуємо і за-
правляємо майонезом. Солимо до смаку, але 
головне – не переборщити.

Рулетики з рибного філе 
(ця страва годиться не лише до святкового 
столу, а й цілком вдала для Свят-вечора)
Філе риби (на ваш вибір, пані Ганна пропо-

нує найбільш популярного у наших господинь 
пенгасіуса) посолити, поперчити, змастити со-
ком лимона. Викласти фарш – підсмажені на 
олії моркву, цибулю й печериці. Акуратно все 
разом скручуємо в рулет, обв’язуємо ниткою, 
загортаємо у фольгу й випікаємо у духовій 
печі до готовності. Рибні рулетки можна пода-
вати як гарячими, так і на холодну закуску.

М`ясне асорті з грибами 
(так його називає кухарка, бо 

використовується в рецепті і телятина, 
і свинина одночасно)

1 кг телячої вирізки ріжемо порційними шма-
точками, солимо, перчимо і залишаємо трішки 
промаринуватися. За цей час підсмажуємо то-
ненькими пластинками порізаний бочок (200 
г), 5-6 цибулин шалот (це по-європейськи,а у 

нас її називають «кущівка») та печериці (коли 
вони маленькі за розміром, то готуємо їх ці-
ленькими, тоді страва цікавіша на вигляд). 
Окремо смажимо телятину. Спочатку - на 
сильному вогні, щоб утворилася плівочка, яка 
допоможе зберегти всі соки всередині м`яса. 
А потім доводимо до готовності на помірно-
му вогні. До телятини додаємо підсмажений 
з овочами й грибами бочок, вливаємо склян-
ку червоного вина й ще хвилин десять туш-
куємо. 

Пляцок смугастий 
(цікавий як на вигляд, 

так і способом приготування)
250 г масла (бажано не замінювати його на 

маргарин, бо тоді тісто виходить не таке ніж-
не) збиваємо у пухку масу разом із 250 г цукру, 
додаючи по одному 7 жовтків, 150 г муки та 
100 г крохмалю. Акуратно вимішуємо окремо 
збиті в стійку піну 7 білків. Потім розділяємо 
тісто на дві частини. До однієї додаємо 3 ст. л. 
какао, а до іншої – 2 пачки ванільного цукру. 
На промащену жиром та притрушену мукою 
пательню виливаємо дві столові ложки тіста, 
розмащуємо і випікаємо 5 хв. у духовці. Ви-
тягуємо й викладаємо зверху 2 ст. л. світлого 
тіста і знову в піч на 5 хв. Таким способом ви-
кладаємо усе тісто й випікаємо пляцок. Коли 
остигне, зверху заливаємо товстим шаром 
глазурі. Для цього до збитої сметани (5 ст. л.) 
додаємо 200 г чорного шоколаду, розтоплено-
го на водяній бані з 2 ст. л. масла.

Смачного!

Цикл різдвяних свят у нас в Україні триває досить довго, а отже, і гостин 
також буде ще немало.  Дбайливі господині проявляють чималу фантазію, 
лагодячи страви до святкових столів. щоб подивувати рідних та близьких 
небуденними наїдками жінки збирають рецепти, переписують у знайомих, 

підбирають із куховарських книг, періодичних друкованих видань, а тепер ще 
й можливостями всесвітньої павутини послуговуються.  Люблять українки 

частування готувати. Багато майстринь куховарської справи у наших краях. 
Сподіваємося, вони поділяться таємницями своєї майстерності і з нами. 

А от сьогодні пропонуємо вам добірку рецептів, які запропонувала 
чортківська господиня пані Ганна Петришак. 

Можливо, використаєте дещо і для свого столу.

Для Овна 2014-й обіцяє багато цікавих подій. Це рік нових тен-
денцій і починань. У вас «прибуде сила», як говорили герої одного 
твору. Максимальних результатів ви досягнете у сфері вашої со-
ціальної реалізації: в роботі, бізнесі, кар’єрі. З початку року ви змі-
нюватимете цю сторону свого життя, щоб пізніше, ближче до се-
редини року, вже все стало більш стабільним і рівним – у новому 
колективі, в новій оселі, з новим товаром тощо (у кожного – своє). 
Та для цього треба багато працювати, не варто покладатися на 
абияк і на удачу.

«Закриваючи» рік, загалом ви будете задоволені – буде приєм-
не відчуття від виконаної роботи і задоволення від заробленого. 
Постарайтеся добре відпочити наприкінці року – ви заслужили й 
заробили це. 

Гороскоп на 2014 для Тільця пророкує багато цікавих подій. Од-
нією з головних буде тема сім’ї, будинку, домашнього вогнища. Ви 
зможете довести до кінця всілякі домашні справи.

У перші два-три місяці року матимете клопоти на роботі. Пе-
редбачаються проблеми в особистих стосунках. Вам доведеть-
ся переглядати внутрішні сімейні цінності, змінювати погляд на 
своє місце у взаєминах і місце в них вашого партнера. Та у другій 
половині року ситуації у вашому житті стануть більш позитивни-
ми і непідвладними змінам. У 2015 рік ви можете увійти з новими 
людьми, роботою і друзями. Також ви будете задоволені станом 
свого здоров’я – рік принесе вам полегшення від старих і зане-
дбаних форм внутрішніх захворювань.

Гороскоп на 2014 для Близнюків обіцяє, що це буде гарний рік, 
хороший і досить важливий. У цей час ви сміливо можете очіку-
вати, що ваші «найбажаніші бажання» збудуться. На вас чекають 
цікава новизна та зміни. Але вам не варто сподіватися на удачу: 
якщо ви не докладете зусиль, то нічого з вищезазначеного не збу-
деться. 

На початку 2014 року на вас чекають деякі труднощі в особистих 
взаєминах. Влітку до вас підкрадається інша напасть – проблеми 
зі здоров’ям. Починаючи з осені, зростає ваш потенціал і життєва 
активність. Ви станете сильнішими, відчуєте прилив енергії. Вам 
потрібно максимально використовувати можливості цього періо-
ду – запланувати і розпочати важливі проекти і справи. І тоді в 
новий рік ввійдете з позитивним балансом. 

Що ж приготував гороскоп 2014 для Раків? Астрологи радять 
Ракам будувати далекосяжні плани і точно розраховувати свої 
ресурси. В іншому випадку може початися криза в бізнесі або 
роботі. У разі позитивного розвитку справ Рак отримає хороший 
результат. Наприклад – премію і кар’єрне зростання. 

Навесні – на початку літа в особистих відносинах Раків буде 
якась пауза. Слід привести в порядок особисті стосунки. Якщо все 
зробити правильно, то влітку цього року все налагодиться.

Друга половина року принесе стабільність в бізнесі. Це час за-
родження вашого майбутнього – люди, які зустрічатимуться на 
вашому шляху, в недалекому майбутньому зіграють у вашому 
житті важливу роль.

Пізньої осені у Раків можливий конфлікт з керівництвом. По-
трібно постаратися до кінця пройти свій шлях і не здаватися. 

Зірки говорять, що 2014-й для Лева буде роком покращення 
або розквіту особистого життя. Астрологи радять Левам дуже 
обережно ставитися до своїх бажань і потреб, а також уважно ста-
витися до цих же моментів, але в душах ваших близьких і коханих 
людей. Бути до них щедрими. Якщо вести себе Леви будуть саме 
так, це допоможе поліпшити стосунки з близькими.

У перші місяці року Леви відкриють додаткову грань свого та-
ланту – можливо, займуться живописом, почнуть вчитися грати на 
скрипці або робити колажі! Астрологи в гороскопі на 2014 рік радять 
Левам робити все, що їм хочеться, і не боятися бути смішними.

Навесні доведеться попотіти – можуть бути труднощі в бізнесі, 
які доведеться терміново вирішувати. Леви мають бути заздале-
гідь готові до неприємностей. У червні – липні все покращиться.

Практично весь 2014 змусить Дів проявляти незалежність бага-
то в чому. Дів будуть з обережністю сприймати, будуть критикува-
ти ідеї. Діви повинні бути цілеспрямованими, долати перешкоди. У 
цьому їм допоможуть їхній здоровий глузд і критичність у всьому.

Для Дів перше півріччя 2014 року – це найкращий час для 
успішного вирішення особистих питань. Але восени намітиться 
невеликий конфлікт. Ґрунт – ревнощі. Вам потрібно буде навчити-
ся контролювати емоції. 

Весна – вдалий час для вирішення фінансових питань. Дівам 
повернуть гроші або підвищать зарплату, виплатять премію тощо. 
Але ресурси варто витрачати з розумом – краще відкладати!

Влітку Дів може підвести здоров’я. Варто поберегти себе. Все 
закінчиться добре, якщо Діви будуть дотримуватися дієти.

Пізня осінь – зима 2014 принесе у ваше життя перепочинок – ба-
гато негативних моментів підуть назавжди – ви нарешті можете спо-
кійно видихнути і розслабитися, готуючись до зустрічі Нового року. 

Перша половина року для Терезів буде складною. Терезам 
варто переглянути свою поведінку, подумати над вчинками, ско-
єними раніше. Багато Терезів усвідомлять, що були не праві. Це 
гарний час для особистісного зростання. Зі здоров’ям у Терезів 
усе буде добре.

2014 буде сприятливим для людей, що займаються бізнесом. 
Зірки радять Терезам у цей період завести власну справу. Прав-

да, в кінці осені можуть трапитися труднощі в бізнесі.
Друге півріччя 2014 для Терезів обіцяє бути в міру стабільним і 

рівним. Ви зможете реалізувати якщо не все, то майже все.

Для Скорпіона гороскоп обіцяє непростий рік. З початку року 
потрібно звертати пильну увагу на стосунки на роботі – з колега-
ми, підлеглими, товаришами по службі. 

Варто звернути увагу на своє здоров’я. Йдеться про хребет, 
особливо його поперековий відділ. 

У середині осені ви входите в нетривалий час стабільності, рів-
ності, постійності. Але при цьому – відсутності зростання і експан-
сії. Не буде якихось катастроф і злетів. Це стане періодом осмис-
лення, перегляду цінностей, що стосуються роботи та розвитку. 
Насолоджуйтеся цим часом!

Останні кілька місяців року будуть досить напруженими в робо-
ті та бізнесі. Вам потрібно добре закріпити досягнутий результат і 
спланувати рух вперед у новому році.

Гороскоп на 2014-й для Стрільця передвіщає, що у більшості 
з’явиться можливість змінити життя на краще, здійснити запла-
новане. У першому півріччі всі негативні події мають досягти міні-
мальної позначки. 

2014-й для Стрільця обіцяє бути досить успішним у численних 
сферах. Матеріальне становище, здоров’я, сім’я, плани – у всіх 
цих аспектах видимих труднощів не передбачається. 

У кінці літа зверніть увагу на здоров’я. Є ймовірність загострен-
ня старих хвороб суглобів. Наприкінці осені форс-мажорні обста-
вини можуть підкосити вас у бізнесі або роботі. А це може при-
звести до нервозності і втоми. 

 
Гороскоп на 2014-й для Козерога запевняє, що цей рік саме 

ваш.  Але щоб це насправді було так, доведеться докласти чи-
мало зусиль. Доброю опорою стануть близькі, друзі, знайомі, які 
завжди зможуть подати руку допомоги.

Початок року буде трохи складним, але ваша стійкість і завзя-
тість допоможуть просунутися до мети, а девізом має стати слово 
«треба». Позитивні зміни на особистому фронті гороскоп на 2014 
для Козерога віщує навесні. Найголовніша умова – не робити бо-
ляче близькій людині, і тоді сприяння зірок гарантовано.

Літній період принесе невелике розчарування з боку керівни-
цтва або начальства.  Незважаючи на це, матеріальне становище 
і зростання добробуту практично не постраждає. 

Гороскоп на 2014-й для Водолія віщує масштабний резерв уда-
чі. Перші 6 місяців будуть досить успішні. Але не без сюрпризів. 
Необхідно буде багато працювати, сконцентруватися на найголо-
внішому. 

Травень для вас виявиться досить творчим. Гороскоп на 2014 
для Водолія обіцяє багато нових починань, нові проекти й ін. 
Основне правило тут - масштабність і цілеспрямованість на вдо-
сконалення життя навколишніх, а це означає, що чим корисніше 
ви щось робите, тим краще. Літня пора почнеться з невеликої фі-
нансової кризи. Та під кінець року на вас чекатиме багато приєм-
ного - ви станете себе краще почувати, будете оточені любов’ю і 
під ялинкою знайдете безліч подарунків.

Гороскоп на 2014 для Риб запевняє, що рік благополучний з усіх 
боків. У вас з’явиться можливість досягти необхідних вам висот, 
добитися значних результатів, причому в короткі терміни.

Гороскоп віщує сприятливість у першому півріччі у фінансовому 
плані. Передбачається незначне зниження фізичної активності. 
Це «опускання рук» може негативно відбитися на ваших справах і 
привести до конфлікту з колегами. Ви станете більше втомлюва-
тися, а неправильне харчування призведе до хвороб шлунково-
кишкового тракту. Зірки не радять у цей період захоплюватися 
загартовуванням і фізично перенапружуватися.

До кінця року стан справ бізнесу та здоров’я стабілізується.

(За матеріалами інтернет-видань)
Фото Павла БАЛЮХА

Гороскоп на 2014 рік для усіх знаків зодіаку
За східним календарем рік, що наступив, є роком 
Коня. Із давніх-давен люди розбили календар на 

12-річні цикли та за певними характеристиками 
надали їм назви тварин. Кожний рік відповідно має 
притаманні тій чи іншій тварині характерні риси. 
Та ми, українці, у більшості своїй – християни, а 

отже, отакі вірування нам чужі. Тому учасники руху 
«Українська молодь Христові» й стверджують, що 

це рік Божий, а не якогось Коня. Усе правильно: живи 
за Божими законами й майбутнє твоє буде світлим. 
Та от притаманна людям цікавість дізнатися, що ж 
їм майбуття готує? Тому й читають різноманітні 
прогнози чи от гороскопи. Зрештою, якщо брати 

до уваги позитив, що пропонується, то чому б і не 
використати їх у повсякденні? От як цьогорічний 
рік Коня. Як стверджують, для нього характерні 

оптимістичність, працьовитість, відчуття 
свободи, щирість, товариськість. То чому б і нам, 

людям, не відкрити серце для добра, не прислухатися 
до добрих порад?
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ПРОДАюТЬСЯ

інше

Розпорядження голови райдержадміністрації

Вважати недійсними

квартири будинки

ОДПі інформує

Варто знати

У відповідності до ст. 14 Закону Украї-
ни «Про військовий обов’язок і військову 
службу», п. 17 та п. 31 Положення про під-
готовку і проведення призову громадян 
України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову служ-
бу за контрактом, затвердженого Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 21 
березня  2002 року за № 352 (зі змінами та 
доповненнями), для формування молодого 
поповнення Збройних сил України, з ме-
тою організованого і якісного проведення 
приписки громадян до призовної дільниці 
Чортківського району:

 
1. Виконавчим комітетам органів місцево-

го самоврядування, керівникам підприємств, 
установ, навчальних закладів, на яких покла-
дено первинний облік військовозобов’язаних 
та призовників:

1) подати у районний військовий комісаріат 
списки юнаків 1997 року народження, які підля-
гають приписці до призовної дільниці;

2) згідно з вимогою районного військового 
комісаріату оповіщати юнаків про виклик їх у 
військкомат і забезпечувати своєчасне прибуття 
їх за цим викликом. Відповідальним за військо-
вий облік прибувати у райвійськкомат разом з 
юнаками і під керівництвом спеціаліста першої 
категорії райвійськкомату приймати участь у до-
оформленні особових справ призовників.

 2. Районному військовому комісару Підруч-
ному Л.Р.:

1) до 31 березня 2014 року провести припис-
ку громадян 1997 року народження в приміщенні 
призовної дільниці Чортківського райвійськкома-
ту за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40;

2) у разі  коли  після  подання  звіту у район-
ному військовому комісаріаті виникне необ-
хідність проведення приписки громадян, яких 
додатково розшукано або які повернулися з 
медичного обстеження (лікування) та стосов-
но яких необхідно повторно розглянути питан-
ня про їх придатність до військової служби за 
станом здоров’я, комісії з питань приписки до-
зволяється провести додаткові засідання, піс-
ля закінчення яких дані остаточного підсумку 
включаються до звіту про черговий призов.

3. Для визначення придатності громадян 
1997 року народження до військової служби, 
навчання в організаціях товариства сприян-
ня обороні України, вступу до військових на-
вчальних закладів начальнику відділу охоро-
ни здоров’я районної державної адміністрації 
Швидюку І.О. організувати медичний огляд гро-
мадян, що підлягають приписці на призовній 
дільниці, для чого:

1) своєчасно, згідно з окремим графіком 
райвійськкомату, проводити флюорографічне 
обстеження органів грудної клітки, електрокар-
діограму серця;

2) у лабораторії центральної комунальної 
районної лікарні проводити необхідні аналізи: 
визначати групу крові і резус-фактор крові гро-
мадян 1997 року народження.

Видачу результатів аналізів проводити про-
тягом  усього робочого часу;    

3) на призовній дільниці обладнати лікарські 
кабінети на період приписки та забезпечити 
їх необхідним інструментарієм та медичними 
препаратами;            

4) для проведення стаціонарного обстежен-
ня юнаків виділити 6-8 ліжко-місць. Призначити 
відповідальних лікарів з відповідною категорі-

єю, які будуть контролювати якість стаціонар-
ного обстеження;

 5) для забезпечення медичного обстеження 
на призовну дільницю направити також серед-
ній медичний персонал;

6) на додаткове медичне обстеження та ліку-
вання юнаків для визначення їх придатності до 
військової служби приймати тільки зі скеруван-
ням з райвійськкомату;

7)  додаткове медичне обстеження юнаків 
проводити безоплатно.

4. Затвердити Основний та Резервний скла-
ди районної комісії з питань приписки громадян 
до призовної дільниці, що додаються.

 5. На весь період виконання своїх обов’язків 
за лікарями-спеціалістами, середнім медич-
ним персоналом, технічним персоналом та ін-
шими працівниками зберігається місце роботи 
та середньомісячна заробітна плата по місцю 
основної роботи, яка виплачується згідно з ді-
ючим законодавством України.

6. Районному відділу УМВС України в Терно-
пільській області (Янчинський О.В.) надавати 
в межах компетенції всебічну допомогу рай-
військкомату на період проведення приписки.

7. Командиру військової частини А-1915 під-
полковнику Вівсяному А.І. на час проведення 
приписки громадян забезпечити чергування у 
приміщенні військкомату з 9-ї до 14-ї год. одно-
го військовослужбовця-контрактника.

8. Відділу освіти райдержадміністрації 
(Яремко Т.В.) направити в розпорядження Чорт-
ківського райвійськкомату двох працівників з 
вищою педагогічною освітою (психологів) для 
проведення всебічного вивчення особистості 
призовників згідно з методичними вказівками 
райвійськкомату.

9. Термін явки громадян на комісію по при-
писці визначити наказом військового комісара 
та довести до відома громадян персональними 
повістками.

10. Редакціям  часопису «Голос народу» та 
районного радіомовлення  забезпечити опри-
люднення наказів Чортківського районного вій-
ськового комісара «Про проведення приписки 
юнаків 1997 року народження у січні-березні 
2014 року» та даного розпорядження.

11. Чортківському районному військовому 
комісару по завершенню приписки громадян 
1997 року народження до 25 квітня  2014 року 
подати повну інформацію голові районної дер-
жавної адміністрації про хід та завершення 
приписки у районі.

12. Визнати таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 3 грудня 2012 року за № 792-
од «Про підготовку та проведення приписки 
громадян 1996 року народження до призовної 
дільниці Чортківського району Тернопільської 
області», зареєстроване в Чортківському ра-
йонному управлінні юстиції 24 грудня 2012 року 
за № 7/122.

13. Дане розпорядження набирає чинності 
з моменту його оприлюднення, але не раніше 
1 січня 2014 року.

14. Контроль за виконанням розпорядження 
покласти на  заступника голови районної дер-
жавної адміністрації Стечишина І.С. та район-
ного військового комісара Підручного Л.Р.

 
3 грудня 2013 року                      № 444-од
 
 Голова районної державної
адміністрації                              С.КОБІС

Педагогічний колектив Велико-
чорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ступенів 
висловлює щирі співчуття заступни-
ку директора з навчально-виховної 
роботи О.М.Орел з приводу важкої 

втрати – смерті матері Марії ФЕДОРЧуК. 
Нехай земля їй буде пухом.

1-кімнатна квартира, в самому центрі 
міста, навпроти кінотеатру; на 3-му повер-
сі 5-поверхового цегляного будинку. За-
гальна площа – 30,8 кв. м, житлова – 16,6 
кв. м. Є індивідуальне опалення, пласти-
кові вікна, вхідні металеві двері. Ціна за 
домовленістю. 

Тел. 066-808-08-59. 

3-кімнатна квартира на 3-му поверсі 
5-поверхового новозбудованого сучасно-
го будинку в м. Чортків по вул. Шухевича, 
2 а. Загальна площа – 95,3 кв. м. Є два 
балкони, лоджія, підвал, пластикові вікна. 
Ціна договірна. 

Тел. 095-779-60-70.

незавершене будівництво, котедж у 
новозбудованому цегляному будинку, який 
знаходиться в районі Синякового за адре-
сою: м. Чортків, вул. Івасюка.

Тел.: 067-354-58-90, 067-424-52-50.

будинок по вул. Граничній-Бічній. За-
гальна площа – 200 кв. м, житлова – 130 
кв. м. Сутерини по всій площі, гараж із під-
вальним приміщенням. Земельна ділянка 
– 10 сотих. Терміново.
Тел.: 3-25-44, 097-855-91-87, 097-855-91-88.

незавершений будинок  по вул. П.Орлика 
(під житло, кафе, готель, автосервіс) 24 х 22 
м, є газ, два гаражі, 0,25 га землі. 

Тел. 067-257-02-73, (252) 2-03-88.

житловий будинок із усіма зручностя-
ми по вул. Граничній. Загальна площа – 115 
кв. м. У будинку є 4 кімнати, кухня і санву-
зол. На подвір`ї – гараж і сарай. Все при-
ватизоване. Земельна ділянка – 0,7 сотих. 
Ціна договірна. 

Тел. 095-931-44-39.

Мережа магазинів “Шара” 
візьме в довгострокову орен-
ду приміщення в м. Чортків. 
Тільки на першому поверсі та 
в людному місці. Розглянемо 
будь-які пропозиції співпраці.

 Тел. 093-868-43-98

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок аварії 
на ЧАЕС, серії ВП за № 322793, видане у 1996 році Тер-
нопільською ОДА на ім`я: ЖЕЛОнКІн Сергій Володими-
рович. 

службове посвідчення серії УТР за № 000418, видане 11 
грудня 2012 р. ДПтСУ Тернопільської області на ім`я: ЧЕРЕ-
ВИК Сергій Богданович.

Про підготовку та проведення приписки громадян 1997 року 
народження до призовної дільниці Чортківського району 

Тернопільської області

приватизована земельна ділянка пло-
щею 0,14 га в Чорткові. Ціна договірна.

Тел. 097-808-82-40.

добра дійна молода корова з п`ятим 
телятком, 7 місяців тільна.

Тел. 097-019-16-94 (Ольга).

приміщення у м. Чортків, по вул. Копи-
чинецькій, 9, може бути використане під 
магазин, бар, банк, автосервіс, житло.

Тел. 067-257-02-73, 
(252) 2-03-88.

Ветерани-керівники сільськогосподар-
ського виробництва району П.О.Стефаняк, 
М.Я.Йосипів, С.Й.Мельничук за доручен-
ням спільноти ветеранів агропромислової 
галузі висловлюють глибокий сум із при-

воду смерті МАЙнОША Степана Петровича і 
щиро співчувають його родині.

земельна ділянка

4 квітня минулого року Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон «Про внесення змін до 
статті 1 Закону України «Про пенсії за особли-
ві заслуги перед Україною» щодо призначення 
пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше 
дітей». Зміни набувають чинності з січня 2014 
року.

Відповідно до п. 8 статті 1 Закону України 
«Про пенсії за особливі заслуги перед Украї-
ною» в редакції, чинній на сьогодні, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною встановлені 
матерям, які народили п’ятеро і більше дітей 
та виховали їх до шестирічного віку. При цьо-
му враховуються діти, усиновлені в установ-
леному законом порядку.

З 1 січня 2014 року, якщо у випадку смерті 
матері або позбавлення її батьківських прав 
виховання дітей до зазначеного віку здійсню-
валося батьком, право на пенсію за особливі 
заслуги надається батькові.

Пенсію за особливі заслуги призначають з 
дня звернення. Днем звернення за встанов-
ленням пенсії за особливі заслуги вважають 
день прийняття заяви про порушення клопо-

тання щодо встановлення пенсії за особливі 
заслуги з усіма необхідними документами. 
Якщо до заяви додають не всі необхідні до-
кументи, орган Пенсійного фонду повідомляє 
заявника, які ще необхідно додати документи. 
Якщо їх представлять не пізніше 3-х місяців із 
дня повідомлення про необхідність подання 
додаткових документів, то днем звернення 
вважається дата прийняття заяви про вста-
новлення пенсії за особливі заслуги.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною 
встановлені як надбавка до пенсії (за віком, по 
інвалідності, у випадку втрати годувальника, 
за вислугу років), на яку має право особа згід-
но із законом. Розмір надбавки визначається 
залежно від заслуг особи, зокрема, для ба-
гатодітних батьків він становить від 35 до 40 
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність.

Лорітта БОБАК, 
перший заступник начальника управління 

Пенсійного фонду України 
в Чортківському районі 

Пенсія багатодітним батькам
З 1 січня 2014 року багатодітні батьки матимуть право 

на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною.

З нового року буде впроваджено:
– перенесення на 2015 рік передбаченого 

пунктом 10 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового 
кодексу України зниження ставки з податку на до-
дану вартість (до 17 відсотків);

– поступове протягом трьох років зниження 
ставки податку на прибуток підприємств з 19-ти 
до 16 відсотків, а саме: застосування у 2014 році 
ставки податку на прибуток у розмірі 18 відсотків; 
2015-му – 17; з 2016-го року – 16 відсотків;

– продовження терміну дії звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість 
необроблених шкур та чиненої шкіри без по-
дальшої обробки, відходів та брухту чорних і 
кольорових металів та деревини окремих то-
варних позицій згідно з УКТ ЗЕД (пункти 16 та 
23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу 
України) до 1 січня 2015 року;

– введення звільнення від оподаткування по-
датком на додану вартість операцій з макулату-
рою до 1 січня 2015 року;

– продовження без обмеження терміну засто-
сування звільнення від оподаткування податком 
на додану вартість операцій з постачання на 
митній території України та вивезення в митному 

режимі експорту зернових культур окремих то-
варних позицій згідно з УКТ ЗЕД (у прийнятому 
Законі – пункт 197.21, норма Податкового кодексу 
України, яка діяла до 1 січня 2014 року – пункт 15 
підрозділу 2 розділу XX);

– скасування пільги з податку на додану вар-
тість по операціях із ввезення на митну терито-
рію України природного газу;

– запровадження норми, згідно з якою від’ємний 
фінансовий результат за операціями з цінними па-
перами, сформований станом на 1 січня 2014 року, 
не враховується при визначенні фінансового ре-
зультату за операціями з цінними паперами за ре-
зультатами звітних (податкових) періодів 2014 року;

– підвищення ставок акцизного податку на 
спирт та інші алкогольні напої на 14 відсотків;

– збільшення вдвічі ставок збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів.

Ці та інші зміни передбачені Законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо ставок окремих податків», який Верхо-
вна Рада України прийняла 19 грудня 2013 року.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

З 1 січня 2014 року платників єдиного подат-
ку очікує новація – фізичні особи-підприємці, 
які бажають обрати спрощену систему опо-
даткування, отримувати свідоцтво платника 
єдиного податку (далі – свідоцтво) не будуть. 
Замість свідоцтва зареєстрований платник 
єдиного податку може за бажанням отримати 
витяг із Реєстру платників єдиного податку. 
Витяг платники одержуватимуть безоплатно. 
Діятиме витяг до внесення змін до реєстру.

Зауважимо, реєстрація суб’єкта господарю-

вання як платника єдиного податку здійсню-
ватиметься шляхом внесення відповідних за-
писів до реєстру платників єдиного податку.

Зазначені нововведення передбачені Зако-
ном України від 24 жовтня 2013 року за № 657 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо обліку та реєстрації платників і 
удосконалення деяких положень».

Інформаційно-комунікаційний 
сектор Чортківської ОДПІ

Платники єдиного податку з нового року 
працюють без свідоцтва

Зміни в податковому законодавстві з 1 січня 2014 року

На замітку суб`єктам підприємницької діяльності
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Сплітаємо тужаве перевесло щирих 
привітань з нагоди 70-ліття 
чоловікові, батькові й дідусеві

Іванові Йосиповичу 
КВАСНЬОВСЬКОМУ 

зі с. Ромашівка.
Тату рідний, 
 любий наш дідусю,
Ви в нас є – 
і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток 
  не спаде на думку,
Ви живіть на радість 
               нам сто літ.
Хай ніколи 
    не болять 
      натруджені руки,

Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки 
І всі люди поважають Вас!
Хай сонце світить Вам завжди
І вік Ваш за 100 літ минає,
Та на поріг Ваш у рідний дім 
Хвороб і незгод не пускає.
Хай гордістю будуть Вам діти й онуки.
І завжди збігаються наші дороги
До отчого дому, до рідних порогів.

Низький Вам уклін!
Хай Матір Божа береже 
                                  від тривог,
Хай многії літа дарує 
                            Господь Бог! 

З любов̀ ю і повагою – дружина 
Марія, доньки Надя і Таня, 

зяті Павло й Олег, 
онуки Оленка, Віталик, Юрчик.

14 січня святкуватиме ювілейний 
День народження директор Косівської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів
Любов Андріївна ПЕТРІВ.

Скільки років – 
  ми Вас не питаємо,
Хай зозуля їх лічить 
                           в гаю,
Ми із тими роками 
                       вітаємо,
Що прийшли 
      в цю  зимову пору.
Бажаємо спокою 
         й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось 

                                      при кожній годині,
Доброти і тепла – від рідних людей,
Любові і шани – від чоловіка й дітей.
Бажаєм здоров`я і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги.
Хай Господь щохвилі з Вами буває
І радо в житті Вам завжди помагає,

А Мати Небесна 
               візьме під опіку
Вас й Вашу родину 
             від нині й довіку.

З повагою – колектив 
школи.

Педагогічний та учнівський колективи 
Косівської ЗОШ І – ІІІ ступенів вітають 
із новорічними святами, а також з Днем 

Ангела директора ПАП “Дзвін” 
Василя Степановича ГРАДОВОГО.

Прийміть Ви від нас вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров`я і щастя.
Щоб лихо й хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.

Хай легко працюється, 
                     добре живеться,
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будьте  веселі, щирі й багаті.

Щиросердечно вітаємо з ювілейним 
Днем народження вчительку Косівської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Надію Мирославівну КАРПЕНКО.

Летять роки, 
  мов лебеді у вирій, 
Життя іде, 
    його не зупинить! 
Прийміть вітання 
                  наші щирі 
І побажання 
                    від душі. 
Хай горе обходить 
        Вас стороною, 
А радість приходить 
         і ллється рікою. 
Хай світлою 

                                  буде життєва дорога, 
Любові – від близьких, а ласки – від Бога.
Від щирого серця здоров’я бажаєм, 
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість 
І більшого щастя на світі нема. 
Хай сила завжди прибуває, 

До серця старість не спішить, 
Хай люди завжди поважають 
І Бог життя благословить. 

З повагою – колектив 
школи.

Вітаємо з 20-річчям
внука, кума, племінника, хресного

Андрія Івановича МАЛЬОВАНОГО.
Бажаємо всього 

найкращого в Твоєму 
квітучому житті. Нехай 
кришталева ваза Твоєї 
молодості буде напо-
внена чистою водою, в 
якій ніколи не зів`януть 
білі лілії вірності, чер-
воні троянди кохання 
і скромні ромашки на-
дії. Нехай Твоє життя 

буде схоже на пісню, яка приносить людям 
тільки щастя, радість і кохання. Нехай 
Твоє життя буде квітучим садом, 
а серце Твоє – бутоном прекрасних 

троянд, який розкривається 
перед добром і закривається 
перед злом.

З повагою і  любов`ю – 
дідусь Павло, куми Таня і 

Володя, тітка Аня 
і похресниця Анастасія, 

Олежко.

Дорогого синочка, брата і внука
Андрія Івановича МАЛЬОВАНОГО
поздоровляємо з Днем народження, 

яке він святкуватиме 11 січня.
Зимовий день, 

мороз тріскучий і сніг 
летить, неначе в казці, 
а було це 20 років 
тому, сміявся малий 
Андрійко в колясці.

Тепер вже зовсім Ти 
змінився, і не у каші тут 
причина. Роки злетіли, 
як не було, і став – 
солідний Ти мужчина.

З любов̀ ю – мама Оксана, 
тато Іван, брат Олег 

і бабуся.

У ці різдвяні свята відзначали 
Дні народження два братики:

8 січня – 4 роки  
Максим ЄВТУШЕНКО, 

9 січня –1 рочок  
Артем МАКСИМЧУК.

Ви – наші янголятка, вітають вас і 
мама й татко, бабусі й дідусі теж вітають 
від душі і здоров`ячка бажають.

Хай сонечко ясне вам щиро сяє, 
Хай Господь Бог вас благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі і многі літа.
З любов̀ ю – хресні 

батьки, тато, мама 
і вся родина.

Вітаємо з 55-річчям 
Галину Василівну ДАНИЛИШИН.

День сьогодні – 
       особливий день!
І коли щороку 
            він приходить,
Серце наче 
       сповнене пісень, 
Світ здається 
  сповнений мелодій.
Хай ніколи 
              у Твоїх очах 
Чиста й світла 
 радість не згасає,

Щоб не було горя навіть в снах! 
Хай Господь здоров`я посилає.
Мати Божа хай благословить, 
Хай Спаситель буде завжди із Тобою.
Хай в житті Твоїм Він кожну мить

Обдарує ласкою святою, 
Береже від болю і біди, 
Посилає щастя 
                й долю світлу, 
Щоб життя прекрасне 
                        назавжди
Ніжною трояндою розквітло.
З любов`ю – доньки Марія, 

Іванна та чоловік Михайло.

Дорогого зятя 
Анатолія Романовича ГРИНЬКІВА

зі с. Білобожниця вітаємо з 25-річчям.
Твій ювілей –
             щаслива дата,
І сумувати тут не слід,
Нехай сьогодні 
        наші привітання
У серці Твоєму 
залишать добрий слід.
Отож прийми найкращі 
                    привітання
Здоров`я, щастя 
                 та багато літ.
Всю доброту, 

                                             яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже 
                                   від зла,
Бажаємо Тобі здоров`я, 
                        щастя й сили,
Радості земної і тепла.
Тато Іван, мама Михайлина.

Вітаю з 50-річним ювілеєм 
дорогу подругу і сусідку 

Ольгу Михайлівну ПІДКОВИЧ.
Журавлиним ключем відлітають літа...

Ювілей вже на Твоїм порозі, але серцем 
своїм Ти завжди молода, хоча юність вер-
нути не взмозі. Хай калиновий кущ щедро 
квітне в дворі, солов’ї хай щебечуть грай-
ливо, і щоб сонце сіяло ще довго вгорі, і 
жилося щоб мирно й щасливо. Хай обми-
нають Тебе тривоги, хай Бог дасть щастя 

на путі, хай світла, радісна 
дорога щасливо стелиться в 
житті.

З повагою – сусідка 
і подруга Михайлина. 

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм най-
дорожчу в світі людину – дорогу дружину, 

маму, бабусю, прабабусю
Дарію Іваніву СИРОТИНСЬКУ 

зі с. Коцюбинчики.
Ви – єдина у нас на світі,
І всі ми любов`ю 
             Вашою зігріті,
Уклін Вам, наша рідна,
       така нам потрібна,
За те, що піклуєтесь   
          завжди про нас.
Не знайте горя, 
                       сліз і бід,
Живіть для нас 
               ще сотню літ.

Посилаємо всі ми вдячні слова,
А Бог хай дарує здоров`я

На многії та благії літа.
З любов`ю і повагою – 

чоловік Йосип, діти, 
онуки, правнук Владиславчик 

і вся велика родина.

Із щедрим ужинком прожитих літ, 
із мудрим, сонячним 65-річним ювілеєм 

щиро вітаємо завідуючого хірургічним 
відділом ЦКРЛ 

Ярослава Павловича ШУМКУ.
Прийміть у цей день вітання наші щирі
За мудрість, розуміння, доброту.
Здобутків, звершень 
                     є немало за плечима,
Хай їх ще більше буде на шляху.
Нехай здоров`я непохитним буде, 
Щоб у роботі ладилось усе.
Хай за діла завжди шанують люди, 
А в дім хай доля затишок несе.
І хай за Вами дивиться завжди 
Пречиста Діва з неба голубого,

Многих літ й здоров`я Вам дає,
Щастям застеляючи дороги.

З повагою – колектив 
хірургічного відділу ЦКРЛ.

З наступаючим Старим Новим роком 
і Днем Ангела вітаємо 

шановного 
Василя Михайловича ВИСЛОЦЬКОГО.
Здоров`я сибірського бажаємо, 
                        щоб нива щедро родила,
В роботі кипіло 
                           та в кишені шелестіло,
А в домі – сімейного затишку,
Радості від дітей, поваги від людей.

Друзів вірних мати,
Тривог ніяких не знати.
Дякуємо за Ваше 
                       піклування,
За те, що Ви у нас такий є.

Пайовики села 
Ягільниця.

14 січня святкуватиме 50-річний 
ювілей дорога дружина, найдорожча 
мама, любляча й турботлива бабуся

Любов Андріївна ПЕТРІВ.
Люба матусю, 
    бабусенько мила,
Спасибі велике, 
  що Ви нас зростили,
За те, що теплом 
             зігріваєте нас,
За те, що в щасливу 
      і скрутну хвилину
Ми можемо серцем 
      схилитись до Вас.

Живіть іще довго, рідненька, на світі,
І будемо всі ми любов`ю зігріті.
Будьте здорові й щасливі,
Ви нам так потрібні ще багато літ.

З любов`ю і повагою – 
чоловік Богдан, 
донька Наталя, 

зять Іван, син Андрій, 
невістка Галина, онуки 

Любочка і Святославчик.

5 січня відсвяткував свій ювілей 
Володимир ДЕРЕШ

зі с. Колиндяни.
Летять роки, 
          мов бистрі води,
Спинити їх 
               не в змозі час,
На Вашій сонячній 
                            дорозі
З`явилось мудрих 60.
Хоч як прожитих 
                  років шкода,
Та не вернути їх назад,
Бажаєм довго 

                                            Вам прожити,
Здоров`я міцного на довгий вік,
Щоб онуків встигли одружити,
Благословити правнуків у світ.
Хай Вас оберігає молитва свята,

А Господь дарує многії
                     та благії літа.
З повагою та любов̀ ю – 

дружина Марія, син Олег, 
невістка Леся, внучка 

Настуня, теща Емілія, 
свати.

У цей зимовий час, коли весь світ 
поклоняється новонародженому Божому 
Дитяті, засилаємо найщиріші вітання 

із 40-річним ювілеєм і Днем Ангела 
дорогому синові, братові, внукові,
Василю Степановичу ГРАДОВОМУ

зі с. Звиняч. 
Ми вітаєм Тебе 
   найщирішими нині 
                    словами, 
Як колядка весела 

від хати до хати пливе.
Ми вітаєм і хай у мирі 

й достатку між нами  
Господь до 100 літ 

Тобі доброї долі дає. 
І нехай у душі тільки 

весни цвітуть синьоокі,
Нехай щедрої осені будуть багаті дари,
Тепле літо приносить добробут 
                                           у хату і спокій, 

А на серці ніколи 
                      не буде зими!
З любов`ю та найкращими 

побажаннями – Твої рідні.


