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Виходить з 1939 року

Наболіле

Правління Чортківського райСТ здає в оренду: приміщення магазину, площею 100 кв. м 
поруч з маркетом «ТЕКО» у с. Звиняч для ведення будь-якого виду діяльності

За довідками звертатися за тел.: 2-23-49; 067-354-10-11

Голова 
райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

Голова 
районної ради 

В.ШЕПЕТА

Співається у відомій пісні. І звертаються до життєдайної води люди: «Танок свій жвавий не зупиняй». Так 
само просили й жителі с. Криволука навесні, але, як не старалися, як не молили у Господа, Матінки Божої 

біля місця Її з̀ яви тут, у селі, біля кринички більше 50 р. тому, – дійсність, на жаль, була жорстокою: вода 
«сховалася» вглиб землі, висох ставок в центрі села, зневоднилися криниці, обміліло джерело біля каплички.

Вперше ми почули про катастрофу у селі Криволука на сесійному засіданні, що відбулося 8 грудня ц. р. 
Цю проблему озвучила з трибуни депутат райради Наталія Бойчук, головний бухгалтер ПАП «Довіра» – 

підприємства, що й здійснює привіз води в бочках у село. Як з̀ ясувалося, негативним явищем вже зацікавилися 
в органах влади й на даний час проводяться заходи для вирішення цього питання. 

Для кращого висвітлення ситуації журналісти районки виїхали на місце події – у село Криволуку.
(Закінчення на 4-й стор.)

Гей водо-водограй, грай для нас, грай

Твої герої, Україно

Плакали небеса рясним дощем, і приймала 
матінка земля ті сльози, щоби з кожної краплини 
виплекати плідне зерно – гідне насліддя україн-
ське… 

Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича, тут 22 
роки тому Роман Рущак разом зі своїми друзями, 
однокласниками вчився, змагався, бешкетував, 
сподівався і мріяв. Та не судилося… На фасаді 
школи – меморіальна дошка на його честь.

Біля центрального входу зібралася чисельна 
громада: очільництво району та міста – голова 
РДА Михайло Сташків, голова райради Віктор 
Шепета, міський голова Володимир Шматько, 
рідні, друзі, однокласники загиблого військовика, 
учні та вчителі навчального закладу й загалом – 
спільнота Чорткова, котра прийшла віддати дани-
ну пам’яті воїну-захиснику.  

Народився Роман 17 січня 1978 року в Чорт-
кові. З 1985 р. навчався в середній школі № 1 
(тепер – гімназія ім. М.Шашкевича). Закінчивши 
9 класів, вступив до Львівського спортивного 

училища. Жив і працював у Києві та на Львів-
щині. Не міг залишатися осторонь подій, що 
розв’язалися в Україні 2014 р. Із серпня 2014-го 
виконував військовий обов’язок в зоні проведен-
ня АТО. В грудні того ж року отримав важке по-
ранення в часі мінометного обстрілу. Саме на 
бойових рубежах відзначив Роман свій 38-й день 
народження, а 22 червня 2015 р. загинув на Лу-
ганщині. 

Він обіцяв повернутися, та доля розсудила 
інакше… 

І ось – схилились додолу квіти, запалахкотіли 
поминальні лампадки, хвилина мовчання і тиха 
молитва торкнулася вуст… 

Слова глибокої вдячності батькам (батько – 
«афганець», помер 9 років тому) за виховання 
сина-патріота тремом торкнулися кожного з при-
сутніх. Не виплакати сліз матері, не втамувати 
біль утрати, залишається лише пам’ять…

«Герої не вмирають і не вмруть! Героїв 
пам’ятатимуть віками. Їм вічну славу віддаєм і 
голови схиляєм перед ними…» – лучилося в кож-
ному мовленні виступаючих: однокласників, по-
братимів, класного керівника Романа та ведучих 
заходу – учнів гімназії. 

Проникливими словами звернувся до при-
сутніх однокласник Романа отець Володимир 
Логуш, який і провів ритуал освячення меморі-
альної дошки. 

(Закінчення на 5-й стор.)

Заповідь для прийдешніх поколінь – пам’ять 
вічна, як вічне життя на землі

Більше року нашу рідну землю терзає лихо – біль втрат у війні на сході України. Гинуть найкращі сини, цвіт української нації, 
серед них – наші земляки. День 18 грудня визначився для краян Чортківщини сумними урочистостями та водночас шанобливістю 

– відкриттям меморіальних дошок у пам’ять загиблих на сході України, воїнів-захисників, земляків наших – 
Романа РУЩАКА та Дениса ГРОМОВОГО.

Сьогодні – 
католицьке Різдво Христове

Шановні мешканці краю – вірні римо-католицького обряду!
Щороку ви першими маєте щасливу нагоду спостерігати 

на небосхилі спалах яскравої різдвяної зірки, промені якої 
несуть радість у кожну домівку. Тепло Святого вечора одна-
ково зігріває всіх християн світу, незалежно від національ-
ностей та поглядів, які вони поділяють. В цій Дитині, що ле-
жить у вифлеємських яслах, ми можемо торкнутися самого 
Бога, можемо Його приголубити. І це щось неймовірно пре-
красне та хвилююче. Божий Син народився в бідній печері 
– стаєнці, тут Він є таким залежним, таким, котрий потребує 
любові та тепла людей. Дійсно, тільки Бог є настільки вели-
ким та величним, щоб стати заради нас, людей,  маленьким 
і вбогим. Це Він робить заради того, щоб нас, убогих на до-
бро і любов, зробити багатими і щедрими. 

Повертаймося до світла вифлеємських ясел, яке єдине 
може розсіяти темряву та безнадію, даючи сенс нашому 
життю. Нехай це найпрекрасніше свято Ісусового Різдва 
стане для всіх справжнім об’явленням Бога в серцях і при-
несе до ваших родин любов, мир та простоту, що є джере-
лом радості та правдивого щастя. 

Хочемо побажати всім добра і благополуччя, злагоди й 
любові вашим родинам. Щасливих вам і радісних Різдвяних 
свят!

Вітання



25 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 7.57. Захід – 15.58. Іменини святкують Олександр, Спиридон

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
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На часі2
Із сесії районної ради

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2015 року за № 1155-р «Про перенесення 
робочих днів у 2016 році» та розпорядження голови Терно-
пільської обласної державної адміністрації від 3 грудня 2015 
року за № 734-од «Про виробничий календар підприємств, 
установ та організацій області в умовах восьмигодинного ро-
бочого дня на 2016 рік» розпорядженням голови Чортківської 
районної державної адміністрації від 22 грудня 2015 року за 
№ 351-од робочі дні для працівників апарату, управлінь, від-
ділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації 
у 2016 році перенесено з:

п’ятниці, 8 січня, – на суботу, 16 січня; 
понеділка, 7 березня, – на суботу, 12 березня; 

понеділка, 27 червня, – на суботу, 2 липня 
та рекомендовано керівникам підприємств, установ та 

організацій району (за винятком органів Пенсійного фонду, 
Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта», Державної казначейської служби та банків) ви-
значити режим роботи підпорядкованих їм структур відповід-
но до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лис-
топада 2015 р. за № 1155-р «Про перенесення робочих днів 
у 2016 році».

Голова районної державної 
адміністрації                                        М. СТАШКІВ

Конкурс

Перелік об’єктів конкурсу:
№ маршруту: 16-26. Назва: Чортків – Пастуше. Протяжність – 7 км. Час 

відправлення з пунктів: початковий – 7-09; 16-55; кінцевий – 7-30, 17-16. 
Кількість оборотних рейсів – 2. Мін.  к-сть автобусів – 2. Періодичність ви-
конання – щоденно.

№ маршруту: 16-14. Назва: Чортків – Слобідка Джуринська. Протяжність 
– 22 км. Час відправлення з пунктів: початковий – 06-32, 08-12, 09-57, 11-27, 
13-47, 17-20; кінцевий – 07-15, 09-00, 10-45, 12-15, 14-35, 18-06. Кількість 
оборотних рейсів – 6. Мін. к-сть автобусів – 2. Періодичність виконання 
– щоденно.

№ маршруту: 16-3. Назва: Чортків – Пробіжна. Протяжність – 23 км. Час 
відправлення з пунктів: початковий – 06-20, 08-10, 12-00, 15-00, 17-30; кін-
цевий – 07-05, 08-55, 12-45, 15-45, 18-15. Кількість оборотних рейсів – 5. 
Мін. к-сть автобусів – 2. Періодичність виконання – понеділок-субота.

№ маршруту: 16-19. Назва: Біла – Заводське. Протяжність – 11,5 км. Час 
відправлення з пунктів: початковий – 05-45, 06-50, 08-15, 09-25, 10-55, 12-
10, 13-20, 15-15, 16-48, 18-15; кінцевий – 06-15, 07-20, 08-50, 10-35, 11-25, 
12-42, 15-00, 15-47, 17-20, 18-45. Кількість оборотних рейсів – 10. Мін. к-сть 
автобусів – 2. Періодичність виконання – щоденно.

№ маршруту: 16-23. Назва: Чортків – Скомороше. Протяжність – 33 км. 
Час відправлення з пунктів: початковий – 06-35, 13-10, 17-15; кінцевий – 07-
30, 14-30, 18-25. Кількість оборотних рейсів – 3. Мін. к-сть автобусів – 2. 
Періодичність виконання – щоденно.

№ маршруту: 16-27. Назва: Чортків – Росохач. Протяжність – 15 км. Час 
відправлення з пунктів: початковий – 06-30, 07-30, 08-30, 11-10, 12-50, 14-
30, 17-30; кінцевий – 07-00, 08-00, 09-00, 11-40, 13-20, 15-10, 18-00. Кіль-
кість оборотних рейсів – 7. Мін. к-сть автобусів – 2. Періодичність виконан-
ня – щоденно.

№ маршруту: 16-25. Назва: Чортків – Ст. Ягільниця. Протяжність – 21 км. 
Час відправлення з пунктів: початковий – 05-40, 07-50, 11-50, 14-30, 17-05; 
кінцевий – 06-25, 08-35, 12-40, 15-20, 18-20. Кількість оборотних рейсів – 5. 
Мін. к-сть автобусів – 2. Періодичність виконання – щоденно.

№ маршруту: 16-30. Назва: Чортків – В. Чорнокінці. Протяжність – 28 км. 
Час відправлення з пунктів: початковий – 06-00, 10-55, 13-25, 17-20; кінце-
вий – 06-50, 11-52, 14-40, 18-40. Кількість оборотних рейсів – 4. Мін. к-сть 
автобусів – 2. Періодичність виконання – щоденно.

№ маршруту: 16-24. Назва: Чортків – Сосулівка. Протяжність – 24 км. 
Час відправлення з пунктів: початковий – 05-55, 08-00, 10-55, 13-10, 17-10; 
кінцевий – 06-50, 08-45, 11-50, 14-05, 18-00. Кількість оборотних рейсів – 5. 
Мін. к-сть автобусів – 2. Періодичність виконання – щоденно.

Умови конкурсу:
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загаль-

ного користування проводяться відповідно до Закону України «Про авто-
мобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. за № 1081 
(зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного тран-
спорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 
1997 р. за № 176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не вихо-
дять за межі району, згідно з Порядком визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимів 
руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007 р. 
за № 285, на приміських автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі району, допускається використання автобусів кате-
горій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). 

У випадку подання документів перевізником-претендентом на участь у 
конкурсі на два маршрути мінімальна кількість резервних транспортних за-
собів може становити 1 од. Для участі в конкурсі на приміських автобусних 
маршрутах перевізники повинні обладнати місця у транспортних засобах 
для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а також здійснювати 
пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством. При здій-
сненні перевезень перевізник зобов’язується перевозити кожним рейсом 
до трьох пільгових пасажирів за власні кошти.

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з 
позначкою № 1 та конверті з позначкою № 2, який містить документи з ін-
формацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-
претендент.

Документи на конкурс приймаються до 14 січня 2016 р. включно з 8 год. 
до 17 год. 15 хв. (в п’ятницю до 16-ї год.) за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, кабінет 16, відділ розвитку інфраструктури Чортківської райдер-
жадміністрації (Замовник перевезень).

Довідки за телефоном (03552) 2-27-82.
Конкурс відбудеться  2  лютого   2016 р  о 10-й год. в приміщенні рай-

держадміністрації.
Райдержадміністрація

До уваги власників 
автотранспорту

Чортківська районна державна адміністрація (Організатор 
перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі району.

Однак перед тим, як перейти до розгляду питань порядку 
денного, головуючий представив депутатам та запрошеним 
для участі в роботі сесії призначеного на минулому тижні 
керівника Чортківської місцевої прокуратури Олега Рекуша, 
котрий повідав про хід реформування даного правоохорон-
ного органу та розповів коротко про себе.

А розпочалася робота пленарного засідання з, так би мо-
вити, питань організаційного характеру. Так було затвердже-
но регламент Чортківської районної ради сьомого скликання 
та зміни до порядку денного чергової сесії з урахуванням 
пропозицій президії райради, депутата Л.Хруставки та голо-
ви райради В.Шепети. Зокрема на засіданні президії було 
погоджено провести у найближчому майбутньому й третє 
пленарне засідання другої сесії задля схвалення районного 
бюджету на наступний рік; депутат Л.Хруставка запропону-
вав винести на розгляд сесії затвердження угоди між Чорт-
ківською районною радою та Улашківською сільською радою 
про передачу-приймання коштів на продовження встанов-
лення вуличного освітлення у даному селі, а головуючий – 
затвердження угоди між районною радою та Чортківською 
міською про передачу-приймання коштів на фінансування 
центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
у наступному році. Також було затверджено зміни у складі 
президії, внаслідок яких її склад поповнили уповноважені 
представники депутатських фракцій у райраді БПП «Со-
лідарність» В.Градовий і ПП «Сила людей» І.Легкодух, по-
ложення про помічника-консультанта Чортківської районної 
ради сьомого скликання (кожен депутат райради може мати 
до п’яти помічників на громадських засадах) та зміни у скла-
ді комісії районної ради з питань поновлення прав реабіліто-
ваних, яку очолив заступник голови райради П.Пушкар.

Після цього настала черга розгляду ряду проектів район-
них програм, які презентували, аргументуючи необхідність 
їх прийняття, відповідно очільники (або їх заступники) ра-
йонних служб. Зокрема програму сприяння поліції у підви-
щенні рівня безпеки громадян на території Чортківського 
району на 2016 рік – заступник начальника Чортківського 
відділу поліції В.Василик; районну програму забезпечення 
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, та осіб з їх числа на 2016-2018 рр., а також по-
долання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-
2018 рр. – начальник служби у справах дітей РДА В.Корнак; 
районну програму по створенню належних умов центру об-
слуговування платників податків при Чортківській об’єднаній 
державній податковій інспекції головного управління ДФС у 
Тернопільській області на 2016-2017 рр. – в. о. начальника 
Чортківської ОДПІ Р.Цвігун; прокоментував зміни та допо-
внення до Програми захисту населення і територій Чортків-
ського району від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2014-2017 рр. начальник відділу 
з питань цивільного захисту населення РДА Б.Гусак. Під-
тримані одноголосно, у разі прийняття районного бюджету 
на наступний рік й відповідно з нього профінансовані, вони 
отримають зелене світло для втілення їх в життя.

Наступним у порядку денному значився блок питань осві-
тянського характеру. Минулої неділі у Джуринській Слобід-
ці, про що ви можете детальніше дізнатися на стор. 6 цього 
номера газети, відкрито уже другий на теренах району на-
вчально-виховний комплекс Чортківської районної ради Тер-
нопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І 
– ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», статут якого 
й ухвалили депутати на черговому пленарному засіданні се-
сії. За прикладом слобідчан вирішили піти у Ромашівці, тож 
і місцевій загальноосвітньої школі I-II ступенів, аби зберегти 
її існування, також дали дозвіл депутати на утворення комп-
лексу «школа-садок». А ось внесені зміни до статуту Ягіль-
ницької загальноосвітній школі I – III ст. дадуть змогу вивчати 
учням як основну іноземну англійську мову, що вимагає час 
(досі тут спеціалізувалися на французькій мові).

Так поступово підійшли депутати до розгляду широкого 
кола питань соціального характеру у сільській місцевості, 
вирішення яких стало можливим внаслідок перевиконання 
районного бюджету за 9 місяців поточного року. І хоча десь 
замінити вікно чи вхідні двері виглядають на перший по-
гляд дріб’язком, без допомоги з району місцевим громадам 

це наразі не під силу. Отож, внаслідок затверджених угод 
між Чортківською районною радою і місцевими радами про 
передачу-приймання коштів буде проспівфінансовано капі-
тальні видатки на реконструкцію Білобожницького сільсько-
го будинку культури, придбано котел у дошкільний навчаль-
ний заклад в Бичківцях та замінено підлогу у свидівському 
садочку, вхідні двері для сільського клубу в Заболотівці, ви-
готовлено проектно-кошторисну документацію дошкільного 
закладу та експертизу проекту газифікації вул. Млинки на 
території Залісянської сільської ради, замінено вікна і две-
рі у дошкільному навчальному закладі в Скородинцях та 
Шульганівському будинку культури і, як зазначалося вище, 
продовжуватимуться роботи зі встановлення вуличного 
освітлення в Улашківцях.

Звісно, аби виділити ці кошти, а також на інші нагальні по-
треби, необхідно було внести відповідні зміни до районного 
бюджету на поточний рік, які прокоментувала начальник фі-
нансового управління райдержадміністрації Г.Ізвєкова, а та-
кож повідала про новації у проекті Держбюджету на 2016-й 
рік. Таким чином пропонувалося затвердити збільшення об-
сягу доходів загального фонду райбюджету на 1132 тис. грн., 
видатків – на 873,5 тис. грн., видатків спеціального фонду 
(видатків розвитку) на суму 259 тис. грн., що й підтримали 
депутати. У процесі розгляду цього питання голова райдер-
жадміністрації М.Сташків підкреслив, що цьогоріч наміти-
лася тенденція фінансової підтримки з районного бюджету 
сільських рад, коли досі село почувалося десь обділене. 
Однак хотілося б у цьому напрямку більшої активності сіль-
ських голів, яких того дня було негусто у залі. Проте, наголо-
сив керівник району, районний бюджет не безмежний. Більш 
глобальні проблеми населених пунктів можна вирішити за 
рахунок коштів з бюджету регіонального розвитку, тож звер-
нувся до присутніх сільських голів подавати свої пропозиції. 
Голова районної ради В.Шепета у доповнення сказаного за-
значив, що створено п’ять робочих груп, які очолюють голо-
ви РДА і райради та їх заступники, котрі виїжджатимуть на 
місця і вивчатимуть першочергові потреби громад в коштах. 
А депутат Т.Яблонь наголосила з трибуни на необхідності 
обов’язкового звіту розпорядниками про використання виді-
лених бюджетних коштів.

Окрім вищезазначених питань, на останньому пленар-
ному засіданні другої сесії районної ради було затвердже-
но план її роботи на 2016-й рік; ряд розпоряджень голови 
райради і  райдержадміністрації; підтримано пропозиції про 
делегування повноважень районної ради районній держав-
ній адміністрації; про доручення голові районної ради щодо 
вирішення окремих питань управління спільною власністю 
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського 
району; про затвердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земельної ділянки, що надаєть-
ся в оренду ФО-П.Батрин для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-
приємств переробної, машинобудівної та іншої промисло-
вості за межами населеного пункту на території Білівської 
сільської ради. Останнім значилося звернення депутатів 
Чортківської районної ради сьомого скликання до Верхо-
вної Ради і Президента України щодо ініціювання недовіри 
і відставки Прем`єр-міністра України А.Яценюка та Кабіне-
ту Міністрів України, яке озвучив з трибуни голова фракції 
ВО «Свобода» у районній раді І.Калакайло. Проте депута-
ти Л.Хруставка і Т.Яблонь, підтримуючи дане звернення, у 
своїх виступах висловились, що, мовляв, у документі у всіх 
бідах звинувачення адресуються одному А.Яценюку, тому 
внесли пропозиції доповнити його, вписавши окремим абза-
цом слова про недовіру всьому складу Уряду, Генпрокурору 
і Голові Нацбанку України. Тож було вирішено підтримати 
проект звернення й доручити президії доопрацювати пропо-
нований текст.

Наостанок, привітавши присутніх депутатів та запроше-
них у роботі сесії за наступаючими новорічними та різдвя-
ними святами, голова райради В.Шепета оголосив, що свою 
роботу друга сесія районної ради не закриває, про третє 
пленарне засідання депутатів буде повідомлено додатково.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

У райдержадміністрації

Увага селу – насамперед
На цьому наголосив голова районної ради В.Шепета, підсумовуючи розгляд блоку питань, що стосувалися 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери у сільській місцевості, які поряд з іншими 
було розглянуто на другому пленарному засіданні другої сесії райради сьомого скликання, котра відбулася 

позавчора, 23 грудня ц. р. І що характерно, новообрані народні обранці за кожне із пропонованих проектів рішень 
(а їх за два тижні назбиралося понад тридцять!) проголосували практично одноголосно. Зрештою, так і має 

бути: коли мова йде про поліпшення життя людей, політичні амбіції мають відійти на другий план.
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Є така думка

Позиція

Ох, ця «дивна війна»...

Наш край перебуває у війні...
За Україну прикро так мені...
Вона прекрасна, багатий Донбас,
Всі терпимо тепер трагічний час.

Минали в спокої десятки літ,
Народи різні населяють світ,
Дотримуючись спокою і миру,
Неначе відчували дружбу щиру.

Та раптом всі переконались ми,
Що гниє риба завжди з голови,
Була гнилою українська влада,
Через прогнилість проявилась зрада...

Від дружби залишилась «нитка й дим», 
Без пострілу Москві віддали Крим...
Як ви могли, панове, що при владі?
Домовились таємно? Невже раді?

Як легко москалеві вдалось перший раз,
То вдруге пазурі посунув на Донбас.
Що за війна? – дозвольте вас спитати, –
Хтось торг веде, комусь треба вмирати?

Невже при владі одні ненажери?
Війну на плечі взяли волонтери.
В «дивній війні» відстрілюють бійців,
Вночі полюють, мов би на зайців.

Нам Лисенко щодня статистику читає,
Давати відсіч влада їм не дозволяє.
Невже владні серця є кам’яними?
Так! Бо все це відбувається не з ними,

Не з їхніми синами чи братами...
Чому, запитую, знущаєтесь над нами,
Куди щезають закордонні транші?
Подейкують: пливуть в офшори ваші.

Та повні воїни патріотизму,
Вони ж відстоюють свою Вітчизну.
«Зачем пришли сюда?» – кричать в Донбасі, – 
«Щоб гнати ворога, це ж землі наші й ваші,

І будем гнати, доки стане сил...
Відчули, як вас Путін захистив?..
Чудовий був ваш край, тепер – руїна.
Та знайте: Батьківщина ваша – Україна!»

Галина ГРИЦЬКІВ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

м. Чортків

Перш за все необхідно відмітити, що виборці району на 
останніх парламентських виборах віддали найбільше голо-
сів за «Народний Фронт» і «Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність», а народним депутатом України по Чортківському ви-
борчому округу став представник «Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність» Олег Барна.

Голосуючи за ці політичні сили, виборці сподівалися на 
покращення рівня життя, на радикальні зміни в Україні, на 
прихід замість ненависного режиму Януковича справедли-
вої і чесної влади. Бо за що загинула Небесна Сотня, за що 
загинули тисячі воїнів та мирних жителів на Донбасі під час 
терористичної операції і продовжують гинути далі?

Кожен з нас прагнув побачити справжню українську владу, 
справедливі суди, усунення з посад чиновників, які підтриму-
вали режим Януковича. Більшість із нас прагне, щоб будь-які 
суперечності у владних структурах відбувалися цивілізова-
но, в рамках законів, які діють в Україні.

Тому постає запитання, чи була необхідність витягати з-за 
трибуни Прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка силоміць 
під час його звіту у Верховній Раді України, як це зробив на-
родний депутат України Олег Барна? І чи такі дії прикраша-
ють народного депутата України? Чи піднімають вони авто-
ритет української влади і кому від цього є користь? Звичайно, 
більшість із нас незадоволена як діяльністю Уряду на чолі 
якого є Арсеній Яценюк, так і діяльністю Президента України 
Петра Порошенка, підпорядкованих йому державних адміні-
страцій, призначеного ним Генерального прокурора України. 

Але це не означає, що ми маємо силоміць витягувати дер-
жавних чиновників із їхніх кабінетів.

Крім того, треба сказати, що в Уряді є найбільше міністрів 
від фракцій «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і вони 
теж разом з Яценюком відповідальні за ситуацію в Украї-
ні. А керує Верховною Радою країни Володимир Гройсман, 
який є теж представником президентської політичної сили і 
він повинен був поставити на голосування у Верховній Раді 
України питання про довіру Уряду. І, таким чином, Верховна 
Рада змогла би відправити у відставку весь Кабінет Міністрів 
України. І це було би зроблено цивілізовано, культурно, без 
бійки між народними депутатами. Адже конфлікти у Верхо-
вній Раді, в Уряді на руку Путіну, вони принижують авторитет 
України.

Тому провід районної організації Народного Руху України 
на своєму засіданні проаналізував дії нардепа Олега Барни 
у Верховній Раді України і вважає їх такими, що ганьблять не 
тільки парламентаризм, а й усю владу в Україні. Вважаємо, 
що такими методами ми ніколи не побудуємо європейської 
України. Нам усім треба навчитися поважати одне одного, 
діяти законними методами, піднімати авторитет влади, не 
принижувати гідності України. Народ хоче жити краще і ми 
спільними силами, без конфліктів, маємо наводити порядок 
у державі. 

Слава Україні!
Василь ЯБЛОНЬ, 

голова Чортківської РО НРУ 

Хто відповість?

Хто відповість на те, 
Чому життя таке важке?
Чому чиновники всі брешуть
І язиками марно плещуть?
Нарід бідує, всі тікають.
Куди? Від дому, де – не знають.
Все їдуть, їдуть на чужину, 
Ще й вітер дме у спину…
Як заробить ту копійчину,
Бо злидні поселилися у хату?!
Що ж, їдь у найми, 
Будь здорова і багата…
Немає правдоньки в житті 
І видно, що не скоро буде,
Бо у верхах не тії люди.
Хвилююсь і боюсь за Україну:
Свої у неї вдома вороги 
І хочуть бачити ї ї в руїнах
В ролі невольника, безправного слуги!

Марія ТОРКІТ, 
м. Чортків

Як ми оцінюємо вчинок народного 
депутата України Олега Барни?

Написано серцем

Наболіле

Гортаємо часопис далі. Третя шпальта. Я не знайомий з 
автором публікації Олександром Кравцем, але його голос в 
публікації «Чому Путін хоче відставки Яценюка?» сколихнув 
мене до глибини душі. Як відомо, «лихоманить» щось або 
когось після того, як те «щось» або «хтось» ступив на лихо. 
В окремих випадках, надто рідко, можна надовго або повніс-
тю «очорнити» людину чи явище. Частіше за все людина або 
явище «самі себе» чорнять. Та ж правда чи брехня завжди 
самі себе показують. Або п. Кравець не слухає радіопередач, 
не переглядає телепередачі, чи ж бо він «сліпий та глухий» 
(перепрошую за останні слова), сліпий та глухий до життя на-
роду, суспільства? Кому з простолюду (маленькому українце-
ві!) за цих два, нехай за останній рік хоча б на «йоту» стало 
краще жити?! Проводились неодноразові опитування, а опіс-
ля – оприлюднення тих опитувань на телепередачах, і до 90 
відсотків людей скаржились, волали, декотрі ридали через 
погіршення (власне зубожіння) стану життя.

Такий багатий край, такі працьовиті й терплячі люди, а пан 
Яценюк тільки тим і хвалиться, що із-за простягнутої руки 
керівника Уряду десь випросив чужі закордонні гроші немов 
жебрак.

У країні «запущені реформи в усіх сферах життя» 
(О.Кравець). Нові поліцейські – для народу, добре. Ураїнська 
армія: міністр оборони – прерогатива Уряду, в більшості була 
відновлена за рахунок «пожертв» народу і роботи патріотів-
доброчинців, а військові урядовці по вуха в корупції, про що 
чи не щодня виголошують в радіо- та телепередачах. Якщо я 
пишу неправду, нехай мене осудять люди або й суд.

Уряд – це влада, яка всесторонньо виконавча. Тоді, на 
крик, печаль народу, – де покарання за Небесну Сотню? Де 
покарання за малу й велику корупцію?

За часів «царювання» В.Януковича і екс-прем`єра 
М.Азарова п. Яценюк розпинався в своїх намірах щодо по-
ниження плати за комунальні послуги, в т. ч. й забезпечення 
газом населення. Тепер же владно підвищив всі комунальні 
тарифи (забув чи «куля в лоб»?).

Люди варті такої влади, якими є самі. На це треба дивитись 
таким чином. Якщо п. Яценюк жебракує по закордонах, то 
нехай люди стануть жебраками в своїй країні і простягають 
руки за субсидіями. Глум над народом. Не підвищення рівня 
зарплат та пенсій, а подачки жебракам. Не нові робочі місця, 
а ріст безробіття. Немає нових промислових потужностей, 
зате є зубожіння середнього і дрібного бізнесу.

Мабуть, не варто більше витрачати папір, щоб «оцінити» 
успіх «Уряду» пана Яценюка, як те назвав народ. Але те, 
що він забрехався і неспроможний виконувати обіцяне і 
взагалі, що йому належить робити для блага народу, то є 
факт. А факти – річ серйозна.

Отой комедійний «совєцький» вигук: «Щоб ти жив на одну 
зарплату!» доречний до ситуації. Нехай би п. Яценюк прожив 
на одну зарплату за рівнем світового розриву (хоч би в єв-
ропейських країнах) 1 до 6-ти, тобто найнижча зарплата чи 
пенсія – 1100 грн., помножена в шість разів. Чи не завив би він 
вовком, чи запищав би зайцем?

А п. Кравець нехай краще вибачиться за свою пискливу 
підтримку «Уряду Яценюка», бо адвокат чи захисник з нього 
нікудишній. Або ж його, пана Кравця, можна охарактеризува-
ти як посланця Путіна на підтримку п. Яценюка для подаль-
шого розвалу економіки країни і зубожіння народу.

Олесь ГОПАНЧУК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Всупереч попередньому міркуванню
«Голос народу» від 12 грудня ц. р., перша шпальта: «Обіцяємо, що й надалі ваш голос – голос народу, 

дорогі читачі, неодмінно буде вислуханий і почутий, донесений до більш широких верств».

«Внаслідок цього на минулому тижні, в четвер під стінами 
Верховної Ради проходив мітинг, організований підприємця-
ми і фермерами нашої країни. Більш реальні законопроекти 
Податкового і Бюджетного кодексів запропонували профіль-
ні комітети Верховної Ради, тобто, до діючого Податкового 
кодексу пропонували внести відповідні зміни. Це, в свою чер-
гу, могло б збалансувати бюджет і сприяти розвитку серед-
нього і малого бізнесу», – сказав О. Барна.

 «Є суперечливі питання щодо проекту Закону Бюджетного 
кодексу, адже значні видатки йдуть на силові структури, а на 
освіту і охорону здоров`я передбачено мало коштів, тому по-
трібно було належним чином вивчити ці питання. Бюджетний 
кодекс порівняно з минулим роком зводиться до балансу, так 
як дохідна частина досить мізерна: виробництво падає, від-

повідно доходи зменшуються. Оскільки на оборону видатки 
неможливо зменшити, врізатимуть соціальні виплати», – за-
значив депутат.

 За його словами, процедура подання до парламенту про-
екту Закону Бюджетного кодексу порушена, адже Кабінет 
Міністрів України мав подати його ще у вересні цього року. 
«Це передбачено регламентом Верховної Ради, щоб народні 
депутати мали час ознайомитись з проектом Закону Бюджет-
ного кодексу, внести правки, належним чином обговорити 
в профільних комітетах. Таким чином, процедура прийнят-
тя Бюджетного кодексу порушується системно», – розповів 
Олег Барна.

Прес-служба народного депутата О.Барни

Трибуна депутата

Олег Барна: «Порушення бюджетного 
процесу урядом стало вже системою»

Запропоновані Кабінетом Міністрів України проекти Законів Податкового і Бюджетного кодексів 
є антинародними і антидержавними. Ряд їх статей призводить до знищення середнього і малого бізнесу, 

дрібного фермерства. Про це заявив народний депутат Олег Барна.
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Соціум4

Наболіле

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Відразу при в`їзді до населеного пункту спостерігаємо 

сумну картину (див. знімок на першій стор.): глибокі трі-
щини там, де зовсім недавно був невеликий ставок. Тут, як 
пригадуємо з попередніх візитів у Криволуку, завжди було 

гамірно від крику домашньої птиці. Тепер – тиша. 
Йдемо далі. У вранішню пору на вулицях села людей 

небагато, бо всі – у господарських клопотах. Зупинилися 
біля каплички Матері Божої. Декілька років тому селяни 
облагородили джерело, що струменить з-під землі, ви-
копали невеличкий басейн-купальню. Тепер благодатної 
вологи з джерела не зачерпнути – ледь блищить на дні 
криниці. 

Микола Сторчак (знімок вгорі), котрий живе тут-таки, 
вище по вулиці, повідає: 

– У селі десь вже з півроку нема води. От бачите: рівень 
попереднього наповнення басейну, який відзначено вап-
няком (вказує на стінки копанки біля джерела), порівняно 

з теперішнім вищий майже на метр. 
Калабаня залишилася. А зараз? 
Ось лише декілька тижнів, як пома-
леньку поповнюється. 

Ми завжди брали воду з цієї кри-
нички. Але впродовж всього літа, 
осені і от досі користуємося приві-
зною. Спочатку привозили ледь не 
щодня, згодом через день, потім по 
2 рази в тиждень. Тепер вже рідше, 
бо вода прибувати почала. Та скажу 
вам, як то важко без неї: і їсти зва-
рити треба, й худоба, птиця пити 
хочуть, й попрати. 

Біля магазину зустріли жінку, що 
поспішала купити хліба. То місцева 
жителька Галина Андрущук.  Спи-
тали про те, чи є вода на кутку, де 
вона живе. У відповідь чуємо: 

– Ні, теж немає. Лише на при-
фермській вулиці можна було за-
черпнути благодатної рідини, і то 
не в кожній криниці. Ще такого в нас 
не було. Люди і чистили джерела, і 

нори в криницях пробивали – 
нічого не помогло. Ціле літо 
воду з бочки пили! Бо хоч на 
одній вулиці в кількох крини-
цях і прибувала вода, але її 
було дуже мало, і та нечиста, 
хіба ото свиням пити. 

З молодою криволучанкою 
Іванкою Кілочко (знімок злі-
ва) познайомилися на май-
дані біля школи – принесла 
своєму школярикові канапку 
підкріпитися. Вона теж всту-
пила у розмову про наболіле:

– У селі переважна біль-
шість мешканців – старші 
люди, а води нема від весни. 
Знаєте, як важко було? Спека така, а тут ні помитися, ні 
холодної  водички, просто з джерела, напитися. І став ви-
сох, і потічок, що тече зі сторони Заліщиків Малих. З кри-
ниці на подвір`ї брали лише два відра води вдень влітку, 
і то зранечку. Зараз вже трохи піднявся рівень, але все 
одно без довозу – ніяк. Десятитонними бочками привози-
ла «Довіра» постійно, часом, влітку, і по два рази в день. 
«Агрополіс» довозить, але менше, по 500 л. Набираємо в 
усе, що можна: балії, великі каструлі, бідони… 

Марію Білобровку (знімок вище) перейняли якраз біля 

її брами. Щонайперше виказали їй своє замилування ди-
ковинними виробами з пластикових пляшок, що прикра-
шають її подвір`я, а вже згодом і про сільські проблеми 
запитали:

– То все – синівська заслуга. Іван до всього здібні руки 
має. Люди на поміч кличуть, то він своє відкладе, а чужим 
допоможе. А оці вироби – то сам придумав, змайстрував, 

встановив і знову-таки – для односельців, гостей, щоб око 
людське тішити. 

Проблема нестачі води в селі й нас не обминула. 67-й 
рік на світі живу, але такого не пам`ятаю. Не пропадала 
вода так надовго ніколи. Часом, звичайно, в посушливі 
роки міліли джерела, але щоб зовсім не прибувала – ніко-
ли. Ось цій криниці вже років вісімдесят буде. Так вперше 
в ній глинисте дно видно! І почистити не наважуюся, бо 
хоча глибини у ній всього лише 9 м, але ж страшно – а як 
обвалиться й життя чиєсь забере?

Її слова підтверджує й довгожителька – вісімдесятичо-
тирирічна Софія Гладій (знімок зліва вінизу):

– Аби росинка води в дванадцятиметровій криниці! Та-
кого ще не було.

Богдан Смеречинський (знімок вгорі), котрого перейня-
ли на вулиці, що веде до колишньої ферми, розповів, як 
він знайшов вихід з цієї ситуації:

– Два місяці у нас води не було зовсім. Користувалися 
привізною. Але як то можна обійтися, якщо й худоба, і от 
коня на господарці маю? Почистив криницю, фіру землі 
вивіз. І вдало – води прибуло, зараз є рівень на 70 см.

…Поверталися дорогою між луками в Палашівку – по-
спішали на рейсовий автобус, що мав відвезти в райцентр. 

Пішки. Бо ще однією чималою проблемою Криволуки є те, 
що автобус не повертає до них у село ще від березня ми-
нулого року. Отих два з половиною кілометри долають хто 
пішим ходом, хто на возі чи власному транспорті. Пояс-
нення в тих, хто обслуговує маршрут, одне – відсутність 
дорожнього покриття. 

Після відвідин Криволуки поспілкувалися з Палашів-
ським сільським головою Валентином Унгуряном, голо-
вою райдержадміністрації Михайлом Сташківим. Вони 
ввели в курс справ, розповіли, на якому етапі зараз ви-

рішення криволуцьких проблем. Вихід із 
ситуації, що склалася, – буріння сверд-
ловини. Спеціалісти вже побували на міс-
ці, у селі, оглянули територію і намітили 
план робіт.  

Буквально за день перед виходом но-
мера Палашівський сільський голова 
Валентин Унгурян повідомив в телефон-
ному режимі, що проект затверджений. 
Гроші на сесії депутати райради виді-
лили у сумі 80 тис. грн., ще 70 тис. грн. 
плюс башту та насос виділить головний 
спонсор – ПАП «Довіра», тисяч тридцять 
– ще один орендар земельних паїв «Аг-
рополіс», а також докладеться коштами 
сільська рада, якщо не вистачить – ски-
нуться й жителі села. Планують в скорім 
часі, вже, щоправда, в новому році, вста-

новити башту й розвести по вулицях колонки, загальною 
кількістю 4-5 шт. Свердловина вглиб сягне 105-109 м. Спо-
діваємося, що незабаром життєдайна водичка таки заграє 
всіма барвами веселки на радість криволучанам.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Гей водо-водограй, грай для нас, грай
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5Витоки

Твої герої, Україно

Славетні земляки

Великою радістю 1943 р. в родині Петра та 
Анни Старовських було світле свято – Різдво 
Христове: Всевишній Господь послав їм хлопчи-
ка, якого нарекли Мирославом. Зростав він здо-
ровим, вродливим. Тішилась ним вся родина. Та, 
на жаль, радість тривала недовго. 12 березня 
наступного року повністю згоріло обійстя, під-
палене фашистами. Повернулись совіти. Петро, 
член ОУН, пішов в підпілля і згодом був зааре-
штований, а в 1945-му розстріляний у Чортків-
ській тюрмі. Мати на руках з маленьким Миросем 
залишилася без даху над головою, одягу, засобів 
для існування. До того ж, її переслідували як дру-
жину «ворога народу». Щоб уникнути наступних 
утисків влади, Анна записала сина на своє дівоче 
прізвище – Коцюлим, яке стало його на все життя.

Випробувань на долю Мирослава випало чи-
мало. Жив з матір`ю убого по чужих хатах. Мати 
важко працювала по людях, але ніколи ні на кого 
не нарікала. Щонеділі, в свята ходила з синочком 
до Божого храму, просила у Господа Бога покра-
щення становища. Великий вплив на виховання 
хлопчика, зокрема духовне, мав дідусь Максим, 
шанований в селі, який все свідоме життя слугу-
вав у церкві старшим братом, паламарем.

 У клопотах збігав час. Мирось пішов до шко-
ли. Біля нього завжди юрмилась дітвора: умів 
захоплювати цікавими розповідями, вигаданими 
іграми, усмішками. Підрісши, влітку пас людську 
худобу. На пасовиську діти часто-густо співали, 
серед них вирізнявся своєрідний голосок Миро-
ся. Під час жнив працював у колгоспі на току, на 
жатці (поганяв коней), щоб заробити хоча б на 
придбання підручників, зошитів. Навчаючись у 
Староягільницькій семирічці, у 6 класі захопився 
шкільними сценками, виставами, які готувала з 
дітьми вчителька Г.Сікора. Усім запам`яталася ви-
става «Тимур та його команда». Після закінчення 
сільської школи продовжував навчання у 8 класі 
Білобожницької СШ. Тут вчитель С.Кривцун скоро 
помітив здібності новоприбулого учня і запропо-
нував йому відвідувати драмгурток. Через пев-
ний час гуртківці поставили комедію І.Карпенка-
Карого «Мартин Боруля», в якій Мирослав зіграв 
Омелька. У наступній постановці виступив не 
лише актором, а й режисером.

А коли закінчив восьмий клас, у невеличкій 
дружній сім`ї Коцюлимів почалися роздуми про 
майбутню професію хлопця. Було багато пропо-
зицій-порад: дядьки пропонували вчитися на ма-
шиніста поїзда, пекаря. А мати і дідусь прагнули, 
щоб Мирось вивчився на священика, хоча знали, 
що на перешкоді стоїть атеїзм. Син-онук нікому 

не протирічив. Усі добре розуміли, що потрібна 
середня освіта. З цією метою дідусь Максим завіз 
Мирося до Львова, де з сім`єю жила його донька 
Ганна.

Хлопець був щасливий: навчаючись в серед-
ній школі, мав можливість ходити з двоюрідними 
сестрами на вистави, які ще більше викликали в 
нього жагу до сцени. Коли отримав атестат зрі-
лості, Мирослава познайомили з артистом теа-
тру ім. М.Заньковецької Борисом Мірусом, який 
допоміг Мирославові влаштуватися до театру 
робітником сцени. Тепер, стоячи за лаштунками, 
юнак мав змогу зблизька споглядати гру великих 
акторів. А коли при театрі відкрилася студія, радо 
склав туди екзамени. Тоді домівкою для майбут-
нього артиста служила гримерка: не хотів бути 
тягарем у сім`ї тітки. Під час навчання у студії ви-
никали різні труднощі, але з допомогою старших 
друзів долав їх. Мирославові допомагали хто чим 
міг. При неодноразових зустрічах у спілкуванні 
говорив: «Мені все життя щастило на добрих лю-
дей. Мабуть, тому, що я народився в такий благо-
словенний день». 

Після успішного показу дипломної роботи «Бу-
динок на околиці» його запрошували до праці в 
Івано-Франківськ, Дрогобич, та Мирослав обрав 
Тернопіль, де прослужив на омріяній сцені 42 
роки. Тут у 1963 р. зіграв першу роль онука Свири-
дишина із п`єси М.Старицького «Оборона Буші».

Вперше свої здібності актора в рідному с. Ста-
ра Ягільниця Мирослав продемонстрував улітку 
1964-го, зігравши роль Любомира у виставі об-
ласного театру «Ціною любові». Майстерною 
грою захопив своїх земляків, зокрема велику 
родину Старовських-Коцюлимів. Почувши крізь 
бурхливі, густі й щедрі оплески слова «Наш ар-
тист!», став навколішки і, схиливши голову, за-
плакав.

Мирослава Петровича, переповненого до-
бром, щирими емоціями, любили глядачі, колеги, 
знайомі... Але, попри любов і повагу до нього, 
його не випускали з поля зору пильні органи ко-
лишнього КДБ: тавро сина «ворога народу» все-
таки було закріплене за ним. Не раз викликали на 
розмову; жив іноді у страху – і у Львові під час 
навчання, і в Тернополі: заходили з «візитом» на 
квартиру – звісно ж, перевірити. У 1967-му через 
заздрощі «приятелів» молодий актор опинився 
аж під Владивостоком. Казали: «Хай скуштує 
солдатської пайки». А час був неспокійний: заго-
стрення радянсько-китайських відносин, які при-
вели до війни. Там Мирослав бачив кров, страж-
дання, справжні жахіття. Проте і в тих суворих 

обставинах співав, читав товаришам гуморис-
тичні твори. Проявив себе в художній самодіяль-
ності. Завдяки його вмілій праці військовий округ 
двічі одержував перші місця.

За роки акторської кар`єри йому аплодували 
не тільки в Україні чи Росії. З гастролями об`їздив 
майже всю Молдову й Білорусь, виступав в Бол-
гарії, Чехословаччині та Канаді, і його герої всюди 
говорили лише українською мовою. Зіграв понад 
сотню ролей.

За самовіддану творчу працю Мирослав Коцю-
лим отримав ряд нагород: 2-у Республіканську 
премію за роль Дермоїда з вистави О.Дударєва 
«Рядові» (1985 р.), а в 1986-му – звання заслуже-
ного артиста УРСР. Найвищі нагороди прийшли у 
1997 р. – премія Амвросія Бучми за роль Пузиря 
у виставі «Хазяїн» І.Карпенка-Карого; у 1999-му – 
звання народного артиста України та перша пре-
мія за роль Ромула Великого в однойменній п`єсі 
на фестивалі «Тернопільські театральні вечори».

М.Коцюлим 23 роки був головою Спілки теа-
тральних діячів у драмтеатрі. Майже 30 літ пра-
цював за сумісництвом режисером в Озерній 
Зборівського району. Цей народний театр нео-

дноразово відзначався грамотами. Був автором 
і ведучим програм на обласному радіо й телеба-
ченні.

Палко любив Україну, вболівав за її долю; 
не покидала його думка про свою землю – рід-
не село, колиску босоногого дитинства Стару 
Ягільницю, де односельчани з любов`ю і повагою 
присвоїли йому звання «почесний громадянин 
села». Сюди за можливістю приїздив з вистава-
ми, концертами, проводив з односельцями вечо-
ри пам`яті, зустрічі.

На 63-му році життя велике любляче серце 
Митця не витримало навантаження – обірвалась 
дорога на білому світі і відійшов за вічну межу, за 
ніким не звіданими вимірами. Уже 10 років немає 
талановитого Актора. Важко пережили втрату 
рідної дорогої Людини – сина, чоловіка, батька, 
дідуся мати Анна Іванівна, дружина Олена Гри-
горівна, донька Оксана, син Андрій, онуки Уляна, 
Юля, Мирославчик і всі ті, хто знав, любив, пова-
жав Великого Актора. Щоб залишилася пам`ять 
про нього, дружина зібрала багатющий матеріал 
про життєвий і творчий шлях, упорядкований в 
книзі «Душа осяяна театром» (2010 р.). У Терно-
пільському обласному академічному драматич-
ному театрі ім. Т.Шевченка відбуваються вечори, 
тижні пам`яті, присвячені Мирославові Коцюлиму, 
відданому сценічному мистецтву. Вірю: зоря його 
не згасне, вона світитиме вічно, бо Господь бла-
гословив цю Людину на безсмертя.

Петро ПАЛІЙ, 
родич по лінії Старовських, позаштатний 

кореспондент «Голосу народу»
Фото з сімейного альбому

  
* * *

Десять років минуло від дня смерті улюблено-
го актора тернопільських театралів – Мирослава 
Коцюлима. Проте ріка народної шани не міліє.

У Білобожницькій загальноосвітній школі І – ІІІ 
ст. відбулася інформаційно-просвітницька годи-
на «Душа осяяна театром», присвячена світлій 
пам’яті колишнього учня школи, Великого актора 
від Бога, народного артиста України, з яким опи-
нилися в одночассі. Пам’ять про магію таланту 
Мирослава Петровича, його іскристий незрівня-
ний гумор, добро, щиру, без краплі фальші душу 
промовляє до нашого серця, вона є свідченням 
його незгасимого таланту та самовідданої лю-
бові до життя, до людей і людей до нього. Учні 
школи з непідробним захопленням вслухалися 
в талановите слово вчителя художньої культури 
та музики Н.Ставничої, котра, підготувавши пре-
зентацію про життєвий і творчий шлях митця, ви-
ступила зі всією їй притаманною креативністю. 
А найбільше нам, учням, запам’яталося, що ніс 
цей актор світло, добро, тепло, чого в даний час 
усім так не вистачає.  Робімо добро і добре нам 
буде...

                                           Софія ЛЕСИК, 
учениця 11 класу 

Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. 

Любляче серце, віддане сцені
«Театр – то моє життя,

Любов і віра, і надія...».
Ці слова належать Мирославові Коцюлиму – актору високого таланту, громадянської мужності, чесного і люблячого серця, 

доброї душі. Понад сорок років він самовіддано служив театрові – щиро і щедро дарував людству свій багатогранний талант, 
заряджаючи глядачів надзвичайною енергетикою. Зіграні ним ролі збагатили історію театрального мистецтва України. 

До останку себе всього він віддав сцені. Любов̀ ю, повагою і духом свого оптимістичного таланту обійняв мільйони сердець, 
ставши славою та гордістю не лише родини, свого села, району чи області, а й усієї неньки України.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Щемом відізвалися спогади Володимира 
Шматька, адже пліч-о-пліч із Романом вони 
відбивали наступи російської армії. 

Відтепер кожен, хто ступатиме на поріг шко-
ли, вловить мить погляду загиблого захисника 

і пам’ятатиме, що ми – українці – не маємо пра-
ва забувати про тих, хто віддав за Батьківщину 
власне життя. 

Як голосно стогне від болю земля, печаль у 
очах….

Сини України віддали життя, сумують края-
ни, у сльозах рідня.

Біля Росохацької школи, на стіні якої прикрі-
плена меморіальна дошка, – військова варта, 
тужливі квіти і вітер злегка дмухає на полум’я 
свіч… У сумовитості схилили голови усі, хто 
прибув віддати честь і шану пам’яті загиблого 
героя Дениса Громового.

У селі Росохач із дружиною та двома синоч-
ками будував майбутнє, мріяв про щасливу 
долю сім’ї Денис Громовий. Та коли на рідну 
землю зазіхнув нахабний ворог, Денис без ва-
гань добровольцем вступив у ряди захисників 
України. Був бійцем 51-ї механізованої бригади 
артилерійського самохідного дивізіону, гра-
натометником. 25-26 серпня 2014 р. загину-
ли та потрапили в полон десятки військо-
вослужбовців цієї бригади, значні втрати і під 
час виходу з оточення 31 серпня. З нетерпін-
ням чекали малюки татка додому, просила у 
Бога захисту для чоловіка дружина. Та війн 
без смертей не буває. Безжальна звістка за 
лічені хвилини облетіла весь Чортківський 
район – у ході бою за Іловайськ 26 серпня 2014 
р. загинув житель с. Росохач 27-річний Денис 
Громовий. 

Всечесні отці при поминальній молитві освя-
тили пам’ятну меморіальну дошку, що є нагаду-
ванням у першу чергу молоді про те, як треба 
любити рідну землю і свій народ. Ота жертов-
ність, виокремилося у мовленні духівників, по-
винна надихати кожного з нас до гідного життя 
патріота своєї держави, до відданості Богові. 

Виспівані прохання-молитви та патріотика 
юними митцями, учнями школи с. Росохач, 
щемним сумом наскрізно проймали серце кож-
ного; а поетичні рядки «Пам`яті Дениса Громо-
вого», прочитані автором Інною Осадчук, про-
низували до оголеного нерва.

Указом Президента України за № 473 від 13 
серпня 2015 року за особисту мужність і висо-

кий професіоналізм, проявлені в захисті дер-
жавного суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій присязі боєць 
Денис Громовий нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня посмертно. 

Пам’ять про героїв уже Небесної варти жи-
тиме в наших серцях, шана і вдячність пере-
ходитиме з покоління в покоління української 
патріотичної нації. 

Споглядають із меморіальних дошок такі 
мужні обличчя воїнів, випромінюючи віру в те, 
що загибель жодного патріота-захисника не 
була даремною, що єдністю український народ 
поборе зло, несправедливість і зродиться світ-
ле життя для Славної України!

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Заповідь для прийдешніх поколінь – пам’ять вічна, як вічне життя на землі
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І це добре розуміють школярі ЗОШ Чорт-
ківського району, які також мають у своїх ро-
динах, селах воїнів АТО, героїв, про яких так 
хочеться подбати напередодні релігійних 
свят! І діти дбають: вже другий рік поспіль 
учні шкіл району не стоять осторонь соці-
альних акцій, а тим паче – перед святами. 
Благодійна ініціатива «Подаруй солдату 
Миколая» все більше проймає душі небай-
дужих хлопчиків і дівчаток, які за сприянням 
своїх батьків, учителів прикладаються до 
допомоги солдатам різними добрими діла-
ми: малюнки, вироби з паперу, новорічні су-
веніри, солодощі, закрутки, теплі шкарпетки, 
чай, кава, засоби гігієни – цьогоріч більше 
500 кг зібрали учні для воїнів АТО, які успіш-
но укомплектовано та передано відділом 
освіти Чортківської РДА у  Логістичний центр 
допомоги бійцям АТО в м. Тернополі.        

Ірина Гулька, начальник відділу освіти:  
– Милосердя – це справжня сила, здат-

на врятувати людину і світ від такої форми 
духовної онкології, як гріх, моральне зло. 
Тільки любов заповнює порожнечі, негатив-
ні прірви, які зло розверзає в серцях людей. 
Тому виховники, вчителі в школах вчать ді-

тей милосердя, благодійництва, особливо в 
умовах сучасних реалій, коли країна в стані 
війни, коли є багато сиріт і нужденних. Дітки 
і їхні батьки, педагоги залюбки приєднують-
ся до будь-яких благочинних справ, які іні-
ціює відділ освіти. До прикладу, нещодавно 
долучилися усі разом до доброї справи за 
сприяння церкви «Миколай про тебе не за-
буде» – зібрали подарунки усією шкільною 
родиною для діток, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах. В переддень 
свята Миколая, порадившись з народним 
депутатом України Олегом Барною, який по-
стійно займається волонтерством, завезли 
цілий автомобіль зібраних подарунків сол-
датам у приміщення громадської організа-
ції, волонтерського об’єднання у Тернополі, 
яке спрямовує свою діяльність на допомогу 
українським військовим, що беруть участь 
у збройному конфлікті. Він став першим в 
Україні центром такого типу. Скоординували 
передачу зібраного дітьми з волонтером Та-
расом Германом і, напевно, воїни вже тішать 
душу дитячими щирими словами підтримки і 
їхніми дарунками. Радіємо, що наші діти мо-
рально підтримують солдатів, не дають їм 
упасти духом, що відіграє величезну роль в 
їхніх перемогах. І ще: в милосерді основне 
– безкорисливість, – впевнена керівник ра-
йонної освіти.   

Світлана ПЕТРІВ, 
завідувач РМК

Народний депутат України Олег Барна, ві-
таючи громаду із таким великим здобутком, 
сказав: «Скільки би не боролися за свою те-
риторію, але ми повинні зберегти свою націю, 
а вона починається з наших дітей. І від того, 
як ми будемо їх виховувати, такими громадя-
нами вони стануть, від них залежатиме побу-
дова великої могутньої самодостатньої Укра-
їни. Ми повинні приготувати для них міцний 
фундамент, щоб не соромно було їм дивитися 
в очі, та гордитися справами, які робитимуть 
наші діти. А також ми повинні виховати міц-
ну, патріотичну націю, щоб кожен не сором-
лячись співав Гімн України, був патріотом, 
здатним завжди стати на захист країни, бути 
високоінтелектуальною нацією».

«Сьогоднішнє тепло випромінюється із 
сердець тих людей, котрі свою душу вклали 
у відкриття цього дитсадка. Від усіх районних 
депутатів вітаю з такою знаковою подією, це 
є приклад тієї соціальної відповідальності 
аграріїв, що є у нас, на Чортківщині, коли вони 
не лише обробляють поля, а й допомагають 
селу. Думаю, що в скорім часі депутати виді-
лять кошти на меблі, щоб повністю запрацю-
вав садочок», – зазначив у своєму вітальному 
слові голова районної ради Віктор Шепета.

Перший заступник голови райдержадміні-
страції Валерій Запухляк та заступник голови 
РДА Іван Віват у своїх виступах подарували з 
нагоди свята діточкам – майбутнім вихован-
цям НВК куплені з любов`ю дитячі навчальні 
книги та збірник пісень УПА.

Духовний наставник отець Степан Кацан, 
священик місцевої церкви Пресвятої Бого-
родиці Марії, у своїй повчальній промові ви-
словив вдячність від усіх парафіян спонсору: 
«Сьогодні радісна подія у нашому селі і їй 
передує насамперед старання й праця Марії 
Володимирівни Горбаль, котра доклала всіх 
зусиль, щоби з Божою поміччю та благосло-
венням зробити цей дитсадок». 

Керівник районного відділу освіти Ірина 

Гулька, вітаючи малих джуринськослобідків-
чан та їхніх батьків із святом й подарувавши 
з цієї нагоди  проектор, подякувала від усього 
серця меценатам, стараннями яких відбулося 
відкриття НВК: «Благодійність – прояв щи-
рості серця. Сьогодні за сприяння керівника 
ПП «Агро-Спектр» Марії Горбаль відбулося 
відкриття навчально-виховного комплексу 
у с. Джуринська Слобідка. Руками дорослих 
почали творити казку для малечі – то ж хай 
НВК завжди наповнюється дитячим щебетом 

і сміхом, а мирне небо буде запорукою щасли-
вого майбутнього нашої дітвори! Щира дяка 
Марії Володимирівні за проведення ремонту 
та депутату районної ради Івану Блаженку за 

вмонтований дитячий майданчик на території 
закладу, який безтурботні хлопчики і дівчатка 
уже випробували своїми пустотливо-радіс-
ними іграми. Хай ніколи не міліє благочин-
на справа, бо від того стають щасливішими 
люди!».

Джуринський сільський голова Михайло 
Чвіль назвав благодійників – Марію Горбаль 
та Івана Блаженка – людьми слова і від усіх 
односельчан подякував добрим людям за до-
брі справи, що вони створили для мешканців 
с. Джуринська Слобідка. Так само щирі слова 
вдячності линули з уст директора Джурин-
ськослобідківської ЗОШ І ст. Галини Гайдук, 
а також батьків вихованців НВК. Керівник на-
вчально-освітнього закладу підкреслила, що 
пані Горбаль допомогла не лише із ремонтом 

приміщення НВК, а й завдяки їй відкрила-
ся їдальня для учнів, було підведено воду, 
встановлено умивальники, здійснюється без-
коштовне харчування дітей із багатодітних 

сімей.
Після привітального слова спонсора Марії 

Горбаль було здійснено перерізання симво-
лічної стрічки та освячення навчально-вихов-
ного комплексу.

Невеличку концертну програму предста-
вили працівники районного комунального бу-
динку культури ім. К.Рубчакової та вихованці 
Джуринськослобідківської ЗОШ І ст., а у місце-
вому будинку культури силами маленьких ар-
тистів народного аматорського театру ім. Па-
наса Карабіневича, що діє під керівництвом 
Наталії Рибак при РКБК ім. К.Рубчакової, міс-
цеві жителі переглянули театральне дійство, 
приурочене до Дня святого Миколая.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

В милосерді основне – безкорисливість…
Груднево-січнева пора – чи не єдина пора в році, коли люди намагаються забути про суєту буденності і трішки поринають у 

світ казки, чекають на свята Миколая і Різдва, подарунки та родинні зустрічі за святковим столом. На жаль, не всі матимуть 
таку розкіш – бути разом та тішитись затишними посиденьками в колі сім’ї, ласувати солодощами та традиційними 

українськими стравами… Тому що війна, тому що наші чоловіки, мужні й хоробрі, стоять на сторожі миру, щоб ми тут, кожен у 
своїй хаті, святкували, колядували, віншували рідну країну миром і любов’ю. 

Дитсадок на Миколая – 
подарунок для усіх селян

Саме так сприйняли відкриття навчально-виховного комплексу 
у їхньому селі жителі с. Джуринська Слобідка. 

У неділю, 20 грудня, у післяобідню пору радісним гамором виповнилося подвір̀ я 
Джуринськослобідківської ЗОШ І ступеня – зібралися селяни, а також численні 

гості на урочистості з нагоди відкриття дитячого садочка – разом із початковою 
школою, що розмістилася тут, поряд, вони утворюватимуть єдиний 

навчально-виховний комплекс.
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В очікуванні святЗвичаї

Відлуння свята

Так уже заведено, що кожній зміні сонячно-
го календаря відповідає якесь велике свято, 
яке здавна в народі відзначалось досить ши-
роко й пишно. На перший зимовий місяць, 13 
грудня, припадає свято Андрія. В ніч під Ан-
дрія хлопці мають найбільші права – єдина 
ніч в році, коли люди вибачають парубкам всі 
бешкети. Цьому святові у Джуринській ЗОШ 
І – ІІІ ст. учні 9 класу та їх класний керівник 

Н.Горин присвятили 
веч орниц і - фантаз і ї 
«Дай, Андрію, знати, 
яку долю ждати». З цим 
днем пов’язана значна 
кількість різних звича-
їв, обрядів і повір’їв, а 
також угадування май-
бутньої долі, ворожін-
ня, ритуальне кусання 
калити. 

Святкування  у Джу-
ринській школі роз-
почалося піснями, 
танцями. Тут лунали 
побрехеньки, жарти, 
хлопці з дівчатами 
вгадували свою долю, 
смакували смачні ва-
реники.

Багатющий скарб звичаїв нашого народу 
ми отримали в спадок і мусимо зберегти його 
та, нічого не втративши, передати своїм ді-
тям, щоб не перервався зв’язок поколінь, щоб 
зберегти генетичну пам’ять нашого народу.

                                         Леся КІСТЯНИК, 
бібліотекар Джуринської 

ЗОШ І – ІІІ ст. 

На знімку, що ви спостерігаєте, – шопка, ство-
рена умілими руками учнів ЗОШ № 5 І – ІІІ ст. Їх 
вихованці цього навчального закладу створили 
стільки, що, у підсумку, й самі подивувалися: що 
не клас – то й шедевр прикладного мистецтва. З 
чого тільки не творили шопки школярі (за спри-
яння директора школи Марії Маньовської, іні-
ціативи вчительки християнської етики Наталії 
Лесюк та допомоги батьків і класних керівників): 
тут і ляльки-мотанки, і фігури, виконані у техні-

ці пап`є-маше, й витинанки з паперу і дерева, 
стаєнки з поролону, паперу, пінопласту, дерева. 
Зрештою, споглядайте самі – виставка шопок 
розпочала свою роботу у фойє ЗОШ № 5 ще ми-
нулої п’ятниці, 18 грудня, з благословення отця 
Євгена церкви Всіх Святих Українського Народу 
УГКЦ. Як повідомила завуч школи Марія Ябчан-
ка, триватиме дана виставка протягом різдвя-
них свят, а з кращими зразками учнівських ро-
біт можна буде ознайомитися 9 січня 2016 р. на 
центральному майдані м. Чорткова – вони бра-
тимуть участь в конкурсі, що його запровадила 
міська рада.  

Сіна зелена кутя. 
Темінь. Різдво таке. 
Боже сумне Дитя 
славить дитятко людське.
Січня суворий острог, 
зірка на небі німім…
Що їх чекає обох 
в світі байдужім і злім?.. (Іван Малкович.)

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Напередодні цього дня діти згадують всі 
свої добрі та погані вчинки, а також пишуть 
листи до святого Миколая. З них можна дізна-
тися, про що мріє дитина, яким є її навколиш-
ній світ, що їй болить і чого бракує.

Традиційно в переддень свята службою у 
справах дітей райдержадміністрації прово-
дяться святкові заходи для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, 
які опинились у складних життєвих обстави-
нах. За кошти, виділені з районного бюджету, 
в рамках районної програми подолання ди-
тячої безпритульності та бездоглядності на 
2013-2015 роки службою придбано солодкі 
подарунки для цих діток.

Також з нагоди свята привітання і солодо-
щі отримали діти, батьки яких перебувають 
в зоні АТО, та діти комунального центру со-
ціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога 
в життя».

Привітати малечу з нагоди Дня святого Ми-
колая прийшли голова райдержадміністра-
ції Михайло Сташків, голова районної ради 
Віктор Шепета, міський голова Володимир 
Шматько, всечесні отці Михайло Левкович та 
Володимир Заболотний.

«Нехай прийдешнє свято запам’ятається 
добрими враженнями, подарунками і поді-
ями», – наголосив у привітанні голова рай-

держадміністрації Михайло Сташків та по-
бажав дітям зростати здоровими, добрими і 
щасливими. 

Долучилося подарунками і Подільське 
регіональне управління УкрСиббанку в осо-
бі його начальника Віталія Савківа. Адже 
УкрСиббанк як частина найбільшої міжна-
родної фінансової групи BNP Paribas Group  
підтримує багато соціальних проектів і в 
2015 році продовжує спрямовувати кошти, 
виділені на новорічні святкування та пода-
рунки.

Аматорські колективи будинку культури 
ім. К.Рубчакової підготували театралізоване 
дійство до Дня святого Миколая, де в худож-
ніх номерах закладено виховний процес для 
дітей і показано, як перемагати зло та твори-
ти добро.

У цей день кожна дитина отримала свій 
подарунок, а ми, дорослі, допомогли здійсни-
тись хоч одній із багатьох дитячих мрій, до-
водячи, що добро непереможне.

Любов ПРОКОП,
начальник відділу опіки та піклування

служби у справах дітей 
райдержадміністрації

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У коледжі ви натрапите на усе, що потрібно 
для новорічної атмосфери і святкового на-
строю. Ось, наприклад, завдяки старанням 
викладачів і студентів навчального закладу 
у просторому фойє розгорнулась яскрава 
неповторна новорічна історія. Вас зустрічає 
неймовірно красива ялинка, що світиться 
різнокольоровими вогниками. Вбрана вона у 
ексклюзивні іграшки ручної роботи, на яких 
можна помітити різнобарвну вишивку, що під-
креслює не тільки красу ялинки, а й любов 
нашого колективу до традицій своєї країни. 
Незвичайні рукотворні композиції студентів 
академічних груп занурюють вас у це ново-
річне диво. З використанням різних технік 
виготовлення, матеріалів, ідей творці краси 
досягли чудового, прекрасного результату. 
Хто не йде – зупиняється, вражений роботою 
умільців.

Першим, найбажанішим зимовим святом 
для кожного з нас, звичайно, є День святого 
Миколая. Не знаю, чи усі мешканці нашого 
містечка були слухняними і чи завітав до них 
Миколай, та з впевненістю можу сказати, що 
студентів і викладачів Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені Олексан-
дра Барвінського він точно не оминув. Цей 
день був сповнений щирих посмішок, непри-
хованої радості, душевного тепла. Не оми-
наючи жодної аудиторії, жодного викладача 
і студента, крокував святий Миколай-Чудот-
ворець і його Ангели, роздаючи щедрі пода-
рунки. 

Молячись за мир, розуміючи  нелегку ситуа-
цію на сході України, ми постарались, щоб і до 
наших захисників прийшов святий Миколай з 

дарами (напередодні цього свята був оголо-
шений збір необхідних речей і подарунків для 
воїнів АТО). 

Не знаємо, як для вас, шановні читачі, але 
студенти нашого коледжу вважають, що свя-
то і радість повинні прийти до кожної родини, 
особливо дітей. Тому ми не залишились бай-
дужими і подарували частинку свого тепла та 
бажані подарунки обездоленим дітям з наго-
ди новорічних свят, бо що ж буває краще за 
щиру, зворушливу дитячу посмішку.

Закінчується навчальний семестр, добігає 
кінця екзаменаційна сесія…

Усі в турботах, щоденних справах, у підго-
товці до найвеличнішого свята – Різдва Хрис-
тового… Та приємною несподіванкою цьогоріч 
для студентів коледжу, які мають особливий 
статус – діти-інваліди, сироти, переселенці та 
діти учасників АТО, була зустріч з адміністра-
цією і директором Романом Пахолком, котрий 
вручав подарунки та матеріальну допомогу.

Тому-то напередодні Нового року та Різд-
ва Христового студентський колектив щиро 
вдячний за батьківське тепло, опіку, вчас-
но простягнуту руку допомоги директору та 
всьому викладацькому колективу Чортків-
ського гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені Олександра Барвінського і бажає усім 
міцного здоров`я,  мирного неба, спокою у 
душі і благодаті Господа Бога. 

Оксана ШАХОВА, 
студентка Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Олександра 

Барвінського

Дай, Андрію, знати, 
яку долю ждати

Зимові дива 
у гуманітарно-педагогічному

Казкова подія з підтекстом 
непереможності добра
 Взимку є чимало свят, на які з нетерпінням чекають дорослі та діти. 

Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається 
День святого Миколая. Такої пори діти чекають на подарунки, 

в повітрі витає запах мандаринів і все навкруги сповнене дивами.

Кожна людина у житті чекає з нетерпінням якогось дива. Людське буття – це те, 
що є чудом, над яким варто задуматись. Кожен з нас мріє, перебуваючи на роботі 
чи навчаючись, про щасливі подарунки долі, особливо у дні християнського посту 

та передноворічні очікування, здійснюючи добродійні вчинки. Але студентам і 
викладачам Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра 

Барвінського не потрібно про це мріяти, бо цьогорічні зимові дива відбуваються саме 
у нашому навчальному закладі. 

Традиції

Боже сумне Дитя славить 
дитятко людське



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
07.50, 08.50 Смакота 
08.30 Вперед на Олiмп! 
09.00 Вiчне 
09.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
09.55 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
10.25 Чоловiчий клуб. 
Всеукраїнськi iгри 
єдиноборств 
12.05 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.30, 20.30 Зроблено в 
Європi 
13.15 Вiкно в Америку 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Хто в домi хазяїн? 
14.25 Мультфiльми 
15.05 Д/ф «Серпнева вiйна» 
17.35 Книга ua 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Абiлiтацiя 
19.50 Перша шпальта 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 9» 
12.20 Т/с «Громови - 2» 
17.15 Х/ф «Бiле сонце 
пустелi» (1) 
20.15 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 
22.15 Х/ф «Дванадцять 
мiсяцiв» (1) 
00.15 Х/ф «Лiкар мафiї» (2) 

ІНТЕР
06.10, 12.35 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Х/ф «Старий 
Новий Рiк» (1) 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.00, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу» (1) 
22.55 Х/ф «Iнтуїцiя» (1) 
00.40 Х/ф «Кейт i Лео» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Зелений БУМ» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «У пошуках легенд» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Гра долi» 
15.30 «Назбиране» 
16.15 «Мандри кота Фiнiка» 
16.30 «Звiрi у квартирi» 
17.00 «Своїми очима» 
18.00 «Земляки» 
18.30 «Мiсто-музей 
магнатiв Потоцьких» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Невигаданi iсторiї» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
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29 грудня, вівторок 30 грудня, середа 31 грудня, 28 грудня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.45 На слуху 
07.50, 08.50 Смакота 
08.30 Вперед на Олiмп! 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.30 Абiлiтацiя 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Мультфiльми 
15.05 На гостину до Iвана 
Поповича 
15.55 Гра долi 
16.35 Д/ф «Ексклюзив у 
Румунiї» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.30 «Хармс i Холмс». 
Фiльм Iгоря Померанцева 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.20 Пiдсумки року 
23.35 Тепло. Ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 9» 
12.20 Т/с «Громови - 2» 
17.15 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
20.15 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
22.10 «Дискотека 80» 
00.30 Х/ф «Лiкар мафiї» 

ІНТЕР
06.10 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» (1) 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.20 «Концерт Свiтлани 
Лободи» 
00.15 Х/ф «Сiм’я напрокат» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.15 «Живi сторiнки» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.00 Дует «Писанка» 
15.00 «Стародавнi 
культури» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Своє, українське» 
17.30 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
17.45 «У пошуках легенд» 
18.00 «Актуально» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Своїми очима» 
19.30 «Дiловий ритм» 
20.00 «Усе любов’ю 
змiряне до дна...» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10 Концерт «14 новел 
про осiнь» 
14.00 Х/ф «Ключ вiд дому» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Звичайний 
чоловiк» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
11.10, 13.20 Х/ф «Мiстер 
Крутий» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Мiнi-серiал «Без 
права на помилку» 
15.25, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Прокурори» 
17.45 Скетчком «Путьова 
країна» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.25 Х/ф «Смертоносна 
зграя» (2) 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Все буде 
смачно!» 
09.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
12.05 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-7» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.10 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.15 «МастерШеф - 5. 
Фiльм про фiльм» 
22.35 Х/ф «Моя мама - 
наречена» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 02.35 Абзац! 
19.00 Х/ф «Чорний лицар» 
21.00 Х/ф «Чоловiк за 
викликом» (2) 
22.40 Х/ф «Батько-
молодець» (2) 
00.45 Х/ф «Мрiї 
збуваються» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.30 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний 
шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
14.30, 15.30 Т/с «I падає 
снiг...» 
21.00 Х/ф «Новорiчна 
дружина» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Мумiя-2. 
Повернення» 
02.10 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.05, 16.55 «Облом.UA» 
09.40 Д/п «Завоювання 
семи морiв» 
11.30 Д/п «Нутро звiра» 
12.25 Х/ф «Робiн Гуд»» 
14.10 Х/ф «Легенди: 
Гробниця дракона» 
17.55 «Відеобiмба» 
18.30 Новини 
«Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20 Х/ф «Цiль номер 
один» 
22.20 Х/ф «Здiйнятися 
над сонцем» 
00.40 Х/ф «Чорний 
рiй» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00 
Пiдсумки року 
06.30, 07.30 АгроЕра 
06.40, 07.35, 08.30, 09.05, 
17.25 Свiт on line 
07.50, 08.50 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.55 Вiкно в Америку 
10.25 Богатирськi iгри 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.20 Спогади 
15.10 Надвечiр’я. Долi 
16.40 Свiтло 
17.35 Як це? 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Д/с «Калiфорнiя Наша» 
21.35 Новорiчна концертна 
програма 
23.00 Шлягер року. Новий рiк 

1+1
08.30, 19.30 ТСН
09.20 Х/ф «Єсенiя» (1) 
12.10 «Дискотека 80» 
14.30 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 
17.35 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
20.10, 00.05 «Новорiчний 
Вечiрнiй квартал 2015» 
23.50 Новорiчне 
привiтання Президента 
України П.О.Порошенка 
01.00 Мюзикл «Один плюс 
один удома» (1) 

ІНТЕР
07.00 «Ранок з IНТЕРом» 
09.00 «Подорожi в часi» 
09.30, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» (1) 
11.00 «Готуємо разом» 
12.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний 2» 
13.05 Х/ф «Чародiї» (1) 
16.10 Концерт «Ювiлейний 
концерт Iгоря Крутого» 
20.00 «Подробицi» 
22.30, 00.00 Новорiчний 
вогник «Повiр у мрiю!» 
23.55 «Новорiчне 
привiтання Президента 
України П.О. Порошенка» 
02.00 Новорiчний вогник 
«Жди меня в Новый год» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Вражаючий свiт тварин» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
14.00 «Повтори мене в 
серцi своїм» 
14.25 «Своїми очима» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.30 «Iноземна для дiтей» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Зона ризику» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Стародавнi 
культури» 
23.30 «Вiнтаж» 
23.45 «З Новим Роком!» 
00.00 «З миром i надiєю у 
Новий 2016 рiк!» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Снiговики» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

12.10 Європа у фокусi 
12.40 Програма «Слiдства.
iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Весiлля на 
Рiздво» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Вбити 
президента» (2) 

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.35 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Дивитись усiм! 
10.55, 13.20 Х/ф «Ейр 
Америка» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.20 Х/ф 
«Беовульф» 
16.30 Х/ф «Джек - 
пiдкорювач велетнiв» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Я - легенда» (2) 

СТБ
05.40, 16.00 «Все буде добре!» 
07.25 «Все буде смачно!» 
08.20 «Зiркове життя. 
Обережно - ревнощi!» 
09.15 «Зiркове життя. 
Бiс в ребро» 
10.15 «Битва екстрасенсiв 15» 
12.25 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-7» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.10 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор 
брехнi 7. Життя пiсля 
сповiдi» 
00.10 «Один за всiх» 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
12.00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше» 
14.00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше 2» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 02.45 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.00 Страстi 
за ревiзором 
00.50 Х/ф «Удар по 
невинностi» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 
Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Поверни 
мене» (2) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
21.00 Х/ф «Хуртовина» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Вiдпустка за 
обмiном» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
06.50 «Облом.UA» 
08.50 «Помста природи» 
11.00, 00.25 Х/ф 
«Супершторм» 
12.45 Х/ф «Мисливцi» 
14.35 «Вайпаут» 
15.30 «Легенди 
кiкбоксингу» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Х/ф 
«Пiд прицiлом» 
22.30 Т/с «Череп i кiстки» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
07.50, 08.50 Смакота 
08.30 Вперед 
на Олiмп! 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
10.25 Український корт 
11.45 Перша студiя 
12.30 Д/с «Калiфорнiя 
Наша» 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
15.05 Фольк-music 
16.20 Подорожнi 
17.10 Д/ф «Конфуцiй. 
Шлях видатного 
мислителя» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 9» 
12.20 Т/с «Громови - 2» 
17.15 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 
20.15 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
22.00 Х/ф «Свято пiд 
замком» (1) 
23.45 Х/ф «Лiкар мафiї» (2) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» (1) 
13.40, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.55 Х/ф «Сiм’я напрокат» (1) 
00.45 Х/ф «Iнтуїцiя» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Мiсто-музей 
магнатiв Потоцьких» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Земляки» 
14.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
14.30 «Своїми очима» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Невигаданi iсторiї» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Дует «Писанка» 
18.15 «Живi сторiнки» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Стародавнi 
культури» 
20.25 «Мальовниче 
Тернопiлля» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.10 Концерт «14 новел 
про осiнь» 
14.00 Х/ф «Лiфт» 
17.30 Програма «Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Жахливий день 
Iларiї Алпi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.00 Х/ф «Перший удар» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Мiнi-серiал «Без 
права на помилку» 
15.05, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.40 Т/с «Прокурори» 
17.40 Скетчком «Путьова 
країна» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.30 Х/ф «Полювання на 
дiаманти» (2) 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.45 «Все буде смачно!» 
08.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (1) 
10.05 «Битва 
екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв» 
12.15 «Нацiональне 
талант-шоу 
«Танцюють всi!-7» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
00.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Зона ночi 
06.05, 07.25 Kids Time 
06.10 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 02.30 Абзац! 
19.00 Х/ф «Бiлi ципулi» 
21.00 Х/ф «Ну що, 
приїхали» 
23.00 Х/ф «Мрiї 
збуваються» (3) 
00.45 Х/ф «Удар по 
невинностi» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.30 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
14.30, 15.30 Т/с 
«I падає снiг...» 
21.00 Х/ф «Подаруй менi 
трохи тепла» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Мумiя» (2) 
02.10 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.55, 16.55 «Облом.UA» 
09.20 Д/п «Найбiльший 
авiалайнер в iсторiї: 
Аеробус А380» 
11.20 Д/п «Нутро звiра» 
12.15 Х/ф «Темна сила» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
17.55 «Шалене вiдео по-
українськи» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
19.20 «Люстратор 7.62» 
20.20 Х/ф «Хiмiк» 
22.30 Т/с 
«Череп i кiстки» 
00.25 Х/ф «Темна долина» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 
09.00, 17.00, 22.50 Свiт on line 
06.05, 07.05 АгроЕра 
06.10, 07.15, 07.50 Шлягер 
року. Новий рiк 
07.10 Ера 
будiвництва 
07.45, 08.50 Смакота 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
09.50 «Щасливе 
дитинство». 
Концертна програма 
11.00 Д/ф «Зимовi чари 
у серцi Хорватiї» 
12.00 Х/ф «Рiздвяна пiсня» 
14.10 Фольк-music 
17.10 Х/ф «Секрет Санти» 
19.10 «Майбутнє нацiї». 
Друга церемонiя 
нагородження 
талановитих дiтей 
України 
21.00, 05.30 Новини 
21.35 ОNUKA 
23.00 Шлягер року. 20 
рокiв разом! 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.20 Концерт 
Тiни Кароль 
«Я все ще люблю» 
08.10, 19.30 ТСН
09.05 М/ф «Монстр у Парижi» (1) 
10.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
13.40 «Сказочная Русь. 
Президенты удачи» 
15.05 «Новорiчний Вечiрнiй 
квартал 2015» 
20.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
21.45 «Новорiчний 
карнавал свiтського 
життя» 
00.25 «Свiтське життя. 10 
рокiв» 

ІНТЕР
05.25 Мюзикл «За двома 
зайцями» 
07.30 Х/ф «Чародiї» (1) 
10.25 М/ф «Свято 
новорiчної ялинки» (1) 
11.20 Т/с «Заради кохання 
я все зможу» (1) 
13.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки» (1) 
16.30 Новорiчний 
вогник «Повiр у мрiю!» 
20.00 «Подробицi» 
20.25 Т/с «Жереб долi» 
00.05 Х/ф «Це я» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож 
гурмана» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Зона ризику» 
12.55, 13.10, 16.45, 17.55 
Погода. Анонси 
13.00 «Зимовi 
композицiї» 
13.15 «Думки вголос» 
13.45 «Тема дня» 
14.00 «Армiя нескорених» 
14.30 «Зелений БУМ» 
15.00 «Новорiчне диво для дiтей» 
16.00 «Веселе коло» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Новорiчна фантазiя». 
Дитяча програма 
17.30 «Снiданок туриста» 
18.15, 22.50 Новорiчнi 
вiтання 
18.30 «З миром i надiєю у 
Новий 2016 рiк!» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Лише у нас на 
Українi». Концерт Iрини 
Федишин 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с «Перша 
ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Снiговики» 
09.00 Час-Tайм 

09.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
11.00 Казка-мюзикл 
вiд ТНЕУ «Незвичайна 
Рiздвяна мрiя» 
12.10 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Бруно» 
16.00 М/ф «Бiлоснiжка та 
7 гномiв» 
17.20 ТНЕУ вiтає з Новим 
роком та Рiздвом 
19.30, 20.40 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
21.30 НОВОРIЧЧЯ! 

ICTV
08.05 Х/ф «Стюарт Лiттл» 
09.40 Х/ф «Стюарт 
Лiттл-2» 
10.55 Х/ф «Повернення 
Супермена» 
13.45 Х/ф «Трон. Спадок» 
15.55 Х/ф «Робiн Гуд - 
принц злодiїв» 
18.40 Х/ф «Iсторiя лицаря» 
21.00 Х/ф 
«Три мушкетери» 
23.00 Х/ф «Шалене рiздво 
Гарольда i Кумара» (2) 
00.35 Х/ф «Хай там що, 
аби встигнути» (2) 

СТБ
03.20, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
03.55 «У пошуках iстини. 
Серж Лифарь: трагедiя 
блудного сина» 
06.55 Х/ф «Зимовий 
роман» (1) 
08.40 Х/ф «Кольє для 
Снiгової Баби» (1) 
10.30 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
12.05 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
14.05 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» (1) 
16.00 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 00.40 Х/ф «В джазi 
тiльки дiвчата» 
05.35, 06.45 Kids Time 
05.37 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
06.47 Т/с «Смугасте 
щастя» 
19.00 Х/ф «Рiччi-багатiй» 
21.00 Х/ф «Оптом 
дешевше» 
22.45 Х/ф «Оптом 
дешевше 2» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 19.00, 02.40 Подiї 
07.10 М/ф «Бридкий Я» 
09.00 Х/ф «Новорiчна 
дружина» (2) 
11.00 Говорить Україна. 
Велике Новорiчне шоу 
15.00 Х/ф 
«Олександра» (2) 
17.00, 19.30 Т/с «Мiрт 
звичайний» (2) 
21.20 Х/ф «Кохання 
для бiдних» (2) 
23.20 Т/с «Ковзани 
для чемпiонки» 
04.40 Х/ф «Король 
Ральф» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
12.00 «Облом.UA. 
Новорiчний калейдоскоп» 
17.00 «Шалене вiдео по-
українськи. Хiти 2015» 
20.00 Прем`єра. «Облом.
UA. З Новим 
Роком, країно!» 
23.00 «На коня» 
01.00 «Облом.UA. 
Новорiчний 
спецвипуск» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 22.50 Свiт on line 
06.25, 08.20 Все буде 
Новий рiк 
07.05 Шеф-кухар країни 
08.05 АгроЕра. Пiдсумки 
09.50 «Щасливе 
дитинство». Концертна 
програма 
11.00, 21.30 Полiцiя 
12.00 Х/ф «Секрет Санти» 
14.10 Новорiчна концертна 
програма 
16.05 Д/ф «Iгор Бiлозiр. На 
зламi епох» 
17.10 Х/ф «Дари волхвiв» 
19.10 LADY OPERA. 
О.Чубарєва 
21.00 Новини 
22.10 Альтернативна 
музика 
22.40 Мегалот 
23.00 Шлягер року. 20 
рокiв разом! 

1+1
07.10 Концерт Тiни Кароль 
«Я все ще люблю» 
09.00, 19.30 ТСН
09.30 «Свiтське життя» 
10.30, 01.25 Х/ф 
«Наречена» (1) 
12.15 Х/ф «Гувернантка» 
14.10 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.00 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Лiга смiху» 
22.40 «Що? Де? Коли? 
2015» 
23.40 Х/ф «Ти i я» (3) 

ІНТЕР
07.25, 20.00, 04.00 
«Подробицi» 
07.50 Х/ф «Сiм няньок» (1) 
09.15 Х/ф «Пригоди 
Електронiка» (1) 
13.10 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 
16.10 Т/с «Все, що нам 
потрiбно» (1) 
20.25 Новорiчний вогник 
«Жди меня в Новый год» 
00.20 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож гурмана» 
10.35 «7 природних чудес 
України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «Снiданок туриста» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.10 «Лише у нас на 
Українi». Концерт Iрини 
Федишин 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Новорiчна 
фантазiя».
Дитяча програма 
17.15 «Думки вголос» 
18.00 «Струни серця 
скрипаля» 
19.00 «Своїми очима» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Наодинцi з усiма» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.10, 00.30 Х/ф «Тiльки 
пiсля Вас» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства.Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Музичний калейдоскоп 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.25 Х/ф «Кевiн з пiвночi» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«У тридев’ятому царствi» 

16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Iрина Сказiна «В 
очiкуваннi чуда» 
22.30 Х/ф «Сестри Марч 
на Рiздво» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.05 М/ф «Баранчик Шон» 
09.40 Секретний фронт 
10.30 Дiстало! 
11.30 Громадянська 
оборона 
12.25 Т/с «Володимирська, 15» 
16.05 М/ф «Три богатирi i 
шамаханська цариця» 
17.30 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк» 
20.50 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк-2» 
22.10 Х/ф «Наша Russia. 
Яйця долi» 
23.40 Х/ф «На море!» 

СТБ
08.05 «Караоке 
на Майданi 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
09.55 «Хата на тата» 
11.30 «МастерШеф - 5. 
Фiльм про фiльм» 
12.55 «ВусоЛапоХвiст» 
13.45 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
15.35 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
17.10 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» (1) 
19.00 Х/ф «Новорiчний 
переполох» 
23.15 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 02.50 Зона ночi 
05.15, 07.10 Kids Time 
05.17 М/с «Пригоди 
Джиммi Нейтрона» 
07.12 Хто зверху? - 4 
09.00 Ревiзор 
12.00 Страстi за ревiзором 
15.00 Х/ф «Гiрко» 
17.00 Х/ф «Ялинки - 3» 
19.00 Х/ф «Хоттабич» (2) 
21.00 Х/ф «Зубна 
фея» 
23.00 Х/ф «Назад на 
землю» 
00.40 Х/ф «Батько-
молодець» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 19.00 Подiї 
07.00, 03.15 Х/ф 
«Бетховен» 
08.45, 04.35 Х/ф 
«Бетховен-2» 
10.30 Т/с «I падає снiг...» 
17.20, 19.30 Т/с 
«Непутяща невiстка» 
22.00 Х/ф «Подаруй менi 
трохи тепла» (2) 
23.50 Х/ф «Снiгурка для 
дорослого сина» 
01.30 Х/ф «Король Ральф» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 14.00 «Облом.UA» 
09.50, 00.55 «Вайпаут» 
12.05, 00.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI. 
Пiдсумки 2015» 
15.00 Х/ф «Мiсiя на Марс» 
17.00 Т/с «Екстант» 
20.10 Т/с 
«Атлантида» 
23.00 «Реал-Бодрит» 
03.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.25, 08.00, 09.00, 
22.50, 00.00, 01.10 Свiт on line 
07.40 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Тепло.Ua 
09.15 Мультфiльми 
09.50 «Щасливi долонi». 
Концертна програма 
11.00 Спогади 
12.00 Х/ф «Виправити 
Пiта» 
14.00 Фольк-music 
15.30 Д/ф «Голiвуд над 
Днiпром» 
17.15 Театральнi сезони 
17.45 Х/ф «Його мама i я» 
19.35 Новорiчна концертна 
програма 
21.00 Новини 
21.40 Альтернативна 
музика 
22.15 Д/с «Ризикований 
бiзнес» 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
08.00 «Що? Де? Коли? 2015» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 Мультфiльм 
09.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05, 19.30 ТСН
11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 
15.05 «Свiт навиворiт - 4: 
В’єтнам» 
16.10 «Розсмiши комiка» 
17.10 Мюзикл «Один плюс 
один удома» (1) 
20.15 Х/ф «Сам удома» (1) 
22.15 Х/ф «Лiкар: учень 
Авiценни» (2) 
01.10 Х/ф «Ти i я» (3) 

ІНТЕР
08.20 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний 2» 
11.00 Х/ф «Мiй ласкавий i 
нiжний звiр» (1) 
13.10 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
14.50 Х/ф «Це я» (1) 
16.20 Т/с «Жереб долi» 
20.00, 02.30 «Подробицi» 
20.25 Концерт «Нiч 
великих сподiвань» 
00.45 Х/ф «Ялинка, кролик 
i папуга» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.10 «Струни серця 
скрипаля» 
16.30 «Чудесний канал» 
17.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(Концерт М.Мозгового) 
18.30 «Подорож гурмана» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Фiлiп Жмахер та 
гурт Олега Кульчицького» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 03.00 Х/ф «Живим» 
07.30, 15.30, 21.30 
Європейський гороскоп 
07.45, 09.50 Ранковий 
фiтнес 
08.00 Європа у фокусi 
08.30, 11.55, 15.50, 22.00, 
00.30 Оголошення. Бюро 
знахiдок 
08.35, 15.55, 22.05 
Тернопiльська погода 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф
«У тридев’ятому царствi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00, 19.00 НОВОРIЧЧЯ! 
18.00 Нашi вiтання 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.45 Музичний 
калейдоскоп 
22.10 Х/ф «Улюбленець 
жiнок» (2) 
00.15 Час-тайм 

ICTV
08.45 М/ф «Як упiймати 
перо Жар-птицi» 
09.55 Х/ф «Робiн Гуд - 
принц злодiїв» 
12.40 Х/ф «Iсторiя лицаря» 
15.00 Х/ф «Три мушкететри» 
16.55 Х/ф «Люди у чорному» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Люди у чорному-2» 
20.50 Х/ф «Люди у чорному-3» 
22.45 Х/ф «Грошовий поїзд» (2) 
00.40 Х/ф «Шалене рiздво 
Гарольда i Кумара» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.30 «Караоке на Майданi» 
11.30 Х/ф «Новорiчний 
переполох» 
15.50 «Новорiчний МастерШеф» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.55 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 
23.00 Х/ф «Чоловiк у моїй 
головi» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Х/ф «Снiгопад» 
09.10 Х/ф «Бiлi ципулi» 
11.15 Х/ф «Чорний лицар» 
13.00 Х/ф «Оптом 
дешевше» 
15.00 Х/ф «Оптом 
дешевше 2» 
17.00 Х/ф «Рiччi-багатiй» 
18.50 Х/ф «Домашнiй 
арешт» 
21.00 Х/ф «Кучерява 
Сью» 
23.00 Х/ф «Чотири Рiздва» (2) 
00.40 Х/ф «Ну що, 
приїхали» 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 19.00 Подiї 
07.00, 02.15 Х/ф 
«Важка дитина» 
08.45, 03.35 Х/ф 
«Важка дитина-2» 
10.35 Т/с «Усе буде 
добре» 
14.10 Т/с «Мiрт 
звичайний» (2) 
18.00, 19.30 Т/с «Буде 
свiтлим день» 
22.15 Х/ф 
«Олександра» (2) 
00.20 Х/ф «Кохання 
для бiдних» (2) 
05.00 Реальна 
мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Облом.UA» 
08.15 Бушидо 
09.25 «Легенди 
кiкбоксингу» 
12.00, 00.00 «Top Gear» 
14.00, 19.20 Т/с 
«Атлантида» 
17.00 Т/с «Екстант» 
22.00 Х/ф «Мiсiя 
на Марс» 
02.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
03.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваша емоційність може 

зіпсувати всю справу, та й  
поспіх приведе до того, що 
найголовніше буде забуто. 
Можливі проблеми, однак 
вирішувати неохідно винят-
ково самостійно. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся тримати в 

таємниці те, що вас хвилює. Ді-
йте, експериментуйте, міняйте 

своє життя, щоб не шкодувати 
про упущені можливості. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Побільше спілкування, 
зустрічей – все це піде вам 
на користь. Збагачуйтеся 
новою інформацією, тому 
що знання – сила. Уникайте 
марної суєти та скоропаль-
них необдуманих рішень. 

РАК (22.06-23.07)
Вам просто необхідно 

виявити ініціативу і сміли-
вість, а якщо при цьому ви 
ще й докладете зусиль, то в 
найближчому майбутньому 
на вас чекає велика вигода.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Важливо відокремити голо-

вне від другорядного і опти-
мально організувати свій час. 
Інтереси колективу можуть 
виявитися набагато значимі-
шими, ніж раніше здавалися. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам стане очевидно, чого 

ж ви хочете, чого домагає-
теся. Перед вами можуть 
відкритися нові обрії – вони 
будуть пов’язані з новими 
напрямками в справах.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Важливо сконцентруватися, 

не розкидатися по дрібницях, 
тоді всі справи на роботі та в 
особистому житті пройдуть 

успішно. Контакти з керівни-
цтвом принесуть користь і ви-
рішать деякі важливі питання.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Повірте у свої сили, зараз 

настає сприятливий  момент 
для реалізації ваших задумів. 
Проблеми вирішаться швидко і 
без усяких ускладнень.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не затівайте нічого ново-

го, а просто приведіть в по-

рядок все старе, позбудьте-
ся дурних думок про людей 
і життя в цілому.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Постарайтеся позбутися 

всього непотрібного,  дріб-
ного, що заважає вам як у 
професійній діяльності, так 
і в особистому житті.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Відкиньте дрібні деталі, 

сконцентруйтеся на найго-

ловнішому, ви можете зро-
бити в намічених справах 
відчутний крок вперед. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ви можете виявитися в епі-

центрі подій і будете затребу-
вані всюди – як на роботі, так і 
вдома. Життя точно не здасться 
вам нудним. У вихідні можливі 
сварки з близькими людьми че-
рез побутові проблеми, краще 
проведіть вільний час у самоті. 

20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Європейський 
гороскоп 
23.00, 00.05 НОВОРIЧЧЯ! 
00.00 З НОВИМ 2016 РОКОМ ! 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 М/ф «Баранчик Шон» 
10.50, 13.15 Х/ф «Трон. 
Спадок» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.20 Х/ф 
«Повернення Супермена» 
16.55 М/ф «Як упiймати 
перо Жар-птицi» 
18.05 М/ф «Три богатирi i 
шамаханська цариця» 
19.35 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» 
20.50 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк» 
22.35 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк-2» 
23.55 Новорiчне 
привiтання Президента 
України Петра Порошенка 
00.00 Скетчком «На трьох» 

СТБ
06.00, 16.00 «Все буде добре!» 
07.55 «Все буде смачно!» 
08.55 Х/ф «Зимовий 
роман» (1) 
10.35 Х/ф «Моя мама - 
наречена» (1) 
12.00 Х/ф «Кольє для 
Снiгової Баби» (1) 
13.50 Х/ф «Зимовий сон» (1) 
18.00, 01.40 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
21.40, 00.00 «Новорiчний 
МастерШеф» 
23.50 «Новорiчне 
привiтання Президента 
України П.Порошенка» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
12.25 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00, 21.00 Хто зверху? - 4 
23.00 Х/ф «Ялинки - 3» 
01.05 Х/ф «Гiрко» 

ТРК «УКРАїНА»
09.15 Зоряний шлях 
10.15 Х/ф «Снiгурка для 
дорослого сина» 
12.10 Реальна мiстика 
13.10 Т/с «Усе буде 
добре» 
17.00 Х/ф «Хуртовина» 
19.00 Подiї 
20.00 Говорить Україна. 
Велике Новорiчне шоу 
23.55 Новорiчне 
поздоровлення 
Президента України 
П.Порошенка 
00.00 Великий Новорiчний 
концерт 
02.50 Алiса в країнi чудес. 
Мюзикл 
04.20 Новорiчнi 
мультфiльми 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 08.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 09.30, 14.10 
«СуперОблом» 
10.00 Х/ф «Легенди: 
Гробниця дракона» 
11.30 Х/ф «Здiйнятися над 
сонцем» 
13.50 Д/п «Смертельнi 
серфери 3Д» 
15.30 «СуперОблом. 
Новорiчний марафон» 
18.00 «Шалений 
Новий рiк по-українськи» 
20.00, 01.00 «Облом.UA. 
Новорiчний спецвипуск» 
23.00, 00.00 «На коня» 
23.50 Новорiчне 
привiтання Президента 
України 



Код 
бюджетної 

класифікації
Доходи

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Затверджено по 
бюджету на 2015 
рік з урахуванням 

змін

Виконано за  9 
місяців 2015 року

Затверджено по 
бюджету на  2015 
рік з урахуванням 

змін

Виконано за  9 
місяців 2015 року

Затверджено по 
бюджету на 2015 рік з 

урахуванням змін

Виконано за 9 
місяців  2015 року

10000000
11010000
11020000

13030000
18010000
18040100

20000000
21010300

21110000

24060000
25000000
30000000
31030000

40000000
41020000
41020100
41020600
41030000
41030600

41030800

41030900

41031000

41035800

41033900
41034200
41035000
41037000

Податкові надходження
Податок на доходи фізичних осіб 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ кому-
нальної власності
Плата за користування надрами
Податок на майно
Збір за провадження торговельної діяльності, нарахований до 
1.01.2015 р.
Неподаткові надходження
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних  під-
приємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподар-
ського та лісогосподарського виробництва
Інші надходження 
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операції з капіталом
Кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що пе-
ребуває в комунальній власності 
Разом доходів
Офіційні трансферти                                        
Дотації  
Базова дотація
Стабілізаційна дотація  – додаткова дотація
Субвенції, одержані з Державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведен-
ня, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надан-
ня пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством 
пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних засобів та відповід-
ним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізич-
них осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потре-
би, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побуто-
вого сміття та рідких нечистот та  компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принци-
пом «гроші ходять за дитиною»
Освітня субвенція
Медична субвенція
Інші субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на прове-
дення виборів міських, селищних, сільських  голів
Всього доходів

14385,6
14382,1
3,5

31,0
1,0

30,0

0,0

14416,6
200671,0
16365,6
16365,6
2081,4
184305,4
52747,6

26065,6

967,5

220,9

811,6

56864,8
46427,4
200,0

215087,6

11945,7
11943,7
2,0

26,0
0,6

25,4

0,0

11971,7
143904,2
14355,6
12274,2
2081,4
129548,6
38600,0

10044,0

549,6

143,3

425,3

43917,7
35302,0
200,0

366,7
155875,9

0,0

2545,7

2545,7
0,0

2545,7
150,0
0,0

150,0

150,0

2695,7

0,0

1964,7

0,8

1963,9
0,0

1964,7
150,0
0,0

150,0

150,0

2114,7

14385,6
14382,1
3,5

0,0
0,0
0,0

2576,7
1,0

0,0

30,0
2545,7
0,0
0,0

16962,3
200471,0
16365,6
16365,6

184105,4
52747,6

26065,6

967,5

220,9

811,6

56864,8
46427,4
350,0

217433,3

11945,7
11943,7
2,0

0,0
0,0
0,0

1990,7
0,6

0,8

25,4
1963,9
0,0
0,0

13936,4
141256,1
12274,2
12274,2

128981,9
38600,0

10044,0

549,6

143,3

425,3

43917,7
35302,0
350,0

155192,5
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Фінанси10
Звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 9 місяців  2015 року

тис. грн.

Код Видатки бюджету за 
функціональною структурою

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Виконано 

за 9 місяців 
2015  рокуЗатвердже-

но по бюджету 
на 2015 рік з 
урахуванням 

змін

Виконано 
за 9 місяців 
2015 року

поточні  
(код 2000)

з них: опла-
та праці (код 

2110)

оплата 
комуналь-

них послуг та 
енергоносіїв 

(код 2270)

капі-
тальні 
(код 

3000)

Кошторис н і 
призначення 
на 2015 рік з 
урахуванням 
змін

Виконано 
за 9 міся-
ців  2015 

року

п о т о ч -
ні (код 
2000)

З них 
оплата 
праці 
(код 
2110)

Оплата 
к о м у н а л ь -
них послуг  
та енерго-
носіїв
(код 2270)

К а п і -
тальні

(код 
3000)

010000
070000
080000
090000

110000
120000
130000
150000
170000

180000

210000

250102
250315
250380
250344

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, 
телекомунікації та інформатика
Інші послуги, пов’язані з економічною 
діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних 
ситуацій і наслідків стихійного лиха
Разом видатків
Резервний фонд
Інші  дотації
Інші субвенції
Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-культурного розвитку 
регіону
Всього видатків

1503,5
58551,3
48359,3
84087,7

6095,8
206,0
1271,1

612,5

27,2

95,2

200809,6
222,6
781,0
11777,0
45,0

213635,2

1012,7
39621,2
35175,1
52289,4

4522,5
152,5
900,2

349,8

8,2

87,2

134118,8

741,2
9160,7
45,0

144065,7

1012,7
39621,2
35175,1
52289,4

4522,5
152,5
900,2

349,8

8,2

87,2

134118,8

741,2
9160,7
45,0

144065,7

586,2
25566,0
20509,4
1811,1

2886,2
-
483,5

-

-

-

51842,4

51842,4

92,1
2982,7
2838,7
165,2

239,0
-
43,8

-

-

-

6361,5

6361,5

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

0,0

0,0

4360,4
2170,7
440,0

287,9
-
145,5
187,2
-

-

34,8

7626,5

93,0

7719,5

2136,5
1828,7
363,8

356,2

27,0

34,8

4747,0

93,0

4840,0

275,3
1167,8
363,8

215,4
-

-

-

-

2022,3

2022,3

115,1
488,1
-

42,2
-
-

-

-

-

645,4

645,4

1,6
53,8
-

9,9
-
-

-

-

-

65,3

65,3

1861,2
660,9

140,8
-
27,0

-

-

34,8

2724,7

93,0

2817,7

1012,7
41757,7
37003,8
52653,2

4878,7
152,5
927,2

349,8

8,2

122,0

138865,8

741,2
9253,7
45,0

148905,7

Код відомчої класи-
фікації видатків місце-
вих бюджетів

Назва головного 
розпорядника коштів

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього

За-
гальний 

фонд

Спеціальний 
фонд

Ра-
зом

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
Код тимчасової 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду 
тимчасової класифікації видатків 

та кредитування місцевих 
бюджетів

Всьо-
го

у т. ч. 
бюджет 
розвитку

Всього у т. ч. бю-
джет розвитку

Всього у т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

250909

4123

Всього

Повернення коштів, наданих для кре-
дитування громадян на будівництво, 
реконструкцію та придбання житла
Повернення інших внутрішніх кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,9

-0,9

-0,9

0,00

0,00

0,00

-0,9

-0,9

-0,9

0,00

0,00

0,00

-0,9

-0,9

-0,9

0,00

0,00

0,00

-0,9

-0,9

-0,9

Повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з  районного бюджету на 2015 рік
тис. грн.

Керуючий справами районної ради                                                                                            Т.ЯБЛОНЬ
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Вважати недійсним:

Пост здоров`я

Юстиція інформує

послуги

TOB «СТЕП-М» має намір одержати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами комплексу із зернопереробки, 
який розміщений за адресою: 

Чортківський район, с. Росохач.
Підприємство спеціалізується на вирощу-

ванні с/г культур (збирання врожаю та підго-
товка продукції до збуту).

Валовий викид забруднюючих речовин в 
атмосферу від виробничої діяльності стано-
вить – 3,5 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних та тех-
нологічних нормативів в процесі виробництва 
немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування інфор-
мації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23. Райдержадміністрація.

Трохи вражаючої статистики. Онкопатологія 
молочної залози в Чортківському районі торік 
становила 18 випадків, за три квартали ц. р. 7, а 
відсоток запущених випадків зріс від 22,2 до по-
казника 42,8. Тому актуальність самообстеження 
молочної залози полягає в тому, що будь-яке за-
хворювання легше попередити, ніж лікувати. Ну і, 
звичайно ж, набагато легше позбутися захворю-
вання на самому початку, ніж лікувати запущену 
форму.

Методика самообстеження досить проста. 
Його рекомендується проводити жінкам, стар-
шим за 20 років, один раз на мiсяць через 2-3 
дні після закінчення менструації. У випадку піс-
ля менопаузи – в перший день кожного місяця. 
Самообстеження можна проводити у ваннiй 
кiмнатi перед дзеркалом та пiд час прийман-
ня душу. У разi виникнення будь-якої пiдозри 
вам необхiдно наступного дня звернутися до 
спецiалiста iз захворювань молочної залози. 

Методика самообстеження молочної залози 
полягає ось в чому.

Станьте перед дзеркалом спочатку з опущени-
ми, а потiм з пiднятими догори руками. Огляд про-
водиться перед дзеркалом при доброму освітлені 
в таких положеннях: руки на поясі; руки підняті 
вгору з долонями на потилиці; руки опущені.

Звернiть увагу на такi ознаки: втягнення або 
випинання дiлянки шкiри; втягнення соска; змiна 
звичної форми або розмiру однiєї з молочних 
залоз; наявнiсть жовтуватих або кров’янистих 
видiлень з соска; почервонiння та припухлiсть 
дiлянок шкiри молочної залози.

Пальпація молочних залоз здійснюється стоя-

чи або лежачи. Краще це проводити лежачи, бо 
у  цьому випадку мускулатура розслаблена, що 
надає можливості не пропустити жодної ділянки 
молочної залози. Пальпація проводиться проти-
лежною залозі рукою. Половина грудної клітки, де 
знаходиться залоза, що обстежується, має бути 
піднятою. Для цього під лопатку підкладають не-
велику подушечку або валик.

Пальпація молочних залоз в положенні лежа-
чи на спинi здійснюється таким чином. Пiд ло-
патку зi сторони, що обстежується, пiдкладiть 
валик так, щоб грудна клiтка була трохи пiднята. 
Пальпуйте кожну молочну залозу протилежною 
рукою. Уникайте грубого прощупування та захо-
плення великої дiлянки тканини молочної залози, 
оскiльки це може створити враження ущiльнення, 
якого насправдi немає. Обстеження проводиться 
у трьох положеннях: рука з обстежуваного боку 
спрямована вздовж тулуба; рука спрямована 
вверх за голову; рука спрямована вбiк.

Пальцями другої руки молочну залозу паль-
пують в такий спосiб: ви можете вибрати круговi 
рухи; рухи по лiнiї вгору та вниз; клиноподiбнi 
рухи. Завжди пальпуйте молочнi залози в однiй 
i тiй самiй послiдовностi. Це допоможе вам не 
пропустити жодної дiлянки, а також запам’ятати, 
якими вашi молочнi залози звичайно є на дотик. 
Окремо обстежується сосок. Його стискають мiж 
пальцями, починаючи з країв ареоли, для того, 
щоб переконатися, що з соска не з’являються 
видiлення.

Микола ЮРКІВ,
районний онколог

будинок в м. Чортків по вул. Богуна. Є газ, 
світло, криниця на подвір`ї, гараж, сарай. За-
гальна площа – 112 кв. м. В будинку чотири 
кімнати. Є земельна ділянка. Ціна договірна.

Тел.: 097-322-81-45, 3-33-25, 3-22-40.

3-кімнатна квартира по вул. С.Бандери, на 
4-му поверсі, навпроти хлібокомбінату. Ремонт, 
усі лічильники, автономне опалення. Ціна дого-
вірна. Тел.: 3-33-25, 097-322-81-45. 

ПОДЯКА
Сім’я Володимира Литвина зі с. Шманьківці 

щиро дякує директору ПАП «Паросток» Євгену 
Михайловичу Шкабару за матеріальну допо-
могу внучці Анастасії Литвин, батько якої пере-
буває в зоні АТО. Вітаємо з прийдешнім Новим 
роком та Різдвом Христовим. Щастя, здоров’я 
Вам і всіх гараздів.

Відділом державної реєстра-
ції актів цивільного стану Чорт-
ківського міськрайонного управ-
ління юстиції в Тернопільській 
області приймаються для про-
ставляння апостилю офіційні 
документи, що видаються орга-
нами юстиції та судами, а також 
документи, що оформляються 
нотаріусами України.

 Для проставляння апостилю 
заявнику необхідно пред’явити:

 – документ, що посвідчує 
його особу;

 – оригінал документа, на яко-
му проставляється апостиль, 
або його копію, засвідчену в 
установленому порядку;

 – документ про оплату по-

слуги з проставляння апостилю.
У разі, коли заявник звільне-

ний від оплати послуг з простав-
ляння апостилю, документ про 
таку оплату не подається; в та-
кому випадку особа пред’являє 
документ, що підтверджує пра-
во на звільнення від сплати.

Ольга БРУНАРСЬКА, 
начальник відділу державної 

реєстрації актів 
цивільного стану 

Чортківського 
міськрайонного 

управління юстиції 
в Тернопільській області                                                     

Відповідно до наказу Міністер-
ства юстиції України за № 2471/5 
від 2 грудня 2015 р. «Про внесен-
ня змін до наказу Міністерства 
юстиції України від 9 липня 2015 
р. за № 1187/5» громадяни мають 
можливість в електронній формі 
подати заяви з питань державної 
реєстрації народження дитини, 
шлюбу, розірвання шлюбу, зміни 
імені, отримання повторного сві-
доцтва про державну реєстрацію 
акта цивільного стану чи витягу 
з Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян до від-
ділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Чортківського 
міськрайонного управління юсти-
ції у Тернопільській області.

ПОДЯКА
Добрий господар клопочеться не тільки про 

те, щоб комора була повна, а й щоб для до-
звілля громади було тепло і затишно. Так і в 
нас – директор ПАП «Дзвін» В.С.Градовий за-
опікувався клубом с. Білий Потік і завдяки цим 
старанням поставлено енергозберігаючі вікна. 
Спасибі доброчинцю від всієї громади села, 
нехай Господь винагородить його здоров`ям та 
довголіттям.

Наталя ЧОМКО, 
завідуюча клубом с. Білий Потік

Шукаємо жінку по догляду за літньою 
людиною (82-річною жінкою). Оплата договір-
на. Тел.: 098-630-05-52, 063-061-75-58.

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку серії ЯА за № 792298, виданий Чортківським 
районним відділом земельних ресурсів 24 листопа-
да 2005 р. на ім`я: КУЦА Параска Миколаївна.

ПОДЯКА
Цими днями ми навіки попрощалися з на-

шою найдорожчою людиною на цій землі 
– мамою, бабцею, прабабцею Довгань Веро-
нікою Євстахіївною. Вона довго боролася за 
життя з різними недугами, ми, рідні, лікарі 
ЦКРЛ м. Чорткова усіма силами допомагали 
їй у цьому. Та непоправне таки сталося... І те-
пер все, що нам залишилося, – це пам`ятати 
світлий образ і просити в Отця Небесного для 
неї життя у вічності.

Надзвичайно тяжко переживати таке ве-
лике горе поодинці. Та чуйні, милосердні, до-
брозичливі люди – рідні, близькі, сусіди, зна-
йомі – підтримали нас у важкі хвилини.

Складаємо щиру вдячність родині, сусідам, 
знайомим, а також працівникам районної сто-
матологічної поліклініки, вищого професійно-
го училища, колегам по роботі з кондитерської 
фабрики, працівникам управління соціально-
го захисту населення РДА, бюро ритуальних 
послуг, очолюваному п. Р.Шевчуком, дякам 
собору Верховних Апостолів Петра і Павла 
УГКЦ м. Чортова. За підтримку словом та 
молитвами вдячні священикові отцю-доктору 
Мирославу Думичу. Щира подяка йому й про-
хання, щоби Всевишній Господь та Матінка 
Божа винагородили його і його сім`ю всіма 
Божими Ласками.

Неможливо позбутися смутку та пекучого 
болю від важкої втрати дорогої нам людини. 
Сумуємо, пам`ятаємо, молимося за упокій 
душі.

Нехай небесний Отець щиро винагородить 
усіх, хто розділив з нами горе, наділить Свої-
ми Ласками, здоров`ям і благополуччям.

З великим сумом – діти, онуки 
і вся велика родина покійної.

ПОМ`ЯНІМО
До 30-ї річниці з дня смерті 

МИХАСІВА 
Степана Богдановича

        (11.03.1960 – 26.12.1985 рр).
Горбок землі мовчить, 

як все довкола, і огортає 
душу тихий жаль, що не 
побачимо ніколи ні твою 
радість, ні твою печаль. 
Нема тебе, хоч скільки 
хочеш клич, сама печаль 
повисла над землею. У 
світі серед безлічі облич 
вже не зустріти усмішки 
твоєї. Не заросте ніколи 
та стежина, що провела 
тебе в останню путь. По-
хилиться зажурена кали-

на і добрим словом люди пом`януть. Скільки 
не мине часу, ти завжди будеш поряд із нами. 
Хай над твоєю могилою світить сонце, жаліб-
но співають пташки, а на квітах буде роса – то 
пам`ять про тебе. Спи спокійно, наш дорогень-
кий. Лебединим пухом хай буде тобі земля, а 
на душі – вічний спокій і Царство Небесне. 

Чекаєм, дорогенький, ми тебе щодня, 
Що прийдеш ти до рідного порогу,
Та не приходиш, бо сира земля
Закрила назавжди тобі дорогу.

Сумуючі рідні, близькі.

ПОДЯКА 
Анатолій Мудла вже майже рік у зоні бойо-

вих дій на сході України. А вдома на захисника 
зі святою молитвою на вустах із нетерпінням 
чекають рідні, та найбільше, мабуть, малень-
кий синочок Максимчик, якому нещодавно ви-
повнився рочок. 

Не скаржаться наші вояки на вкрай не-
втішне державне забезпечення, та все ж зна-
ємо, якби не вагома підтримка волонтерів, то 
скрутно було би українським військовикам. 
Саме завдяки помочі благодійників наші хлоп-
ці на бойових позиціях мають все необхідне. 

Низький уклін і щира вдячність добродіям-
активістам – Володимирові Гевку, Віталію Ці-
хоцькому, Іванові Калакайлу. Ваша підтримка 
та благодійність дають силу, наснагу та стій-
кість захисникам України давати гідну відсіч 
ворогові, зміцнюють віру в перемогу. 

Сердечна подяка й добродійникам – пара-
фіянам храму Верховних Апп. Петра і Павла. 
Не оминув святий Миколай із ангелами-хоро-
нителями в їх особах із щедрими дарунками і 
нашої оселі. Обдарували Максимчика усяки-
ми смаколиками, різнобарвними іграшками та 
теплими речами. 

Вітаємо з прийдешніми святами – Новим роком 
і Різдвом Христовим. Нехай Господь береже вас, 
добродії, та ваші родини; нехай покриває святим 
Омофором Пресвята Богородиця та множиться 
добро; а ми щирою молитвою проситимемо у 
Всевишнього всіх благ для вас і всієї України. 

З повагою – дружина Ярослава 
та батьки воїна Анатолія Мудли. 

Самообстеження молочної 
залози: не ігноруйте ним!

Рак молочної залози в Україні, так само, як і в більшості країн світу, 
з кожним роком розповсюджується і нині посідає перше місце в структурі 

захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень серед жінок 
(25 відсотків від усіх випадків раку). В Україні рак молочної залози є однією 
з основних медико-соціальних проблем сучасної системи охорони здоров’я 

внаслідок значної поширеності й високого рівня інвалідності 
та смертності від нього.

Проставляння апостилю 
на офіційних документах

ВДЯЧНІСТЬ
Висловлюємо щирі слова вдячності дирек-

тору ПАП «Довіра» Івану Адольфовичу Вой-
цишину, головному бухгалтеру Наталі Михай-
лівні Бойчук за доставку на дім розрахунку за 
орендовані земельні паї та грошові пожертви 
на церкву Святої Покрови с. Босири.

Зичимо вам здоров`я, довголіття та бла-
гополуччя. Нехай Всемилостивий Господь і 
Матінка Божа винагородять вас Своїми Лас-
ками за добро, людяність і розуміння.

З шаною і повагою до вас – пайовики 
та церковний комітет с. Босири.

Хто забув – згадайте. 
Хто пам`ятає – помоліться.

25 грудня минає два роки відтоді, як 
обірвалося життя пре-
красної людини, чуй-
ного керівника, колиш-
нього голови правління 
Чортківського район-
ного споживчого това-
риства ГОЛИКА Єв-
гена Романовича. 
Його поважали за до-
брі справи, порядність, 
працьовитість, профе-
сійність. Він любив жит-

тя і старався зробити його кращим для людей, 
був справжнім патріотом України. Доклав ба-
гато сил, свого знання для розбудови в нашо-
му районі системи споживчої кооперації. Світ-
лі спогади залишилися завжди в пам`яті тих, 
хто знав, працював з Євгеном Романовичем.

Молитовно просимо за нього Господа. Ві-
чний відпочинок хай дасть йому Господь, а 
світло вічне нехай йому світить. Нехай спочи-
ває у спокої його душа.

Колектив працівників Чортківського 
районного споживчого товариства.

ФГ ПОТРIБЕН ПАСТУХ 
з базовими знаннями ветеринара. Випас овець, кiз.  Тел.097-786-28-10
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ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
26 грудня

+4 ... +7

НЕДІЛЯ
27 грудня

–3 ... +10

ПОНЕДІЛОК
28 грудня

+1 ... +6

ВІВТОРОК
29 грудня

–2 ... +1

СЕРЕДА
30 грудня

–3 ... +3

ЧЕТВЕР
31 грудня

–2 ... +4

П`ЯТНИЦЯ
1 січня

23 грудня завітав прекрасний 
35-річний ювілей до хорошої людини, 
дорогого сина, люблячого чоловіка, 

батька, брата, похресника
 Ігоря Степановича ГРИНИШИНА 

 з Чорткова і надсилаємо
 такі побажання:

35 літ! 
         Хіба це вік?
Треба три 
    таких прожити!
Ми вітаєм 
       і бажаєм
Днів щасливих, 
                золотих,
Щоб родило 
        щастя рясно,
Все в житті 

                                         було прекрасно,
Щоб усе могло і вмілось,
Квітувало, веселіло!
Щоб в вашій сім`ї завжди були –
Любов, повага і тепло!
Щоб поруч з Тобою дружина цвіла 
Й сім`я була ваша міцна, як скала
І сини на радість для татка росли.
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні.
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в труді.

З любов̀ ю –  мама Ірина, дружина 
Валя, сини Стьопа і Стас, 

сестра Наталя з сім`єю, 
сестра Оля з сім`єю, хресні 

батьки, свати.

Дирекція Шманьківської ЗОШ І – ІІ 
ступенів, педагогічний та учнівський 

колективи, батьківська громада вітають 
директора ПАП «Паросток» Євгена 

Михайловича ШКАБАРА 
з Новим роком 

та Різдвом Христовим.
Родинного Вам за-

тишку, сімейного щас-
тя, наполегливості та 
терпіння у вирішенні 
щоденних завдань.

Хай Вас ніколи не 
покидає бажання тво-
рити людям добро.

Висловлюємо щиру 
вдячність за щедрого 
Миколая, велику ма-

теріальну підтримку та дбай-
ливе ставлення до школи.

28 грудня святкуватиме 60-річний 
ювілей найкращий у світі 

хресний батько 
Корнелій Михайлович 

СЕМИРОЗУМ
із с. Ромашівка.

Хай кожен день дарує радість, 
Хай сонце світить Вам завжди, 
Роки ніколи Вас не старять 
І не приносять в дім біди. 
Людської шани зичимо й тепла, 
Достатку, злагоди в родині, 
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині. 
Життя Вам довгі-довгі роки 
Без сліз, без горя, без біди, 
Хай буде радість у Вашім домі 
Сьогодні, завтра і завжди. 
Хай Матір Божа Вас охороняє, 
Сіяє втіхи зірка золота, 

Ісус Христос з небес благословляє 
На щедрі щастям многії літа.

З повагою і любов̀ ю – 
похресниця Наталія 

з сім`єю.

Сьогодні святкує своє 60-річчя 
Теодозій Михайлович СЕМИРОЗУМ

із с. Ромашівка.
Летять літа, 
мов в бистрі води,
І не вернути 
         їх назад. 
А нам не віриться 
     сьогодні,
Що Вам уже 60. 
Хай нових днів 
  ще буде безліч,
Без ліку щастя
           і пісень. 

Прийміть вітання найщиріші 
В цей світлий ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік 
З добром, любов’ю, 
                          спокоєм і миром. 
Смійтесь більше, менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте. 
Хай руки ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, 
                    внучат пригортають. 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років 
На радість всім людям. 
Хай Матінка Божа Вас оберігає, 
Господь Бог здоров’я посилає

На многіі і благії літа.
З любов̀ ю та 

повагою – сестра Ганна, 
племінник Ігор з сім`єю.

В нашої матусі 
Іванни Володимирівни ПАНЬКІВ

з Угриня 1 січня – щасливий ювілей.
Лагідна, рідненька, 
     добра і проста,
Наша дорогенька, 
        наша золота.
Дозвольте, матусю, 
  нам Вас привітати
І найтепліші слова 
           Вам сказати,
Бо поки є мама, 
     доти є сонце,
Доти пташина 

                                   і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада.
Живіть нам, матусю, 
                     до ста літ на радість,
Спасибі Вам, рідна, 
              за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, 
                     за хліб на столі,
Спасибі, матусю, 
                      уклін до землі.

З повагою та любов̀ ю – 
сини Андрійко з дружиною 
Танею, Олежко з дружиною 

Інною, невістка Маруся.

3 січня виповниться 60 років 
нашому дорогому сватові

Богдану Андрійовичу БОЖАГОРІ
з Чорткова.

Літа пливуть за тихою водою,
На горизонті розлітаються, як дим,
Хоча покрились скроні сивиною,
Та в серці залишайтесь молодим.
Хай буде здоров`я, як води в криниці,
Спокій у душі, усмішка на обличчі.
Хай діти й онуки приносять Вам радість,

Дорогу до хати забуде 
                     хай старість.

З повагою – 
свати Паньківи.

Чарівну жінку, добру порадницю
Іванну Володимирівну ПАНЬКІВ

з Угриня вітаємо з ювілеєм, 
який вона святкуватиме 1 січня.

Ювілей у Вас 
      щасливий нині,
Добрий, щедрий, 
    мудрий, ювілей.
Маєте відраду 
                у родині,
Маєте повагу 
           від людей.
Хай цвітуть 
    трояндами 
        літа прекрасні,

Хай здійсняться 
                        тисячі бажань,
Ми бажаємо Вам тільки щастя,
Здійснення всіх 
                         мрій і сподівань.
Щоб мир і спокій 
                        панували в родині,
Щоб Ви всміхались 
                    при кожній хвилині.
Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос здоров`я 
                 посилає
На многії і благії літа.

Ваша любляча 
племінниця Галя Гавриляк 

з сім`єю.

Нехай це ювілейне привітання 
лине у село Джурин 

до дорогого сина, чоловіка і тата
Івана Тадейовича ВІЦЕНТОВИЧА,

який 25 грудня святкує своє 
50-річчя.

Ваш ювілей – 
    щаслива дата,
І сумніватись 
           тут не слід,
Нехай сьогодні 
  наші привітання
У серці Вашому 
  залишать 
         добрий слід.
Отож, прийміть 
    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
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров`я, щастя й сили,

Радості земної і тепла.
З найкращими 

побажаннями – мама, 
дружина, донька і син 

з сім`єю.

Вітаю з Днем народження 
Іванку КРИВОВИЧ.

В цей дорогий 
     для серця день
Бажаю квітів 
              і пісень!
Від друзів 
 щирих привітань,
Від зірок 
   здійснення 
             бажань!
Від сонця – 
           світла і тепла,
Щоб доля 
               щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить 
                  весь довгий вік!
Та, зрештою,
Бажань на світі є багато,
І побажати можна все,
Та тільки щастя 
                           я бажаю,
А буде щастя, буде все!

Від щирого серця 
та із найкращими 

побажаннями – Ігор.

З віночка слів найкращі квіти і серед них 
вкраїнське «Многа літа» у честь золотого 

ювілею даруємо нашому дорогому
Роману Іляровичу БЕРЕЗОВСЬКОМУ 

зі с. Мухавка.
Наш славний 
           та рідний, 
найкращий у світі, 
З Тобою нам 
            завжди 
затишно й світло. 
Ти гарний господар 
  і татко чудовий, 
Даруєш турботу 
  і море любові. 
Спасибі за ласку, 

                                    за руки умілі, 
Що вмієш підтримати словом і ділом! 
Щоб в рідному домі нам 
                               було надійно та щиро –
Живи нам на радість у щасті та мирі! 
Хай Бог посилає здоров’я та сили –
У дружній родині усі ми щасливі! 
Всміхніться, татусю, 
                хай долі тривоги 
Минають Ваш теплий  
                   та затишний дім, 
До Вас не забудем дороги ніколи, 

А нині вітаєм сімейством усім! 
Ми всі посилаєм 
                    ці вдячні слова, 
А Бог хай дарує многая літа!

З сердечними побажаннями – 
мама, дружина, діти.

25 грудня святкує 70-річний ювілей 
парох УГКЦ св. Архистратига Михаїла 

сіл Долина та Шульганівка
отець Роман ГОНЧАРИК.

Всечесний отче 
Романе! Прийміть 
щирі вітання на знак 
великої поваги до Вас 
як духовного провід-
ника, взірця подвиж-
ницької праці в ім`я 
служіння Богові.

Схиляємо голови 
з визнанням і подя-
кою за Ваші труди, 

молитви й провід у нашій мандрівці до 
небесного Єрусалиму.

Господь благословив Вас на нелегку 
працю у винаграднику Христовому, щоб 
нести Божу науку своєму народові.

Великий дар Господь Вам зволив дати –
Пастирем поставив між людьми
І владу дав, щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
На Ваше слово сам Спаситель з неба
Невидимо приходить на престіл
І Тілом-Кров`ю наші душі кормить
Із Ваших рук в Літургії Святій.
Із Ваших уст Він нас навчає віри
І Божих правд, і правого життя.
Тож хай Господь Вам щедро помагає
На многії і благії літа.

З повагою до Вас – 
братство, сестринство, 

церковний хор, парафіяни, 
члени групи 

«Матері в молитві», 
члени апостольської молитви 

«Матері Божої 
Неустанної Помочі».

Протягом останніх років я уважно сте-
жив за інформацією, яка висвітлювалась у 
львівському виданні «Добрий лікар», де на-
давались поради щодо горобини червоної. 
Наголошувалось неодноразово, що ягідки 

горобини червоної досить добре поліпшують 
зір при їх вживанні.

Це важливо, так як люди багато часу про-
водять перед телевізорами та комп’ютерами.

Покращення зору відбувається у вигляді 
чіткості зображення предметів, їх виразності, 
зменшення відчуття втоми.

А ще ягідки горобини червоної запобігають 
утворенню та руйнують склеротичні бляшки 
в судинах.

Спосіб застосування: сушені ягоди по 7-9 
штук добре розжувати і проковтнути.

Повторювати 3-4 рази в день.
Достовірність рекомендованого стверджую.
Споживаю особисто. 

Олесь ГОПАНЧУК, 
лікар

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Корисні поради
Червоні грона горобини...


