
17 грудня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 8.07, захід - 16.20.   

18 грудня - хмарно, дощ зі снігом, температу-
ра повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 1-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 8.07, захід - 16.20.

19 грудня - хмарно, у першій половині дня 
дощ, температура повітря вночі 0-1, вдень 4-6 
градусів тепла. Схід сонця - 8.08, захід - 16.21.

20 грудня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 3-5, вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця - 

8.09, захід - 16.21.
21 грудня - хмарно, місця-

ми дощ, температура повітря 
вночі 2-3, вдень 2-4 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.09, захід - 16.22.

22 грудня - хмарно, дощ, сніг, температура по-
вітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 1-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.10, захід - 16.22.

23 грудня - хмарно з проясненням, місцями 
сніг, температура повітря вночі 0-3, вдень 0-2 гра-
дуси морозу. Схід сонця - 8.10, захід - 16.23.
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Наш
Заснований у червні 2013 року

5  стор.

Погода в Тернополі й області

НАРОДНИЙ СИНОПТИК
17 грудня - Варвари. Небо на Варварину ніч зоряне - на холод, «сліпе» - на тепло. 

19 грудня - Миколи. З цього дня починаються другі морози. Погода у цей день пе-
редбачає погоду на весняного Миколу (22 травня): «Скільки дає день Миколая снігу, 
стільки буде трави на Миколу теплого». 22 грудня - день зачаття матері Пресвятої 
Богородиці. У народі - Ганна Зимова. Найкоротший день у році. 

8  стор.

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому поштовому відді-

ленні або у листоноші.

Передплата-2015 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 8,76 грн.
3 місяці – 25,68 грн.

6 місяці –  49,71 грн.
1 рік –  98,22 грн.

Життєві  історії  
у  «Сімейному гніздечку» 10-11  стор.3  стор.

Тут, на люднім 
пероні…навіть вулички кращі, 

ніж в обласному 
центрі дороги

У Гнилицях 
19 грудня малі

 і дорослі чекають 
дива од великого 

Чудотворця  

«Святий Миколай, 
молися за нас» 

Жінки з віддаленого села 
Кривче Борщівського 
району відроджують 

культурні традиції рідного краю.
На фото Івана ПШОНЯКА: 

учасниці фольклорного 
ансамблю «Веселі кумасеньки».

Народна 
пісня 
береже 
Україну

Розповідь про цей унікальний колектив 
– у наступному випуску «Нашого ДНЯ».
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Реформи в Україні 
мають нюанс. Влада, 
взявшись учергове за 

реформовування, повторює 
улюблену фразу попередників: 
народ повинен затягнути 
паски. Цю мантру традиційно 
виголошують ситі дяді, які 
приходять на телеефіри в 
дорогущих костюмах, на 
рахунках котрих - мільйони, 
а за порогом телестудії 
очікують «мерси» і «джипи» з 
персональними водіями. 

Реформи у нашій державі, як це не ба-
нально, розраховані на бідних. І плюс - 
середній клас. Хоча експерти кажуть, що 
він в Україні помер, не народившись.

З олігархами воювати жоден уряд не 
хотів. І новий не хоче. 

Тим часом, як свідчить опитування 
компанії «Research&Branding Group», 88 
відсотків респондентів оцінюють еко-
номічне становище країни як погане, і 
лише кожен десятий - як середнє. 62 від-
сотки українців незадоволені своїм жит-
тям. Після Нового року, судячи з проекту 
держбюджету, число невдоволених має 
шанс зрости.
Із 50 євро в кишені нас 
у Європі не чекають

За часи незалежності з України «вте-
кли» в офшори колосальні гроші. За ін-
формацією директора міжнародного 
фонду Блейзера Олега Устенка, сума ся-
гає $165,2 мільярда. А президент Асоці-
ації приватних інвесторів України Сер-
гій Десяк заявив: уже цього року на кіпр-
ські офшорні рахунки українські компа-
нії вивели близько шести мільярдів «зе-
лених». І це, не враховуючи тіньових ка-
піталів. 

Нова українська влада обіцяла повер-
тати гроші з офшорів. Особливо це було 
трендово напередодні виборів. Тепер усі 
мовчать. А офшорні мільярди могли б ре-
ально врятувати економіку і зменшити 
тягар реформ, який держава майстерно 

перекладає на плечі пересічних україн-
ців. 

Тотальна економія, запропонована 
урядом Яценюка, відбуватиметься за ра-
хунок бюджетників, пенсіонерів, пільго-
вих категорій населення. Водночас, жод-
них натяків, чи будуть зменшені надпри-
бутки касти заможних українців. Влада, 
фактично, залишилася такою ж, як і по-
передня - працює в інтересах одного від-
сотка громадян України. Олігархів.     

Уряд хоче збагатити скарбницю 
швидкими й простими методами - ви-
тиснути гроші з населення, вважають 
експерти. Так, в Україні знову зростуть 
тарифи на газ, світло, тепло. Ініціює під-
вищення плати до економічно обгрунто-
ваної Кабмін. Голова правління «Нафто-
газу» Андрій Коболєв повідомив, що в 
уряді обговорюють питання підвищення 
ціни на газ для населення у 3-5 разів. За 
його словами, зростання тарифів змен-
шить навантаження на бюджет, дозво-
лить збільшити власний видобуток газу, 
підвищить енергоефективність і буде 
важливим кроком на шляху зменшен-
ня корупції. Хм… В Україні чим більше 
грошей отримує якась галузь, тим біль-
ша там корупція. І що означає «підви-
щення цін до обгрунтованого ринково-
го рівня»? Постійно чуємо цю фразу під 
час чергового подорожчання житлово-
комунальних послуг? Яка кінцева еконо-
мічна обгрунтована ціна? Чи такої циф-
ри не існує? До слова, дефіцит «Нафтога-
зу України» цьогоріч сягнув 110 мільяр-
дів гривень на противагу дефіциту дер-
жавного бюджету у 68 мільярдів. Не ком-
панія, а фінансова прірва. 

Чому ніхто з урядовців чи з адміні-
страції президента не переймається, 

коли в українців будуть «економічно об-
грунтовані», європейські зарплати і пен-
сії? Згідно з проектом бюджету, прожит-
ковий мінімум пропонується встанови-
ти на 1 січня 2015 року на рівні 1214 гри-
вень, з 1 грудня - 1240. Мінімальну зарп-
лату у місячному розмірі - з 1 січня - 1257 
гривень, з 1 грудня - 1284 гривні. Навіть 
до сотні доларів за нинішнім курсом оби-
дві мінімалки не дотягують. А в перера-
хунку на євро - трохи більше п’ятдесяти. 
І з такими жалюгідними зарплатами По-
рошенко з Яценюком хочуть вести укра-
їнців до Європи?! Війни на Сході там ба-
гато хто не помічає, зате гроші європей-
ці рахують чудово. З 50 євро в кишені нас 
там не чекають. 

Україна, за словами міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі Айвара-
са Абромавічуса, - найбідніша й найко-
румпованіша країна Європи. За світовим 
рейтингом простоти ведення бізнесу по-
сідає 112-е місце. Може, з боротьби із ко-
рупцією слід починати реформи, а не з 
учнів, студентів, пенсіонерів і працюю-
чих людей, які не можуть прогодувати 
свої родини? 

Аби своїм реформаторством прем’єр 
з президентом не зробили «подарунок» 
екс-«регіоналам» і комуністам на май-
бутніх місцевих виборах. За рахунок по-
пулізму і критики нової влади останні 
можуть взяти реванш.  
У 65 на пенсію, 
а через рік - на той світ?

За рівнем тривалості життя Украї-
на також пасе задніх у Європі. За даними 
статистики, українці в середньому жи-
вуть не більше 70 років. При цьому се-
редня тривалість життя чоловіків - 66 

років. Тому суспільство обурило і збу-
рило повідомлення Міністерства фінан-
сів про намір зекономити близько 4,3 
мільярда гривень шляхом підвищення 
пенсійного віку чоловікам та жінкам до 
65 років.

Також планується обмеження виплат 
пенсій працюючим пенсіонерам - до 90 
відсотків від призначеної пенсії, але не 
нижче розміру прожиткового мініму-
му. Йдеться і про припинення індекса-
ції пенсій до стабілізації економіки. Крім 
того, Мінфін має намір здійснити пере-
рахунок пенсій із застосуванням відсо-
тка від суми перерахованих до Пенсійно-
го фонду страхових внесків, а не від заро-
бітної плати.

Щодо підвищення пенсійного віку, 
міністр соціальної політики Павло Ро-
зенко вважає: Україні це нічого не дасть. 
В інтерв’ю «Економічній правді» він, зо-
крема сказав: «Так, експерти рекоменду-
ють. Це питання обговорювалося на рів-
ні уряду. Але чи будуть такі ініціативи 
внесені до Верховної Ради, я абсолютно 
не переконаний».

Українці добре пам’ятають пенсійну 
реформу імені Тігіпка. Тому й гадають: 
з метою жорсткої економії все можливе. 

Наші чиновники люблять посилати-
ся на європейські норми пенсійного віку. 
Справді, мешканці ЄС виходять на пенсію 
пізніше, ніж українці. Маючи здоров’я і 
гроші, тамтешні пенсіонери подорожу-
ють світом, ведуть активний спосіб жит-
тя. В ЄС люди живуть, а не виживають. І 
умови праці там належні. 

І ще таке. Українці, яким сьогодні, 
приміром, 50 і до пенсії ще ого-го, пере-
жили Чорнобиль, тотальні дефіцити, змі-
ну суспільного ладу, невиплату зарплат, 
грошову реформу, втрату роботи, заро-
бітчанство… Майдан. Тепер - війна. Фак-
тично, люди у постійних стресах. Ще й ві-
тчизняна медицина добиває. Тому дехто 
й до 60-річного віку не дотягує. А пенсія 
у 65 взагалі може перетворитися на мі-
раж…  

Ольга ЧОРНА.

 Рік, що минає, був найваж-
чим для української міліції зага-
лом і тернопільської зокрема за 
всі роки незалежності. Від кри-
вавих подій на Майдані у столи-
ці до військових дій на сході на-
шої держави - це шлях чистили-
ща.  

Нині ми стоїмо на порозі 
справжніх реформ та перетво-
рень. Нарешті міліція перестає 
бути рудиментом радянської 
епохи, а перетворюється на про-
фесійний державний право-
охоронний орган, покликаний 
забезпечувати правопорядок, 
уникаючи каральних функцій. 
Кожен крок дається нелегко, бо 
змінювати десятиліттями наса-
джені форми та методи роботи 
вкрай важко. Та нас змушує над 
цим задуматися саме життя, де-
монструючи, що місце людей у 

формі серед народу.
Сьогодні пліч-о-пліч з 

тисячами щирих патріотів 
несуть службу в зоні АТО 
міліціонери-добровольці. 
Низький уклін їхнім рід-
ним та близьким за під-
тримку та розуміння. 
Окремі слова подяки хочу 
сказати волонтерам та 
благодійникам. Їхня всебічна 
допомога – це, насамперед, свід-
чення того, що вони вірять у 
невід’ємність міліції від народу.

Тривожний і непростий час 
переживаємо. Але навіть у такі 
моменти важливі слова під-
тримки, подяки, побажань. 20 
грудня наша українська міліція 
відзначає професійне свято. А це 
нагода привітати усіх, чиє кредо 
вірно служити людям і непохит-
но стояти на варті Закону. Хай 

цьогорічний професійний праз-
ник стане відліком історії нової 
міліції, по-справжньому народ-
ної, української. 

Щиросердно зичу усім пра-
воохоронцям, бійцям добро-
вольчих батальйонів, ветера-
нам органів внутрішніх справ, 
здоров’я, людського щастя, до-
бра, благополуччя і мирного 
неба над головою.

 Слава Україні! 
Героям слава!    

Кожне відрядження на Схід 
має свої особливості – час, місце 
дислокації, обсяг поставлених пе-
ред особовим складом завдань на 
контрольованій території. Разом 
з тим, незмінними залишаються 
високий рівень професійної, спе-
ціальної підготовки, товариська 
взаємовиручка правоохоронців, 
неухильне дотримання дисциплі-
ни та законності під час несення 
служби. Учасникам АТО сьогодні 
необхідно чимало сил і витрим-
ки, а також нової зброї та добро-
тного спорядження, аби подолати ворога. 

Начальник Козівського РВ УМВС України в області під-
полковник міліції Михайло Пальчик подав особистий при-
клад відданості своєму народові. 17 листопада він відпра-
вився в зону АТО, щоб змінити товаришів по службі. У зоні 
бойових дій перебували також працівники міліції – Іван По-
длецький, Володимир Шупарський, Павло Процик, Мирос-
лав Вальчишин, Михайло Мриглод. Кілька днів тому хлопці 
повернулися додому. Натомість на Схід поїхав Сергій Лагно. 

20 грудня в української міліції – професійне свято. Ми-
хайло Пальчик щиро вітає товаришів по службі. Зичить усім 
мирного неба, повертатися швидше додому, сили і міцності 
у захисті спокою та мирного життя громадян.         

Шановні працівники міліції,
 добровольці спецбатальйону «Тернопіль», 
дорогі ветерани органів внутрішніх справ!

З вдячністю та повагою - Олександр БОГОМОЛ, 
 тимчасово виконуючий обов’язки начальника УМВС України в Тернопільській області.  

Міліціонери у зоні АТО

Реформи для бідних
Є в Україні дурна звичка: кожен президент на свій 
лад змінює Конституцію, а кожен уряд проводить 
реформи. Взагалі, реформи - річ необхідна. Бо це - 
поступ уперед, позитивні зміни. Але...
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Ми приїхали до Гнилиць минулого 
тижня. Обіч дороги до села  стояли при-
трушені ажурними візерунками інею де-
рева. Навесні, коли вишні та калина зацві-
тають, цей відрізок шляху особливо краси-
вий. Як і кожен поворот-об’їзд у селі – так 
звані трикутнички, де посередині виса-
джені ялинки, а довкіл – квіти.

Школу утримує сільрада
Ще не так давно у селі була 

дев’ятирічка.  Та Гнилиці спіткала доля ін-
ших українських сіл. Роботи нема, молодь 
виїжджає в пошуках долі та грошей за кор-
дон. У селі нараховується 234 двори, 670 
жителів. Більшість – літні люди. Тож коли 
в школі залишилося небагато учнів, її вза-
галі хотіли закрити – державі невигідно  
утримувати такі малокомплектні заклади.  
У Гнилицях вирішили по-іншому. Почат-
кову школу-садок повністю взяла на своє 
утримання сільська рада. 

У приміщенні затишно, чисто. Поміня-
ли плитку, двері. Сільський голова сподіва-
ється: ще до кінця року вдасться перевес-
ти школу-садок на тверде паливо. Це зна-
чно зекономило б кошти.  

Нині у школі навчається 10 учнів мо-
лодших класів. 30 малят відвідують дитса-
док. Директор закладу Галина Бурка каже, 
що і персонал, і батьки вдячні Ільку Ста-
хурському за турботу, адже не треба вози-
ти малечу за кілька кілометрів на навчан-
ня в сусідні села. 

Харчують дітей у школі-дитсадку та-
кож за рахунок сільської ради. 

Ми заглянули у класи. І молодші, й 
старші дітлахи готувалися до свята Мико-
лая. Усміхнені, щасливі, вони радісно позу-
вали нашому фотокореспонденту Івано-
ві Пшоняку. Діти – майбутнє свого села та 
України. Село про них дбає. Ще би подбала 
Україна.

Пофарбовані паркани, 
чисті вікна

У Гнилицях вам кожен похвалиться 
асфальтованою дорогою. І не лише цен-
тральною. Упорядковані й сільські вулич-
ки. Споглядаю цю облаштованість і, чесно 
кажучи, не з приємністю згадую наш Тер-
нопіль, особливо прибудинкові території, 
де, як мовлять дотепники, навіть нечис-

тий ногу зломить. 
У Гнилицях – скрізь чисто, тут давно 

немає стихійних сміттєзвалищ.  Біля ав-
тобусних зупинок, громадських будинків 
стоять смітники. Стіни ніде не обмальова-
ні, скло у їхніх вікнах ціле. Лавки і паркани 
пофарбовані, у багатьох місцях люди пле-
кають живопліт.  

Зупиняємося біля будинку культури. 
Завідуючий Богдан Лещук працює лише 
півтора року, однак щиро переймається, 
аби жителі села гарно проводили, особли-
во у святкові дні, дозвілля. Богдан, образ-
но кажучи, не тільки культурою керує, сам 
ще й до ремонту приміщення долучається. 
Вдячний і односельцям, які приходять до-
помогти.

Навпроти будинку культури діти по-
садили молодий калиновий гай. За-
раз, у зимову пору, деревця прикрасили 
синьо-жовтими стрічками. До новорічно-
різдвяних свят у центрі села постане  
красуня-ялинка, де діти, молодь проводи-
тимуть різні забави.

Лікарі-інтерни працюють 
цілодобово

Жителям Гнилиць пощастило мати в 
селі і фельдшерсько-акушерський пункт 
європейського зразка. Завдяки проек-
ту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» відремонтували та розшири-
ли приміщення. А спільно з Тернопіль-
ським медичним університетом створи-
ли центр медико-санітарної допомоги. 
Лікарі-інтерни тут працюють цілодобово. 
І тиск поміряють, і перев’язки при потре-
бі зроблять, кардіограму. До хворих – додо-

му заглянуть. Безкоштовно приймає і сто-
матолог. 

Майбутні лікарі загальної практики 
сімейної медицини в селі й ночують. Для 
цього є обладнані кімнати з кухнею, ван-
ною.

Взагалі, як зазначає Ілько Стахурський, 
спільно з медичним університетом, покій-
ним ректором Леонідом Ковальчуком   ви-
робили ще один хороший проект. У селі 
мали зробити центр реабілітації та догля-
ду за людьми похилого віку. 

– Цей будинок мав бути як дитячий са-
док для стареньких, - каже Ілько Володи-
мирович. – Щоб люди мали медичне об-
слуговування, безкоштовне харчування, 
щоб старенькі могли поспілкуватися між 
собою. Уже є проектно-кошторисна доку-
ментація на будівництво такого закладу. 
Тому, звісно, хотілося б втілити цю ідею у 
життя.

«Тоді всі ми станемо 
перспективними…»

Навесні буде вже 17 років, як жителі 
Гнилиць довіряють своє село Ількові Ста-
хурському. При цьому подумалось: справ-
ді, незамінних людей немає, але є люди на 
своєму місці. Врешті, мало кого цікавить, 
як їхній голова «вибиває» гроші на дорогу 
чи школу, головне – результат. Проблем же 
у Гнилицях, як у більшості українських сіл, 
вистачає. Найболючіша, як уже зазначали, 
безробіття. Товариство «Агро Проба», яке 
орендує у селян 700 гектарів землі, навес-
ні сіє, восени збирає урожай, залучаючи до 
цього зовсім небагато людей. Усю зиму се-
ляни взагалі – без роботи. 

В основному люди здають паї, отриму-
ючи за це кілька центнерів зерна, та вижи-
вають на пенсію. 

Добре, що зберегли, не розтягнули, як 
в інших селах, приміщення колишньої кол-
госпної ферми. Тепер їх взяв в оренду під-
приємець з Харківщини, вже наступного 
року тут планують запустити свинокомп-
лекс, тож з’являться додаткові робочі місця.

... Об’їжджаємо з головою притихле у 
зимовій елегії село. Смутком зирять вікна 
опустілих хат. З окремих випурхнули діти, 
забравши з собою до міста і батьків. І те-
пер лише зрідка навідуються. Інші домівки 
вже назавжди попрощалися зі своїми гос-
подарями. Зауважую, що держава називає 
ось такі невеликі села взагалі неперспек-
тивними. 

– Чиновникам треба перестати так ду-
мати, а політикам згадувати село не лише 
під час виборів. Треба запроваджувати пе-
реробну промисловість, а не викачувати 
останні соки з землі модифікованими соєю 
та ріпаками. Тоді всі ми станемо перспек-
тивними, - заперечує мені багаторічний 
сільський голова.

І вже розказує про те, як навесні обла-
штують біля школи ігровий майданчик з 
каруселями та квітниками. Бо село – живе. 
І наперекір усім економічним негараздам, 
війні, байдужості до села політиків і влади, 
– народжуються діти.

Зіна КУШНІРУК. 
  Фото Івана ПШОНЯКА.

навіть вулички кращі, 
ніж в обласному центрі дороги

У Гнилицях 

У невеликому селі – асфальтовані шляхи, 
сучасний медичний комплекс і затишна

 школа-садок, яку держава хотіла закрити

Про Гнилиці Підволочиського району та їхнього сільського 
голову Ілька Стахурського вже давно писала не лише місцева, 
але й всеукраїнська преса. Воно й не дивно. Уперше сільським 

головою Ілька Володимировича жителі Гнилиць обрали ще у 
1998 році. Теж були нелегкі часи. Колгосп розпався, залишені без 
роботи, чоловіки почали заглядати в чарку. Тоді Ілько Стахурський 
і запровадив практику виправних робіт. Випиваєш, лаєшся у 
громадських місцях – мусиш відпрацювати на благо села: бур’яни 
на вулицях покосити, навести лад на цвинтарі чи підремонтувати 
громадські будівлі… Звісно, зловживань усіх не позбулися, але 
штрафників у селі поменшало.    

Ілько  Стахурський 
та  Галина  Бурка

Кухар  Марія  Ткачук  та 
техпрацівниця  Ярослава  Валівач
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Отець Петро щодня проводить Святу 
Божественну Літургію у зоні АТО. Тому 
хлопці можуть у будь-який час поспові-
датись, отримати благословення, при-
йняти Святі Тайни.

– Місія капелана не стільки військо-
ва, як психологічно-релігійна, але не 
менш важлива, – розповідає він. –  Бій-
цям просто потрібно, щоб серед них 
були священнослужителі. Жили поряд 
з ними, переймалися їх потребами, роз-
мовляли з ними. 

Петро Бурак розповідає, що  їжею та 
одягом бійці забезпечені. А от зброї не 
вистачає. 

- Їм треба зброї,  треба набоїв. Якщо 
би нам достатньо зброї, ми би мали не 
три окремих воюючих батальйони, ми 
би мали 16 за тиждень. Просто немає 
чим воювати, – додає отець. 

Щодо морального стану вояків, то  
Петро Бурак каже, що бійці доброволь-
чого корпусу зберігають високий бойо-
вий дух та мають силу боротися далі.

– Вони  готові зайняти Сніжне, До-
нецьк, Краматорськ, Луганськ, Пере-
коп, Сімферополь, Керч і Москву. Там ві-
йна, там страшно, там тяжко. Але завдя-
ки вашим старанням, вашим молитвам 
ми переможемо, – оптимістично гово-
рить капелан. 

В зоні АТО отець Петро Бурак дав 
шлюб трьом парам. Вінчав сина коман-
дира корпусу, потім бійця, до якого при-
їхала наречена з Києва спеціально, щоб 
взяти шлюб, а також пару військових, 
які познайомилася вже на війні. Моло-
дята були одягнуті в камуфляжну фор-
му,  а замість фати для нареченої вико-
ристали хустку-арафатку. 

Проте такі приємні моменти – рід-
кість, адже часто на війні отець Петро 
стикався із смертю. Особливо жаль, 
каже чоловік, мирних мешканців, серед 
них також є справжні патріоти.

На запитання, що було найскладні-
ше у зоні АТО, отець Петро каже, що це 
носити бронежилет 5+, каску і всіляку 

амуніцію, а ще страшен-
на спека влітку. 

- Там важко, але я для 
себе зробив висновок, що 
мені  там легше, ніж тут 
сидіти перед телеекра-
ном чи комп’ютером, – 
каже Петро Бурак. -  Про-
стіше бути на передовій, 
де все бачиш своїми очи-
ми, де ніхто не здатний 
тебе надурити. Взагалі я 
не називаю ті події АТО, 
я називаю це війною. Бо 
речі треба називати сво-
їми іменами, політкоректність – це не 
для мене. 

За словами священика, на Сході не 
вистачає капеланів. У багатьох баталь-
йонах з цим проблеми, тож священикам 
варто вирушати на Схід, хоч на деякий 
час.  

Серед бійців є представники різних 
регіонів України та різних конфесій. Але 
ніколи на цьому фоні не виникало жод-
них конфліктів. Та й взагалі бійці вкрай 
потребують духовної опіки. Деякі навіть 
навернулися до християнської віри. 

- Моя зброя – це слово, кадило і кро-
пило, – каже отець Петро. - Вона під-
тримує моральний дух наших хлопців. 
Чим ближче розриваються міни і «бах-
кають» «Гради», тим більше хлопці за-

думуються над своїм життям, запиту-
ють себе, чи є Бог на світі. До прикладу, 
був боєць, який останній раз сповідався, 
коли йшов до першого причастя, а зараз 
йому 35 років. Були язичники, що навер-
нулися до християнства

Незабаром отець Петро Бурак повер-
тається назад на війну. Там буде підтри-
мувати наших хлопців і готуватися до 
новорічно-різдвяних свят. 

- У нас є красиві гірлянди, –  розпо-
відає отець. – Ялинок немає, але є міц-
ні дуби (усміхається). У місце розташу-
вання батальйону на Дніпропетровщи-
ні приїде вертеп з Івано-Франківщини. 
Ми приготуємо 12 страв. Буде свя-
та Божественна Літургія. Наші хлопці 
обов’язково будуть святкувати Різдво. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Замість сукні – військова форма, 
замість фати – арафатка

Cвященик з Тернопільщини не лише підтримує 
бійців на передовій, а й поєднує закохані серця

Військовий капелан Добровольчого українського корпусу 
“Правий сектор” Петро Бурак приїхав додому у відпустку. 
Вісім місяців тому настоятель храму святого Миколая у 

селі Охримівці Збаразького району поміняв священичий одяг на 
військову форму і вирушив на Схід. Днями отець Петро повернувся 
з передової і розповів, навіщо в зоні АТО потрібні капелани, чого 
не вистачає українським бійцям та як святкуватимуть Різдво у 5 
окремому батальйоні ДУК. 

– Денис працював на будів-
ництві, – розповідає пані Оль-
га. –  Коли отримав повістку, 
я дуже переживала. А він на-
впаки сприйняв це дуже спо-
кійно. «Якщо кличуть, тре-
ба йти», - сказав він. Телефо-
нував мені кожного дня. А я 
щиро молилася за нього. Я 
щаслива, що він повернувся 
живий і здоровий. Пишаюся, 
що він нас захищає. 

Денис служить у 128 брига-
ді, яка дислокується в Дебаль-
цевому. Йому 33 роки. Приїхав 

додому на десять днів. Каже, 
обов’язково мусить поверну-
тися, адже там чекають його 
хлопці. За час служби чоловік 
схуднув на 22 кілограми. Каже, 
спершу незвичними були зна-
чні фізичні навантаження, тож 
зумів скинути зайву вагу.

– Мирне населення по-
різному ставиться до наших 
вояків, – розповідає боєць. 
–  Люди залякані. Вони боять-
ся, що наші солдати відсту-
плять і залишать їх наодинці 
з сепаратистами. А от росій-

ські «Гради» часто б’ють по 
селах, аби налаштувати міс-
цевих жителів проти україн-
ської армії. 

Найзаповітнішою мрією 
чоловіка було якнайшвидше 
приїхати додому і обійняти 
кохану. Зізнається: її любов, 
молитви та підтримка були 
найкращою бронею у важкі 
бойові будні. 

– Ми одружилися десять 
років тому, але не вінчалися в 
церкві, – розповідає Денис. – 
Під час перебування на фрон-

ті я зрозумів, що хотів би, аби 
ми з дружиною склали обітни-
ці перед Богом. 

Подружжя сподівається, що 
за такий короткий час відпуст-
ки вони встигнуть повінчати-
ся і з нетерпінням чекають цієї 
особливої події. А Оля міцно 
тримає коханого за руку і за-
кликає всіх українських жінок 
підтримувати своїх чоловіків, 
які сьогодні захищають Укра-
їну,  і обов’язково дочекатися 
їх додому живими і здоровими. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Приїхав додому, 
аби повінчатися

Герої з Тернопіль-
щини повертають-
ся із зони АТО у 
відпустку. У вівто-
рок на залізнично-
му вокзалі Ольга 
Добирчак із села 
Кошляки Підво-
лочиського райо-
ну із хвилюванням 
та радістю зустрі-
чала свого кохано-
го чоловіка Дени-
са, якого мобілізу-
вали чотири міся-
ці тому. 

На Тернопільщині 
слуги Феміди 
стануть ближчими  

ло  людей з інвалідністю
Завдяки проекту «Справед-

ливе правосуддя» у судах об-
ласті вже встановлюють ін-
формаційні таблиці шрифтом 
Брайля, розробляють аудіоза-
писи важливих норм законо-
давства, право-просвітницькі 
матеріали шрифтом Брайля, 
які розмістять у бібліотеці то-
вариства сліпих, а ще планують 
створити інформаційні центри, 
пристосовані до потреб людей 
з інвалідністю та усунути пере-
шкоди у доступі до території і 
приміщень суду. 

Всі ці позитивні зміни роз-
почалися завдяки Проекту 
Агенства США з міжнародно-
го розвитку «Справедливе пра-
восуддя», який  реалізовують у 
десяти регіонах України. 

– Ми сприяємо розвитку ді-
алогу між судами та суспіль-
ством для покращення досту-
пу до правосуддя, підвищення 
прозорості та підзвітності су-
дової системи, - каже керівник 
проекту Девід Вон. – Я пере-
конаний, що результати моні-
торингу стануть основою для 
вироблення конкретних реко-
мендацій щодо покращення за-
конодавства в цій сфері.  

Детальніше - www.nday.te.ua

У тернопільських 
судах з’явилася  

інформація 
шрифтом Брайля.
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Отримати освіту в Польщі для укра-
їнців сьогодні стало дуже престижно. А 
головне - просто й доступно. По-перше, 
це близько, по- сусідству, по-друге – це 
вже Європа! Особливо багато можли-
востей тут відкривається для тих, хто 
їде до Польщі за післядипломною осві-
тою. Адже за рік навчання можна не 
лише підвищити рівень своїх знань та 
одержати диплом європейського зраз-
ка, а й працевлаштуватися, при чому 
легально, оскільки національна віза 
це дозволяє, і почати будувати успіш-
ну кар’єру. До того ж, знайдеться і час 
для подорожей по Європі, щоб, як ка-
жуть, роздивитися та прицінитися. До 
речі, вартість післядипломного навчан-
ня усього 690 євро за рік. Це спеціаль-
на для України ціна, тобто цілком демо-
кратична. Крім того, українським сту-
дентам поляки допомагають облашту-
ватися, забезпечують хостелом, підшу-
кують кімнати у гуртожитку або квар-
тири, які можна недорого винаймати. 
Таким чином Польща вкотре доводить 
своє дружнє ставлення до України, і всі-
ляко підтримує українських громадян у 
їхньому прагненні стати частиною єв-
ропейської сім’ї.

Директор відділу післядипломної 
освіти у Варшаві Рафал Цегловськи роз-
повідає, як тільки очолив цей освітній 
напрямок, відразу ж почав цікавитися 
можливостями навчання для україн-
ців. За його словами, нині вже підписа-
но угоди з кількома польськими універ-
ситетами, які працюватимуть за про-
грамою післядипломної освіти. 

- Рівень знань, які ми даємо, справ-
ді дуже високий, - зазначає пан Рафал. – 
Предмети викладають люди-практики, 
котрі працюють у відомих компаніях 
нашої країни: бухгалтери, програмісти, 
журналісти та інші.

 Зокрема ця пропозиція може заці-
кавити якраз журналістів, адже один з 
напрямків цього навчання – туристич-
на журналістика. Також програма піс-

лядипломної освіти включає такі спеці-
альності, як «Безпека та гігієна праці», 
«Європеїстика», «Педагогіка початко-
вих класів та садків», «Європейська ад-
міністрація».

- Нині у школі післядипломного на-
вчання вже здобуває освіту 175 осіб, се-
ред них 160 – громадяни України. Біль-
шість мають ступінь магістра. Є серед 
таких студентів навіть доктори наук, 
які вирішили вдосконалити свої знання 
саме в Польщі. 

Школа, каже Рафал Цегловськи, по-
стійно шукає нові можливості, залучає 
в тому числі і кошти європейських фон-
дів, аби студенти отримували додаткові 
послуги, могли пройти практику тощо. 

І, звісно ж, беззаперечним плюсом 
післядипломної освіти в Польщі для на-
ших співвітчизників є те, що вони мо-
жуть там  знайти собі роботу, при цьо-
му не відриваючись від навчання. Як 
стверджує пан Цегловськи, на поль-
ському ринку праці є багато пропози-
цій для бухгалтерів, фахівців у галузі 
безпеки праці тощо. 

В Україні ж, враховуючи те, що вона 
взяла курс на Європейський союз, 
обов’язково будуть затребувані фахів-
ці з європеїстики та європейської адмі-
ністрації, переконаний Рафал Цеглов-
ськи. 

Тож, вперед, за знаннями до Європи! 
Потрібен лише диплом про освіту, пере-
кладений польською мовою, та медич-
на довідка про те, що немає протипока-
зань до навчання. І, звичайно, бажання 
вдосконалити свої знання. Для тих, хто 
не володіє мовою, тут пропонують мов-
ні курси. Отже, ніяких складнощів.

Навчання починаються з 1 люто-
го 2015 року. Часу на роздуми обмаль. 
Кількість місць за спеціальною для 
України ціною обмежена. 

Більш детальну інформацію можна 
отримати за номером  

телефону редакції -  
(0352) 40-77-60. 

навчайся та працюй 
у Польщі, насолоджуйся 
європейським життям!

Унікальний шанс: 

Пані Марія найактивніша і найстарша 
активістка громадської організації «Мі-
щанське братство».  Зізнається, не може 
сидіти, склавши руки і нічим не займатися. 

- Дехто мені каже: а воно тобі треба? 
Відповідаю, що треба. Адже це збереження 
і продовження добрих тернопільських тра-
дицій. «Міщанське братство» будував і роз-
вивав ще мій дідусь. Ця організація роби-
ла багато добрих справ, тож зараз ми від-
роджуємо її діяльність, - розповідає жінка. 

Марія Войтович пече «миколайчиків» 
з 1 грудня. Для неї це вже своєрідна зимо-
ва традиція. Та, якщо кожного року печиво 
роздавала дітям у церкві і продавала, аби 
виручити кошти на благодійність, то те-
пер готує солодкі подарунки ще й для бій-
ців на Сході. 

Розповідає, пекти «миколайчиків» не-
складно. Потрібно 5 склянок борошна пе-
ретерти з половиною пачки маргарину та 
склянкою цукру. Додати чайну ложку соди. 
В іншій посудині розмішати 2 яйця, пів-
склянки сметани, цукор, 3-4 ложки розто-

пленого меду. Додати трошки кориці і ка-
као. Отриману масу тримати годину на хо-
лоді. Розкачати тісто і викласти печиво у 
форми. Далі – в духовку, розігріту до 200 
градусів. Через 10-15 хвилин «миколай-

чики» готові. З однієї порції виходить 28 
штук. Прикрашати білками, збитими з пу-
дрою. 

Готове печиво пані Марія запаковує, до 
кожного доставляє образочок і передає у 
зону АТО. Випікати смаколики їй допома-
гають парафіянки храму св. Володимира і 
Ольги.  Вони беруть рецепт, форми і прино-
сять вже готові вироби. 

Нещодавно жінка разом з активіста-
ми «Міщанського братства» виготовили 
близько трьох сотень банок консервів для 
хлопців на Схід. Зараз робитиме заправку 
для приготування борщу на фронті. В оселі 
Войтовичів постійно кипить робота. 

- Не можу залишатися байдужою, коли 
таке лихо відбувається в Україні, - зізна-
ється пані Марія. – Робитиму все, аби наші 
хлопці і на фронті змогли відчути День 
Святого Миколая. Сподіваюся, Чудотво-
рець подарує нашому народу перемогу і 
вбереже українців від всього злого. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Миколайчики» 
для бiійцiів

Більше двохсот «миколайчиків» 
передала на Схід тернополянка 
Марія Войтович. Мед, борошно 

і всі необхідні продукти для 
пряників купувала  з власної пенсії. 

В Українському домі столиці від-
булася конференція «Форму-
вання позитивного іміджу Укра-

їни через можливості українців за кор-
доном». У її роботі взяли участь високо-
посадовці Кабінету міністрів та народ-
ні депутати, представники діаспори із 11 
країн світу, меценати книги. А відкрила-
ся конференція презентацією книги «Та-
рас Шевченко у пам‘яті поколінь», яка ви-
йшла у Тернополі і до видання якої най-
більше долучилися саме наші земляки. 

Захід вів голова Всесвітньої україн-
ської координаційної ради Михайло  Ра-
тушний. Презентували книгу голова ре-
дакційної ради, міністр  освіти і науки 
України, професор  Сергій Квіт, голова 

Тернопільської обласної організації Наці-
ональної спілки журналістів України Ми-
кола Ротман, голова благодійного фон-
ду «Цвіт вишиванки» Євген Філь. У заході 
взяв участь також упорядник книги і ди-
зайнер Олександр Гуцалов. 

Учасники презентації високо оцінили 
видання, яке вийшло у цей нелегкий для 
України час і яке відносно недороге. 

Дуже приємно, що зарубіжні гості, як і 
кияни, не одну годину розглядали видан-
ня, цікавилися  в упорядників схемою збо-
ру матеріалів, фотографій, філателії, екслі-
брисів, творами народної Шевченкіани. А 
ще вони дякували тернополянам і вислов-
лювали надію зустрітися з ними на пре-
зентації наступної книги про Кобзаря. 

у Києві

Відео із презентації книги можна подивитися на 
https://www.youtube.com/watch?v=OjMveNKqqBk

На фото: 
упорядники 
книги 
Олександр 
Гуцалов, 
Євген Філь 
та Микола 
Ротман 
в Українському 
домі. 

Презентація  книги Замість сукні – військова форма, 
замість фати – арафатка
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На цей час в Україні вже пройшли 
три хвилі мобілізації. В 
обласному військкоматі кажуть: 

станом призову не задоволені. Мовляв, 
якщо в області виклику на призовні 
комісії підлягали 14 тисяч чоловіків, 
то з них 7,5 тисяч не з’явилися для 
проходження медичного обстеження. 

– Люди тікали хто куди. У Теребовлянсько-
му районі був випадок. Хтось дізнався, що ма-
ють приносити повістки. За ніч з села виїхали 
всі чоловіки призовного віку. Залишилися тіль-
ки жінки і пенсіонери. А в селі Дибще з шістде-
сяти повісток не вручили жодної. За інформаці-
єю, отриманою від голови сільради, 47 розшу-
куваних осіб вибули за кордон. Випадків таких 
було дуже багато, – розповів тимчасово викону-
ючий обов’язки обласного військового коміса-
ра Тернопільщини Андрій Миськів.

Про контроль над призовниками на Терно-
пільщині задумалися після заяви міністра обо-
рони Семена Полторака про те, що гряде чет-
верта хвиля мобілізації. Правда, поки указ про 
мобілізацію не підписаний. Рішення про це 
може прийняти лише Президент України.

В обласному військовому комісаріаті на-

голошують, що нічого нового не придумува-
ли. Раніше, мовляв, чоловік призовного віку 
не міг навіть переїхати на сусідню вулицю, не 
повідомивши військкомат. Тож тепер плану-
ють знову зобов’язати призовників інформу-
вати військкомат про зміну місця проживан-
ня чи тимчасовий виїзд із країни. 

–  В Україні є закон про мобілізаційну підго-
товку та мобілізацію. І у частині 6 статті 22 пе-
редбачено, що громадянам, які перебувають на 
військовому обліку, при оголошенні мобілізації 
заборонено змінювати місце проживання без 
дозволу відповідних посадових осіб, – зазначив 
Андрій Миськів. 

Закон, нарікають у військкоматі, не викону-
ється, оскільки для цього не прописані чіткі ме-
ханізми. Тому спільно з облдержадміністраці-
єю планують скерувати відповідні пропозиції у 
профільне міністерство.

Водночас, чутки щодо обмеження чолові-
ків у виїзді закордон наразі безпідставні, за-
певняє Андрій Миськів. Мова про це йтиме 
лише у випадку оголошення мобілізації. Тоді 
військовозобов’язані повинні брати дозволи в 
тих структурах, де вони перебувають на обліку. 

Антоніна БРИК.

На Тернопільщині школярка винесла з 
дому понад двадцять золотих виробів, 
аби відвернути біду від батьків,. 

Коштовності віддала двом шахрайкам, які 
розіграли перед нею сценарій відмолювання 
гріхів, і зникли, прихопивши усе золото.

Як розповіла потерпіла, до неї на вулиці підійшла 
жінка на вигляд 50-55 років, запитала щось. Далі незна-
йомка почала розповідати про сімейні негаразди, заля-
кувати смертю батьків. Відтак пообіцяла дівчинці до-
помогти врятувати найрідніших людей. Для цього, як 
пояснила, потрібно принести з дому золото та гроші 
та провести на них ритуал очищення від усього злого. 
Школярка побігла додому та принесла золоті прикра-
си. В цей час, за словами дівчинки, «рятівниця» чекала 
її ще з однією жінкою. 

 Подальший сценарій шахрайського заволодіння чу-
жим майном був такий: лиходійки наказали неповноліт-
ній сидіти на лавці і молитися, а самі пішли «відмолюва-
ти гріхи» зі згортком золотих прикрас і зникли. Міліціо-
нери розшукують шахрайок. Згідно фоторобота, складе-
ного зі слів потерпілої шахрайці на вигляд 50-55р., зріст 
155см., міцної статури, смугле обличчя з ластовинням 
на щоках. Очі карі, відсутні декілька верхніх зубів. Була 
одягнена у чорний пуховик до колін з капюшоном, сіру 
шапку. Розмовляла на українсько-російському суржику.

Її спільниці на вигляд 38-42р., зріст 162-165см., ху-
дорлявої статури. Зелено-карі очі, каштанове волосся. 
Була одягнена у синє пальто з хутряним коміром, чор-
ні чоботи.

Кому що-небудь відомо про розшукуваних, теле-
фонуйте у Тернополі: 27-12-30, 102.

Тернопільські 
правоохоронці 
воюють з гральним 

бізнесом. Тридцять дев’ять 
матеріалів за фактами 
зайняття гральним бізнесом 
зареєстрували в обласній 
міліції. 

Сьогодні на території області 
послуги грального бізнесу надає 39 
об’єктів, а саме – “Миттєві державні 
лотереї”, “Лото-Мотив”, “Фаворит” та 
“Спорт-Ліга”. Саме філії цих мереж 
перевірили правоохоронці Терно-
пільщини, – каже начальник облас-

ного управління державної служби 
боротьби з економічною злочинніс-
тю Василь Мокрицький. - До Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань внесли відомості про відкрит-
тя 11 кримінальних проваджень за 
ознаками правопорушення за стат-
тею 203-2 частиною першою Кримі-
нального кодексу України (Зайнят-
тя забороненими видами господар-
ської діяльності).

Під час операції міліціонери ви-
лучили 222 одиниці техніки, в тому 
числі дев’ять терміналів та 213 сис-
темних блоків.

Прокуратура Козівського району підтримує державне об-
винувачення у кримінальному провадженні стосовно місцево-
го жителя за фактом вчинення ним наруги над 12 могилами.

Встановлено, що обвинувачений на території сільського 
кладовища пошкодив і поламав дерев’яні надгробні хрести та 
надгробні таблички на 12 могилах, повідомили у прес-службі 
прокуратури області.

За даним фактом розслідувано кримінальне проваджен-
ня та прокуратурою Козівського району скеровано до суду об-
винувальний акт стосовно місцевого жителя за ч.1 ст.297 КК 
України (наруга над могилою).

Чотирьохмісячного 
малюка в стані 
після істинного 

утоплення доставили в 
реанімаційне відділення 
обласної дитячої лікарні. 
Повідомлення про це 
до правоохоронців 
надійшло пізно вночі 
від чергового лікаря 
швидкої допомоги.

Як з’ясувалося, мати купа-
ла малюка у ванні для дорос-
лих, одягнувши на нього спе-
ціальне надувне коло для не-
мовлят. Жінка вийшла з кім-
нати на декілька хвилин. У цей 
час дитина зачепила застібку і 
коло здулося. Немовля почало 
топитися і наковталося води.

Наразі малюк знаходить-
ся під цілодобовим нагля-
дом лікарів. Правоохоронці 
з’ясовують усі обставини тра-
гедії. 

Ще одна надзвичайна по-
дія, в якій потерпіло немов-
ля, трапилася на Зборівщині. 
Медики повідомили право-

охоронців про тяжке інфек-
ційне отруєння чотирьохмі-
сячного малюка. За попере-
дніми даними, батьки поїли 
немовля коров’ячим моло-
ком без відповідної санітар-
ної обробки. Саме це могло 
призвести до подібних тра-
гічних наслідків.

Працівники криміналь-
ної міліції у справах дітей на-
голошують, що за неналеж-
не виконання батьківських 
обов’язків, яке загрожує жит-
тю та здоров’ю дітей, насту-
пає адміністративна чи навіть 
кримінальна відповідальність. 
Тож батькам слід бути дуже 
обачними: не залишати малю-
ків без нагляду, особливо у зо-
нах ризику – воді, поблизу уві-
мкнених електричних та газо-
вих приладів, раціональнопід-
ходить до вибору харчуван-
ня дитини. Від нещастя, зви-
чайно, ніхто не застрахований, 
але дотримання елементарних 
правил безпеки у рази змен-
шує ризик.

Візерунок, візуально схожий 
на відомий бренд та етикетки 
«Житомирської панчішної 

фабрики» використовували жителі  
одного з райцентрів Тернопільщини 
для виготовлення  шкарпеток. 

Правоохоронці з’ясували, що підпільний цех 
діяв щонайменше два роки. Товар підприєм-
ці штампували у підвалі власного помешкання. 
Для цього закупили обладнання, якого б виста-
чило, аби облаштувати міні-фабрику з виробни-
цтва панчішної продукції.

- Під час проведення санкціонованого обшу-
ку з’ясувалося, що підозрювані у своєму будинку 
встановили повноцінну лінію для виробництва 
і пакування шкарпеток, – повідомили в управ-
лінні держаної служби боротьби з економічною 
злочинністю обласної міліції. – У них вилучено 
20 станків різних моделей, понад 80 тисяч ети-
кеток та майже чотири з половиною тисяч пар 
готової продукції.

Виробничою справою займався чоловік. Дру-
жина радше переймалася збутом товару і це, во-
чевидь, їй вдавалося досить добре. «Фірмові» 
шкарпетки можна було придбати на ринках Те-
ребовлі, Тернополя і Хмельницького.

На даний час щодо підприємців відкрито кри-
мінальне провадження за правовою кваліфікаці-
єю частини 3 статті 229 Кримінального кодексу 
України – незаконне використання знака для то-
варів і послуг, фірмового найменування, кваліфі-
кованого зазначення походження товару.

«За ніч з села виїхали 
всі чоловіки призовного віку»

Тернопільський обласний військовий комісаріат разом із облдерж-
адміністрацією пропонують зробити жорсткішим контроль над 
військовозобов’язаними. Пов’язано це з тим, що потенційні захисни-
ки Батьківщини не завжди свідомо ставляться до цього та втікають 
хто куди – до родичів, знайомих, виїжджають за кордон.

Через необережність 
у лікарню потрапило 

двоє немовлят

Судитимуть за вандалізм

Подружжя виготовляло 
шкарпетки … у підвалі

Автомати конфіскували

Віддала коштовності за спасіння сім’ї
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Сюжет побудований на 
тому, що головний ге-
рой Мина Мазайло вба-

чає у своєму прізвищі причи-
ну всіх життєвих і кар’єрних не-
вдач і хоче змінити його на бла-
гозвучнее російське «Мазєнін». 
Він навіть наймає собі вчитель-
ку «правільних проізношеній», 
щоб оволодіти «великим і мо-
гутнім». На його боці жінка й 
дочка, і особливо – викликана 
з Курська «для підсилення» ро-
дичка жінки Мотя, а його запе-
клий ворог і опонент – рідний 
син, який збирається україні-
зувати людей, позбавити їх від-
чуття меншовартості через своє 
українство. А ще – дядько Тарас 
із Києва – українець, козарлю-
га, який цінує історію і традиції 
свого народу.

Твір пересипаний мовними 
перлами, за що критики охрес-
тили його «філологічним воде-
вілем», а разом із тим пройня-
тий гіркотою й болем через те, 
що найзапеклішими ворогами 
всього українського є самі укра-
їнці.

Головний герой Мина 
Мазайло (н.а.України 
В.Хім’як) переконаний, 

що з набуттям нового прізви-
ща доля нарешті повернеть-
ся до нього обличчям. І йому не 
залежить на тому, що сам втра-
тить своє українське обличчя, 
потопче історію і традиції сво-
го роду.  Не реагує навіть на об-
разливу характеристику «валу-
євського асистента», дану йому 
сином. Він готовий переіначи-
ти усе життя на новий лад. Та чи 

принесе це йому щастя?
Судячи з відстороненого по-

гляду персонажа впродовж усі-
єї вистави, відчуття принижен-
ня, яке видає кожним невпев-
неним рухом його власне тіло, 
його рабської запопадливос-
ті перед найнятою вчителькою, 
зрештою, навіть психічні озна-
ки роздвоєння особистості – то 
навряд. Скоріш за все, стане Ми-
ною безпам’ятним, перекоти-
полем. І хоча його підтримують 
жінка й дочка, у Мини є ворог у 
власному домі – син Мока.

Мокій (актори Є.Лацік, 
М.Бажанов) – цілковитий анти-
под батька. Він мріє додати до 
прізвища Мазайло ще й інше, що 
загубилось у поколіннях – Квач. 
Про це йому нагадують голоси 
предків – землеробів і козаків, 
тіні яких проходять екраном. 
Він не є ні явним комсомольцем-
активістом, як його одноліт-
ки, ані націоналістом. Це роман-
тичний юнак, наділений тон-
ким відчуттям рідної мови, за-
люблений у її красу й багатство 
настільки, що захоплює й зако-
хує в слово і в себе таку собі мі-
щаночку Улю. Його  слова до неї 
«давайте, я вас українізую» зву-
чать сильніше, аніж «я вас ко-
хаю».  Хоча… при всьому тому 
він здатен дуже жорстоко реагу-
вати на вчинок батька, погрожу-
ючи «втопити його у криниці» з 
новим прізвищем. На жаль, з ба-
гатою душею Мокія контрастує 
його зовнішній вигляд  якогось 
недоростка, пхиньки. Дарем-
но сподіватись, що недолугість 
його вбрання (наче з молодшо-

го брата), а часом і поведінки, 
викличе якісь емоції, окрім пре-
тензій до художника з костюмів. 
А він же ж – дорослий, свідомий, 
небайдужий до слова, як, оче-
видно, й до свого вигляду та ма-
нер, юнак.

Дружина Мини Ліна (актри-
си Т. Гончарик, Е. Несторович) 
– обмежена міщанка, пліткарка, 
якою помикають навіть діти, од-
нак войовнича в бажанні позбу-
тись усього українського. Засу-
джуючи позицію сина, вона го-
това його проклясти. Цілісний 
образ цієї дійової особи, здаєть-
ся мені, ще у процесі творення.

Дочка Мокрина або Рина (ак-
триси О.Левків, Н.Олексів) – з 
такого ж тіста, що й мати – ви-
хідці з тупого, але зарозуміло-
го міщанства. Рина досить гру-
ба з матір’ю, хитра, дуже актив-
на, здатна впливати на тих, кого 
вважає слабшим. Обидві актри-
си в цій ролі органічні.

Уля (актриси С. Крушель-
ницька, О. Складан-Демчук), як 
і більшість дівчат її кола, само-
закохана, сентиментальна, мрій-
лива. Головне її завдання – зна-
йти собі вигідну партію. Вона 
також соромиться свого укра-
їнського прізвища Розсоха, але 
коли запізнається з Мокієм і за-
кохується, то всім серцем сприй-
має його погляди. Їй починає по-
добатись рідна мова, вона йде в 
бібліотеку, вчить українські ві-
рші, щоби приємно здивувати  
Моку, а врешті і ділить із ним ви-
пробування долі. Хороший об-
раз в еволюції створили обидві 
актриси.

Тьотя Мотя (н.а.України 
Л.Давидко) з перших кроків сво-
єї появи на сцені заповнює со-
бою весь простір. Гучна, не-
стримна, нетерпима до всього 
українського, вона у своїх реплі-
ках і смішна, і водночас страш-
на («Зачем ви нам іспортілі го-
род?»- це про український напис 
«Харків», або претензії, що в опе-
рі «Тарас Бульба» співають укра-
їнською). Її аргументи глупі, але 
«залізні»: «Єтого нє может бить, 
потому што нє может бить ні-
когда!» Українська для неї – «ав-
стріяцька вигадка» (це вам нічо-
го не нагадує?). А її вислів над-
звичайної вбивчої сили про те, 
що «краще бути зґвалтованою, 
ніж українізованою» говорить 
сам за себе й за персонажа. Ко-
лоритність і войовнича агресив-
ність образу проявляються у ма-
нері поводитись і в аксесуарах.

Дядько Тарас із Києва 
(з.а.України І.Сачко) – фігура на 
перший погляд показна. Украї-
нець у вишиванці, козацької по-
стави, начитаний, національно 
свідомий, він водночас загли-
блений у минувшину, в патріар-
хальність. Він може сперечати-
ся про мову з Тьотею Мотею на 
предмет «Хто у кого що украв» 
(запозичення іншомовних слів), 
але надовго йому духу не виста-
чає, він якось стухає і до фіналу 
вже не вирізняється з-поміж ін-
ших.

Учителька «правільних про-
ізношеній» Баронова-Козіно 
(актриса О.Коцюлим) - гротес-
ковий образ мультяшної «домо-
правительки». Одяг, атрибути, 

поведінка – все під стать дамі 
поважного віку, що взялася на-
вчати правильній вимові не гім-
назистів, як звично, а дебелого 
дядька, артикуляцію якого ніяк 
не може переіначити на свій ко-
пил – швидше указку зламаєш 
(що вона й демонструє), але за-
для того, щоб не втратити заро-
бітку, таки знаходить підхід до 
справи.

Є серед персонажів ви-
стави і комсомольська 
трійка, і трійко слав-

них дідів-прадідів – Запорожця, 
Чумака, Селянина, заслуженого 
прізвища яких відцурався без-
славний нащадок. Вдало дібра-
ні музична канва, сценографія. 
Однак чогось бракує. Як на мене, 
то варто попрацювати над обра-
зом Мокія (він може бути і сер-
йозним, і розлюченим, і навіть 
часом смішним, але не жалюгід-
ним). Невиразна мати, якою від-
верто попихають, як служницею 
(а вона ж претендує на «образо-
вану», бо «всілякого малоросій-
ського слова уникала»)

Одним словом, у виста-
ві виведено людську 
«зграю» з гнилого, 

очманілого міщанства, що ніби 
й пнеться вгору, але не тих узяло 
собі за приклад (звідси й пове-
дінка – не те що зовсім не благо-
родна, а навіть якась дикунська. 
Цими персонажами автор ніби 
застерігає, що не варто кида-
тись у крайнощі, цуратися здо-
бутків багатьох поколінь свого 
роду заради хибних химерних 
уявлень про життєві цінності. 
Адже неправильна національ-
на орієнтація, почуття меншо-
вартості дають шанс і створю-
ють підґрунтя для укорінення й 
нав’язування правил і цінностей 
чужинських. А тоді уже легко зі-
гнати та всадити на драбиняки 
і розрізнених українців, і мало-
росів – і відправити їх світ за очі, 
де не врятується ніхто. Ця виста-
ва має звучати, як засторога для 
всіх нині сущих.

 Влада СОБУЦЬКА.
Фото Тараса ІВАНКІВА.

Не цураймося – признаваймося... 

«Мина Мазайло – вже тре-
тя вистава за творами Мико-
ли Куліша в нашому театрі піс-
ля дуже успішних «Патетичної 
сонати» і «Маклени Граси». Хо-
тілось би бачити і її серед сце-
нічних довгожительок. Тим 
паче, що проблеми, поруше-
ні автором майже сотню літ 
тому, актуальні й донині. Це ві-
рус україноненависництва, що 
знайшов собі поживне середо-
вище в обмежених, недолугих 
міщанських колах. Політика 
українізації 20-х років минулого 
століття виявилась недовго-
тривалою, внаслідок чого її во-
роги – міщани-антипатріоти 
заповзято заходились воюва-
ти з усім «малоросійським», не 
гребуючи ні словами, ні ділами.

Засторога 
з недалекого 
минулого для 

всіх нині сущих 
в Україні

nday.te.ua
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«Чудотворче дивний і 
преславний, угодниче Бо-
жий, святителю Миколаю, 
Тебе, що всьому світові вили-
ваєш дорогоцінне й незмірне 
море чудес, з любов’ю вихва-
ляємо» (акафіст). Таку моли-
товну похвалу ми висловлює-
мо нашому заступникові і по-
мічникові. 

Про життя св. Миколая є 
багато переказів. Він був не-
звичайною людиною, а його 
життя було повне чудес. На-
родився св. Миколай при-
близно 270 року в побожній 
християнській родині в ма-

лоазійському місті Патарі в провінції Ликії.
Він був єдиним сином у заможних батьків, які виховували 

його у побожності та християнських чеснотах. Однак батьки 
передчасно померли, а хлопцем заопікувався дядько, єпис-
коп того міста. Бачачи добрі прикмети племінника, дядько 
після належної підготовки, рукоположив його в сан свяще-
ника. Миколай в пості та молитві ревно працював для Святої 
Церкви. Найголовніше, він помагав людям у різних їх потре-
бах, дуже часто так, щоб вони того не знали. Та, хоч як він не 
ховався зі своїми добрими ділами, але люди про них довіду-
валися. Велику спадщину, яку Миколай отримав від батьків, 
він роздав бідним і потребуючим. На славу Божу св. Миколай 
зложив весь маєток, а Господь нагородив його великою си-
лою творити чудеса.

Вперше це виявилося, коли він вибрався до Палести-
ни, щоб помолитися в тих місцях, де жив і проповідував Ісус 
Христос. У час подорожі кораблем по Середземному морі зі-
рвалася  велика буря. Св. Миколай у щирій молитві звернув-
ся до Бога про помилування і визволення від нещастя. Нараз 
буря на морі затихла й небезпека минула. Подорожні, які ба-
чили силу молитви св. Миколая, не могли мовчати, коли при-
були до міста Олександрії, і слава про нього широко розне-
слася.

Повернувшись із Святої землі, св. Миколай вирішив все-
ціло віддатися молитві і постові, а тому вступив до монасти-
ря. Одначе, недовго він був там. Одного разу у сні Миколаю 
з’явився Христос, Який подав йому Євангеліє, а Богородиця 
покрила його омофором. При цьому почувся голос, який на-
казував залишити монастир та йти між людей. У цей час по-
мирає архієпископ Ликії. Зібрані єпископи спочатку не мо-
гли з-поміж себе вибрати архієпископа, та, наставлені Ду-
хом Святим, вони вкінці вибрали св. Миколая. Ставши архі-
єпископом міста Мир і цілої провінції Ликії, св. Миколай був 
близьким до всіх: батьком сиротам, порадником засмуче-
ним, заступником покривджених та великим доброчинцем.

У час переслідування християн імператором Діоклетіа-
ном, св. Миколай був ув’язненим. Але і в темниці він щиро 
проповідував слово Боже  і допомагав ув’язненим. Повна 
свобода для християн прийшла з проголошенням визнання 
християнської віри у 313 р. імператором   Костянтином. Але 
спокій в церкві був порушений виникненням різних наук, не 
згідних з Євангельськими істинами, з  єресю Арія, який на-
вчав про різноістотність Сина Божого з Отцем. Був склика-
ний перший Вселенський Собор в 325 р., на якому св. Мико-
лай, як архієпископ Мира, разом з св. Афанасієм обстоювали 
Євангельську науку.

До кінця свого земного життя св. Миколай віддано пра-
цював у єпархії, наставляючи у вірі свою паству. Коли ж Гос-
подь покликав великого угодника в небесну обитель, то 
його любов і милосердя до людей на землі ще більше зросли. 
Одержавши від Бога «нев’янучий вінок слави» (1 Петр.5,4), 
святитель Миколай «світу всьому подав дорогоцінне милос-
ті миро і невичерпне чудес море». Він і тепер невидимо до-
помагає тим, хто з вірою, безсумнівною надією та любов’ю 
звертаються до нього в молитвах, і благодатно охороняє їх.

Плекаймо пошану до святителя Миколая і звертаймося 
церковним піснеспівом до нього: «Величаємо тебе, святите-
лю отче Миколає, і шануємо святу пам’ять твою, бо ти молиш 
за нас Христа Бога нашого» (Величання). 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки

журналістів України.

«Святий Миколай, 
молися за нас» 

19 грудня малі і дорослі чекають 
дива од великого Чудотворця  

- Мені дуже приємно побувати в своїй рідній 
школі. Хочу подякувати вчителям за хороші уро-
ки життя. Особливо згадую уроки математики. 
Бажаю усім миру, бути справжніми патріотами 
своєї держави, - каже Володимир. 

Вчителька математики, нині директор школи 
Наталя Михайлівна Сидорук розказала присут-
нім, що Володимир Базар був хорошим, старан-
ним учнем, який мріяв бути військовим, але став 
будівельником. Та в часи російської окупації за во-
лею і покликом душі став захисником України. 

З болем в очах Володимир розповідав школя-
рам, що пережив за час, проведений в зоні АТО. 
Він поділився спогадами і своїм прикладом по-
казав, що не тільки словами можна любити свою 
Батьківщину, але й вчинками доводити це.

Багато дітей, спочатку сором’язливо, а потім 
сміливіше, задавали питання, які їх цікавили. Про 
що думає людина, яка йде захищати Вітчизну? 
Якого кольору щастя? Що значить на війні бра-
терство, дружба? Про що найчастіше думається, 
де така тонка лінія між життям і смертю, зрадою 
і самопожертвою? Відповідаючи, Володимир роз-
повідав про своє ставлення до подій на Сході,  про 
те, як важливо і почесно бути на варті незалеж-
ності держави і народу, про своїх бойових побра-
тимів, про справжню чоловічу дружбу…

 Володимир Базар пише чудові вірші, які уже 
друкувала газета «Наш ДЕНЬ» і які ллються патрі-
отичними закликами з його вуст. Учні та вчителі 
із захопленням прослухали поезію воїна, у якій 
звучали слова любові до України. Всі бажали Во-

лодимиру та його побратимам здоров’я, удачі та 
мирного неба над  головою. Володимиру діти за-
співали пісню «Ми за мир», яку виконали Аліна 
Кусень, Юля Коротницька, Катя Зацна, Зоряна Су-
харська, Олена Шевчик. Діти також подарували 
воїну  обереги-сердечка, листи, малюнки, а уче-
ниця 8-Б класу Зоряна Сухарська прочитала вірш 
про захисників незалежності України.

 - Ми пишаємося нашими випускниками, які 
захищають мир та незалежність України, - сказа-
ла на завершення зустрічі директор школи Ната-
ля Михайлівна Сидорук. І побажала Володимиру 
та його побратимам   повернутися додому здоро-
вими і неушкодженими. У свою чергу Володимир 
побажав учням добре вчитися, і тоді Україна ма-
тиме справжніх патріотів, які будуватимуть нове 
життя. І запевнив, що перемога буде за нами, бо 
Україна – єдина!

Такі заходи навчають дітей любити Батьків-
щину, відчувати гордість за наших захисників Ві-
тчизни, допомагають сформувати в учнівської 
молоді почуття патріотизму, загальнолюдських 
цінностей та на прикладі своїх краян перекона-
тися, що «патріот» - це не просто слово, це - муж-
ність, стійкість. Ніхто не хотів виходити із зали 
після теплої та щирої розмови. І ось фото на згад-
ку про зустріч із тим, хто, не шкодуючи свого 
здоров´я і життя, відстоює єдність України.

Лілія ШИМОНОВИЧ,
заступник директора з виховної 

роботи Козівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  № 1.

Зустріч 
у рідній 

школі
Звістка про те, що колишній 

учень нашої школи 
Володимир Базар приїхав у 

відпустку до родини, була для нас 
приємною несподіванкою. Учні та 
педагогічний колектив Козівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  № 1 зустрілися зі своїм 
випускником, а нині військовим 
Тернопільського батальйону 
територіальної оборони №6, який 
дислокується на півдні України. 

***
До Миколая писав лист малий хлопчина, 
А по щоці котилася сльоза. 
Не про забавки в листі мріяла дитина – 
Лиш про одне: щоби закінчилась війна. 
«Угоднику, благаю тебе щиро, – 
Писав хлопчина років десяти, – 
Дай Україні спокою і миру, 
За всі провини нас, святий, прости». 
Горіло Світло і в сусіднім домі, –
Не по роках дорослеє дівча 

«Святий Миколо, дай Вкраїні долю», – 
Просило... Тихо плакала свіча, 
А дівчинка в молитві руки склала, 
Благала Бога, щоб беріг народ, 
Щоб мати гірко плакать перестала
За сином й батьком, що пішов в АТО. 
Війна, яка в країну увірвалась, 
Змінила цінності і прагнення дітей. 
Вкраїнські діти щиро так просили
Про ласку Божу для держави і людей. 

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК. 

Володимир з директором 
школи Наталею Сидорук
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Україна
Шиза косить 

російських комуняк
Кота-гурмана, який заліз на вітри-

ну з морепродуктами в аеропорту Вла-
дивостока, члени партії «Комуністи Пе-
тербурга» прийняли у свої ряди, визна-
вши «борцем з буржуазією», передає 
УНН. За версією пітерських комуністів, 
«рудий і вусатий більшовик» довго був 
змушений дивитися, як «скромно харчу-
ються службовці павільйонів і прибираль-
ники». Тому, побачивши восьминогів, ікру 
і лососину, не витримав і завдав потужно-
го удару по «імперіалістичних креветках». 
За словами секретаря ЦК партії Сергія Ма-
линковича, котові дали ім’я - Василь, на 
честь Чапаєва. Варто нагадати, кумедний 
випадок трапився в аеропорту Владивос-
тока. Кіт застрибнув на прилавок із мо-
репродуктами й поласував ними досхочу, 
поки продавця не було на місці. Як зазна-
чає сайт «PrimaNews», бешкетник наївся 
на 60 тисяч рублів (близько 20 тис. грн.). 
Власниця магазину змушена була вилучи-
ти половину товару, бо те, що кіт не з’їв - із 
задоволенням понадкушував.

Обамі вручили антипремію

Газета «Washington Post» вдру-
ге поспіль присудила президентові 
США Бараку Обамі «премію» за «най-
гірший рік» через його невдачі у вну-
трішніх справах і на міжнародній аре-
ні. «Шостий рік його президентства був, 
безсумнівно, гіршим: на нього навали-
лися всі проблеми, що накопичилися за 
другий термін», - пише видання. І акцен-
тує на зростаюче у суспільстві відчуття 
того, що Обама просто не підходить на по-
саду, на яку його двічі обирали. Рік тому 
«Washington Post» присудила Обамі анало-
гічну «премію», назвавши 2013-ий «втра-
ченим» для американського президента. 

У Грузії за прапор Московії 
пропонують ув’язнювати 

«Клуб реформаторів», очолюва-
ний екс-міністром оборони Грузії Дми-
тром Шашкіним, пропонує ввести за-
борону на використання російського 
триколора та ув’язнювати порушни-
ків цієї заборони на два роки. Як пові-
домляє «Грузія онлайн», ідея викликана 
тим, що на центральних вулицях Тбілі-
сі з’явилися великі рекламні банери ро-
сійської авіакомпанії «Аерофлот» із зо-
браженням прапора цієї «вороже нала-
штованої держави». Крім того, наголо-
шується, що для грузинів Росія не є брат-
ньою країною, оскільки вона окупувала 
20 відсотків території Грузії. А також 75 
відсотків грузинів на загальному плебіс-
циті підтримали західну інтеграцію кра-
їни. І Росія не є головним торговельно-
економічним партнером Грузії. 
Іспанія повертається до часів 

диктатури Франко
Палата депутатів іспанського пар-

ламенту проголосувала за прийнят-
тя «Закону про безпеку». Його має схва-
лити сенат і, швидше за все, зробить це. 
Він нагадує українські «закони 16 січ-
ня», якими Янукович хотів легітимізува-
ти встановлення в країні диктатури. Зо-
крема, нове іспанське законодавство пе-
редбачає за фото або відеозапис дій полі-
ції, мирний опір поліції, захоплення бан-
ку у знак протесту, відсутність дозволу на 

протест, протидію примусовому виселен-
ню, акцію перед парламентом - штраф у 
розмірі від 600 до 30 тисяч євро. За про-
веденння зібрань у громадських місцях 
- штраф 100-600 євро. Офіційно вводить-
ся поліцейський «чорний список» про-
тестуючих активістів і альтернативних 
ЗМІ. Дозволяється вибіркова перевірка 
посвідчень особи. Поліція матиме право 
проводити особисті обшуки. Правозахис-
ники порівнюють новий закон до законо-
давства часів диктатури генерала Фран-
ко. 

ЄС запровадить ліміт 
на пластикові пакети  

Комітет постійних представників 
країн-членів ЄС та Європарламент до-
сягли консенсусу щодо скорочення ви-
користання пластикових пакетів, по-
відомляють «Коментарі». Наразі серед-
ньостатистичний євросоюзівець, за да-
ними Єврокомісії, щорічно використовує 
198 пакетів з пластику. До 2025 року гро-
мадяни країн ЄС повинні використовува-
ти не більше 45 таких пакетів на рік. Най-
менше пакетів використовують за рік 
жителі Австрії - 51 штуку,  Люксембур-
гу та Ірландії - по 20. Найбільше за інших 
європейців купують пластикові пакети, 
а потім їх викидають, болгари, чехи і ру-
муни. Механізмом, який повинен вплину-
ти на звички споживачів, стануть подат-
ки або збори на пакети із пластику, апро-
бованого в Ірландії. 

Фінансова «майстерність»
Нью-йоркський старшокласник за-

робив на біржі 72 мільйони доларів. 
17-річний Мохамед Іслам отримав кошти 
за рахунок торгів акціями, повідомляють 
американські ЗМІ. Що характерно, усю 
біржову діяльність хлопець здійснював 
під час обідніх перерв у школі. За отри-
мані кошти Мохамед купив авто «БМВ» 
останньої моделі й має намір орендува-
ти пентхауз на Манхеттені. Решту коштів 
витратить на нові акції.

Для дівчат-мусульманок 
створили ляльку без обличчя

У Британії надійшла у продаж 
лялька, яка не має рота, носа, очей. 
Іграшка, одягнута у хіджаб, призначаєть-
ся для дівчаток з ортодоксальних мусуль-
манських сімей. Незвичний вид ляль-
ки відповідає правилам ісламу, які забо-
роняють зображення рис обличчя, пише 
«Metro». Безоку, безносу та безроту ляль-
ку звати Румейса, на честь однієї із спо-
движниць пророка Мухаммеда. Іграшку 
вигадала колишня вчителька мусульман-
ської школи Рідвана Б. За її словами, ця 
ідея з’явилася після розмов із батьками 
учениць, стурбованих зовнішнім вигля-
дом ляльок їхніх доньок. «Деякі батьки 
не залишають ляльки біля дітей на ніч, 
бо не дозволяється, щоб у кімнаті були 
присутні якісь очі», - сказала вона.  

Греція продає 20 островів
Зростаючий попит з боку інозем-

них інвесторів, падіння цін та зміни в 
грецькому податковому законодавстві 
зіграли свою роль, і тепер бажаючі мо-
жуть придбати 20 невеликих островів, 
повідомляє «The Wall Street Journal». І 
вже називає кількох щасливих волода-
рів островів. Зокрема, доньку російсько-
го мільярдера 25-річну Катерину Рибо-
ловлєву, яка придбала за 126 мільйонів 
євро острів Скорпіос. Його продала внуч-
ка легендарного грецького судновлас-
ника Аристотеля Онассіса. 45 років тому 
саме тут Аристотель заручився з Жаклін 
Кеннеді. Сусідній острівець Оксіал при-
дбав колишній емір Катару шейх Хамад 
бін Халіфа аль-Тані. Ціна островів - від 2-3 
до 100 млн. євро. І залежить від наявнос-
ті водопроводу, електрики, причалу для 
яхти тощо.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Число «слуг народу» 
може зменшитися  

Мінфін підготував пропозиції щодо 
змін до законодавчих актів, до яких 
пропонується внести зміни до Консти-
туції і скоротити число нардепів із 450 
до 150 осіб, повідомляє УНН. За розра-
хунками відомства, потенційна економія 
складе 424 мільйони гривень. Також Раді 
пропонують скоротити кількість депута-
тів місцевих рад. Після прийняття проекту 
кількісний склад рад, що обиратимуться 
на чергових місцевих виборах 2015 року, 
складатиме: для сільських рад - 6 депута-
тів; для селищних - 8; для міських рад - від 
14 до 50 (залежно від чисельності населен-
ня); для райрад - 15 депутатів. Загальне 
число депутатів місцевих рад зменшить-
ся втричі - з 240 тисяч до близько 80 ти-
сяч осіб і відповідатиме практиці європей-
ського самоврядування.

Ярема невдоволений 
платнею у 6,5 тисячі й хоче 50

Генпрокурор Віталій Ярема розпо-
вів, на яку зарплату розраховує, і коли 
піде зі своєї посади. «Відповідно до за-
кону «Про прокуратуру», генпрокурора 
призначає Рада за поданням президен-
та на п’ять років. «Мій термін перебуван-
ня на посаді генпрокурора закінчується 19 
червня 2019 року. Крапка», - заявив Ярема 
в інтерв’ю «Українській правді». Він розпо-
вів, щоб «зберегти професійне ядро ГПУ… 
законодавчо вдалось забезпечити нор-
мальні зарплати для працівників ГПУ. Про-
курор отримуватиме зарплату 13 тисяч 
гривень і вище». За словами Яреми, підви-
щиться і зарплата генпрокурора - він отри-
муватиме приблизно 50 тисяч гривень. За-
раз платня складає 6,5 тисячі.  

«Мінстець» обійдеться дорого 
Міністерство інформполітики нара-

ховуватиме 20-30 осіб, а бюджет склада-
тиме чотири мільйони гривень. Про це 
повідомив міністр інформполітики Юрій 
Стець. Він підтвердив, що у штатному роз-
кладі будуть заступник міністра та керів-
ник апарату. Міністерство матиме три де-
партаменти. Один займатиметься стратегі-
єю інформаційної політики і безпеки. Дру-
гий - інформаційними загрозами, третій 
- налагодженням внутрішньої комунікації 
між міністерствами. Стець також сподіва-
ється, що Держтелерадіо буде ліквідовано. 

США і РФ обіцяли ввести вій-
ська, якщо Україна не позбу-

деться ядерної зброї
Дмитро Павличко, який 20 років 

тому очолював парламентську Комісію 
з питань закордонних справ, в ексклю-
зивному коментарі УНН розповів, що 
Україна у той час не могла не позбути-
ся ядерної зброї. «Усі, зокрема й США, тис-
нули на Україну і казали що разом з Росі-
єю введуть на нашу територію війська, 
щоб забрати ядерну зброю силою», - зга-
дав Павличко. Він переконаний: найголо-
внішим завданням Ради має бути проголо-
шення референдуму щодо вступу України 
в НАТО. «Заява міністра закордонних справ 
Павла Клімкіна і заступника голови АП Ва-
лерія Чалого, що вступ до НАТО не є на по-
рядку денному - велика помилка політиків 
високого рангу», - зазначив Павличко. За 
його словами, Україна повинна була всту-
пити до НАТО ще 20 років тому: «Але коли 
я, за дорученням екс-президента Леоні-

да Кравчука зустрічався з Генсеком НАТО 
Манфредом Вернером і просив його поча-
ти переговори про вступ України до НАТО, 
він сказав, що це неможливо через нега-
тивну реакцію Росії».   

Доїздилися! 
86 відсотків парку поїздів «Укрза-

лізниці» не придатні для використан-
ня. Про це заявив начальник департа-
менту пасажирських перевезень далекого 
прямування Ігор Бреус, повідомляє «РБК-
Україна». Усі ці потяги відпрацювали по-
над 28 років. За словами Бреуса, через не-
стачу коштів лише близько 500 вагонів пе-
ребувають у нормальному стані й відпові-
дають термінам служби.

«Від поля - до столу» - 
через корупційні побори 

Щорічні корупційні побори з агро-
промислового комплексу і харчової про-
мисловості України складають 3-5 млрд. 
доларів на рік. Тому саме корупція є клю-
човим чинником, що гальмує розвиток га-
лузі, повідомив президент асоціації «Укра-
їнський клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) 
Алекс Ліссітса, інформує УНІАН. «Корупція 
в АПК процвітає на всіх фронтах. За скром-
ними підрахунками УКАБ, якщо взяти весь 
ланцюжок «від поля - до столу», у нас втра-
чається щорічно від трьох до п’яти мільяр-
дів доларів на корупційні внески», - сказав 
експерт. За його словами, за час роботи по-
переднього складу Кабміну жодних зру-
шень у вирішенні цієї проблеми не було. 
«Якщо у березні, після Майдану, був певний 
проміжок часу, коли за реєстрацію догово-
рів оренди не брали хабарів, то зараз все по-
вернулося назад», - наголосив Ліссітса.

«Рада», «Голос України» і «Віче» 
обійшлися бюджету 

у 26 мільйонів 
Державний телеканал «Рада», за-

вданням якого є висвітлення роботи 
парламенту, не зміг надати відео голо-
сування за 16 січня 2014 року. Саме цьо-
го дня провладна більшість Януковича го-
лосувала за «диктаторські» закони. Сергій 
Андрушко у статті на «Українській прав-
ді» пише: «Пояснили, що «Рада» начеб-
то зберігає відзняте відео 14 днів». На-
прикінці жовтня телеканалу разом із га-
зетами «Голос України» і «Віче» на висвіт-
лення роботи парламенту додатково ви-
ділили 3,6 мільйона гривень. Усього цьо-
горіч вони отримали, відповідно до держ-
бюджету, 26 мільйонів. Маючи таке фінан-
сування, телеканал не зберігає відео пле-
нарних засідань, не знімає більшості засі-
дань комітетів і не викладає записи на свій 
сайт чи офіційний вебсайт ВР. Одне з пояс-
нень - окремим депутатам під час обгово-
рень та ухвалення рішень на комітетах за-
важає публічність. За наявності трансля-
ції і збереження відео, лобістські ініціати-
ви деяких «слуг» могли б сильно розчару-
вати виборців. 

Борги для майбутніх поколінь
У 2015 році Кабмін планує запозичи-

ти 170,4 мільярда гривень. Про це йдеть-
ся у проекті держбюджету на наступний 
рік, повідомляє «Економічна правда». 
Із  них внутрішні запозичення - на рівні 
60,141 млрд. гривень. Зовнішні - 110,262 
млрд. При цьому на погашення запози-
чень наступного року уряд заклав суму на 
рівні 122,017 млрд. гривень. У міжнарод-
них фінансових установ - ЄБРР, МБРР, Єв-
ропейський інвестиційний банк - на інвес-
тиційні проекти передбачається залучи-
ти кредити на суму 13,012 млрд. гривень. 
Варто зазначити, Україна підпише договір 
з Європейським інвестиційним банком на 
залучення пільгового кредиту у сумі 200 
млн. євро на 20 років, які будуть скерова-
ні на відбудову Донбасу. Про це в ефірі «5 
каналу» сказав віце-прем’єр міністр Генна-
дій Зубко. «Питання відновлення Донбасу 
- номер один», - сказав чиновник.

Україна Світ
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гніздечко
Сімейне

Містечко дрімало у 
величезних долонях старих 
гір. Зимовими вечорами 
криві вулички виглядали 
романтично-елегійно. Пахли 
морозом і димом, що вився 
подекуди з коминів. Їх 
освітлювали вікна теплих 
осель і простуджені ліхтарі. 

Катя любила подумки повертатись у 
це місто і бродити його вуличками. І до 
рідного села, де жили батьки-пенсіонери 
й де зустріла своє перше кохання, яке 
причастило душу любов’ю і обпалило 
втратою. 

Пізніше доля подарувала їй турботли-
вого, закоханого по самі вуха Марека. Але 
якби не пані Кася…        

На одній із чарівних вуличок древньо-
го містечка Катя винаймала житло у Ка-
зимири, яку всі кликали пані Кася. Хоча 
Кася раніше працювала у магазині перео-
цінених товарів, а пізніше у відділі пром-
товарів, її називали «панею». По матери-
ній лінії Казимира - полячка. Розповіда-
ла, що в її родині були заможні пани. Тому 
й називали її «пані». Не з поваги до ймо-
вірних багатих родичів - просто жартома. 

Квартирантками Кася, як і належить 
«пані», перебирала. Катя господині спо-
добалась. Вона була донькою сільських 
медиків. І також вступила до медучили-
ща. 

- Хлопців - не водити. Додому за північ 
не повертатися, - попередила Кася. 

- Катя ще зі школи зустрічається з 
хлопцем, - заспокоїла Казимиру Катери-
нина матір. - Любчик уже хоче одружува-
тися. Але хай донька хоча б два курси за-
кінчить. І він заочно вчиться. Правознав-
ство вивчає. 

- Ооо! - поважно мовила Кася. Від сер-
ця відлягло: квартирантка не водитиме 
залицяльників. 

Осінніми та зимовими вечорами Кася 
запарювала чай, який називала гарба-
тою, клала у вазочку варення, і запро-
шувала до трапези, а заодно й до розмо-
ви, Катю. Укотре розповідала про покій-
ного чоловіка Сашуню, про те, що їм Бог 
не дав дітей, бо Сашуня рано залишив 
грішний світ. Сумувала за польською ро-

диною, яка навідувалась рідко. А вона у 
Польщі так і не була. Показувала листів-
ки, які їй присилали на свята польські ро-
дичі. І мріяла колись поїхати на мамину 
батьківщину.   

Інколи Кася розкладала карти. Бува-
ло, погляне на пасьянс і спохмурніє. Або 
мовить: «Хм… цікаво...» Катя у картах ні-
чого не тямила, тому не розуміла причи-
ни розчарування чи радості пані Касі. 

- Твій коханий хто: шатен, блондин, 
брюнет? - якось запитала у Каті.                 

- Русявий. 
- Зрозуміло. Зараз поглянемо, що у нас 

тут.
Кася розклала карти. Довго дивилася. 

Розклала вдруге. 
- Хм… нічого не розумію… 
- Що ви там побачили? 
- Нічого… Карти також помиляються.
… Улітку Катя з Любчиком вирішили 

одружитися. Батьки були не проти: донь-
ка на той час уже закінчить другий курс. 

- Пані Касю, скоро познайомлю вас зі 
своїм нареченим. Ми подаємо заяву.   

Щойно Катя вийшла за поріг, Кася ки-
нулася за картами.  

- Ти дивись! Те ж саме! - вигукнула. - А 
то що за один?! Блондин якийсь…

…Любчик з батьком поверталися уве-
чері автівкою з райцентру. Тогорічна вес-
на була пізня. Кінець березня скидався 
на січень. Сніжило, морозило, шлях був 
слизьким. У сусідньому селі з бічної ву-
лиці вилетів на дорогу на санках хлоп-
чак. Чоловік різко вивернув кермо. Ма-
шину занесло і сильно вдарило в дерево. 
До пам’яті Любчик так і не прийшов…

Катя була схожою на тінь. Щоранку 
вплітала у розкішну русяву косу чорну 
стрічку. Одягала темні речі. Батьки відпо-
ювали доньку заспокійливими крапля-
ми. Кася - гарбатою. Дівчина мало не до 
закриття засиджувалася у бібліотеці. Тут 
ніхто нічого не запитує. Не співчуває. Не 

заважає її стражданню…
...У перший день на-

вчання третьокурсни-
цю Катю знову поба-

чили з чорною стріч-
кою у волоссі. Кася, аби дівчина знову не 
сиділа до ночі в бібліотеці, почала діяти 
хитрощами. Нарікала на головний біль, 
тиск і просила Катю що-небудь допомог-
ти. Дівчина відмовити не могла. 

Кася з Катею готували закрутки, ва-
рення, салати… Ще ніколи Кася не мала 
стільки різної всячини.   

- Навіщо вам так багато запасів? - за-
питувала дівчина. 

- Гість приїде. З Польщі. Марек. Пле-
мінник. Сусідів запрошу. А якщо наступ-
ного року буде неврожай? 

…Кася попросила Катю, аби разом 
піти зустрічати Марека. Зателефонував, 
що прилетів до Львова і доїхав на авто-
вокзал. А звідти автобусом добирати-
меться до містечка. 

- Матка Боска, дякую, що дорогу не за-
мело. Катю, як я виглядаю? - запитала пе-
ред виходом з хати. - Марек був давно. Я 
була молодшою. 

Марекові було двадцять три. Хлопець 
був веселун і балакун. Пані Кася роз-
квітла й помолоділа. Щедро пригоща-
ла племінника українськими стравами 
і нахвалювала варення, салати, огірки-
помідори, які готувала разом із Катею. А 
заодно й Катю. 

Оскільки Марек вивчав історію, йому 
було цікаво подивитися на пам’ятки ста-
рого міста, у якому свій слід залишила і 
польська культура. Кася випитала у пле-
мінника, чи має кохану дівчину. Дізна-
вшись, що Марек немає часу на кохан-
ня і здибання, вирішила діяти. У першій 
половині дня метушилася в хаті, води-
ла племінника на екскурсії, у магазини. А 
після полудня, щойно поверталася Катя, 
починала нарікати на тиск, який діймає 
через хвилювання. Звісно, Марек цього 
не чув. І просила Катю показати хлопце-
ві місто. 

Марекові також подобалася Катя, 
тому він з радістю приставав на тітчину 
пропозицію. Польсько-українською мо-
вою Марек розповідав дівчині про свій 
університет, чарівний Краків, де живе, 
про захоплення історією. Зіславшись на 
холод, запрошував Катю на каву. Кася по-
казала, де готують смачний напій. 

Два тижні, які гостював Марек, ми-
нули швидко. Кася з Катею проводжали 

хлопця на автостанцію. Перед тим, як за-
йти в автобус, Марек шепнув Каті на вухо:                        

- Кохам тя…
З виразу Катиного обличчя Кася все 

зрозуміла. Повернувшись додому, роз-
клала карти і задоволено мовила:

- Ага… Це був… Добре, добре… 
Марек надсилав Каті листи. Кася ро-

била вигляд, що нічого не знає. Але час-
то у розмові, наче, між іншим, вставля-
ла польські слова. Пояснювала їхнє зна-
чення й скаржилася, що ще більше су-
мує за польською родиною, за племінни-
ком. Тому якось так виходить. Насправді, 
Кася такою хитрістю вчила Катю поль-
ської мови.  

Одного ранку Катя не вплела у косу 
чорну стрічку. Потім перестала носити 
темний одяг. Чекала Марекових листів. І 
літа… 

…Катя з Мареком побралися через 
три роки після їхньої першої зустрічі. 
Катя перебралася до Кракова. Кася за-
сумувала і стала ще прискіпливішою до 
кандидаток у квартирантки…

…Катя не попередила Касю, що при-
їде. Хай це буде несподіванкою. Батьки, 
щоправда, заперечували, мовляв, годи-
лося б сказати. 

…Ось і вуличка. Минули роки, а вона 
така ж романтично-елегійна із запахом 
морозу і диму. Катя постукала у двері. 

- Матка Боска! - вигукнула Кася. - Ти?.. 
А Марек?.. А діти?..

Кася поспіхом заварювала гарбату, 
ставила купу запитань і встигала свари-
ти квартирантку Люсю, яку підвозить до-
дому безпутній кавалєр на дорогій маши-
ні.    

- Пані Касю, я або Марек приїдемо і за-
беремо вас до Польщі на наступне Різдво. 
Ви нарешті пішли на пенсію. Маєте час. 

Кася щасливо, наче дитина, усміхну-
лася і запитала: 

- А в Польщі справді міста прикраша-
ють так гарно, як на різдвяних листівках? 

- Так... До речі, як ваш тиск? Від хви-
лювання він у вас стрибав. Я ліки привез-
ла.

- Тепер мушу зізнатися у грішках. 
Тиск у мене, як у дівки на виданні. Я вда-
вала хвору, щоб тебе зі стресу витягнути, 
а потім, щоб ви з Мареком… 

Катя розсміялася.
- Тільки Марекові не кажи. А то ще 

розсердиться. Хоча… Я ж йому таку сліч-
ну пані знайшла.

Ольга ЧОРНА.

Коли зустрічаюся з цією тендітною ми-
ловидною жінкою дивуюся, що ніколи не 
бачила її насупленою чи невдоволеною. За-
вжди усміхнена, привітна Люба ніби випро-
мінює навколо себе тихий серпанок. І ніх-
то не бачить сліз, що заливають її обличчя, 
коли тихими вечорами, гортає сторінки гір-
ких спогадів.

Люба була бажаною дитиною у їхній ве-
ликій сім’ї. Проте батьки змушені були від-
дати її до інтернату – їм, простим колгосп-
никам, нелегко було ростити шестеро дітей. 
Дівчинка покірно переступила поріг інтер-
нату - не плакала, не вередувала. Знала: му-
сить бути так, як кажуть батьки. Вони часто 
навідували доньку, на вихідні забирали до-
дому.

В інтернаті вихователям полюбили-
ся Люба - тиха, слухняна дівчинка, котра не 
мала проблем із навчанням, дуже гарно спі-
вала і малювала, тому найбільшим щастям 
для неї були фарби і папір. Тоді Люба мо-
гла дати злет своїй фантазії: малювала своє 
село, церкву з блискучими куполами, інтер-
нат, де навчалася. Але найчастіше у колек-
ції Любиних малюнків з’являлася картина: 
«Тато, мама і я». Звичайно, мама – то вона, 
Люба. А з нею – її сім’я. Вікно їхньої хати пе-
ретинає місячна доріжка, а на столі парує 
святкова вечеря. Мріяла, що так і буде ко-
лись. Хай-но вона виросте.

Закінчивши школу, влаштувалася Люба 
працювати художником. Її картини милу-
вали око тонко підібраною гамою кольорів, 
дивовижними пейзажами. Дівчина дуже ра-
діла, що тепер є у неї власна копійка! Як до-
бре бути молодою, незалежною і закоханою! 
Душа співала від ніжного почуття, що заро-
дилося у ній несподівано, змінило її життя, 
відбивалось райдужними барвами на кар-
тинах!

Батьки, дізнавшись про доньчин вибір, 
категорично заявили: «Василь – не твоя 
доля, доню». А Люба лягала і вставала з його 
ім’ям. Наперекір батькам встала з Василем 
на весільний рушник. Було нелегко. Мета-
лася між двома вогнями: батьки – рідні їй 
люди, і Василь тепер – не чужий. Може, ліп-
ше було б їм жити окремо, - міркувала Люба. 
І невдовзі переїхали вони з чоловіком аж 
в Амурську область. Люба влаштувалася 
на роботу у дитячий садок, Василь – трак-
тористом у колгоспі. Заробляли непогано. 

Мали добрих сусідів. Усе, начебто, як у лю-
дей. І водночас щось не так було у їхньому 
домі. Люба відчувала це кожного разу, коли 
переступала поріг дитсадка, чула веселий 
дитячий щебіт. 

Роки збігали, а лелека обминав їх осе-
лю. Тут, у садку, прикипіла Люба серцем до 
хлопчика-сироти. Порадившись із Василем, 
вирішили всиновити Віталика. Та коли вже 
документи були готові, як сніг на голову, 
об’явилася мати-зозуля. І всі закони стали 
супроти них. Удома, побачивши дитяче лі-
жечко, яке змайстрував чоловік, Люба роз-
ридалася. Чи не вперше вона побачила сльо-
зи і у Василевих очах. Господи, як хотіла вона 
народити, пеленати, леліяти своє дитя! І Бог 
змилосердився: знайшовся у них хлопчик. 

Усе село раділо появі Михайлика. Та 
душа боліла за рідним краєм, за покинути-
ми батьками, яким не терпілося побачи-
ти онука. Коли поверталися на батьківщи-
ну, заворушилося під Любиним серцем дру-
ге дитя. ..

Дівчинка народилася мертвою. Василь 
нікому не дав її похоронити. Сам зробив до-
мовинку, поніс на цвинтар. Мов несамовита, 
ходила потім Люба поміж могилами, обма-
цувала кожен горбик. Але могили донечки 
не знайшла. У розпачі Василь не пам’ятав, де 
поховав тільце. 

Відтоді запив. Як могла, латала Люба сі-
мейне гніздечко. Терпіла приниження, об-
рази. І вже не знала, кого більше жаліла: 
себе чи чоловіка, який протверезівши бла-
гав: «Не покидай мене, Любо, я пропаду без 
тебе».

Невдовзі вона знову народила сина. На-
звала Васильком в честь чоловіка. Хлопчик 
ріс жвавим, веселим. Та коли виповнило-
ся йому п’ять років, раптово захворів. Ліка-
рі запевняли: нічого страшного, минеться. 
Тоді чому з кожним днем блідішим стає си-
нове личко, гаснуть оченята? – гризла себе 
Люба. Вирішила: вона повезе його до інших 
лікарів!

У той вечір, коли лаштувала усе в дорогу, 
Василько попросив борщику. Такого, як ва-
рить мама.   

Підійшла Люба з тарілкою до ліжечка 
і заклякла: білява Василькова голівка не-
зрушно лежала на подушці. Заціпеніла: ще 
ж кілька хвилин тому синочок розмовляв із 
нею, просив їсти…

Її крик розтинав сільську тишу. Верта-
лася до притомності і знову падала у про-
валля… Щоранку бігла на цвинтар, клика-
ла сина. Та у відповідь чула тільки глухе від-
луння власного голосу.

А через два місяці після похорону сина 
не повернувся з роботи Василь. І знову у їх-
ній хаті запалювали свічки, клали траурні 
вінки біля катафалку.

У ті страшні дні поруч із Любою були ро-
дичі, сусіди і просто добрі, співчутливі люди, 
які усіляко підтримували молоду жінку. Не 
давали бути наодинці з горем і колеги із за-
лізничної станції Теребовля, де начальни-
ком Михайло Йосипович Добровольський.

Відволікали її від страшних думок, роз-
раджували - вона потрібна  ще Михайлико-
ві. І жити якось треба. Тут, на люднім перо-
ні, доля звела Любу з Йосипом Мединським. 

Коли той запропонував їй одружитися, за-
вагалася: щось тепле, ніжне навіки вмерло 
у ній, чи потрібно така вона Йосипові? Усе 
відкладала на потім з ним розмову. І врешті 
зважилася: вихлюпнула йому з душі усе. До 
найменшої краплинки. Не приховала нічого. 
Вона відчула, як перейнявся Йосип її бідою, 
як вразила його її щирість.

«Ти потрібна мені, а все решта – дрібни-
ці», - відповів Йосип коротко. І Люба повіри-
ла йому.

Вони хотіли і чекали дитину, хоч лікарі і 
звертали увагу на Любине здоров’я. Пологи 
були важкими. А потім настало дивне полег-
шення у всьому тілі. І темрява. Враз серед 
важкого мороку з’явилося сліпуче сяйво. В 
образі її Василька.

Люба запевняє, що чітко бачила, як він 
махав їй рученятами, не підпускав до себе: 
«Мені тут добре, мамо. А ти – повертайся до 
братика», - сказав.

Коли Люба опритомніла, побачила біля 
себе заплаканого чоловіка і людей в біло-
му. Її клінічна смерть скликала у палату усіх 
медиків відділення. Вона і досі вдячна ліка-
рям - акушер-гінекололу Лесі Іванівні Сти-
ранці, Валентині Артемівні Назарчук, Ган-
ні Степанівні Калінській, які вирвали її з по-
лону смерті. Багато зробила для неї нині по-
кійна Віра Степанівна Яковенко. Не знала 
тоді Люба, що доля і надалі шмагатиме її бо-
лючими батогами, розлучивши назавжди зі 
своїми і чоловіковими батьками та чотирма 
рідними братами, які так рано відійшли у ві-
чність.

27 років попрацювала Люба стрілочни-
цею на станції Теребовля. Нині - на заслуже-
ному відпочинку. Йосип і досі працює заліз-
ничником.

Слідами батьків пішли і сини - Михайло 
і Назар, теж залізничники. Михайло, окрім 
того, майстер спорту України з пауерліф-
тингу. Підростає у Мединських онучок Дми-
трик.

І в радості і в горі підтримує Любу сестра 
Іра із Сущина.

Коли в хаті повага і любов, а роки прожи-
то розумно, чесно і сердечно - більшого щас-
тя жінці не треба - упевнена Люба.

Скоро прийдуть до наших домівок ново-
річні і Різдвяні свята. Люба приготує святко-
ву вечерю, накриє стіл. Стане так тепло і за-
тишно у їхній хаті, як на картинці з її далеко-
го дитинства.

Марія МАЛІЦЬКА.  м. Теребовля.

Сокровенне

Невигадана історія

Далекосхідна
 Муз. Володимира Мацюка                                      сл.. Анни Гетьман

Ой у нас уже ніч, а у вас тільки ранок…                            
Нахилився до віч солов’їний світанок.       
І зозуля кує на калині у лузі.
І роки роздає – що кому по заслузі.

Пр:
Я в дорогу далеку полетіла б лелекою.
Над полями над хатами, аж до свого села.
Я пройшлась би покосами, я би випала росами
Я би сонячним променем все навкруг обняла. 

Пролетіли роки та не можу забути
Говірливі струмки, а навкруг лиш волошки.
І безкрайні поля золотої пшениці.
І стежина в полях, що веде до криниці.

Пр.
І в думках не іду, а біжу я додому…
В яблуневім саду кожна гілка знайома.
На порозі мене зустрічає рідненька,
Наче радість сама, дорога моя ненька.

Пр.
Пригорнуся до неї і вдихну на всі груди
Запах мами й оселі – відчуваю усюди.
Поклонюсь образам в рушниках у світлиці...
Ніч, та ніби не сплю… Ніби це мені
сниться.

Пр. 
А у нас уже ніч, а у вас тільки ранок.
І приснився мені солов’їний світанок!
І сади і поля та стриножені коні…
Рідна земле моя, сивиною у скроні.

Пр.

Думка 

Поштарка  
принесла листа

У чому щастя
Онук моєї се-

стри якось питає: 
«То в чому щастя, 
діду?» 

- А сам ти як га-
даєш?

- У грошах?
- Ні.
- У любові до 

жінки?
- Ні.
- У родині? 
- Ні.
-  У роботі?
- Ні.
- У вірі?
- Ні. 
- У добротво-

ренні?
- Ні. 
- У мистецько-

му занятті?
- Ні.

- У друзях?
- Ні. 
- У розвагах?
- Ні. То, може, в 

боротьбі? За свою 
землю, за свобо-
ду, за рідну мову, за 
віру?

- Ні.
- То в чому ж, 

діду?
- У всьому, що 

ти назвав. Але не 
поокремо.

Мирослав 
ДОЧИНЕЦЬ, 
карпатський 

мудрець,  
який прожив  

104 роки.

Етюд Пані 
КАСЯ

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

На фото Мирослава Коломійчука:  
Тетяна Кізюк, завідуюча ФАПом  
с. Ванжулів Лановецького району

Тут, на люднім 

пероні…

Учора прийшов лист. Від тебе. Це виглядало 

трохи незвично, адже ти міг зателефонувати, при-

слати смску. Ми взагалі розмовляємо по мобільно-

му з тобою щодня. І раптом цей лист. Справжній, у 

конверті, його принесла поштарка. Я навіть спо-

чатку не повірила. А потім почала читати. 

Ти писав, як кохаєш мене. Що я – найкраща се-

ред усіх дівчат. Незвичайна, незрозуміла, але дуже 

близька тобі…
Слова пахли твоїми руками, твоїм волоссям, 

твоєю любов’ю до мене. Їх можна було побачити – 

на папері, акуратно списаному твоїм почерком. Це 

було так дивно і так приємно. Я взяла мобільний, 

щоб зателефонувати тобі і подякувати. Та в остан-

ню мить передумала. Ні, я теж напишу тобі листа. 

Про те, що кохаю тебе. Що ти теж єдиний для мене 

у світі… І крізь грудневу холоднечу я все-одно від-

чуваю твоє тепло…
Можливо, колись наші листи прочитають ону-

ки. І ці гарні слова  через роки зігріють чиєсь серце. 

А от смс, навряд, чи збережуться. Тож пишімо коха-

ним листи…

Оксана ВЕЛИЧКО. 
Борщівський район. 

Зарумя’нила осінь калину,
У червоне намисто вплела,
А зима підморозила днину,
І калина в долоні втекла.
У ці теплі тендітні 

долоні –
  Ближче серця, 

що квітом цвіте,
       І питає у жінки, 

як в долі,
       Чи весна ще 

на землю прийде...



№51 (80)/17 грудня - 23 грудня 2014 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

У двобої з  Дені Вентером, який представляє Південну Африку, 
Усик переміг технічним  нокаутом у 9-му раунді. 

Як заявив перед боєм колишній чемпіон світу за версією WBC 
Віталій Кличко, його підопічний по промоутерській фірмі, Усик 
найближчим часом зможе претендувати на чемпіонський титул од-
нієї з провідних організацій.

- У разі перемоги Олександр зможе вийти на 5-у позицію світо-
вого рейтингу WBO, тому зацікавленість в проведенні чемпіонсько-
го бою зросте, - сказав Кличко. - Можу сказати, що наша мета про-
вести бій за титул чемпіона світу в 2015 році. До цього Усик прове-
де ще 2-3 поєдинки. І один з них обов’язково відбудеться за межа-
ми України.

«Порту»  – «Шахтар» – 1:1
І у другій грі проти «Порту» «Шахтар» втратив 

перемогу на останніх хвилинах.
Склад у гостей був оптимальним, але деякі ви-

конавці не знайшли достатньої мотивації задля 
гри на високих швидкостях. Саме тому до перерви 
роботи в Андрія П’ятова було достатньо.

Натомість, гості лише раз були близькі до 
взяття чужих воріт, однак Олександр Гладкий з 
кількох метрів не влучив по м’ячу.

Проте збільшення швидкостей на старті дру-
гої половини зустрічі принесли користь «Шахта-
рю», і черговий навіс Бернарда з кутового дозво-
лив Тарасові Степаненку перестрибнути опонен-
та та пробити під самісіньку поперечину – 0:1. У 
подальшому «гірники» при переході на чужу по-
ловину поля виглядали краще, ніж спроби «Пор-
ту» пробитись через центр у володіння П’ятова. 
Проте господарям допомогли заміни суперника, 
які аж ніяк не посилили гру українського колек-
тиву. Тому ближче до фінального свистка порту-
гальці зуміли відігратись. Серед винних у цьому 
моменті – Ярослав Ракіцький та Фернандо, який 
лише 2-ма хвилинами раніше вийшов на поле. 

 «Порту» у підсумку набрав 14 очок, другим за-
лишився «Шахтар» - 9 балів. Інший матч заключ-
ного туру у групі «H» вирішував, хто продовжить 
боротьбу у Лізі Європи УЄФА. Зрештою, цією ко-
мандою став «Атлетік», який здобув перемогу над 
«БАТЕ» – 2:0. 

«Дніпро» – «Сент-Етьєн»  - 1:0

Якщо «Динамо» достроково пробилось до на-
ступного раунду, а «Металіст» втратив такі шан-
си, то дніпропетровці досягли мети в останній грі.

Господарі, які традиційно для нинішнього се-
зону приймали чергового суперника у Києві, по-
винні були перемагати. Перший тайм не поті-
шив нечисленних уболівальників – гра дуже рід-
ко загострювалась. Проте згодом тиск на воро-
та «Сент-Етьєна» збільшився. Черговий штраф-
ний у виконанні Руслана Ротаня призвів до того, 
що м’яч потрапив у штангу, а невпевнених захис-
ників Артем Федецький практично обікрав – 1:0.  
Після цього дніпропетровців наче прорвало на 
постійні гольові нагоди. І хоча суперник також 
міг забивати, господарі тричі неймовірним чи-

ном пробачали французів. Нервовий ендшпіль не 
позбавив український клуб перемоги і жаданого 
другого місця у квартеті.

Інший матч групи F: «Карабах» Азербайджан 
– «Інтер» Мілан, Італія – 0:0. Становище команд: 
«Інтер» - 12 очок; «Дніпро» - 7; «Карабах» - 6; 
«Сент-Етьєн» - 5.
«Стяуа» Бухарест – «Динамо» – 0:2

Мабуть, більше мотивації у грі мали господарі. 
Румуни у разі перемоги претендували б на вихід 
до наступної стадії, хоча тут не все залежало від 
них. «Динамо» могло за певних умов не втрима-
ти першу сходинку у групі, що, звичайно, не вхо-
дило у плани Сергія Реброва. Тому сильно експе-
риментувати зі складом наш наставник не став.  
Перший небезпечний момент змарнував Артем 
Кравець. Згодом у першому таймі випала серйоз-
на перевірка і для Олександра Шовковського, але 
він двічі демонстрував надійність після потужних 
ударів зі штрафного майданчика.

Не поспішали брати ініціативу у свої руки ди-
намівці і після відпочинку, ніби знаючи, що свого 
моменту дочекаються. «Стяуа» змушена була ри-
зикувати, а вихід на заміну Сергія Сидорчука до-
дав гостям різноманітності, і один з пасів цього 
футболіста дозволив Андрієві Ярмоленку відкри-
ти рахунок, хоча арбітри і не помітили його пере-
бування за спинами захисників. У справедливос-
ті вже 5-ї перемоги у 6-ти турах можна було пере-
конатись на останніх хвилинах – тоді гості прове-
ли чимало контратак, і остання з них, організова-
на Ярмоленком, поставила крапку у цій зустрічі.

Інший матч групи J: «Ріо Аве» Португалія – 
«Ольборг» Данія – 2:0

Становище команд: «Динамо» - 15 очок; «Оль-
борг» - 9; «Стяуа» - 7; «Ріо Аве» - 4.

«Металіст» – «Локерен»  – 0:1
Уникнути очкового антирекорду на груповій 

стадії Ліги Європи УЄФА «Металісту» не вдалось, 
і він став лише другим колективом в історії тур-
ніру, який програв усі поєдинки. Шанси хоча б на 
нічию, а то й перемогу, підвищувались, оскільки 
«Локерен» також був позбавлений турнірної мо-
тивації. З іншого боку, Ігор Рахаєв заздалегідь від-
правив у відпустку усіх легіонерів, випустивши на 
поле «Арени Львів» лише українців. У тому числі, 
зовсім «необстріляних»: Артема Радченка, Юрія 
Ткачука, Олександра Османа. Лише молодь без 
досвіду перебувала і на лаві запасних господарів. 

До перерви більше атакували бельгійці і зумі-
ли відкрити рахунок. 

Після перерви харків’яни, як мінімум, не по-
ступались супернику, здійснивши чимало гідних 
спроб відігратись. «Локерен» лише раз впритул 
наблизився до другого взяття воріт - після куто-
вого господарів підстрахувала поперечина. Тож 
«Металіст» черговий похід в Європу завершив 
безславно.

Інший матч групи L: «Легія» Варшава, Польща 
– «Трабзонспор» Туреччина – 2:0. Становище ко-
манд: «Легія» - 15 очок; «Трабзонспор» та «Локе-
рен» - по 10 (за особистими зустрічами вище ту-
рецький клуб); «Металіст» - 0.

Єврокубки
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА та 1/16 фіналу Ліги Європи 

УЄФА.
Чемпіон України донецький «Шахтар»  у найпрестижнішому клубному турнірі континен-

ту на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з німецькою«Баварією». У Львові 17 лютого відбудеть-
ся перша зустріч цих команд, а 11 березня у Мюнхені суперники остаточно з’ясують пере-
можця.

У Лізі Європи УЄФА визначено пари 1/16 фіналу. Тут від України продовжують боротьбу 
дві команди. Київське «Динамо» посперечається у наступному раунді з французьким «Ген-
гамом». Ще один вітчизняний клуб - дніпропетровський «Дніпро»  двічі зіграє з грецьким 
«Олімпіакосом». Ігри в обох парах відбудуться 19 та 26 лютого. Підопічні Мирона Маркеви-
ча спочатку виступлять у статусі господарів, а кияни відкриють 2015 рік у гостях.

Тим часом, варто згадати, як українські клуби завершили останні матчі у груповому тур-
нірі Єврокубків.

 Фірмовий 
нокаут 
від українця

Олександр
 Усик захистив 
титул інтеркон-
тинентально-
го чемпіона за 
версією WBO у 
важкій вазі.

Турнір пам’яті 
Василя Дем’яного

Відбулися змагання у спор-
тивному залі Тернопільсько-
го національного педагогічно-
го університету ім. В. Гнатюка. 
Участь у них взяли понад 250 
спортсменів.

 Міжнародний турнір 
з греко-римської бороть-
би пам’яті Василя Дем’яного 
для Тернопільщини став тра-
диційним, його проводять 
чотирнадцятий рік поспіль. 
За словами директора Ко-
мунального закладу «Тер-
нопільська дитяча-юнацька 
спортивна школа з греко-
римської боротьби», заслу-
женого тренера України Ан-
дрія Телебана, ці змагання є 
одним із етапів підготовки 
до чемпіонату України.

Вихованці тренера, які 
представляли на турнірі честь 
Тернополя, виступили успіш-
но. Так у своїх вагових кате-
горіях перші місця посіли Пе-
тро Матлах, Олександр Питель 
та Степан Жмурко. Друге міс-
це виборов Олег Дикий. Третє 
місце у своїх вагових категорі-
ях зайняли Дмитро Мазурчак, 
Володимир Войтович, Дмитро 
Вівчарик, Олександр Хрулен-
ко, Алекс Паласюк. 

Тернопільські 
борці — призери 

кубка України
У Києві завершився ку-

бок України серед дорослих з 
греко-римської боротьби.

У ваговій категорії до 71 
кг друге місце посів студент 
ТНЕУ Олександр Новачок. Во-
лодарем бронзового кубку 
у ваговій категорії до 59 кг 
став також наш земляк Василь 
Мончак. Ще одне третє місце у 
ваговій категорії до 85 кг за-
воював працівник КЗ “ДЮСШ з 
греко-римської боротьби” Во-
лодимир Лучанко.

Валентина Семеренко зно-
ву повернула собі третє місце у 
загальному заліку Кубку світу з 
біатлону серед жінок.

Після гонки переслідування  
у Хохфільцені українка залиши-
ла позаду Тіріл Екхоф, яка не 
стартувала.

Окрім того, Валя знову ско-
ротила відставання від Дар’ї 
Домрачевої.

Продовжує підніматися і 
Юлія Джима, яка після успіш-
ного етапу в Австрії вже займає 
19-е місце.

13 грудня  відбулися і пер-
ші у цьому сезоні естафети на 
Кубку світу з біатлону. На жаль, 
українські біатлоністи розчару-
вали  своїми результатами.

Незважаючи на невдалий 
виступ чоловічої четвірки, тер-
нополянин Дмитро Підручний 
залишив тільки найкращі спо-
гади - він єдиний з українців 
хто показав чисту стрільбу.

Саме це, а також висока 
швидкість на трасі дозволила 
йому на рівних боротись з ви-
знаними лідерами світового бі-
атлону.

Українські 
біатлоністи 

на Кубку Світу

Українець підтверджує клас
Український гімнаст Олег Верняєв виграв зо-

лоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної 
гімнастики в Глазго (Шотландія).

Верняєв посів перше місце в чотирьох впра-
вах з шести (на перекладині і кільцях він став 
третім) і в сумі показав кращий результат - 
91,598 балів. Друге місце посів представник Япо-

нії Юсуке Танака - 89,865 бала, а третім став гім-
наст зі США Джон Орозко, в активі якого 86,865 
бала. 

Відзначимо, що тиждень тому Верняєв ви-
грав етап Кубка світу в Штутгарті, показавши 
там результат 91,731, а до цього тріумфував на 
турнірі в Барселоні. 
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Для більшості 
українців Болгарія 
асоціюється з 

морем. Її курорти вже 
давно стали улюбленим 
місцем відпочинку для 
наших туристів. Дешево 
й сердито. Але тамтешні 
пляжі – це аж ніяк не все, 
чим може бути цікава для 
гостей країна. 

Набагато рідше українці приїз-
дять у столицю Болгарії – Софію. А 
між тим, саме там можна побачити 
один із найгарніших пам’ятників 
Тарасові Шевченку, випити кави у 
місці, де любили бувати Леся Укра-
їнка й Михайло Драгоманов. Від-
відати площу, на якій стоять одра-
зу чотири храми різних віроспові-
дань – навряд чи у світі є ще одне 
таке місце. У холодний вечір можна 
погрітися біля термальних джерел 
і, звичайно ж, скуштувати найкра-
щі страви болгарської кухні, відчув-
ши себе Гулівером у країні велетнів.

У метро – стародавні міста
Софія заснована більше 7 тисяч років тому. Спуск 

у столичне метро – це спуск у лабіринти часу. У підзем-
них переходах за склом можна оглянути руїни римського 
міста, спадкоємця ще давнішого фракійського поселення 
Сердіка, що стояло на місці нинішньої столиці Болгарії.

Блукаючи Софією, натрапиш на численні храми, які 
нікому й на думку не спало руйнувати навіть у часи “бу-
дівництва світлого майбутнього”. Без сумніву, найвелич-
нішим у місті є собор Александра Невского, збудований 
на пам’ять про всіх загиблих у російсько-турецькій війні. 
Собор є другим за величиною на балканському півостро-
ві, після собору в Белграді, і вміщує понад 5 тисяч осіб.

Є в Софії місце, яке називають площею Толерантнос-
ті. На ній розміщені католицький костел, православна 
церква, іудейська синагога та мусульманська мечеть, які 
мирно співіснують у самому центрі міста.

Сталінські забудови і ЄС  
Але все ж таки, не дивлячись на те, що в Софії збе-

реглося багато свідчень її давньої історії, з часом місто 
дещо втратило колишню велич. Болгарія розвивалася 
соціалістичним шляхом аж до кінця 1989 року, коли ви-
йшла з-під впливу СРСР. Вишукані храми й невеликі ко-
теджі, які вціліли під час Другої світової війни, обступи-
ли сталінські забудови. Сьогодні багато житлових будин-
ків потребують реставрації. Самі ж болгари жартують, 
що у вітряний день ходити під балконами лячно – ди-

вись, от-от відірветься штукатурка. 
Велика кількість обдертих фасадів 

пояснюється просто: разом із кварти-
рою у Болгарії купують і частину сходів, 
коридору й зовнішніх стін. Доглядати це, 
відповідно, має вже не держава, а новий 
власник. Люди, проте, не поспішають ви-
трачати свої кошти на ремонт. Квадрат-
ний метр житла у Софії сьогодні коштує 
щонайменше 800 євро. Сама ж країна 
– одна з найбідніших у Євросоюзі й має 
безліч проблем, схожих на наші. 

Для туристів у цьому теж є певні плю-
си. Наприклад, ціни. Тут гість може до-
зволити собі куди більше, ніж багато де 
в Європі. 

Загалом після вступу в ЄС у 2007 році 
в Болгарії зросли соціальні стандарти. 
Мінімальна зарплата в країні сьогодні 
становить 340 левів – близько 170 євро. 

На запитання про те, що змінилося 
найбільше, болгари з властивим їм гумо-
ром відповідають: стали менше красти. 
Корупція є, але в менших масштабах, фі-
нансові потоки контролює європейська 
спільнота. Водночас ставлення до зако-

нів у Болгарії й досі багато в чому ілюструє вислів – “по-
болгарено”. Тобто зробити все так, щоб можна було його 
обійти. 

“Циганське питання”
Болгарія – країна невелика, тут мешкає близько 6,5 

мільйонів людей. Багато мешканців повиїжджали, зокре-
ма в Західну Європу – на роботу. 

Нині в Болгарії живуть представники різних етносів і 
національностей. Проте якщо одні мирно співіснують на 
одній території, то з іншими періодично спалахують кон-
флікти. Це стосується, зокрема, ромів. Так зване “циган-
ське питання” є майже в кожній балканській країні, і Бол-
гарія – не виняток. 

Формально роми мають такі ж самі можливості, як і 
інші громадяни країни. Разом з тим, велика кількість із 
них користуються соціальною допомогою як малозабез-
печені й живуть за рахунок виплат від держави. 

Напіврозвалені хати із захаращеними подвір’ями, у 
яких нерідко мешкають такі сім’ї, можна зустріти навіть 
поблизу центру Софії. Промовиста деталь, яка привертає 
увагу туристів, – супутникова антена, прилаштована на 
дірявому даху.

Майдан згуртував 
українців і в Софії

Українців у Болгарії лише офіційно – близько 3 тисяч. 
Вони “розпорошені” по різних містах, одна з найбільших 
общин – у столиці. Зустрічаються разом, щоб відзначити 

пам’ятні дати, а тепер також допомагають 
бійцям АТО на Сході. 

Олена Коцева, голова Союзу україн-
ських організацій у Болгарії “Мати Укра-
їна” , розповідає, що після Майдану гро-
мада згуртувалася. Проте, каже вона, по-
яснити болгарам, чому люди в Києві ви-
йшли на протести, було дуже складно.

– Коли почався Майдан, вся Європа, 
і в тому числі Болгарія, мовчала.  Вони 
не розуміли, чому піднявся Київ. Ми, 
кілька людей, щодня виступали тут 
на місцевих телеканалах. Мені ма-
ленька онука вже навіть казала: ба-
бусю, коли ти знову прийдеш до на-
шого телевізора? Я працювала пере-
кладачем, поширювала різні статті 
з України. У Софійському універси-
теті Кирила і Мефодія є кафедра 
української мови, то допомагали 
студенти. Коли переклали ті дра-
конівські закони Януковича, то 
люди тут взялися за голову, і по-

чали підтримувати. Зараз багато болгар чита-
ють про події в Україні, і в нас вже великі групи прихиль-
ників. Але поки Україна не почне називати події в держа-
ві справжніми іменами, що це загарбницька війна з боку 
Росії, не буде розуміння. Політика Кремля тут доволі від-
чутна. Чимало ЗМІ контролюють росіяни, по всій Бол-
гарії доступне російське телебачення. А коли кілька ро-
ків тому ми спробували долучити до кабельних програм 
українські телеканали, скрізь захотіли грошей.

Болгарський Кобзар для АТО 
Сьогодні у Болгарії продають “Кобзар” Тараса Шев-

ченка, аби на виручені кошти допомогти бійцям в АТО. 
Презентація збірки, виданої цього року українською і 
болгарською мовами, відбулась у Софії в приміщенні 
Академії наук на початку грудня. За словами Олени Ко-
цевої, наклад невеличкий – всього 400 примірників. Ко-
жен продають по 10 євро. Усі гроші планують передати 
на допомогу українським військовослужбовцям.

Є в українців у Софії “свої” місця, де вони найчастіше 
збираються. Одне з них – пам’ятник Тарасові Шевченку, 
на якому Кобзар зображений молодим. Діаспора не по-
жалкувала грошей та часу на довгі переговори з владою, 
і скульптуру розмістили на одній з центральних вулиць 
міста.

Неодноразово бувала в Софії Леся Українка, гостю-
вала місяцями, допомагала дядькові – Михайлові Драго-
манову – упорядкувати бібліотеку. Відомий український 
вчений приїхав сюди 1889-го на запрошення уряду Бол-
гарії та очолив в університеті кафедру всесвітньої історії. 

У той час наукове товариство, творчі люди збиралися 
в одному з будинків у центрі Софії. У листах Лесі Україн-
ки можна знайти спогади про ті вечори. “Коли збирають-
ся наші, то говорять десятьма мовами одночасно”, – пи-
сала вона.

Сьогодні на цьому місці – популярна болгарська 
кав’ярня. А от будинок, у якому жив Михайло Драгома-
нов, не вцілів до наших днів. Однак на фасаді сусідньої 
споруди є пам’ятна табличка, яка нагадує, що тут жив ві-
домий українець.

Похований він на місцевому кладовищі в Софії. Під 
зливою з градом студенти несли позолочену олов’яну 
труну 54-річного Драгоманова, вкриту квітами. Михай-
ло Петрович заповідав, щоб його не відспівував “небри-
тий московський піп”, тому поховали його за протестант-
ським обрядом.

Поруч з ним розташована могила ще одного відомо-
го українця – уродженця Тернопільської області Михай-
ла Паращука. Скульптор із села Варваринці був відомий у 
Болгарії і навіть заснував там мистецьку школу.

Незвичайна столиця
Жителі Софії люблять своє місто і на загал справля-

ють враження спокійних і життєрадісних. Чого варту-
ють лише місцеві страви – такою смачною кухнею може 
похвалитися далеко не кожна країна. Вражають і розмі-
ри смаколиків. Півкілограмова порція салату в рестора-
ні – звична справа. 

Своєрідна візитівка Болгарії – червоний перець і 
троянда. Сувеніри й вироби з них, а ще місцевий рахат-
лукум, і везуть найчастіше туристи додому.

Можливо, не всі мандрівники побачать у столиці Бол-
гарії те, на що сподівалися. У місті з такою символічною 
назвою уява малює дивні сюжети, які, проте, не завжди 
справджуються. Софія не схожа на Львів, Краків, Варша-
ву, Прагу. Вона сповільнена і заглиблена в себе. Мабуть, 
головна привабливість цього міста – його багатогран-
ність і справжність. А тому сюди хочеться повернутися.

Антоніна БРИК.

місто храмів, термальних 
джерел і… українців

Софiя: 
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 Чебуреки “Клас”
Потрібно: для тіста - 3 скл борошна, 

3 ст. л. олії, 3 ст. л. горілки, 1 ч. л цукру, 1,5 
скл. окропу, щіпка солі. Фарш: 50 г м’яса, 
100-150 г сала, 300 г цибулі, часник, вода, 
сіль, перець.

Приготування: у борошно влити олію, 
горілку, сіль, цукор, окріп. Замісити круте 
тісто і залишити на 30 хв. Для фаршу пере-
молоти м’ясо і сало, посолити, поперчити, 
порізати цибулю, додати воду і вимішати. 
Розкачати тісто тоненько, покласти фарш, 
защипати краї і жарити в олії.  

Чебуреки на пиві
Потрібно: 0,5 л пива, 25 г дріжджів, 1 

ст. л олії, 1 ч. л солі, 1 ч. л цукру.
Приготування: з’єднати всі інгредієн-

ти. Додати борошна стільки, щоб було тіс-
то, як на вареники. Приготувати фарш за 
улюбленим рецептом. Тісто розкачувати 
тонко, зробити чебуреки і дати їм постоя-
ти 20-30 хв. Тоді смажити на олії. Виходять 
смачні, хрусткі чебуреки. 

Сирні чебуреки
Потрібно: 500 

г вогкуватого до-
машнього сиру, 2 
яйця, 1 ч. л соди 
погашеної, 1 ст. л. 
горілки.

Приготуван-
ня: з’єднати всі ін-
гредієнти. Додати 

борошна, скільки вбере тісто, щоб досягти 
консистенції, як на вареники. Коли розка-
чувати, знизу притрушувати мукою. Роз-
качувати десь до 0,5 см, вирізати блюдцем.

Для начинки можна взяти  м’ясний 
фарш з цибулькою та приправами (фарш 
сирий), тоді вони дуже соковиті. Смажити 
на маленькому вогні.

Коли зняти зі сковорідки, то можна від-
разу скласти в каструлю і накрити криш-
кою, щоб зм’якли.

Чебуреки з лаваша 
з гарбузовою начинкою

Потрібно: 2 паляниці тонкого лаваша, 
500 г м’якоті гарбуза, 2 цибулини, 1 зубчик 
часнику, спеції за смаком.

Приготування: м’якоть гарбуза потер-
ти на тертці. Цибулю і часник подрібнити. 
У невеликій кількості олії обсмажити ци-
булю, додати м’якоть гарбуза, довести до 
готовності, посолити, поперчити, додати 
подрібнений часник і зняти з вогню. З ла-
ваша за допомогою тарілки вирізати паля-
ниці, викласти на них начинку. Краї паля-
ниць змастити водою і склеїти. Обсмажи-
ти “чебуреки” у невеликій кількості олії до 
утворення золотистої скоринки з обох бо-
ків. Подавати гарячими, прикрасивши зе-
ленню петрушки. За бажанням у начинку 

можна додати варене куряче м’ясо або сма-
жені гриби і тертий твердий сир.

Узбецькі паляниці
Потрібно: 1,2 кг борошна, 2 ч. л. солі, 3 

ч. л. цукру, 4 ч. л. сухих дріжджів, 8 ст. л. олії, 
800 мл води, 1 жовток для змащування, на-
сіння кунжуту, льону, коріандру.

Приготування: борошно просіяти в 
миску, додати сіль, цукор, дріжджі, виміша-
ти. Підливаючи теплу воду, замісити тісто. 
В кінці замісу додати олію. Тісто вимішува-
ти 10 хв. в комбайні чи вручну в мисці. По-
тім домісити на дошці. Залишити в мисці 
на годину, щоб підійшло. Прикрити руш-
ником.

Тісто розділити на 10 частин, з кожної 
частини сформувати кулю, а потім паляни-
цю. Залишити на 30 хв. Усередині кожну 
паляницю поштрикати пальцями (або мо-
лотком для м’яса). Жовток вимішати 1:1 з 
водою. Змастити жовтком паляниці. Поси-
пати насінням. Випікати в духовці протя-
гом 10 хвилин при температурі 250 гра-
дусів. Викласти на кухонний рушник чи 
дерев’яну дошку. Охолодити.

Незвичайні біляші
Потрібно: 1 скл. теплої води, 0,5 ст. л. 

сухих дріжджів, 1 яйце, 1 ст. л. олії, сіль, пе-
рець, щіпка цукру, дрібно накришена цибу-
линка, борошно - скільки візьме. 

Приготування: змішати воду й дріж-
джі. В мисці злегка збити яйце з олією, до-
дати сіль, цукор, перець, цибулинку. Дода-
ти розведені дріжджі, борошно і  замісити 
тісто. Залишити на півгодини, щоб підня-
лося, і зліпити пиріжки. Обсмажувати на 
олії. За начинку - картопля, капуста, м’ясо, 
яйця варені і т. д.

Пиріжки виходять дуже смачними, пух-
кенькими, м’якими і дійсно мають смак, як 
у біляша.

Плюшки з цибулею та маком
Потрібно: 

600 г борош-
на, 10 г сухих 
дріжджів, 1,5 
ст. л. цукру, 1 
ст. л. солі, 1 ст. 
л. вершкового 
масла, 370 мл. 
води, 2 ст. л. маку, 1 велика цибулина, 1 ч. л. 
цукру, 1 ч. л. солі, 1 ст. л. олії, щіпка чорно-
го перцю + 1 жовток з 1 ст. л. води для зма-
щування.

Приготування:  дріжджі розвести в те-
плій воді з цукром та поставити настоюва-
тись 10 хв. Потрохи просіювати борошно, 
замісити тісто, в кінці додати масло та сіль. 
Все ретельно вимішувати протягом 8-10 
хв. Тісто виходить м’яким та еластичним. 
Тісто викласти у посудину, накрити харчо-
вою плівкою та залишити на 1,5 год., щоб 

підійшло. Обсмажити на сухій сковорідці 
мак. Нарізати цибулину півкільцями і по-
сипати цукром. Тісто розділити на 15 час-
тин, сформувати кульки і поставити ще на 
15 хв. підростати. Кожну кульку сформува-
ти в плюшку, стаканчиком посередині зро-
бити заглиблення та проколоти декілька 
разів вилкою. Якщо цибуля пустила сік, то 
обережно його злити, додати олію, сіль та 
перець, перемішати. Жовток розвести з во-
дою та змасти верх булочок. У центр кож-
ної плюшки викласти цибулю, зверху по-
сипати маком. Випікати булочки в розігрі-
тій до 220 градусів духовці 13-15 хв.

Швидкі хачапурі
Потрібно: 250 

мл теплого моло-
ка, 1 ч. л. цукру, 
сіль, 25 г дріж-
джів, 100 г масла 
(або маргарину), 
0,5 ст. л. олії, бо-

рошно - скільки візьме. Начинка: 100-150 г 
бринзи (можна менше, якщо дуже солона), 
150-200 г твердого сиру, 1 яйце, зелень.

Приготування: молоко, цукор та дріж-
джі розмішати. Додати масло, олію і бо-
рошно. Замісити тісто, щоб було еластичне 
і його можна було розкачати.

Бринзу і сир терти на крупній терт-
ці, додати 1 сире яйце і дрібно нарізану 
зелень(петрушка, кріп). Все гарно перемі-
шати і - начинка готова. На розкатане тіс-
то (не тонко) викласти начинку і збирати 
його на середині в “торбочку”,  защипнути 
і виходить один великий пиріжок. Тепер 
знову розкачати його вже з начинкою, обе-
режно, щоб не прорвалося. Потім різати  на 
смужки і на трикутнички (начинку буде 
видно). Смажити невеликі хачапурі на олії.

Сирний пиріг 
або фальшиве хачапурі

Потрібно: 150 г сиру, 150 г масла або 
маргарину  (можна замінити 90 г олії), 
1,5скл. борошна, сіль. Начинка: 2 яйця, 300 
г домашнього сиру, 150 г твердого сиру, 0,5 
скл. молока або сметани, великий пучок 
зелені, 2 зубчики часнику, сіль,перець – за 
смаком.

Приготування: з сиру, масла, борошна, 
солі замісити м’яке тісто. Розподілити його 
по формі діаметром 24, зробивши бортики. 
Для начинки сир розім’яти, твердий потер-
ти, додати яйця (два білки і жовток), сме-
тану чи молоко, видавити часничок, порі-
зати зелень, приправити. Все добре вимі-
шати та виложити у форму на тісто, змас-
тити яйцем. Випікати близько 45 хв. Най-
більше смакує теплим. 

Хачапурі з лаваша
Потрібно: 1 вірменський (тонкий) ла-

ваш, 2 яйця, 400 г сметани, 200 мл моло-
ка, 400 г домашнього сиру, 400 г твердого 
сиру, 50 г вершкового масла, сіль, перець, 
зелень.  

Приготування: нарізати лаваш по 
межах тієї форми, в якій будете випікати 
хачапурі. Обрізки не викидати, а складати 
в середину пирога, формуючи з них начеб-
то цілий шар. У миску вбити яйця, перемі-
шати виделкою. Додати сметану, молоко, 

посолити, поперчити й перемішати до од-
норідності.

У приготовленій формі розтопити 
вершкове масло. Занурити шматок лаваша 
в молочно-яєчну суміш і покласти у фор-
му. Перший шар посипати тертим на дріб-
ній тертці твердим сиром. Наступний лист 
занурити, покласти зверху і викласти  до-
машній сир, перебираючи його пальцями, 
щоб не було великих грудок. Посипати по-
різаною зеленню. Далі чергувати шари, 
поки не закінчаться. Останній (верхній) 
повинен бути з сиром. Поставити в розігрі-
ту до 180 градусів духовку і випікати до зо-
лотистої скоринки.

Лаваш з начинкою до юшки
Потрібно: 250 г вірменського лаваша
Начинка: 4 варених яйця, 50-70 г твер-

дого сиру, 1 зубчик часнику, 2 ст. л. майоне-
зу. Для кляру: 2 яйця, щіпка солі та перцю.

Приготування: варені яйця нарізати 
кубиками, твердий сир натерти на тертці. 
Видавити часник, заправити все майоне-
зом та при бажанні посолити. Лаваш розрі-
зати на частинки, викласти зверху начин-
ку та скрутити (як млинці з начинкою).  В 
окремій посудині вилкою збити яйця, вмо-
чити наповнені лаваші з обох сторін та об-
смажити на олії.

Піта (східний хлібець)
Потрібно: бо-

рошно - 450 г, сві-
жі дріжджі - 25 г, 
тепле молоко - 300 
мл, оливкова олія - 
1 ст. л., сіль - 1 ч. л.

Приготуван-
ня: піта – це до-
машній хліб, який 
готують мешканці 
східних країн. Та-
кож це чудова основа для закусок. Отож, 
дріжджі розчинити у молоці, додати бо-
рошно, сіль, олію. Замісити еластичне тіс-
то. Накрити рушником і поставити у те-
пле місце приблизно на 2 год. Духовку ра-
зом з порожнім деко прогріти до темпера-
тури 250 °С. Коли тісто підніметься, вимі-
сити його ще раз і розділити на 8 кульок, 
накрити і дати їм відпочити 10 хв. Розката-
ти кульки у тонкі коржі. Випікати близько 
8 хв. Готову піту охолодити під рушником. 
За бажанням, у тісто для піти можна дода-
ти сухі трави.

Морквяні панкейки 
(американські оладки)

Потрібно: кефір - 150 мл, борошно ві-
всяне (можна змолоти вівсянку на каво-
молці) - 250 г, яйце куряче - 1 шт, сода - 3 г,  
морква (середня) - 1 шт.

Приготування: добре збити яйце. По-
терти моркву на дрібній тертці, додати 
до яйця. Підігріти кефір і додати в “тіс-
то”, гарненько перемішати. Перемелену 
вівсянку чи вівсяне борошно додати в цю 
масу разом з дрібкою соди. Гарненько пе-
ремішати. Повинна вийти густувата маса. 
Випікати на сухій розігрітій сковороді. 
При такій кількості виходить 9 панкейків. 
Можна їсти з йогуртом натуральним або 
з медом.

вибираємо 
до смаку і до душі

Чебуреки, хачапурі, лаваші

Свіженька домашня випічка потішить і дітей, і дорослих. 
Тож не спішіть купувати у різних сумнівних продуктових кі-
осках, на ринку, приготовлені, хтозна, у яких умовах, на пе-
ресмаженій кільканадцять разів олії чебуреки, біляші чи 
хачапурі. Скористайтеся ліпше простими і водночас оригі-
нальними рецептами від «Нашого ДНЯ». 
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Відповіді

Продаю
Продається, або обмін трикімнатна квар-

тира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м., 
кімнати ізольовані, вікна та двері пластико-
ві, вхідні двері броньовані, індивідуальне опа-
лення. Адреса: м. Кременець,  мікрорайон 3. 
Тел: 096 74 87 649 

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

си, одна зупинка від залізничного вокза-
лу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон 
– 0967022844. 

Міняю
Двокімнатну квартиру у Тернополі на при-

ватний будинок в Ізяславі Хмельницької об-
ласті. Телефонувати – 0981341696, Микола 
Васильович.

Знайомства
Жінка середнього росту, симпатична, кому-

нікабельна, якій ледь за 50, шукає порядного 
чоловіка до 60 років. Телефон: 098 9481661.

НА ВИСТАВКУ – ПРОДАЖ 
БІЛОРУСЬКИХ ТОВАРІВ 
з 20 по 26 грудня 2014 року 

потрібні продавці – консультанти, 
промоутери, вантажники. 

Оплата щоденно. 
Тел. 095 839 76 90, 098 46 46 818.

Для оптимізації та кращої 
координації роботи складів 

Логістичний центр 
допомоги бійцям АТО

 шукає тепле приміщення для єдиного скла-
ду площею близько 500 кв. м, де можна було б 
зберігати продукти за безпечної температури. 
Просимо відгукнутися підприємців, які можуть 
надати склад відповідного розміру в безоплат-
не користування. 

Усіх, хто може допомогти, просимо зверта-
тися на гарячу лінію Логістичного центру 

за номером +38 097 205 50 55.

Внесок «спрощенців» 
За підсумками одинадцяти місяців 2014 року 

суб’єкти господарювання, які обрали спрощену 
систему оподаткування, сплатили 62, 4 мільйони 
гривень єдиного податку. 

Як свідчить аналітика, майже 70 відсотків над-
ходжень єдиного податку до бюджетів забезпечу-
ють спрощенці-фізичні особи, а це 43, 4 мільйони 
гривень, решта – юридичні особи, а це 19 мільйо-
нів гривень. 

«Ріст сплати єдиного податку, а за 11 місяців 
цього року він склав більш як 6 млн. грн. у порів-
нянні з минулим роком, свідчить про те, що малий 
і середній бізнес готовий ділитись з державою, а 
умови оподаткування, передбачені кодексом, по-
множені на невтручання у діяльність законослух-
няних підприємців представників контролюючих 
органів, збільшення кількості податкових сервісів - 
влаштовують наших платників», - зазначає началь-
ник Тернопільської об’єднаної ДПІ Петро Якимчук. 

За словами керівника, у податковій інспекції 
дедалі рідше фіксують скарги від представників 
бізнесу, які перебувають на спрощеній системі опо-
даткування, щодо неприйнятних умов обслугову-
вання, необґрунтованих претензій чи тиску. 

«Це означає, що сумлінний бізнес, за будь-яких, 
навіть найскладніших соціально-економічних 
умов, може розраховувати на достойні умови серві-
су в органах Державної фіскальної служби та розу-
міння», - підсумував Петро Якимчук. 

Інформаційно-комунікаційний відділ 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 

Українські анекдоти
- Коханий, я хочу на Новий рік шубу.
- Ах, ти ж моя господинька! Завтра 

піду на ринок за буряком і оселедцем.
* * *

Помирає старий бандерівець. Зі-
бралися родичі. Слухають заповіт:

- Пункт перший: бережіть Путіна.
- ???
- Ненависть до Путіна - єдине, що 

об’єднує Україну.
* * *

Приїхав Путін таємно в Лугандо-
нію подивитись, що там відбувається. 
На першому ж перехресті у нього віді-
брали «Мерседес», набили писок і ви-

кинули в кювет. «Свої», - з полегшен-
ням подумав Володимир Володимиро-
вич. 

* * *
Путін дивиться на свій високий 

рейтинг і пошепки каже: «Слава Укра-
ине!»

* * *
У ЦРУ зізналися, що протягом де-

кількох років прослуховували теле-
фон Азарова, але так і не змогли зрозу-
міти, що говорив український прем’єр. 

* * *
Суддя - до свідка:
- Сподіваюся, ви знаєте, що вас очі-

кує за неправдиві свідчення? 
- Так, обіцяли BMW.
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ГОРОСКОП
З 17 по 23 грудня
ОВЕН

На цьому тижнi вас чекають 
приємнi сюрпризи. Будьте щи-
рими у спiлкуваннi, зараз зiрки 
на вашому боцi.
ТЕЛЕЦЬ 

Намагайтеся уникати неза-
конних заробiткiв. У вихідні по-
думайте про відпочинок – це 
вам не завадить.
БЛИЗНЮКИ 

Особистi стосунки – голо-
вна тема цього тижня. Декому 
з вас запропонують руку i сер-
це. Можливі додаткові фінансо-
ві надходження.
РАК 

Стабiльнiсть i передба-
чуванiсть – це ваше кредо. 
У дiлових стосунках настає 
перiод узгодженостi та стабіль-
ності.
ЛЕВ 

Намагайтеся швидко реа-
гувати на змiни. Вам вдасться 
укласти проект, вiд якого мит-
тєво отримаєте дивiденди.
ДІВА 

Новi знайомства можуть 
бути корисними не тiльки у 
справах, а й перерости у серйоз-
ні стосунки.
ТЕРЕЗИ 

Ви вiдчуєте увагу з боку ото-
чуючих. Навколо вас вирувати-
муть романтичнi пристрастi.
СКОРПІОН 

Ситуацiя змiниться на кра-
ще, новi контакти та зв’язки з 
давнiми партнерами допомо-
жуть у вирiшеннi справ.
СТРІЛЕЦЬ 

Для бiльшостi з 
вас цей перiод стане 
найсприятливiшим. Хороший 
настрiй – запорука успiху.
КОЗЕРІГ 

Удача допоможе швидко 
здiйснити плани. Скористайте-
ся шансом влаштувати особис-
те життя. 
ВОДОЛІЙ 

Не бiйтеся проявляти 
емоцiї, всi перемоги – за вами. 
Наприкiнцi тижня ви отримає-
те приємнi новини.
РИБИ 

Нарештi ви можете смiливо 
сказати «усе гаразд». Розслаб-
теся, везiння пiдстрахує вас.

Рукавичка

Дорогі прихильники  
нашої «Рукавички»! 

Цими днями невеликий 
дружній колектив 
наших колег з Козівської 

районної газети святкує свій 
ювілей – 70 літ тому вийшов 
у світ перший номер цього 
популярного нині видання.

Пройдений козівськими газетя-
рами шлях не завжди був прямим 
та широким, у різні часи їм нерідко 
доводилося долати безліч перепон, 
щоб донести до своїх читачів прав-
диве слово, змусити краян разом з журналістами співпе-
реживати, радіти, а, основне, діяти.

Попри це, районці завжди таланило і на мудрих ре-
дакторів, і на професійних кореспондентів, і на небайду-
жих дописувачів.

Сучасне «Вільне слово» продовжує кращі традиції 
своїх попередників, ніколи не обминає гострих кутів не-
простих нинішніх реалій, не залишає читачів наодинці 
з проблемами, підтримує та допомагає їм у пошуках іс-
тини. Сьогодні газету творять – редактор Степан Шка-
рабан, його заступник Оля Попадюк, відповідальний се-
кретар Надія Бенишин, завідувач відділом листів Тетяна 
Покалюк, бухгалтер Ірина Шипула. 

Повідомляємо, що під-
биття підсумків конкур-
су «Вишиванко моя, ви-
шиваночко» ми перенесли 
на прохання багатьох його 
учасників. Урочиста зу-
стріч і нагородження переможців відбудуться не 22 грудня, 
як ми повідомляли, 

а 25 грудня (четвер) о 13.00. 
Чекаємо вас у кафе «Зорепад» за адресою: 

проспект Злуки, 13 (біля магазину «Універсам»).
Або  у  редакції «Нашого ДНЯ»,  якщо  хтось  приїде  раніше.

Просимо підготувати вірші, пісні – поділіться своїми та-
лантами з іншими учасниками.

Повідомляйте про ваш приїзд за номером 
телефону в Тернополі (код 0352) 40-77-60 

або на мобільний (097) 159-000-5. 
Пишіть нам також на електронну адресу: 

nday-te@ukr.net

УВАГА! УВАГА! УВАГА!Вітаємо! 
Марію Іванівну Костів

 із с. Храбузна Зборівського району 
З Днем народження!

Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Ваш принесе!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині буде хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!
Хай затишком наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом. 
Нехай в ній буде радості багато, 
Прихильна доля огорта крилом.
Хай Матір Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа!
З любов’ю та найкращими побажаннями - чоловік Ярос-
лав, дочки Галя, Оля та Людмила, зяті Олександр та Петро, 
онуки Віталік, Ліля, Святослав, Коля, Таня, Тарас, Оксана, 
правнучка Софійка, свати Валерій та Лариса. 

Вітаємо з Днем народження!
Улюблену донечку, наймилішу онучку і правнучку

Веронічку Салайду 
із села Федьківці на Збаражчині,

якій 16 грудня виповнилося 5 рочків.
Тортики, цукерки, бантиків вогні,
Дарунків багато, гостей і рідні…
До тебе 5 рочків в гості завітали,
Оченята твої радісними стали.
Бігаєш навколо, звеселяєш всіх,
Ми щасливі чути твій веселий сміх.
Тож на втіху й радість, сонечко, рости,
 Здоров’я тобі, розуму й  краси!

З любов’ю – мама Віта, тато Сергій і вся велика родина. 

Вітаємо!
Турботливого батька 
і чоловіка, найкращого 

у світі дідуся 

 Романа Романовича 
Рудніцького

 з Вишнівця 
Збаразького району

із 70-річним ювілеєм!

  У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя лиш бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
До ста щасливих гарних літ!
Живіть у здоров’ї, у радості  й силі,
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа!

З любов’ю і повагою – 
дружина Ольга, внуки Ірина 

та Роман, дочки Ліля, Анжела, 
зяті Віктор та Василь.

«Вільному слову» - 70!

 «Наш ДЕНЬ» щиро вітає ко-
лег із святом!  Бажаємо гарних 
тиражів, багато шанувальни-
ків, надалі по-журналістськи 
принципово відстоювати влас-
ну позицію, знаходити нових 
цікавих героїв для публікацій, 
бути відданими читачам, віль-
ним словом вільних людей буду-
вати нову Україну.

З роси і води вам, дорогі дру-
зі! Гострого пера та вагомих 
творчих здобутків!

Вітаємо!
Милу донечку, улюблену внучку та сестричку

 Юлечку Савич
 із с. Лози Збаразького району

з Днем народження!
Щоб ти завжди була щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до тебе 
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко яскраво
І Бог тебе в опіці мав,
І ангел твій - охоронитель
З плеча твого щоб не злітав.
Ми дякуєм Господу, що ти у нас є,
Хай силу і радіть тобі він дає.
Здоров’я і втіхи багато,
А будні хай будуть – як свято.
З любов’ю – мама, тато, бабусі, дідусі, сестричка Іринка.

  


