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Ви маєте проблему, яку не можете вирішити самотужки: протікає дах, не-
впорядкована прибудинкова територія, аварійний дитячий майданчик і т.ін.? 
Ви не можете забрати з банку депозит, оформити документи, 
не розслідується злочин, вчинений проти Вас? 
Чиновники чи правоохоронці Вас не чують?
Вам на допомогу прийде команда «Народного контролю»!

Наша «гаряча лінія» 0 800 502 945 (безкоштовна) – це надія 
для громади Тернопільщини на вирішення Вашого питання!

Історія кохання
на візках: 

тернополянка знайшла своє щастя 
за кілька тисяч кілометрів 3 стор.

У  КОМУНАЛЬНІЙ  ВІЙНІ 
уряду з українцями 

ПЕРЕМІГ  МВФ

6  стор.

Життя 
після 
полону
Ярослава Гавянця з рук сепара-

тистів врятувала батьківська смі-
ливість і материнські молитви

Гроші
душі?..7  стор.
калічать 

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

Валя 
Семеренко - 
чемпіонка 
світу 12  стор.
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Представник Тернопіль-
ського відділення Міжнародно-
го центру впровадження про-
грам ЮНЕСКО, керівник найпо-
тужнішого в Україні виробника 
металопластикових конструк-
цій -  компанії «Вікнар’off» - Во-
лодимир Бліхар переконаний, 
що нині для кожного українця 
немає більш відповідального 
і важливого завдання, ніж все-
бічна допомога своєму війську, 
ефективна підтримка добро-
вольців та волонтерів, які  за-
хищають незалежність і суве-
ренітет держави та наближа-
ють нашу спільну перемогу над 
підступним ворогом. 

- Зараз увесь європейський 
світ став на наш бік задля збе-
реження демократичних стан-
дартів та загальнолюдських 
цінностей. У цій боротьбі Укра-
їну підтримують мільйони єв-
ропейців. У містах та містеч-
ках Німеччини і Франції, Лит-
ви і Польщі, Австрії та Іспа-
нії люди збирають пожертви, 
продукти, одяг і амуніцію для 
українських бійців та пересе-
ленців з Донбасу, вони молять-
ся за мир і спокій в Україні, бо 
розуміють, що від цього зале-
жать мир і спокій в об’єднаній 
Європі, - наголошує Володи-
мир Бліхар. – Відтак, як украї-
нець, вважаю своїм безпосеред-
нім громадянським обов’язком 
всіляко поглиблювати такі гу-
манітарні міжнародні контак-
ти – ми мусимо постійно спри-
яти європейцям у їх прагненні 
допомогти нам – українцям.

До речі, саме з цією метою ще 
у лютому компанія «Вікнар’off» 
підписала угоду про співпрацю 
з Тернопільським відділенням 
Центру впровадження програм 
ЮНЕСКО і відразу ж забезпечи-

ла транспортування в Україну 
гуманітарного вантажу від бла-
годійників з французького міс-
та Сан-Жиль-Круа-де-Ві. 

А днями за посередни-
цтва регіонального відділення  
ЮНЕСКО «Вікнар’off» доправив 
у Збараж допомогу з польсько-
го Любоміжа.  Для того, щоб 
передати її з рук  у руки місце-
вим волонтерам, завітав і бур-
гомістр цього міста Вєслав Зєл-
ковський.

Уже більше року на Збараж-
чині працює  штаб Національно-
го спротиву. Організований ще 
у період Революції Гідності  як 
структурний підрозділ всеукра-
їнського громадського форму-
вання, він і донині сповна вико-
нує своє головне завдання – мо-
білізує краян для захисту неза-
лежності України. Чинний ке-
рівник штабу – батько Героя Не-
бесної сотні Устима Голоднюка 
- пан Володимир впевнений, що 
зараз українцям, як ніколи рані-
ше,  треба гуртуватися навколо 
державницьких інтересів.

- Кожні гривня допомоги, 
кілограм продуктів, ковдра чи 
бушлат, які ми передаємо во-
їнам у зону АТО, наближають 
нашу спільну перемогу, - сказав 
Володимир Голоднюк  при зу-
стрічі з учасниками польсько-
української делегації.

Під час теплого спілкування 
з місцевими патріотами  Вєслав 
Зєлковський зауважив, що гор-
дий від можливості засвідчити 
безпосередню причетність по-
ляків до підтримки українців, 
які нині змушені зі зброєю в 
руках боронити свою незалеж-
ність та фактично захищати 
усю Європу від агресії підступ-
ного і смертельно небезпечно-
го ворога.

- Наша співпраця з Україною 
розпочалася ще чотири роки 
тому, коли Любоміж підписав 
угоду про партнерство зі Збара-
жем і ці міста стали побратима-
ми. Тоді ми ще не могли перед-
бачити такої трагічної ситуа-
ції у вашій країні, проте тішуся, 
що поляки солідарні з вами, і, 
як підтвердження цього, - наш 
скромний внесок у боротьбу 
українців за європейське май-
бутнє своєї країни, - сказав бур-
гомістр. 

Представники тернопіль-
ського відділення Міжнародно-
го центру впровадження про-
грам ЮНЕСКО Віталій Семенюк 
та Володимир Бліхар, голова 
Збаразької районної державної 
адміністрації Юрій Горайський 
та керівник штабу національ-
ного спротиву Володимир Го-
лоднюк подякували польським 
друзям і за благочинність, і за 
добрі та щирі слова підтримки 
та пообіцяли, що вже найближ-
чим часом увесь гуманітарний 
вантаж з Любоміжа потрапить 
саме до тих, кому адресований.

Після збаразьких гостин 
польсько-українська делега-
ція повернулася у Тернопіль, 
де ознайомилася з виробничи-
ми потужностями та умовами 
праці в компанії «Вікнар’off», а 
вже наступного дня  її прийма-
ла щедра на душевне тепло те-
ребовлянська земля.

Спочатку гості з Польщі та 
Центру ЮНЕСКО взяли участь 
у вшануванні пам’яті Тараса 
Шевченка, на яке зійшлася чи 
не вся громада райцентру. Під 
звуки безсмертного Кобзаре-
вого «Заповіту» Вєслав Зєлков-
ський, Віталій Семенюк, Воло-
димир Бліхар, міський голо-
ва Сергій Поперечний поклали 
квіти до підніжжя монумента 
Шевченкові   - як символ вдяч-
ності за його любов до України 
та віру у її краще майбутнє.

Також цікаво і різноплано-
во пройшла зустріч делегації з 
учнями та викладачами у Тере-
бовлянському вищому учили-
щі культури, а потім і з членами 
молодіжної міської ради у при-
міщенні мерії.

Вислухавши молодих та 

креативних теребовлянців, які 
за сприяння  Сергія Попере-
чного беруть активну участь  
у громадському житті райцен-
тру та генерують цікаві  і зміс-
товні ідеї щодо пожвавлення 
освітньо-культурної роботи, 
Володимир Бліхар зауважив, 
що наміри відділення Центру 
ЮНЕСКО відкрити своє пред-
ставництво у Теребовлянській 
міськраді цілком виправдані.

- Ці молоді та креативні 
люди – майбутнє нової Украї-
ни. Вони думають по-іншому, 
діють по-іншому, можливо, не 
так, як ми, бачать наше спіль-
не завтра, - зауважив він. –  До-
помогти і підтримати цих юна-
ків та дівчат, дати їм шанс реа-
лізувати свої можливості, вті-
лити у життя свої цінності – ось 
наше пріоритетне завдання. За 
останній рік українська молодь 
своєю активністю, відвагою 
і готовністю до самопожерт-
ви заслужила право будувати 
вільний світ – без кордонів, від-
критий для всіх і кожного. 

Тут же – у приміщенні місь-
кради Вєслав Зєлковський і 
Сергій Поперечний підписали 
угоду про партнерство між Лю-
боміжем та Теребовлею, а потім 
настала черга й для ратифіка-
ції ще одного важливого доку-
мента, актуальність якого під-
тверджена спільною трагічною 
історією двох братніх народів, 
а саме – примусовим масовим 
переселенням поляків та укра-
їнців з їх батьківських земель, 
яке організувала більшовицька 
імперія у 1944-1946 роках.  

Наприклад, є на Теребов-
лянщині засноване ще у ХVІІ 
столітті польськими колоніста-
ми село Боричівка. До закінчен-
ня Другої світової війни у ньо-
му проживали переважно поля-
ки. Проте 1945 року вони були 
репатрійовані аж під Любоміж, 
а, натомість, у село примусово 
звезли українців з Польщі.

Узагалі ж, сповнена болю та 
розпачу історія лемків ще й до-
нині нікого не залишає байду-
жим. Про страшні події серед-
ини минулого століття пишуть 
книги, складають пісні, доку-
ментують спогади очевидців, 

знімають фільми. 
- У нашому місті є багато пе-

реселенців з України, – якось 
під час свого попереднього ві-
зиту в Україну  зауважив Вєслав 
Зєлковський. – Тому я добре ро-
зумію проблему наших народів. 
Сьогодні молоде покоління му-
сить знати  історію, але жити 
новим життям, життям друж-
нім. Ми маємо розуміти, що не 
можемо змінити хід історії. Але 
в наших силах зробити так, щоб 
колишні помилки ніколи не по-
вторилися. 

Швидше за все, саме ця впев-
неність спонукала бургомістра 
прийняти пропозицію Терно-
пільського відділення центру 
впровадження програм ЮНЕС-
КО щодо створення на Теребов-
лянщині польсько-української 
міжнародної громадської ор-
ганізації «Самі свої». Деклара-
цію про такі наміри підписали 
Віталій Семенюк, Володимир 
Бліхар, Сергій Поперечний та  
Вєслав Зєлковський. Цей доку-
мент, зокрема, передбачає  роз-
робку програми, статуту та ін-
ших установчих документів 
для оформлення юридичного 
статусу нового громадського 
об’єднання, яке діятиме заради 
встановлення історичної спра-
ведливості та розвитку парт-
нерських стосунків і гуманітар-
них контактів між Любоміжем 
та Теребовлею. 

- Ми, українці, уже давно по-
чуваємося своїми серед своїх у 
вільному європейському сві-
ті. А після революції Гідності 
увесь демократичний світ по-
бачив нас у єдиній спільноті. 
Тож не маємо права розчару-
вати його, - констатував Воло-
димир Бліхар. -  Завдяки безпо-
середнім контактам, активній 
участі у роботі міжнародних ін-
ституцій, через діяльність бага-
тосторонніх громадських орга-
нізацій та ділове і гуманітарне 
партнерство ми вже нині пови-
нні наповнювати конкретним 
змістом головне гасло Майда-
ну:  «Україна – це Європа!»

Галина ФАБРИКОВА, 
студентка Львівського 
національного універ-

ситету ім. І. Франка.

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Свої серед своїх у вільному 
європейському світі

Тернопільське відділення Центру 
ЮНЕСКО та бургомістр польського 

міста Любоміж  ініціювали створення 
міжнародної громадської організації 

«Самі свої»

Представники польсько-української делегації з го-
ловою Збаразької районної державної адміністрації 
Юрієм Горайським у збаразькому штабі національного 
спротиву. 

У Теребовлянській міській раді під час підписання декларації про наміри щодо створен-
ня польсько-української міжнародної громадської організації «Самі свої».
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“Труднощі вчать нас перемагати”
Ольга з дитинства жила наперекір обставинам. Хво-

роба позбавила її здатності ходити, але батьки вихову-
вали в доньці силу й віру в себе.

– Я вчилася у звичайній школі, – розповідає вона. – 
Десять років мама мене водила на заняття, в будь-яку 
погоду. І завжди підтримувала, бо діти, як це часто бу-
ває, мене не дуже розуміли. Один з колишніх одноклас-
ників минулого року знайшов мене в інтернеті й напи-
сав: “Оля, вибач нас, що ми так ставилися до тебе”. На-
віть дорослі люди дивляться іноді на нас, як на дико-
винку. Люди не знають і не завжди розуміють, що мож-
на бути трошки вищими за ситуацію. Мабуть, завдяки 
труднощам, які переживаємо, неважливо, ходимо чи си-
димо на інвалідних візках, ми вчимося перемагати.

Своє право на щастя Олі доводилося відстоювати 
щодня. Після смерті батька вона залишилася удвох з 
мамою, у невеликій квартирі на восьмому поверсі. Ма-
буть, тільки мама і знала її мрію про сім’ю та дитину. 
Перший шлюб Олі був недовгим. А про дитину лікарі 
забороняли навіть думати. Сьогодні її сину Володими-
ру – 22 роки. Виховавши його і зустрівши Сашка, каже 
Оля, вона знайшла виправдання всім тим труднощам, 
які були в її житті.

– Я невисока, у мене 1 метр 45 сантиметрів зросту, 
а Володя народився великим – 3 кг 652 грами. Перше, 
про що я подумала, коли прийшла до тями після поло-
гів: а чи все в нього добре? Лікарі казали мені страш-
ні речі, лякали, що в сина не буде рук чи ніг, і я бояла-
ся навіть запитати у медсестри про його здоров’я. Лише 
коли вона втретє прийшла до мене, все ж наважилася. Я 
ніколи не забуду, як у неї на очах з’явилися сльози. А по-
тім вона сказала найкращі слова, що з сином все добре, 
що це здоровий, розвинутий хлопчик.
“Приречені на щастя”

Як виховати дитину жінці на візку? Так само, як і 
будь-якій іншій жінці, відповідає Ольга. Вона вірить, що 
любов оберігає та підтримує навіть на відстані. 

– Коли Володі було три роки, у двері квартири якось 
подзвонила невідома жінка, – згадує Ольга. – Вона з по-
рогу крикнула: ви знаєте, що ваша дитина ходить за ві-
кном? На вікні в нас була бляха, злив від дощу. Володя 
незрозуміло як вибрався туди. Мама зв’язала йому взут-
тя, зі штучної шкіри. І дитина в тих тапочках дійшла до 
середини вікна. Внизу зібралися люди, чекали, що от-от 
упаде. А він розвернувся й пішов у квартиру. У мене досі 
мороз по шкірі, як згадаю.

Згодом уже син став для Ольги підтримкою. Догля-
дав до останніх днів за бабусею, коли та важко хворіла. 
А коли його тендітну і худеньку маму треба було завез-
ти в лікарню, носив її з кабінету в кабінет на руках. 

– З роками нам стає не легше, стає важче, – зауважує 
Ольга. – І вловити той момент, коли в труднощах є рука 
підтримки, це найважливіше. 

Опинившись на візку, вона навчилася більше лю-
бити життя, більше розуміти цінність днів, розповідає 

жінка. 
– Треба усвідомити, що ми не приречені на хворобу, 

інвалідність. Як би це дивно не звучало, ми приречені, 
навпаки, на щастя, розуміння та підтримку одне одного. 
“Одразу відчув щось близьке, рідне”

У цей час за кілька тисяч кілометрів, у Мурманську 
в Росії, вчився жити заново Олександр. Після ДТП ліка-
рі майже не давали йому шансів на життя. Він вижив, 
але пересів на інвалідний візок. Для чоловіка, який все 
життя їздив по світу, працював далекобійником, це було 
справжньою драмою. 

Сьогодні він каже, що не шкодує ні про що, бо завдяки 
цьому познайомився з Олею. Вони випадково знайшли 
одне одного в інтернеті, у соціальній мережі. І протягом 
довгих трьох років майже щодня спілкувалися.

–  Вона запала мені в душу, – розповідає чоловік. – Я 
вдячний долі, що нас познайомила. Одразу відчув щось 
близьке, рідне.

Родом Олександр із Білорусі, а в Мурманську в нього 
залишилася мама, добрі друзі та знайомі. Дехто відмов-
ляв його від поїздки в Україну, а сам Олександр шкодує 
лише про те, що не мав змоги приїхати раніше. 

– Коли я їхав з Росії, мені зразу сказали, що я банде-
рівець, – каже він. – Україна - прекрасна країна. Я давно 
вирішив приїхати, але хворіла сестра. Я за нею доглядав 

до останнього. Після дев’яти днів, 6 грудня, у мене вже 
були квитки на літак.
Людина пізнається у важкі хвилини 

Коли Олександр приїхав до майбутньої дружини, 
життя вирішило ще раз перевірити їх на міцність. На-
прикінці грудня важко захворів син Олі. У Володі вияви-
ли проблеми з підшлунковою, він втратив кілька літрів 
крові. Оля знову почула від лікарів слова: залишається 
тільки молитися.

– Володю рятували всі – однокласники, одногрупни-
ки, колеги, з якими працював. Навіть незнайомі люди 
давали гроші на лікування, – каже жінка. – Його друзі 
прийшли в лікарню, під реанімацію, стали на коліна й 
почали молитися, щоб він жив… Я вдячна всім. Завдяки 
їм сьогодні з сином все добре.

У важкі хвилини, каже Ольга, пізнається людина, яка 
поруч. Саме тоді Сашко відкрився для неї як турботли-
вий, люблячий чоловік. 

– Я таким його не знала, – зауважує жінка. – Він бага-
то в чому змінився. Йому 42 роки, півжиття Саша курив. 
Поки син лежав у лікарні, він за десять днів  до його при-
ходу відмовився від цигарок, щоб не шкодити Володі. 
Пандус як ознака людяності 

Сьогодні Оля і Саша вдячні всім, хто допоміг їм влад-
нати проблеми з переїздом і документами. Вони щиро 
вірять, що з підтримкою одне одного зможуть подола-
ти всі негаразди. А їх у людей з обмеженими можливос-
тями дуже багато. Немає елементарного – пандусів, аби 
на візку добратися до магазину чи адміністративної бу-
дівлі. Водночас саме такі прості речі свідчать про циві-
лізованість і людяність суспільства. 

–  У нашому під’їзді є пандус, але зроблений він 
трошки неправильно, – зауважує Ольга. – А той пандус, 
який на вулиці, розпадається, там яма на ямі. Якщо не-
правильно зорієнтуєшся, то можна опинитися облич-
чям донизу, бо перевернеться візок. У нашому ЖЕКу 
знають про цю проблему, але нічого не міняється. Такі 
речі не так уже й складно виправити, просто треба мати 
бажання зробити це. 

Уже кілька місяців Оля і Олександр будують сімейне 
життя. Вони все роблять разом: готують їсти, підтриму-
ють одне одного на вулиці. Їм ще не раз доведеться зло-
вити на собі здивовані погляди і шепіт за спиною, але 
тепло, з яким вони говорять одне про одного, роблять 
сьогодні цю пару однією з найщасливіших у Тернополі. 
А їх історія дає надію багатьом людям, які опинилися у 
складній ситуації.

– У мене є девіз у житті: боротись, жити й не здава-
тись. Любити, страждати, але перемагати, – каже Оль-
га. – Ми знаходимо одне в одному заспокоєння, і це, ма-
буть, найголовніше. Треба дати шанс цьому життю. На-
віть якщо ми на візках, давайте боротися, щоб бути при-
кладом навіть для тих, хто ходить поруч з нами.

Антоніна БРИК.

Історія кохання на візках: 
тернополянка 

знайшла своє щастя 
за кілька тисяч 

кілометрів 
“Щастя – коли є кому сказати “добрий 
ранок”. Коли розумієш, що не одна. 
Такі прості речі – коли пересідаю з 
ліжка на інвалідний візок і цей візок 
підтримують”, – тернополянка Оль-
га Гавриліна з усмішкою дивиться 
на Сашка, з яким вони кілька місяців 
тому одружилися. 
Олександр подолав майже 3 тисячі 
кілометрів, щоб бути з Олею. Три роки 
вони переписувалися в інтернеті. А на 
початку зими нарешті вперше зустрі-
лися й зрозуміли, що не хочуть біль-
ше розлучатися. 
Перехожі, які зазвичай пробігають 
біля тернопільського РАЦСу, всі, як 
один, зупинялися й дивилися на їхню 
пару. Тендітну жінку з нерухомими но-
гами ніжно підтримував сильний чо-
ловік. Як і вона, в інвалідному візку.

Від редакції: Ольга Гавриліна очолює в Тернополі міську організацію інвалідів опорно-рухового 
апарату. Вона об’єднує майже сотню людей. Є серед них самотні, малозабезпечені. З нинішніми ці-
нами на ліки та продукти інвалідам ще важче, ніж раніше. До Великодніх свят організація готує для 
важкохворих подарунки. Якщо є підприємці, меценати, які можуть поділитися продуктами, купити 
паску чи пачку масла, то можуть звертатися до Ольги Гавриліної за телефоном 0684218148.
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Нагадаємо, що за підсумками перших 
100 днів діяльності ВРУ VIII скликання, 
саме фракція Радикальної партії була ви-
знана найбільш ефективною з усіх фрак-
цій з точки зору кількості поданих і при-
йнятих законопроектів.

Отже, за рішенням з’їзду, фракція Ра-
дикальної партії залишається у складі 
парламентської коаліції, проте вимагає 
переформатування уряду, перш за все, 
заміни міністрів палива і енергетики, 
інфраструктури, екології, голови Націо-
нального банку та глави Генштабу.

«100 днів роботи нового уряду пока-
зали, що коаліційний уряд, створений 
п’ятьма фракціям, - це п’ятиголова гідра, 
яка не знає, за що відповідає   - прем’єр 
каже одне, міністри роблять інше, їхні за-
ступники роблять третє», - зазначив лі-
дер Радикальної партії. 

За результатами з’їзду було прийня-
то «Маніфест народної перемоги», який 
став дороговказом для діяльності РПЛ 
на найближчу перспективу. 

Маніфест складається з трьох розді-
лів, які визначають головні пріоритети 
подальшої роботи партії. 
Все для фронту, 
все для перемоги

Зокрема, у розділі «Захист держав-
ності. Визволення України» йдеться 
про формування державної політики за 
принципом: все – для фронту, все – для 
перемоги. На думку радикалів, це озна-
чає переорієнтування економіки відпо-
відно до стану війни.

Досить правильною, на думку вій-
ськових експертів, є пропозиція РПЛ 
щодо зміни формату мобілізації. На 
фронт повинні іти, перш за все, ті, хто 
сам має готовність і бажання воювати, а 
не ті, кого треба змушувати. Також ради-
кали наполягають на збільшенні термі-
ну вишколу. Крім того, бійці повинні про-
ходити не лише військовий, а й медич-
ний вишкіл, тому що найбільш цінним є 
здоров’я та життя кожного українця.  

Соціалізація
 економіки

Наступний розділ «Маніфес-
ту Народної перемоги» «Порядок 
в економіці. Соціальна справед-
ливість» підіймає гострі питан-
ня незадовільного стану укра-
їнської економіки та відсутнос-

ті соціальних гарантій для більшості на-
селення. Серед основних кроків, які про-
понує РПЛ, можна виділити ротацію еліт, 
націоналізацію майна московських оку-
пантів в Україні, ліквідацію монополій, 
стабілізацію курсу національної грив-
ні шляхом боротьби із спекуляціями та 
привілейованим становищем окремих 
банків. Також важливою вимогою РПЛ є 
націоналізація незаконно приватизова-
ного - по суті, вкраденого у держави олі-
гархами - майна. Найперше - в енерге-
тичній галузі. Нагадаємо громадськості, 
що жодна з політичних сил українсько-
го парламенту, окрім Радикальної пар-
тії, не висуває такої вимоги, що свідчить 
про залежність більшості партій від олі-
гархів. 

У сфері захисту простих громадян, Ра-
дикальна партія виступає за соціаліза-
цію економіки. Перш за все, це означає 
підняття пенсій, зарплат бюджетникам, 
стипендій, допомоги інвалідам, багато-

дітним сім’ям, малозабезпеченим, зни-
ження тарифів для населення та багато 
інших кроків, які реально здатні полег-
шити життя більшості українців. 
Єдиний центр впливу

Розділ «Зміни до Конституції. Судова 
реформа» пропонує проведення всеукра-
їнського референдуму щодо визначення 
подальшої моделі державного управлін-
ня – президентської або парламентської. 
За словами Олега Ляшка, в Україні пови-
нен бути єдиний дієвий центр впливу, 
що несе повну відповідальність за стан 
справ у державі. 

Щодо судової реформи, необхідно 
скасувати недоторканість суддів та про-
вести аудит майна і рахунків суддів та їх 
родичів з метою виявити всіх хабарників 
без винятку.

Наостанок Олег Ляшко зазначив, що 
Радикальна партія готова брати на себе 
повну відповідальність за стан справ 
у державі, сформувати однопартійний 
уряд, щоб захистити Україну від окупан-
тів та олігархів, визволити окуповані те-
риторії, навести лад в економіці і забез-
печити українцям нормальну зарплату і 
гідне життя.

Святослав ПІВТОРАК,
 голова Тернопільської  

обласної  організації  РПЛ.

Радикальна партія 
прийняла 

історичні рішення
15 березня відбувся VII з’їзд 
Радикальної партії Олега 
Ляшка, на якому були присут-
ні близько тисячі делегатів 
з усіх областей України. При-
йняті на ньому рішення полі-
тологи та експерти вже назва-
ли «знаковими», та  «історич-
ним».

Перед від’їздом 
настанови 
підлеглим дав 

тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника 
УМВС України в 
Тернопільській області, 
полковник міліції 
Олександр Богомол: 
зберегти власні життя 
та життя побратимів, 
суворо дотримуватися 
дисципліни, гідно 
виконати службовий 
обов’язок перед 
Україною та повернутися 
без втрат.

Для більшості доброволь-
ців це перше «бойове  хрещен-
ня» в умовах війни. Вперше ви-

ряджає сина в зону АТО Стефа-
нія Теслюк. Жінка, ледве стри-
муючи  сльози, каже, що дуже 
хвилювалася, щойно дізналася 
про бажання хлопця поїхати на 

Схід. Але його рішення пова-
жає, тому з нетерпінням чека-
тиме додому. Батьківське бла-
гословення на добру службу 
отримали брати Бойки. Стар-

ший з них - Андрій – співро-
бітник Збаразького райвідділу 
внутрішніх справ, молодший 

– Олександр - обіймає поса-
ду помічника начальника від-
ділу з кадрового забезпечення 
в Козові. Батько - Віталій Васи-
льович, голова сільської ради 
села Гніздичне, що на Збараж-
чині, - каже, що пишається сво-
їми дітьми і їхнє бажання бути 
вірними присязі, яку вони 
складали на вірність народові 
та державі, для нього - честь. 
Родина висловлює щиру по-
дяку всім, хто підтримав їх та 
допоміг зібрати все необхідне 
для служби в бойових умовах. 

- Низький уклін волонте-
рам зі Збаражчини та Козів-
щини, найщиріші слова подя-
ки колегам та жителям Козів-
ського району за підтримку 
та допомогу, - каже Олександр 
Бойко. – Ми готові нести служ-
бу і морально, і фізично.

За християнським звичаєм, 
добровольців благословили 
священики, бажаючи  кожному 
з міліціонерів мати за плечима 
свого ангела-хоронителя.

Галина ФАБРИКОВА, 
студентка Львівського 
національного універ-

ситету ім. І. Франка.

Тернопільські 
 правоохоронці знову 
вирушили на Схід 
У неділю, 15 березня, півсотні  правоохорон-
ців з Тернопільщини поїхали в зону АТО, аби 
змінити своїх колег, що забезпечують право-
порядок в населених пунктах, контрольова-
них українськими військами. 
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Після повернення до Тернополя 
Віталій Цимбалюк розповів на 
своїй сторінці у Фейсбук про 

нелегкий шлях «смертельною» трасою 
Артемівськ-Дебальцево, про реалії ілю-
зорного перемир’я, під час якого ворог 
продовжує калічити і вбивати україн-
ців, про велику образу захисників Укра-
їни на генералів та українську владу. А 
також про те, що державне забезпечен-
ня армії і досі настільки недостатнє, що 
воякам доводиться купувати необхід-
не за власні кошти, тож волонтерам аж 
ніяк не можна розслаблятися. На фоні 
всього цього негативу великою радістю 
була зустріч з бійцями-земляками, які 
зустріли Віталія, наче рідного, і спрагло 
ловили кожне слово про те, що відбува-
ється у Тернополі. «Я переконався, що 
їхній мужності і сміливості немає меж, 
що вони справжні патріоти і готові сто-
яти за Україну до кінця! - говорить де-
путат. – Разом із тим було дуже прикро 

усвідомлювати, що така самовідданість 
не цінується, як належить, більшістю 
політиків і чиновників тут, в тилу. Бо-
ляче було слухати і розповідь одного з 
бійців-тернополян про недавню корот-
ку відпустку додому. Він повернувся на 
передову значно раніше встановлено-
го строку. І не тільки тому, що мучила 
тривога за побратимів, які залишилися 
у небезпеці. А й через велике розчару-
вання тим, що побачив і почув в рідно-
му місті. «Ти розумієш, Віталію, - з гірко-
тою зізнався він мені, - коли я приїхав до 
Тернополя і дізнався, що там, і взагалі в 
країні, зараз відбувається, то почав сум-
ніватися, чи є нам за що воювати… Ці 
слова вразили до глибини душі, і тепер 
я точно знаю, що робитиму все можли-
ве, аби після повернення наших воїнів 
не чекало в рідному місті таке розчару-
вання. А наша влада для цього нарешті 
повинна залишити політичні  ігрища та 
фінансові оборудки і докорінно переорі-

єнтувати свою діяльність на розбудову 
справді нової України, бо саме її відсто-
юють сьогодні наші хлопці на Сході ці-
ною свого здоров’я і життя».

Після поїздки на передову Віталій 
Цимбалюк також закликав тернополян 
стати більш уважними до потреб сімей 
наших захисників. І передусім – дітей 
воїнів. Як відомо, наприкінці січня за-
вдяки йому в Тернополі було створено 
Благодійну Сотню, покликану згурту-
вати громаду для опіки над дітьми на-
ших земляків, що загинули в АТО. Тепер 
він знову звернувся із закликом вияви-
ти небайдужість і милосердя також до 
дітей тих тернополян, які зараз воюють 
на Сході.  «Я звертаюся до кожного чоло-
віка, який зараз тут, у тилу, виховує своїх 
дітей. До кожної сім’ї, яка збирається на 
прогулянку у вихідні. Озирніться: може, 
поруч із вами живе дитина, чий батько 
зараз захищає ваш спокій на війні або 
віддав своє життя за те, щоби ви могли 

мирно гуляти рідним містом. Візьміть 
цю дитину з собою! Подаруйте цій дити-
ні свою увагу, ласку і тепло! Я знаю точ-
но: ці діти почуваються дуже обділени-
ми, коли бачать ваших щасливих дітей 
поруч із вами.

...Наші Герої повернуться, дай Боже, з 
війни, і навряд чи скажуть вам щось не-
добре, бо вони нікого і ні про що не про-
сили. А от рубці на маленьких сердеч-
ках їхніх дітей залишаться назавжди. 
Батьки-воїни суворо промовчать, але 
чи Бог простить кожному з нас цю бай-
дужість?..» - написав Віталій Цимбалюк 
на своїй сторінці у Фейсбук. Ці слова він 
підкріпив особистим прикладом, ра-
зом із друзями запросивши до спільно-
го відпочинку у вихідні двох маленьких 
братів та сестру з племінником 26-річ-
ного воїна полку особливого призна-
чення “Азов” Павла Баса, який героїчно 
загинув на Різдво неподалік Маріуполя. 

Оксана ІВАНЮК.

«Коли наші воїни 
повернуться додому, 
що ми їм скажемо?»

Віталій ЦИМБАЛЮК: 

Нещодавно повернувся з передової АТО Віталій Цимбалюк – єдиний наразі депутат Тернопільської міської 
ради, який там побував, а також який пройшов раніше повний військовий вишкіл в одному з батальйонів 
«Правого сектору». Цимбалюк вже тривалий час співпрацює з відомими київськими волонтерами Олегом 

Браславським та Олексієм Таткалом, відправив через них нашим захисникам чимало дуже потрібних речей. 
Зокрема, бійці АТО отримали і шість спеціально обладнаних автомобілів від тернопільського депутата. Цього 
разу Віталій Цимбалюк вирішив супроводжувати волонтерський вантаж для тернопільських воїнів особисто, 
аби на власні очі побачити, що відбувається у зоні АТО насправді. «Ця поїздка круто змінила мою точку зору на 
багато важливих речей і розставила нові життєві акценти», – каже депутат.

Фільм розрахований на ро-
сійське суспільство, аби втри-
мати високий рейтинг. З іншого 
боку, це може бути своєрідним 
меседжем Путіна для Заходу, зо-
крема, для «струрбованої» Євро-
пи, мовляв, не забувайте, хлопці, 
у мене ядерна кнопка…

За словами глави МЗС голо-
вуючої в ЄС Латвії Едгара Рин-
кевичса, нові зізнання Путіна 
про анексію Криму вчергове під-
тверджують те, про що в Євро-
союзі й так знали, або здогаду-
вались. «Путін визнає: Крим був 
забраний в України за його нака-
зом. Росія перекроює карту Єв-
ропи за своїми правилами. Чи 
варто чекати ще інших зізнань?» 
- риторично поцікавився Лінкя-
вічюс.

У Європі знали? То чому ж де-
які тамтешні політики робили 
вигляд, що «зелені чоловічки» 
- справді «самооборона» Криму 
і застерігали, аби наші військові 
не стріляли у так званих «укра-
їнців»? 

Чому після анексії Криму на 

Заході не йняли віри (чи то була 
така тактика?), що Путін нападе 
на материкову частину України? 
А тепер тішать себе, що спрацю-
ють Мінські угоди. 

Невже у США і Європі пере-
велися професійні розвідники й 
аналітики? Чи західному політи-
кумі подобається робити вигляд, 
що вірить у відверту й нахабну 
брехню престарілого російсько-
го мачо?  

У Росії, очевидно, ніхто не бо-
їться, що у міжнародних судах 
доведеться відповідати за вій-
ськові злочини, скоєні в Украї-
ні. Адже нікого не покарали за 
Придністров’я, чеченські війни, 
вторгнення у Грузію. Сподіва-
ються, що й Україна з рук зійде? 

У річницю окупації Криму 
чимало світових політиків і Рада 
ЄС заявили, що, як і раніше, засу-
джують анексію півострова Ро-
сією і називають цей акт пору-
шенням міжнародного права. А 
також підтримують суверенітет, 
територіальну цілісність та не-
залежність нашої держави. Сло-

ва, слова… Коли ж доходить до 
конкретних справ, то борони-
ти від Путіна себе і «стурбова-
ну» Європу Україна змушена са-
мотужки. 

Генсек ООН Пан Гі Мун за-
явив: Рада безпеки організації 
не може виробити єдиної пози-
ції для вирішення конфлікту в 
Україні. За його словами, «для 
відновлення миру і стабільнос-
ті в Україні вирішальне значен-
ня матиме дотримання режиму 
припинення вогню. Всі учасни-
ки повинні проявити щиру го-
товність виконувати умови уго-
ди «Мінськ-2». 

Водночас Президент Петро 
Порошенко в інтерв’ю німець-
кій газеті «Bild» заявив, що мін-
ські домовленості зазнали про-
валу: «Правда полягає у тому, що 
угода не працює». За його слова-
ми, документ, підписаний у Мін-
ську, став «для нас надією, а не 
реальністю». Порошенко звину-
ватив Росію у порушенні режи-
му припинення вогню, оскільки 
щодня з російського боку стрі-

ляють. Часто - більше 60 разів на 
добу. Загалом перемир’я порушу-
валось понад 1100 разів. Прези-
дент підкреслив: Україна вико-
нала кожне положення Мінських 
угод. І закликав Захід реагува-
ти на порушення домовленос-
тей посиленням санкцій та бой-
котувати Чемпіонат світу з фут-
болу-2018, який має відбутися у 
Росії. 

Узагалі, в Україні ніхто й не 
сподівається, що ООН чи інші 
міжнародні інституції зможуть 
вплинути на хід подій на Донба-
сі. Слухання українського питан-
ня закінчуються, за «сприяння» 
Росії, безрезультатно. А Мінські 
угоди - жорстока насмішка над 
реальністю. У Києві очікують но-
вого масштабного наступу. Тоб-
то, повномасштабної війни. У 
квітні-травні. Дані розвідки свід-
чать про небувалу концентра-
цію військової техніки поблизу 
кордонів з Росією. Мабуть, у «во-
скреслого» царя весняне заго-
стрення.  

Загальна чисельність ро-
сійських військових, які брали 
участь у війні проти України, вже 
сягає 42 тисяч осіб. Такі дані міс-
тяться у звіті британського ана-
літичного центру «Royal United 
Services Institute». «42 тисячі ро-
сійських військових із 117 бойо-
вих частин та частин підтримки 

брали участь у війні проти Укра-
їни - у бойових діях на її терито-
рії, чи в обстрілі українських вій-
ськових частин з території Ро-
сії», - зазначено у документі. 

Петро Порошенко продовжує 
наполягати на необхідності по-
стачання Україні зброї. Проте ні 
прохання українського прези-
дента, ні зловісні зізнання Путі-
на не впливають на невблаган-
ний Захід. У Берліні традиційно 
побоюються, що це призведе до 
подальшої ескалації конфлікту. А 
думка фрау Меркель вагома для 
Європи. Ба, навіть для Америки. 

Експерти ж заявляють: Укра-
їні потрібна сучасна зброя і без-
пілотники для розвідки. Бо у ви-
падку нового наступу сепара-
тистів і путінських найманців, 
озброєних Росією за найновішим 
словом техніки, українська армія 
не має що протиставити. 

Якби армії не підсобляли 
прості люди та волонтери, ситу-
ація на фронті була б набагато 
гіршою. Українці вже допомогли 
війську більше, ніж на 155 міль-
йонів гривень. Натомість багатії, 
як зазначає «Німецька хвиля», й 
досі вивозять кошти з України за 
кордон. І президент Порошенко 
наразі мало що зробив, аби змі-
нити ситуацію. Можливо тому, 
що й сам олігарх.  

Ольга ЧОРНА. 

Одкровення Путіна - ляпас «стурбованому» Заходу
Західні політики виглядають ошуканими хлопчиськами після зізнання Путіна 

щодо анексії Криму. Фільм «Крим. Повернення на Батьківщину» - наче явка 
з повиною для російського президента. Проте, схоже, новоявлений фюрер 

знає, що за одкровення йому нічого не буде і до Гааги наразі не збирається. 
Диктатор всія Русі хизується військовою операцією із захоплення півострова й 
вихваляється готовністю застосувати ядерну зброю. 
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Але чи це справді 
так? Чи підняття 
тарифів на 

комунальні послуги під 
час фінансової кризи – 
це саме та реформа, яку 
так потребує крана? І, 
зрештою, чи не дурять 
нас знову, видаючи 
грішне за праведне? 

Останнє запитання доціль-
но поставити ще й тому, що, на 
відміну від багатьох європей-
ських країн, які лише спожи-
вають закуплені з-за кордо-
ном енергоносії, Україна ряс-
но всіяна атомними, теплови-
ми та гідроелектростанціями, 
має власні запаси природно-
го газу, якого повністю виста-
чає для задоволення потреб 
житлово-комунального госпо-
дарства.

Проте, як кажуть, хто пла-
тить, той і замовляє музику. 
Відтак, міжнародні фінансо-
ві інституції, надаючи нашому 
уряду величезні кредити, ви-
магають від нього і жорстких 
зобов’язань. У свою ж чергу, за-
гнана у глухий кут безгрошів’я 
влада  навіть не намагається 
пручатися і безапеляційно під-
писує все, що диктує його ве-
личність капітал.

Не секрет, що наразі та-
рифи на газ для населення в 
Україні є одними із найбільш 
низьких у Європі. Наприклад, 
у Польщі 1 тис. кубометрів ім-
портного газу обходиться спо-
живачеві приблизно у $700, а 
в Україні – до $90.

Вперше тарифи уряд під-
няв ще в 2014 році. Ключова 
мета нинішнього підвищення 
цін, яке буде набагато відчутні-
шим, прописана у меморанду-
мі із МВФ. Це – фінансове оздо-
ровлення «Нафтогазу України», 
який є хронічно збитковим. За-
раз збитковість НАКу стано-
вить 3,1% від ВВП країни, який, 
за прогнозами Мінфіну, цього 
року становитиме 1,85 трлн. 
грн. Щоб хоча  частково залата-
ти цю чорну діру українського 
бюджету, тарифи на газ зроста-
тимуть поступово.

«Протягом останніх чоти-
рьох років вартість газу для по-
бутових споживачів змінюва-
лася несуттєво. Ця ціна на сьо-
годнішній день складає при-

близно 1300 гривень за тися-
чу «кубів». Вартість газу, який 
закуповується «Нафтогазом» 
за рахунок реверсу або з Росії, 
становить 6000 тис. грн. Крім 
газу, який закуповується на зо-
внішніх ринках, «Нафтогаз» 
використовує газ українсько-
го походження, який вже дав-
но не коштує 350 гривень, про 
які всі говорять. Собівартість 
за останні чотири роки істот-
но зросла. Крім того, потріб-
но враховувати вартість тран-
спортування, податки і ренту, 
які платить «Укргазвидобуван-
ня» - каже міністр енергетики 
та вугільної промисловості Во-
лодимир Демчишин.

Звісно, населення природ-
но виступає проти підвищен-
ня тарифів на комунальні по-
слуги. Платити більше не хоче 
ніхто. Але таки доведеться…

26 лютого Нацкомісія 
(НКРЕКП) підвищила та-
рифи на електроенергію в 
п’ять етапів, з яких два перші 
відбудуться вже в цьому році – 
у квітні та вересні. 

Тариф буде один для всіх – 
незалежно від того, газова чи 
електроплита у вас встанов-
лена. Зміниться і сітка тари-
фікації, яка теж буде єдиною 
для всіх споживачів. При спо-
живанні до 100 кіловат на 
місяць, до кінця року тариф 
складе 45,6 коп. за кіловат, 
при споживанні від 100 до 
600 кіловат - 78,9 коп., біль-
ше 600 кіловат – 147,9 коп.

Третього березня 
НКРЕКП підняла також та-
рифи на газ для населення. 
У 2014 році вони вже зросли 
на 60%. Зараз зростуть ще у 

кілька разів, але що найголо-
вніше – повністю зміниться, 
як і у випадку з електроенер-
гією, тарифна сітка та прин-
ципи тарифікації.

Уже з квітня буде дія-
ти єдина ціна для домівок, 
які використовують газ для 
опалення та приготування 
їжі – 7,188 гривень за один 
кубометр. Але у зимовий пе-
ріод з 1 жовтня до 30 квіт-
ня перші 200 куб. м. газу та-
рифікуватимуться по 3,6 
гривень за куб. м. Зауважте, 
що більшість приватних бу-
динків витрачають на рік 2-3 
тис. куб. газу (в опалюваль-
ний сезон - 600-700 куб. за бу-
динок площею 100-150 кв. м.).

Окрім приватних спожи-
вачів зросте тариф і для 
теплокомуненерго – у 2,2 
раза - до 2934 грн за тис. 
куб. м.

Також регулятор схвалив 
рішення про підняття тари-
фів на опалення в багатоквар-
тирних будинках. Загалом він 
встановлюється для кожного 
підприємства в регіонах окре-
мо, а тому іноді сильно відріз-
няється. Але середньозваже-
ний тариф на тепло для на-
селення зросте на 71,8%, 
або до 537,2 гривень/Гкал. 
(без ПДВ). 

Офіційного рішення про 
підвищення тарифів на гаря-
че водопостачання поки що 
немає, хоча воно не за горами. 
За підрахунками фахівців, 
ймовірне зростання вар-
тості гарячої води складе 
приблизно 60 відсотків.

Що далі? 
У 2016 році тарифи на елек-

троенергію будуть знову під-
вищені у два етапи. На 2017 рік 
запланований ще один.

Щодо газу та інших скла-
дових житлово-комунального 
господарства, то чіткого гра-

фіку поки-що немає. Проте 
міністр енергетики Володи-
мир Демчишин порадив укра-
їнцям вже зараз займатися 
енергозбереженням.

Що стосується малозабез-
печених, то для них вже роз-
роблений механізм субсидію-
вання. Другого березня парла-
мент вніс зміни до бюджету, в 
яких сума дотацій населенню 
збільшена на 12,5 млрд. гри-
вень - до 24,4 млрд. гривень 
саме через різке підвищення 
тарифів вже в цьому році. За-
лишилось побачити, як субси-
дії будуть працювати на прак-
тиці, адже вже не раз чинов-
ники говорили, що контроль 
за їх наданням буде суттєво 
посилений. Але чи справді до-
помогу від держави отриму-
ватимуть тільки ті, кому вона 
конче необхідна, а не, як за-
раз, хто хитріший, побачимо.

Так чи інакше, а вже нині 
крилатий вислів «Все так не 
буде!» українців не заспокоює, 
а, навпаки, дратує. Знаємо ж, 
що буде гірше. І це триватиме 
доти, допоки замість реаль-
ного реформування житлово-
комунального господарства, 
влада «реформуватиме» лише 
тарифи  - підніматиме ціну за 
те, що теплоцентралі гріють 
землю та підвали, що вода 
тече вулицями,  що потужні 
електролампи «жеруть» кіло-
вати навіть у білий день. 

Це триватиме доти, допоки 
уряд бігає з торбами за дола-
рами, затоптуючи під ногами 
мільярди гривень. Натомість, 
слабенькі виправдання вла-
ди, що внаслідок війни на Схо-
ді українська економіка втра-
тила більше 20 відсотків сво-
го потенціалу, зовсім не пояс-
нюють того, куди ж поділася  
його решта – ще майже 80 від-
сотків.

Юрко СНІГУР.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Життяnday.te.ua

 P.S. Інформація для тих, у кого коротка пам’ять
«Азаров заявив про підвищення тарифів на газ. Так нехай він розпо-

вість правду. Населення споживає 18 млрд. куб. м. газу в рік, а ми ви-
добуваємо 20 млрд. Кожен з вас повинен отримувати газ власного ви-
робництва, вартість якого 70 доларів. Але цей газ вам не віддають, 
його продають по 300-400 доларів, а різницю кладуть у свої кишені». 

Арсеній Яценюк у програмі «Шустер live», 22 грудня 2013 року.

У  КОМУНАЛЬНІЙ  ВІЙНІ 
уряду з українцями 
ПЕРЕМІГ  МВФ

В Інтернеті став доступним примірник мемо-
рандуму між Україною та Міжнародним валют-
ним фондом. В енергетичній частині цього до-
кумента пафосно зазначено: «Наша амбітна і 
всеосяжна програма реформування сектору 
енергетики, розпочата в 2014 році, знаменує со-
бою рішучий розрив з минулим».

Шахраї
 продовжують 

обманювати 
тернополян
 Аби врятувати сина від 

проблем із законом, 84-річна 
жителька Заліщицького ра-
йону перерахувала зловмис-
никам шість тисяч гривень. 
Як розповіла потерпіла пра-
воохоронцям, до неї вран-
ці на мобільний зателефону-
вав невідомий чоловік з при-
хованого номера і повідомив, 
що її син нібито побив люди-
ну і за це йому загрожує кри-
мінальна відповідальність. 
Ціна питання – десять тисяч 
гривень.

Почуте приголомши-
ло. Старенька сказала, що 
може зібрати лише 6 тисяч 
гривень. Співрозмовник по-
годився. Жінка за вказів-
кою зловмисника поїхала 
до райцентру і у банку по-
просила працівника уста-
нови допомогти їй. Шахрай 
продиктував працівникові 
номер банківського рахун-
ку і той через термінал пе-
рекинув 6 тисяч гривень на 
чужий «електронний гама-
нець».

 Те, що потрапила у тене-
та шахраїв, старенька зрозу-
міла після того, як до неї зате-
лефонував ввечері син та за-
певнив, що з ним усе гаразд і 
нікого він не побив. 

 За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження,  
зловмисників розшукують.

Правоохоронці зверта-
ються до громадян бути 
уважними і обережними та не 
вірити невідомим людям, що 
за гроші пропонують виріши-
ти проблеми.

Також міліціонери  да-
ють кілька корисних порад 
для громадян, як не стати 
жертвою «телефонних шах-
раїв»:

1. Обов`язково розкажіть 
своїм близьким родичам, осо-
бливо старшому поколінню, 
про існування такого шахрай-
ства.

2. Не піддавайтесь емо-
ціям. У жодному разі не впа-
дайте в паніку і не поспішай-
те виконувати умови афе-
ристів.

3. Попросіть людину, яка 
вам зателефонувала, назвати 
ім’я вашого рідного, місто, в 
якому він живе, описати його 
зовнішність і відповісти на 
запитання особистого харак-
теру. Пам’ятайте, у пройдис-
вітів одна мета – видурити у 
вас гроші.

4. Спробуйте якнайшвид-
ше зателефонувати  тому, хто 
«потребує негайної допомо-
ги», або людям, які можуть 
бути поруч і підтвердити або 
спростувати те, що трапило-
ся.

Якщо ви все ж опинились 
в подібній ситуації – не зво-
лікаючи, телефонуйте «102». 
Ваше оперативне повідо-
млення дозволить правоохо-
ронцям швидко відреагувати 
та  затримати шахраїв.
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«Здалися в полон, аби  
допомогти пораненим»

Славко у Копичинцях став справжнім 
героєм. Мешканці містечка ніби зрідни-
лися під час його перебування у полоні. 
Вони молилися за кіборга і вболівали за 
його долю. Сьогодні Славка  впізнають 
на вулиці, друзі та знайомі обіймають і 
щиро радіють, що він повернувся живий. 

Ярославу прийшла повістка у серпні 
минулого року. Навчання хлопець  прохо-
див на Яворівському полігоні. У зону АТО 
потрапив 11 листопада, а напередодні 
нового року їх направили в Піски охоро-
няти мінометну батарею. 

- Офіційно вважалося, що було 
перемир’я, але обстріли тривали постій-
но, - пригадує Ярослав. - Тоді попросили 
зголоситися двадцятьох добровольців, 
щоб їхати в аеропорт. Було багато охочих 
– ми навіть сперечалися, хто поїде. Виру-
шили в аеропорт 13 січня. За кілька днів 
ситуація стала напруженіша, танк про-
бив стіну нашого терміналу і сепаратис-
ти залізли на третій поверх. Нас закида-
ли сльозоточивим газом і гранатами. Бій 
16 січня тривав з 6 ранку до 2 ночі. Було 
дуже багато поранених, ми не мали про-
тигазів і розуміли, що не втримаємо тер-
мінал. Згодом сепаратисти підірвали бу-
дівлю і поверхи завалилися. З 50 чоловік 
вижило 17... У нас не залишилося ні їжі, ні 
боєприпасів, нічого. Ми їли лід, бо не було 
води… Кілька бійців пішки вирушили в 
Піски.  Ми залишилися, щоб не покидати 
поранених одних. Витягли вісім чоловік 
з-під завалів. З них за ніч вижило тільки 
троє, але вони були у важкому стані, втра-
тили багато крові. Ми не мали зв’язку з 
нашим командуванням. Старшина пішов 
до сепаратистів домовлятися, щоб нада-
ли допомогу пораненим, адже іншого ви-
ходу не було. Вони поставили ультима-
тум – допоможуть, якщо вцілілі здадуть-
ся в полон. Було страшно. Багато хто з на-
ших не хотів здаватися. Думали, краще за-
стрелитися. Та наважилися, аби врятува-
ти поранених. Я подзвонив до тата, запи-
тав, чи йде до нас підмога. Тато повідомив 
– по телебаченню кажуть, що йде. Та я вже 
навіть не повірив, адже підмогу обіцяли 
давно, але за кілька днів ніхто до нас так 
і не прийшов… 

У полоні кіборгам надали медичну 
допомогу. 

- У приміщенні СБУ ми заповнили 
картки військовополонених, поране-
ним робили перев’язки, кому потрібно 
було, поставили крапельниці, – розпові-
дає Ярослав. - Через 7 днів мене перевели 
окремо, адже чекали приїзду батька і бо-
ялися, щоб я не пропав. З деякими бран-

цями таке бувало. Полонених, яких захо-
пили давніше, залучають до різних ро-
біт – копати бліндажі, витягувати пора-
нених із завалів. Офіцерів тримали окре-
мо. Коли приїхав тато, мене привезли в 
машині під споруду офісу ОБСЄ, облич-
чя було закрите. Коли зняв мішок – поба-
чив батьків і дуже зрадів, що це жахіття 
закінчилося. 
«Коли їхав до терористів 
не боявся, адже  
я визволяв свою дитину»

Батько бійця Мирослав Гавянець зга-
дує все, як страшний сон. Втомлений та 
брудний син в руках бойовиків. Його ві-
деозвернення до ватажка терористів За-
харченка тоді почув увесь світ. У зворуш-
ливій промові чоловік сказав, що пиша-
ється своїм сином-кіборгом і заявив, що 
готовий сидіти в полоні замість нього та 
готовий особисто приїхати в Донецьк і 
зустрітися із Захарченком.

- Коли Ярослав потрапив у аеропорт, 
я поїхав до родичів, які живуть в Харко-
ві, щоб бути ближче до нього, - розпові-
дає чоловік. -  Річ у тім, що син розповідав, 
що ситуація критична, отож думав, що по-
ранених будуть везти до Дніпропетров-
ська чи Києва, відтак мені буде найзруч-
ніше добиратися туди з Харкова. Я дзво-
нив на канали, моніторив інтернет, давав 
журналістам телефони хлопців… Це був 
для мене найнапруженіший момент. По-
тім вже побачив відео полонених кіборгів, 
зв’язку з Ярославом не було, тож вирішив 
їхати в Київ. Зустрівся з журналістами, і 
тоді під час розмови виникла думка звер-
нутися до Захарченка. Я був дуже висна-
жений, адже перед тим п’ять діб не спав, 
не їв і страшенно  переживав за сина. Мені 
полегшало, що він живий вийшов з аеро-
порту. Але ж потрапив в полон. Ми записа-
ли звернення і воно спрацювало. 

Пану Мирославу зателефонували 
люди Захарченка. Сказали, що він бачив 
звернення і готовий здійснити акт до-
брої волі – віддати сина, але за умови, 
що з батьком приїдуть журналісти трьох 
столичних телеканалів. Розповіли, що 
протягом трьох днів до них не звертала-
ся українська влада для перемовин.

 - Сепаратисти взяли в полон 
кіборгів – українських героїв, тож 
вони сподівалися, що за хлопців 
буде висока ціна і їх можна буде 
поміняти на своїх важливих бій-
ців, - каже пан Мирослав. -  А тут 
тиша, ніхто нічого не робить. Тіль-
ки якийсь батько наважився звернутися 
до Захарченка. Ніхто не вимагав в мене 
жодних грошей. Але коли відбувалася 
зустріч, нас захотіли завести в лікарню 
і показати, які вони хороші, лікують на-
ших поранених кіборгів, мирних жите-
лів. Коли ми зайшли в одну палату, мене 
дуже зачепило, що жінки почали сильно 
нас звинувачувати, називати вбивцями, 
проклинали і запитували, чого хочемо в 
них, чого наші хлопці прийшли на їх зем-
лю. Вони були свято переконані, що наші 
військові їх вбивають, шкодять їм. Кри-
чали: «Подивіться, що ви з нами зробили, 
де взяти гроші на лікування?» Переко-
нувати їх не було сенсу. Я подумав, якщо 
ви нас так ненавидите, то я вам дам гро-
ші. Вийшов з палати і сказав ополченцю 
із позивним «Москва», що хочу пересла-
ти у цю палату грошей. Хоча там були па-
лати, де люди більше потребували до-
помоги, але я вирішив вислати допомо-
гу саме їм. У них постійно звучить теза: 
«ми не такиє, ми харошиє…», хотіли пере-
конати, що вони добрі і нам помагають, а 
ми загарбники і прийшли до них воюва-
ти. Я хотів довести протилежне тим лю-
дям, які так щиро мене ненавиділи.

- Їм намалювали казку, що вони бу-
дуть щасливі, якщо відокремляться від 
України, що у них є шахти, інфраструк-
тура і вони зможуть жити окремо від нас 

дуже багато, - продовжує пан Мирослав. 
- Чимало мешканців Сходу переконані в 
цьому. Говорять, що вони завершують те, 
що почали люди на Майдані. Сперечати-
ся з ними неможливо. Але чи допоможе 
там сила?.. Адже війна породжує ще біль-
шу війну… 

Пан Мирослав зізнається: коли їхав 
до терористів - не боявся, адже визволяв 
свою дитину. 

- Я до всього був готовий, - каже чоло-
вік. -  Найбільше мене вразила сміливість 
журналістів. Вони їхали не заради репор-
тажу, а хотіли допомогти врятувати мого 
сина. Перемовини тягнулися довго, адже 
ми постійно чекали від другої сторони 
гарантії безпеки наших журналістів. І ми 
її не отримали. Ми поїхали на свій страх 
і ризик. «Москва» сказав: як ми можемо 
гарантувати вам безпеку, якщо ми собі 
не можемо нічого гарантувати. Хочете - 
їдьте. 

На щастя, батьківська сміливість і лю-
бов змогли здолати всі кордони і Славка 
віддали рідним. 

- Син був худим, змученим, переляка-
ним, - пригадує пан Мирослав. - Тоді я ще 
до кінця не був спокійний за нашу долю. 
Коли ночував в готелі в Донецьку, то було 
найстрашніше. Я цілу ніч не міг зімкнути 
очей. Лише коли виїхав на підконтроль-
ну українцям територію, то зміг спокій-
но спати. 

Життя після полону

Ярослава Гавянця з рук сепаратистів врятувала 
батьківська сміливість і материнські молитви

Історія 22-річного Ярослава Гавянця облетіла весь світ. 
З ворожого полону молодого кіборга визволив тато. 
Він самотужки поїхав до Захарченка забирати свого 

сина. Нині хлопець вдома. Звикає до мирного життя та 
відпочиває у рідному містечку Копичинці. Він пам’ятає 
до найменших деталей  своє перебування у Донецькому 
аеропорту, загиблих товаришів, обнадійливе очікування 
підмоги і найважчий бій, що тривав майже цілу добу…

Зараз  Ярослав вдома. Час, проведений в полоні, згадує з жахом. Розпові-
дає, перше, що зробив, приїхавши в рідну оселю, поїв смаженої картоплі. Що-
йно знайомі та рідні у новинах почули про його звільнення, телефон розри-
вався від дзвінків. Довелось вимкнути його і поїхати відпочити. Зараз кі-
борг проходить реабілітацію. Офіційно він у відпустці, допомагає батькам. 
Їхати на Схід особливо не рветься, але каже, якщо буде наказ — поїде. Бо-
лить за побратимів, які полягли там. Що робитиме далі - хлопець поки не 
знає. Ще до служби у війську Ярослав грав на гітарі. В армії, каже, у нього 
навіть був позивний – Маестро. Сьогодні ж гра на гітарі допомагає кібор-
гу звикнути до мирного життя. Та співає пісні Ярослав про солдатів, тих, 
хто і сьогодні в окопах захищає Україну.

Юля ТОМЧИШИН.
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Господь Ісус 
Христос у земній 
проповіді  звертав  

увагу слухачів на 
внутрішній  зміст 
Свого Божественного 
вчення, щоб людина 
усвідомила мету свого 
існування, почула 
голос совісті, повірила 
у вічність життя. Коли 
люди ставилися до слів 
Спасителя з вірою, бодай 
тільки зароджуваною, 
Господь, підтримуючи її, 
нагадував їм про плоди 
віри.

У Євангелії від Івана наво-
диться один з таких випад-
ків. А саме: «Тоді сказав Ісус 
до іудеїв, що увірували в Ньо-
го: коли будете перебувати в 
Моїм слові, то справді Мої уче-
ники будете, і зрозумієте прав-
ду, і правда визволить вас» (Ін. 
8, 31-32). Цими словами Хрис-
тос бажав не тільки зміцни-
ти слабку віру слухачів, але й 
випробувати її. Людям треба 
було усвідомити, що коли вони 
з вірою приймуть вчення Спа-
сителя і міцно стоятимуть у 
ньому, тільки тоді вони будуть 
справжніми його учениками, 
пізнання істини дасть їм волю 
від гріха. Отже, Господь гово-
рив тим, що увірували в Ньо-
го, про духовну свободу, але не 
всі вони правильно зрозуміли 
Його.

Від нашої волі залежить по-
вною мірою сприйняти цей за-
клик Спасителя і засвідчити 
свою віру в Нього своїм жит-
тям. Не треба думати, що це 
вимагатиме від нас чогось осо-
бливого, надзвичайного. Не 
можна забувати, що віра в Бога 
у наших серцях зворушує наше 
сумління, і голос цього вели-
кого дару Божого дає нам ро-
зуміти своє життя й покликан-
ня та обов’язок. Отже, віра, за-
свідчена    християнським жит-
тям,  прокладає  нам   шлях  до  
духовної свободи від гріха.

Свята Церква Христова за-
собами Божественної благода-
ті допомагає відродити в кож-
ному з нас «внутрішню люди-
ну» (Рим. 7, 22), нашу духовну 
істоту, якою керує християн-
ська свідомість. Це — найголо-
вніша умова для того, щоб віра 
наша не була марна й безплід-
на. «Віра без діл мертва» (Як. 
2, 26), говорить апостол. Отже, 
віра прагне діл. Яких саме? 
Звичайно таких, що їх рушій-
ною силою є любов до Бога 
і ближніх, служіння людям, 
Батьківщині, людству.

Сила християнської любо-
ві велика, але вона залежить 
від того, наскільки чиста від 
гріха душа людини, її серце. 
Усе гріховне порушує внутріш-

ній світ людини, де не може 
бути місця для любові. Голов-
ною перешкодою на шляху до 
зміцнення душевного спокою 
християнина здебільшого бу-
вають загальнолюдські мо-
ральні вади, до яких людина 
звикає, ніби не помічає їх, при-
міром, заздрість. 

Заздрість, як і надмірна 
гордовитість, зарозумілість, 
корисливість, самолюбство  
шкідливі тим, що позбавляють 
християнина любові до ближ-
нього. Замість неї починають 
діяти в людині ненависть, во-
рожнеча, втрачається душев-
ний спокій, глухне голос сові-
сті... Віруюча людина падає в 
безодню гріхів. Єдиним засо-
бом для відновлення душев-
ного спокою є покаяння. Сві-
домо каючись, віруючий засу-
джує себе за заподіяні гріховні 
вчинки, просить, щоб Господь 
простив йому їх, обіцяючи не 
робити їх надалі. Щире каят-
тя при сприянні благодаті Свя-
того Духа поновлює  моральні 
сили для добрих справ, набли-
жує до духовної свободи.

Важко людині виховувати 
в собі терпіння, особливо коли 
доводиться зазнавати неза-
служених нападів, всіляких об-
мов, кривди тощо. Все це за-
смучує, замість любові в серці 
з’являється ненависть, злоба, 
гнів. Тільки Богочоловік Гос-
подь Ісус Христос міг зберегти 
в собі духовну свободу, відпо-
відаючи на людські наклепи й 
неправду любов’ю до Своїх му-
чителів і ворогів.

Пильнуючи душевного спо-
кою, християнин повинен бо-
ротися проти особистих вад і 
виховувати в собі добрі якос-
ті: сумлінність, чесність, тер-
піння, безкорисливість, ста-
ранність, скромність, смирен-
ність, щедрість — усе те, що є 
плодами миру і любові.

Міцніюча віра в Господа Іс-
уса Христа підноситиме нашу 
гідність, і ми, пізнаючи Його 
святу істину, будемо наближа-
тися до духовної свободи, сво-
боди від гріха - запоруки ві-
чного життя з Христом. 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки 

журналістів України.

Свобода від гріха - 
запорука вічного життя
 з Христом

Власне, така імп-
реза на Тернопіл-
лі відбувається вже 
не вперше. Благо-
дійний проект був 
започаткований у 
рамках Всеукраїн-
ського фестивалю 
«Зустрічі друзів». У 
різний час до Тер-
нополя з’їжджалися 
відомі артисти, ко-
шти від концерту 
яких ішли на допо-
могу хворим дітям. 
До меценатства до-
лучалися також небайдужі 
люди, підприємці, бізнесмени.

Керівник і автор проекту, 
директор фестивалю Сергій 
Бачинський пригадує 2012 рік.

- Тоді, - каже митець, - 
якраз і зародилася ідея допо-
магати хворим дітям. Нас було 
троє: я, народний артист Укра-
їни Володимир Шинкарук та 
заслужений артист України 
Ігор Бердей.  У кожного в ро-
дині були тяжкохворі діти.  Ми 
тоді допомагали один одному 
і зрозуміли, як це важливо ро-
бити, коли надломлюється чиясь доля. І ми зна-
ли, що створимо цей проект, адже побачили, як 
багато сімей потребують розуміння, моральної і 
матеріальної підтримки. Так сталося, що зараз я 
з нашого невеликого колективу залишився один. 
Володимир Шинкарук, головний режисер проек-
ту, на жаль, уже покійний. Ігор Бердей живе нині 
за кордоном. Але програма уже працює, до неї до-
лучаються щораз більше людей. Наш досвід пере-
йняв Житомир, Чернівці, Рівне, долучається Ві-
нниця. Шкода, але проблем у родин з хворими ді-
тьми дуже багато.

Днями в обласній філармонії відбувся благо-
дійний концерт проекту «Ваша величносте, меце-
нат». Кошти, 47 тисяч гривень, зібрані під час за-
ходу, а також від інших програм, передали роди-
нам, у яких є  діти з вадами серця та онкохворі. 

- Ми гарно співпрацюємо з обласною дитячою 
лікарнею, її  керівником Григорієм Корицьким. 
Налагодили також стосунки з міською дитячою 
лікарнею, де лежать діти із захворюваннями кро-
ві. На Новий рік, Різдво ми просто віднесли цим 
мужнім маленьким пацієнтам різні солодощі. Ува-
га, хай навіть маленька, дуже важлива, - каже Сер-
гій Бачинський.

Організатори проекту створили фільм «З ві-
рою і надією». У ньому прагнули відобразити всю 

благодійну роботу протя-
гом існування програми. У 
фільмі – розповіді не лише 
про меценатів, які брали 
активну участь у підтримці 
проекту, а й про родини, які 
живуть і щодня борються 
за здоров’я своїх дітей. Про 
лікарів, які приходять їм на 
допомогу.

- До речі, минулого року 
ми зібрали для таких сімей 
102 тисячі гривень, - зазна-
чає Сергій Бачинський.

Минулого тижня у рам-
ках проекту «Ваша велич-

носте, меценат» також відзначили небайдужих лю-
дей краю, які долучилися до благодійності. Серед 
них директор ресторану «Оскар» Наталія Стань-
ко, головний лікар санаторію «Медобори» Ва-
силь Мартинюк, директор «Надзбруччя-Сервіс» 
Василь Глемба, директор магазину-ательє «Тери-
торія взуття» Юрій Хоміцький, керівник товари-
ства «АНТ» Михайло Ратушняк, директор ресто-
рану «Рандеву» Ігор Парій, генеральний директор 
«Тернопільбуду» Василь Лило, директор ПОП «Іва-
нівське» Антон Білик та багато інших. До речі, про-
ект відбувається за підтримки народного депута-
та України Миколи Люшняка. Серед нагороджених 
і газета «Наш ДЕНЬ», яка є партнером програми.

Свою творчість присутнім дарували місце-
ві співаки, а також заслужена артистка України 
Астрая. 

- Чому ми це робимо? Тому що уміємо не лише 
просити, а й дякувати, - зауважує Сергій Бачин-
ський. – Людям, для яких не існує чужих проблем. 
Можливо, їхні вчинки надихнуть й  інших твори-
ти добро. Хтось сказав гарні слова: благодійні на-
міри народжуються в серці.

Галина ФАБРИКОВА, 
студентка Львівського 

національного університету 
ім. І. Франка.

Благодійні наміри 
народжуються 
в серці

У рамках публічного проекту 
«Ваша величносте, меценат» у Тернополі 
зібрали 47 тисяч гривень для дітей  
з вадами серця та онкохворих
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Путін йде стопами Гітлера

У президента Росії Путіна 
з’являється все більше аналогів з 
Адольфом Гітлером. Путін не лише за-
стосовує методи фюрера, але й копіює 
його у геополітиці, повідомляє телека-
нал «24». Так, Путін у 1999 році прий-
шов до влади за схожих обставин, що й 
Гітлер у 1933-у. Путіна, як і свого часу 
Гітлера, видання «Time» визнало люди-
ною року. Аби покращити імідж, у 1936 
році фюрер провів олімпіаду в Берліні. 
У 2014-у це ж зробив Путін у Сочі. Далі у 
Гітлера був аншлюс Австрії. Путін анек-
сував Крим. Наступний крок німецько-
го вождя - окупація частити Чехосло-
ваччини. Путін обрав за мішень Донбас.

У Єгипту буде нова столиця
Влада Єгипту має намір побудува-

ти нову столицю на сході країни. Про 
це заявив міністр житлового будівни-
цтва країни Мустафа Мадбулі, передає 
УНН. За словами чиновника, нову адмі-
ністративну столицю побудують в пус-
телі, за 45 кілометрів на схід від Каїра. 
Необхідність заснування нової столи-
ці пов’язана з перенаселенням Каїра, в 
якому живуть 20 мільйонів осіб, а че-
рез 40 років жителів буде вдвічі біль-
ше. Нова столиця розрахована на п’ять 
мільйонів мешканців. Перша черга про-
екту повинна бути реалізована за сім 
років. Ймовірна вартість початкової 
стадії будівництва - $45 мільярдів. 

Ноу-хау для занепалих сіл
Якщо у вас є зайві 730 доларів, 

можете собі дозволити на один день 
орендувати ціле угорське село. У Ме-
дері за ці гроші здають сім будинків, які 
вміщають майже 40 осіб, автобусну зу-
пинку, коней, курчат і десять гектарів 
землі, повідомляють іноземні ЗМІ. Та-
ким чином Медер, у якому живе всьо-
го 18 людей, заробляє вже чотири роки. 
Ідея перетворити занепале село за 200 
кілометрів від Будапешта у туристичне 
місце належить його мерові. До проек-
ту залучили кошти Євросоюзу. Майже 
$250 тисяч надав ЄС для відновлення 
оригінального селянського стилю. До-
клалися до проекту й самі селяни - вони 
вкладали свої гроші і час. Уже зараз Ме-
дер чекає на туристів із США, Австралії, 
Швеції і навіть Південної Африки. Гос-
ті з цих країн вже забронювали собі тут 
будиночки.

Втікала з «родіни» у валізі
Польські прикордонники на 

пункті контролю у Тересполі (межа 
Польщі та Білорусі) виявили у ва-
лізі громадянина Франції, який 
їхав потягом Москва-Ніцца, його 
дружину-росіянку, інформує «Поль-
ське радіо». Французько-російське по-
дружжя намагалося таким чином вирі-
шити проблему відсутності у росіянки 
документів, які дозволяють в’їзд у краї-
ни Шенгену. Жінка після того, як виліз-
ла з валізи, почувала себе добре і не по-
требувала медичної допомоги. Поїзд-
ка чоловіка на батьківщину до Фран-
ції з російською дружиною закінчилася 
у Польщі. Француз і росіянка понесуть 
відповідальність за незаконне перети-
нання державного кордону. Їм загрожує 
до трьох років позбавлення волі.

Марнотратні американці
Весільні витрати у США збіль-

шилися до максимального показни-
ка за п’ять років, повідомляє агент-
ство «Bloomberg». Середній рівень 
витрат американців на організацію ве-
сілля сягнув 31,213 тисячі доларів, що 
є найвищим рівнем із 2009 року, свід-
чать дані спеціалізованого весільно-
го ресурсу «TheKnot.com». Із цієї суми 
у середньому 14 тисяч доларів коштує 
оренда приміщення для проведення 
церемонії. 3,587 тисячі - оплата послуг 
музикантів. За обручки треба запла-
тити майже 5,855 тисячі. Послуги фо-
тографа обійдуться у 2,556 тисячі до-
ларів, а флориста або декоратора - у 
2,141. Весільна сукня - не вельми ви-
шукана - потягне на 1,357 тисячі «зеле-
них». Найдорожчим місцем для прове-
дення весільної церемонії у Штатах ви-
знаний нью-йоркський район Манхет-
тен (середня ціна $76,328), найдешев-
шим - штат Юта ($15,257). 

Євро поступово знецінюється
Уже через два роки, у 2017-у, євро 

стане дешевшим за долар. Якщо нині 
євро коштує 1,07 долара, то в недале-
кому майбутньому його ціна складати-
ме 85 центів. Такий прогноз озвучили 
аналітики «Deutsche Bank», повідомля-
ють іноземні ЗМІ. Безпосередньою при-
чиною падіння курсу експерти назива-
ють зростаючі темпи відтоку капіталу 
з ЄС - до чотирьох трильйонів євро до 
2017 року. Більша частина коштів «йде» 
у США, Великобританію і Канаду через 
політику Європейського центробанку. 
Аналітики впевнені: Європі доведеться 
перетворитися з позичальника на най-
більшого світового кредитора. 

Німеччина перетворюється 
в країну іммігрантів

Чисельність іммігрантів у Німеч-
чині на кінець 2014 року сягнула по-
значки у 8,2 мільйона осіб, що скла-
дає близько 10 відсотків населення, 
повідомляє інформагенція «dpa». Це 
- найвищий показник з початку обліку 
у 1967 році, заявили у Федеральному 
статистичному відомстві Німеччини. 
У цифрах кількість мігрантів зросла на 
519300 осіб, починаючи з 2013 року. 
Близько 60 відсотків новоприбулих по-
ходять з інших країн ЄС. Так, кількість 
мігрантів з Румунії зросла на третину, 
з Болгарії - на чверть. Найбільшою гру-
пою серед мігрантів залишаються тур-
ки. З-поза меж ЄС до ФРН найбільше 
мігрантів прибуло із Сирії - понад 61 
тисяча. За даними статистичної служ-
би ЄС - «Євростату», Німеччина ліди-
рує за абсолютною кількістю іммігран-
тів. Тим часом німецька нація старіє. 
Народжувати дітей чимало тамтешніх 
жінок не бажають.      

Самотність 
вкорочує життя

Соціальна ізоляція - серйозна за-
гроза для довголіття. Про це свідчать 
дані дослідження вчених з Універси-
тету Бригама Янга (США), повідомляє 
портал «Ортодокс». За даними меди-
ків, самотність впливає на тривалість 
життя, подібно до ожиріння. Соціальна 
ізоляція нерідко викликає передчасну 
смерть серед людей молодше 65 років. 
Дослідники зазначають: соціальна ізо-
ляція має багато форм і різновидів. На-
приклад, можна бути оточеним людь-
ми, але при цьому відчувати себе само-
тнім. А хтось сам ізолює себе від інших, 
воліючи самотність. Вплив цих двох різ-
них сценаріїв на довголіття однаковий. 
Медики також попереджають: зв’язок 
між самотністю і ризиком смертності 
серед осіб молодого віку більший, ніж 
серед літніх людей. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Страшна статистика
 іловайської трагедії

У боях під Іловайськом на Донеччині 
загинули 360 бійців, ще 180 вважають-
ся зниклими безвісти. Про це заявив го-
ловний військовий прокурор Олексій Ма-
тіос. Цю страшну статистику загиблих 
встановили слідчі. «Точні цифри склада-
ють більше 360 осіб. Це - люди і військо-
вослужбовці всіх родів військ, частин та 
об’єднань, які брали участь у бойових діях 
під Іловайськом», - заявив представник 
прокуратури. Натомість, у грудні екс-глава 
ГПУ Віталій Ярема озвучував інформацію 
про 241 загиблого бійця під Іловайськом.

Нардепи-нероби
16 народних депутатів за 100 днів 

роботи Верховної Ради практично не 
працювали. Вони не підготували жодно-
го запиту, не виступали на пленарних за-
сіданнях і не брали участі у підготовці за-
конопроектів. Про це повідомляє «Громад-
ське.ТБ». Депутати-нероби фракції «Блок 
Петра Порошенка»: Іван Спориш, Руслан 
Демчак, Олег Дмитренко, Олексій Савчен-
ко. «Опозиційний блок»: Іван Мирний, Та-
рас Козак, Денис Омельянович, Дмитро 
Добкін. Позафракційні: Іван Балога, Сер-
гій Клюєв, Костянтин Жеваго. «Народний 
фронт»: Юрій Бабій, Ярослав Лесюк. Гру-
па «Економічний розвиток: Євген Балиць-
кий, Володимир Зубик.

ЄС візовий режим не скасує?
Міністр закордонних справ Павло 

Клімкін стверджує, що Євросоюз стур-
бований неконтрольованістю держав-
ного кордону України. Про це він розпо-
вів в інтерв’ю журналу «Фокус». «Ми добре 
рухаємося за графіком реформ. Але що тур-
бує європейські столиці? Деякі райони До-
нецької і Луганської областей контролю-
ють террористи. В ЄС побоюються, що бо-
йовики також зможуть користуватися без-
візовим режимом... У європейських столи-
цях кажуть: як можна давати Україні без-
візовий режим, якщо там не контролюють 
кордон?», - сказав міністр. Прогнозувати, 
яке рішення приймуть на саміті «Східно-
го партнерства» у травні щодо лібераліза-
ції візового режиму для України, Клімкін 
не став. Але заявив, що Україна має намір 
провести всі необхідні реформи навіть без 
скасування візового режиму з ЄС.
Вимога МВФ: закрити 500 вузів

В Україні більш, ніж удвічі, скоро-
титься кількість вищих навчальних за-
кладів. Таку реформу освітньої системи 
від влади вимагав МВФ в обмін на багато-
мільярдний кредит. Зменшаться й обся-
ги прийому студентів на умовах держза-
мовлення. Число вузів скоротиться з 802 
до 317, повідомляє видання «Фінанси.ua». 
Почати ліквідацію планують улітку. Каб-
мін заощадить на «реформі» майже 312,3 
млн. грн. У Міносвіти обіцяють: процес не 
буде болючим. «317 - це, фактично, та кіль-
кість вищих навчальних закладів, яка у 
нас зараз є. А коледжі й технікуми, за но-
вим законом про вищу освіту, перестануть 
вважатися вузами», - пояснив глава Мінос-
віти Сергій Квіт. Утім, кілька десятків ву-
зів ліцензій все-таки позбавлять. Робочі та 
навчальні місця за викладачами і студен-
тами обіцяють зберегти.

Квитки на потяги подорожчають
Вартість залізничних послуг до 

травня подорожчає на 21 відсоток. Змі-
ни стосуються всіх категорій потягів, крім 
першого класу «Інтерсіті». Як поінформу-
вали в Мінінфраструктури, документ про 
підвищення тарифів перебуває на стадії 
проекту і узгоджується з іншими міністер-
ствами. В «Укрзалізниці» раніше повідо-
мляли про три етапи подорожчання квит-
ків. Проте тарифна комісія свою думку змі-
нила. Так, наприклад, плацкартний кви-
ток з Києва до Львова зараз коштує 142 
грн. Після підняття тарифів його вартість 
складе приблизно 171,82 грн. Ціна купей-
ного квитка із 261,66 грн. зросте до 316,60. 
Зараз квиток класу «люкс» вартує 597,42 
грн., а коштуватиме - 722,43 грн.

Аграріїв позбавлять пільг
Погоджений українським урядом з 

МВФ меморандум про економічну та фі-
нансову політику передбачає позбав-
лення агропромислового сектора піль-
гового режиму оподаткування подат-
ком на додану вартість. Про це йдеться 
в одному з пунктів документа, оприлюд-
неного МВФ. «Сільське господарство стало 
одним із найприбутковіших секторів укра-
їнської економіки. На цій підставі й, відпо-
відно до міжнародної практики, ми пере-
ведемо аграрний сектор на загальний ре-
жим ПДВ із січня 2016 року», - йдеться в 
документі.

Пенсії не підвищать до грудня 
Підвищення розміру пенсійних ви-

плат планується не раніше грудня цього 
року, повідомив голова правління Пен-
сійного фонду Владислав Машкін. «На-
ступний перерахунок пенсій наразі запла-
нований на грудень, коли буде підвище-
ний прожитковий мінімум із 949 до 1074 
гривень для непрацездатних. Тоді пен-
сія буде перерахована обов’язково», - за-
значив чиновник. За його словами, Верхо-
вна Рада розгляне законопроект про єди-
ні принципи нарахування пенсій у травні. 

США змусили Україну віддати 
ядерну зброю 

У 1990-х роках США зробили все, 
щоб позбавити Україну ядерної зброї. 
Про це заявив поет, громадський діяч, екс-
надзвичайний і повноважний посол Укра-
їни Дмитро Павличко, повідомляє «5 ка-
нал». «Політичний консультант Клінто-
на сказав мені прямо, як голові комісії за-
кордонних справ парламенту: «Ми дозво-
лимо Росії зайти на вашу територію вій-
ськами і забрати ядерну зброю силою». Я у 
відповідь сказав, що ми не хочемо віддава-
ти ядерну зброю Росії, ми хочемо віддати 
її вам. Я розумів, що ми не зможемо утри-
мувати цю зброю, але не хотіли її віддава-
ти Росії. Саме США тиснули на нас і зроби-
ли все, щоб Україна ядерної зброї позбави-
лася. Це була їхня політика». 
Експортуємо те, чого самим треба

Україна посідає топове дев’яте місце 
у списку найбільших експортерів зброї. 
Про це йдеться у звіті, опубліковано-
му Стокгольмським міжнародним інсти-
тутом досліджень проблем миру (SIPRI). 
У документі подано розвиток індустрії 
експорту-імпорту зброї протягом 2009-
2014 років. За останнє десятиріччя обсяги 
міжнародної торгівлі озброєннями зрос-
ли. Двома найбільшими світовими експор-
терами озброєнь є США і Росія. Далі у рей-
тингу - Китай, Німеччина, Франція, Вели-
кобританія, Іспанія, Італія, Україна, Ізраїль. 
Протягом останніх п’яти років обсяги екс-
порту українських озброєнь складали три 
відсотки від світового продажу. Україна - 
третя за обсягами постачань озброєнь для 
Китаю - туди експортували двигуни для 
військових літаків. Торік постачали броне-
техніку в Камерун і Нігерію. Експорт зброї 
з РФ за десять років зріс на 37 відсотків. 
Росія постачала зброю до 56 країн і бойо-
викам у східній Україні, зазначають у SIPRI.

Україна Світ



Віталій опинився на вулиці. Сам-
самісінький. Холодний, рвучкий, прониз-
ливий вітер бив йому в груди. Схвильова-
не обличчя ще пашіло від гострої супереч-
ки з дружиною Настею. Думки проймали-
ся болем. Серце, чуле й м’яке, стискалося 
з розпуки.

- Хіба може таке бути?! Навіть зчерстві-
ла душа на таке не здатна...

І він оглянувся на хату з ледь тлілою 
надією. Його колишнє життя враз постало 
перед ним так чітко...

Ось він молодий, закоханий до нестя-
ми хлопчина з сусіднього села. Не раз ви-
стоював з нею, Настею, від оцим розлогим 
бузком і, вдихаючи його духмяні пахощі, 
легенько обіймав її за стан. Вона горнула-
ся до нього як голубка, а він заспокоював 
її: “Не журися, ми все переборемо. Я з то-
бою назавжди”.

Віталій знав, що його чекає вдома. 
Хтось з односельчан доніс батькам, що він 
щовечора спішить через видолинок до су-
сіднього села. Батьки думали, що їх син 
ночує на запашному сіні в стодолі, а тут 
ось що... 

Палажка, мати Віталія, занепокоїлася, 
коли довідалася, куди протоптує стежи-
ну рідний син. Вона знала батьків Насті 
- її ровесників. Не мали вони шани в селі, 
особливо Мокрина, мати дівчини.  Подей-
кували про сварки в сім’ї. Любила випи-
ти, погуляти, за дім, за господарку не дба-
ла. Несолодко жилося Насті. Часто дівчина 
була голодна й холодна. А діти ж вдають-
ся у своїх батьків... Що може чекати на Ві-
талія?!

І батьки спочатку здалеку, а потім пря-
міше відговорювали його від таких поба-
чень. Та Віталій вперся, казав, що одру-
житься. Ні батьки, ні сестра Ніна не могли 
його переконати в протилежному. Змири-
лися. З неохотою готувалися до весілля. 
Справили його лише у себе, бо у батьків 
молодої коштів на це не було. Пішов їхній 
син приймаком у верхнє село.

Незабаром народилася у них донечка 
Неля, а там і синок Дмитрик. Якось так 
складалося, що більше турботи про дітей 
брав на себе Віталій: і приголубить, і при-
чеше, і випере, і нагодує, хоча деякі тур-
боти мали би бути суто жіночими. Адже в 
хаті є і мама, і бабуся. А на Віталія чекає ху-
доба, городи.

При такому незлагодженому хазяй-
нуванні далися взнаки нестатки. З ними 
в парі пішли суперечки. Коли на Україну 
хлинула перша хвиля виїзду на заробітки 
за кордон, Настя подалася в Італію. Каза-
ла: заробить, надішле грошей, поправлять 
будівлі в дворі, що розвалюються, одягне 
усіх... Нехай не турбується Віталій - вона 
любить його, про зраду й мови не може 
бути.

Змирився чоловік. Та й не було ніби 
причин на довгі розмови. І часу також. 
Лише додалося більше клопотів. Малень-
ку Нелю відводив у садок, а Дмитрика - у 

ясла. Виховательки не могли не надиву-
ватися, як батько усе встигає. Бо виходи-
ло, що діти його найохайніші і одяг випра-
суваний, чистий, у Нелиних кісках завжди 
красувався бантик. Проходячи повз Віта-
лієве подвір’я, люди бачили, скільки праці 
вкладає в нього господар. Незабаром йому 
вдалося навести біля хати неабиякий по-
рядок. Та й не дивно, бо походив з сім’ї, яка 
славилася працьовитістю й охайністю на 
усе нижнє село. І донині там не побачите 
чогось не на своєму місці.

Час минав. Діти росли. Вже в школі вчи-
лися. Настя приїжджала рідко. Пам’ятали 
її в селі на похороні матері. Батька похова-
ли без неї.

Молодий чоловік усе частіше задуму-
вався над тим, скільки-то йому ще жити 
самому, без жіночої ласки, без теплого 
слова… Боявся, що віддалиться дружина 
від нього. Закрадалися думки про жіночу 
зраду, але довгими самотніми ночами від-
гонив їх від себе, а вдень гасив свої підо-
зри в роботі, у клопотах. Та дуже довго На-
стя зоставалася за кордоном. І для Віта-
лія ті журливі роки ледь тягнулися. Надто 
відмученими ставали вони без дружини.

Ось і Неля - випускниця школи. Приї-
хала Настя на цю урочисту подію. Привез-
ла розкішне плаття для дочки, подарун-
ки для сина. Мало би бути велике сімейне 
свято. Однак Віталій відчув якусь незри-
му засторогу. Щось змінилося у стосунках 
Насті до нього. Уникає відвертого погля-
ду. Де й поділася та ласка, на яку так чекав 
Віталій, живучи з вірністю й вірою в сер-
ці стільки років... Чи надщербилися їхні 
почуття? Та й розставалися уже не так, як 
раніше, хоча дружина  запевняла, що нічо-
го не сталося, що незабаром повернеться. 
Дочка поступить на навчання у виш - тре-
ба ще чимало грошей. Син закінчить шко-
лу, то виникнуть нові потреби. А вона при-
їде незабаром, ось-ось...

Батькам Віталія було дуже шкода сво-
го сина. Відвідували, співчували, жаліли, 
але й без докорів не обходилося: “От якби 
ти нас послухав!” Однією втіхою для них 
були внуки: запрошували їх у гості, пести-
ли.

Через декілька років не стало й бать-
ків Віталія. Люди пам’ятають, як ховали 
матір. Онук Дмитрик стояв біля труни по-
ряд з батьком. А Неля? Далеченько, близь-
ко не підходила. Невже й онучка збайду-

жіла до бабусі,  до родини? Ці сумні думки 
приходили в голову одному Віталію.

А Настя додому все не поверталася. 
Зрідка давала про себе знати. Нарешті 
приїхала. І ось: «Вибирайся з моєї хати! - 
вдарила ніби обухом по голові. - Мені її ба-
буся подарувала».

Від несподіванки Віталій остовпів. Не 
міг вимовити ні слова. Як?! Зверх двадця-
ти років він сам виховував їхніх дітей, ви-
водив їх у люди, довів до порядку й хату, 
господарство, а тепер іти. Куди? Він знав, 
що мова про бабусин подарунок - справа 
фальшива. Купила дружина юристів. Але 
ж скільки своєї праці вклав, скільки недо-
спаних ночей у тривозі за дітей, за неї...

- Як не хочеш мене бачити поруч, я зро-
блю собі окремий хід. Залиш мені хоч одну 
кімнатку... Де я подінусь у такий тривож-
ний час? Та й зима надворі!

- А мене це не цікавить. Швидше ви-
бирайся геть!- заверещала Настя  не сво-
їм голосом і з такою ненавистю глянула на 
Віталія, що він жахнувся:

- Господи, що з тобою сталося?! Кажуть 
люди, що закордон, гроші калічать душі, 
але щоб так?! Я ж твій чоловік, батько на-
ших дітей!

Не лише дружина, але й глибока обра-
за вигнала його на вулицю. Оглянувся на 
хату, на подвір’я. Пекучі сльози покотили-
ся по обличчю. А крижаний вітер щораз 
ставав дошкульнішим.

- Куди мені податися? За що мені таке?
Ноги самі підсвідомо повели його 

до батьківської хати. Там живе сестра з 
сім’єю. Може, прийме...

Прийняла, не дорікнула.
А обидва села, такі близькі, такі рідні 

навіть своєю назвою, бо одні Вищі, а другі 
- Нижчі обурюються таким блюзнірством, 
такою підлістю.

Це чужі люди. А як жити далі йому, Ві-
талієві?!

Олена РУТЕЦЬКА. 
м. Збараж.
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Струни серця

*   *   *
Хіба лиш у страшному сні
Могло приснитися мені,
Що в двадцять першому столітті
Моя країна у вогні.
    Прийшов агресор в нашу хату
    І потекла людськая кров,
    Знав – тут злодюга 

«балом» правив,
    Він душу дияволу продав!
Повзе до нас усяка нечисть 
І ллються сльози матерів,
Бо гинуть у бою кривавім
Нащадки славних козаків.
    Тілами загиблих вкрита земля,
    В жалобі блукають люди,
    Ворон в небі кружля,
    Господи, що з нами буде?
То що робить нам, добрі люди?
Як зупинити цю війну?
В яку нас втягують іуди,
Вертають знову у пітьму.
    Ні, ще не вмерла Україна!
     І не за те Майдан стояв,
     Щоб терорист творив руїну
     І вражий чобіт нас топтав. 
Навік згуртується країна,
І наш народ мудрішим став,
Бо є у нас мета єдина – 
Щоб в ріднім краї мир настав.

*   *   *
Я троянду зірвав, 
Поколов собі руки,
Літнім садом блукав,
Чув мелодії звуки.

Скрипка грала десь там,
Ні, не грала – співала,
Наче музики храм,
Так чарівно лунала.

Я пішов на той звук,
Що так душу бентежив,
В грудях чув серця стук
Серед нотних мережив.

В тіні яблунь і слив
Юнка гарна стояла,
Ніжно пальцями рук
Вона скрипку тримала.

Зупинивсь я на мить,
Глянув лагідно в очі,
А смичок все бринить
Камертоном співочим.

Змовкли птахи в саду,
Сяють барвами квіти…
Я троянду несу
Тій, що ладна зігріти.

Олександр ВІБЛИЙ. 
м. Тернопіль.  
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Думки вголос
Не шукайте 
нових філософій

Не змагайтесь ні в чому ні з ким. 
Кожному своє. Бідний не той, у кого 
мало, а той, кому мало.

Не сподівайся на політиків, про-
відників і начальників. Їх потуги не 
пов’язані з цілісністю життя окремої 
людини. Сподівайся тільки на себе, 
уповаючи на милість Господа. 

На лакомся на чуже добро, чужу 
жінку і чужу горілку. Лише шкоду це 
принесе. Не заздри чужій славі. Той, 
кому заздриш, ще більше уславиться, 
а ти – ослабишся. 

Не повчай людей, як їм жити, що 
робити. Я ніколи не повчаю, лише ра-
джу, коли просять ради. А дослуха-
ються чи ні – їх вибір.

Не приймайте того, що вам незро-
зуміло. Не шукайте нових філософій. 
Пам’ятайте: світ впорядкований раз 
і назавжди розумним і милосердним 

Творцем. Тому життя кож-
ного з нас має сенс і мету. 

Невигадана історія

На фото Івана ПШОНЯКА: тернополянки 
Ольга Бурило з внучкою Софійкою 
та восьмикласниця Настя Стельмах.

гніздечко
Сімейне

Мати
- Цур тим людям, і чого вони тебе, 

сину, в зуби взяли? Сама знаю, що дав-
но не заглядав у мою оселю. Певно, не 
маєш часу. Казала ж тобі, що в началь-
никах ходити не просто. Але ти впер-
тий, таким був твій батько, Царство 
йому Небесне.  

Прости, сину, що, за звичкою ходжу 
на шлях. Раніше як було: то зустрічала, 
то проводжала… Тепер самі ноги несуть. І 
нині ходила. Забуваю, що автобусом дав-
но не їздиш. 

Дорога щодня стає довшою. Як повер-
нулася додому, ніг не чула. Завтра не піду. 
Та й на городі не все зробила. Квасольку 
тичкову, яку ти любиш, ще не посадила. 
Вже трохи пізно. Але посаджу. Для тебе, 
сину. 

Тин наш похилився. Добре, що ста-
ра яблуня його втримує. Попросила су-
сіда, аби полагодив. І наші кури щось пе-
редушило. Тільки півень врятувався. Ни-
кає подвір’ям здивовано. Сусідка обіця-
ла дві-три курки продати. А нині яєчок 
принесла. А я, стара, чим людям віддячу? 
Прошу в Господа для них здоров’ячка. І за 
тебе щодня молюся, сину. 

Ти би правнучка показав мені. Поті-
шилася б, поки жива. 

Внуки також не мають часу приїха-
ти. У роботі, в науці. Твій батько пова-
жав науку, хоча був простим селянином. 
Пам’ятаєш, як колись тобі перепало за ви-
рвану сторінку у шкільний книжці? Ти 
плакав, а я не сміла втішити, бо батько до 
науки був суворий. 

Щось я разбалакалась сама до себе, 
а вже сонце квапиться на спочинок. Ось 
Віра Пекарова кудись летить. Любить всіх 
язиком облизати. Не забуде й про тебе за-
питати і дорікнути: забув Василь доро-
гу до села, як у начальниках почав ходи-
ти. Може, б ти, сину, приїхав? Хай би не об-
мовляли люди, бо кожне гірке слово, гір-
ше ножа серце ріже. 

Ет, шкандибай, бабо, до хати. Ліпше 
молитву змовити, ніж Вірку на ніч вислу-
ховувати… 

Дружина 
- Як я хотіла того костюма! Таки по-

їхала до міста і купила. Коли повернув-
ся мій Петрусь додому, я, немудра, взяла 
й похвалилася. Він промимрив: «Дорого 
дала?» Обновка немилою стала. 

Петрусь… Тепер я його так називаю 
лише подумки. Бо якось пальцем біля 
скроні покрутив, мовляв, баба дівку з 
себе корчить. А яка я баба? Щойно соро-
ківка минула. Але мій чоловік вважає: 
вийшла заміж, народила дітей,  зна-
чить, вже баба. І на людях не називає 
мене, як колись Настунею, а «моя баба». 

У школі дівчата переписували ві-
рші про кохання. Запам’яталися слова: 
«Одна у нас подушка і тільки зовсім різ-
ні сни». Так і в нас, чоловіче. Хіба я ду-
мала, коли від батька-матері втікала до 
тебе на побачення, що після одружен-
ня ти станеш черствішим за сухар? Тобі 
аби сорочка чиста і їжі вдосталь. Ти ні-
коли не запитував, чи я втомилася, про 
що я думаю, мрію… Крутиш кермо або 
гайки у своїй старій машині й більше 
нічого тебе не цікавить. Тобто, маши-
на не твоя, а нашого «благодійника»-
орендаря, на якого працюєш. Скупий 
він до безтями. Гроші має, а платить ко-
пійки. А ту машину давно пора на брухт 
віддати. Але ліпше така робота, ніж нія-
кої. Перебирати в селі нема чим. 

Недавно зустріла в місті одногруп-
ницю - разом у медучилищі вчилися. 
Вона виглядає молодшою за мене на 
цілу сотню років! Мої руки від робіт 
потріскали, ні зачіски, ні помади… «Ти 
справжня сільська медичка», - сказала 
вона. Мене це трохи образило. Не така 
я вже й затуркана, щоб не мати смаку 
в одязі, чи в косметиці. Бувало, ще й ін-
шим дівчатам марафет наводила. Тіль-
ки мій Петро не визнає жодної космети-
ки. Каже: це зайва трата грошей і бабі 

та хімія не потрібна. 
Люблю дивитися 

«сльозоточиві» закордонні се-
ріали. Даремно їх критикують, мовляв, 
людям голови морочать байками. А я, 
коли закінчу порати господарку уве-
чері, тільки й чекаю, аби щось таке по-
дивитися. Тоді про все забуваю. А по-
тім думаю: «Хіба я чимось гірша?» Не 
раз наплакалася біля телевізора. Ті за-
кордонні чоловіки таки поважають сво-
їх дружин, не те, що наші хлопи. І не я 
одна таке на думці маю. 

Приходять жінки з головними боля-
ми, розкажуть про життя-буття, і недуга 
минає. Не пігулок їм треба, а долі щасли-
вої. А то в однієї незрівнянний Альберто 
від горілки «білочку» має, Антоніо іншої 
любить у гречку вскочити, а третю Хуліо 
ревнує, коли остограмиться, навіть до 
трухлявого стовпа. Тому не одній мені 
ті серіали і мед на душу, і сіль на рану. 
Слава Богу, мій Петро до чортиків не на-
пивається, рук не простягає, не лаєть-
ся. Але йому невтямки, що жінці лагідне 
слово буває дорожче золотого персня. 

О, вже повертається додому. Бруд-
нющий. Знову під машиною цілий день 
повзав. Свіже прання маєш, Настуню. 
Швидше б до серіалу. Чуже щастя нага-
дає, що я народилася жінкою. Може б і 
жила по-іншому, якби не вийшла заміж 
за Петра. Куди мої очі дивилися? В учи-
лищі такі залицяльники були! І тато з 
матір’ю Петра не вельми любили. Треба 
було батьків слухати. 

- Де ти там? Їсти давай! 
І так щодня. А я ж ім’я маю. У сері-

алах навіть до покоївок так не зверта-
ються… 

Донька 
- Ти пішов від нас, тату, коли я була 

крихітним немовлям. Трьох місяців не 
виповнилося. Мати розповідала: ти мовч-

ки зібрав речі, ні з ким 
не попрощався, навіть 

не глянув на мою коли-
сочку. Тебе чекала інша жін-

ка, інший дім, інше життя. 
Коли підросла, заздрила ді-

тям, які мали батьків. Особливо 
своєму одноліткові і сусідові Пав-

ликові. Тато купив йому велосипеда і 
вчив їздити. А ще Павликів тато мав мо-
тоцикла. І деколи підвозив Павла до шко-
ли. Про Павликового батька у селі ка-
жуть: золотий чоловік. 

Якось Павликів тато запитав мене: 
«Сусідко, хочеш покататися на мотоци-
клі?» Я радісно закивала головою. Він по-
садив мене на мотоцикла і весело сказав: 
«Ну, допомагай кермувати. Не бійся!» Ми 
їхали сільською вулицею. Я була найщас-
ливішою дитиною в світі. І найнещасні-
шою. Бо то був Павликів, а не мій батько. 

Мати не любила, коли я запитува-
ла про тебе, тату. На її обличчі просту-
пав  притуплений біль. Чим дорослішою 
я ставала, тим більшу потребу відчува-
ла в тобі. Материн біль став і моїм болем. 
Якось я пошматувала усі твої фотографії. 
Каюся, що не залишила жодного зним-
ка. Бо інколи хочеться глянути у твої очі 
й запитати… Але про що? Ліпше розпо-
вісти, які у Павликового батька добрі та 
сильні руки. Як я боялася зненавидіти 
тебе, бо мати казала, що це великий гріх. 
Як… Чому ти так вчинив, тату? 

Чи простила тобі за своє безбать-
ківське дитинство? А що пробачати? Ти 
мене не сварив, не вдарив. Ти просто був 
і є для мене ніким. А ось за маму прости-
ти не можу. 

Незабаром виходитиму заміж. Батьки 
благословляють своїх дітей. Мене ж бла-
гословить хрещений. Павликів тато до-
помагає нам перед забавою. І жартує, що 
прогавив гарну невістку. 

Сумно мені сьогодні. І ще той сон… 
Наснилося, що якийсь чоловік (це був, 
безумовно ти, тату,) насипав повні кише-
ні мого колишнього поношенного паль-
течка цукерок. Я ще така маленька. І мені 
так щасливо… Я крізь сон відчула смако-
ту цих ласощів. А прокинулася з присма-
ком полинового трунку в душі…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Три сльози

Гроші
душі?..калічать 

Я у роздумах “Хресну Дорогу” читала...
І в молитві із Богом була...
В розважаннях своїх я думками
У чорному дні побувала...
Я Страждання Господні відчула...
Разом з Ним я цей день прожила...
Йшов Христос на Голгофу,
У терновім вінці із колючок...
Хрест важкий Він на Свої Рамена поклав...
Наш невинний Спаситель,
Потом й Кров’ю ішов весь омитий...
До землі Його Хрест цей ганьби придавляв...
Скільки злоби й презирства
У людських очах я уздріла?..

Скільки болю і сліз 
Я побачила в добрих очах?..
Через що так страждаєш, Ісусе?
І чому таким зраненим є Твоє Тіло?
Ці питання собі задаю в кожну днину.
Так і ти, дорога Україно,
Що й кому ти в віках завинила?
Ну, а може, причина у наших 

байдужих серцях?
Ще й у наших гріхах є причина,
І у добу Христа, і в наш час.
Грішні вчинки й думки
Розпинають Тебе, Божий Сину...
І тебе, Україно, окупант розпинає щораз.

Це Хресна Дорога сьогодні твоя, Україно...
І сини твої з тяжким Хрестом повсякчас...
І хоч під тягарем Хреста,
Та не впадемо вже на коліна.
Вже ніколи москаль не примусить
Нас спину прогнуть!
Скільки ж свіжих могил
На Вкраїні моїй появилось?
Молоді зовсім хлопці
Вже пішли в останнюю путь...
Як Христос нас навчив:
Йти за Ним й Хрест нести
Скільки маємо сили...
Ви ж у жертву криваву
Найдорожче - життя віддали.
І на муки за люд наш пішли.
Це за тебе, Вкраїно,

Кров жертовна пролилась.
Це Пилат із Кремля
Руки з крові умив.
Грубі цвяхи в твоє забиває він тіло,
І на сході народ серце колить списом...
А у воїнів наших свіжі рани болять...
Хай ці рани священні
В нас, черствих, милосердя пробудять.
Запанує в серцях наших мир й благодать!
І майбутнє щасливим в нас буде!
Ти, Ісусе, Воскрес!
Ти нам дав свої сили!
Так Воскресне, я вірю,
І страждальна моя Україна!!!

Людмила 
КОЛЯДЕНКО.

Це Хресна Дорога твоя, Україно...

Любити щиро 
Україну,

Як рідних неньку 
чи сестру –

У цьому прагненні 
єдинім

Вони і мріють, 
і живуть…
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Прем’єр-ліга, 17 тур
«Карпати» - «Волинь» - 0:2. Лучани зуміли взяти реванш з 

тим же рахунком за поразку на своєму полі від «зелено-білих» 
у першому колі.

«Металург» Д. – «Ворскла» - 1:1. З 18-ти ігор цих супротив-
ників з донеччанами у ролі господарів, вже десята  завершила-
ся без визначення переможця.

«Говерла» – «Металіст» - 2:2. Події другого тайму свідчать 
про те, що у результативному непередбачуваному матчі госпо-
дарі втратили два очки, а харків’яни здобули одне.

«Зоря» - «Чорноморець» - 1:0. Луганці отримали дуже не-
поступливого суперника, і лише гра до фінального свистка при-
звела до мінімальної перемоги господарів.

«Шахтар» - «Олімпік» - 6:0. Донецьке дербі на «Арені 
Львів» засвідчило нерівні можливості учасників матчу, що при-
несло рекордну різницю у рахунку за сезон.

«Дніпро» - «Металург» З. - 1:0. Незаперечна перевага гос-
подарів по грі не завадила побачити вир пристрастей біля воріт 
Максима Старцева, допоки не відбувся запізнілий гол.

«Динамо» - «Іллічівець» - 5:0. Більш-менш на рівних гос-
ті грали лише у першому таймі, а вже після перерви лідер довів 
справу до розгрому.

На стадіон - безкоштовно
Тернопільська обласна Федерація футболу запрошує пересе-

ленців із зони АТО та Криму на безкоштовний організований пе-
регляд матчу серед команд Першої ліги між ФК Тернопіль - МФК 
Миколаїв, який відбудеться 20 березня о 18.00 годині на міському 
стадіоні.  Бажаючих просять зібратися перед центральним входом 
Тернопільського міського стадіону до 17.00 годин. Телефон для 
довідок (0352) 25-66-09.

Їй не було рівних у гонці з масовим 
стартом, у якій  Валя пройшла усі 
чотири вогневі рубежі без жодного 

промаху.
Після двох етапів у стрільбі лежачи Валя ста-

більно йшла у першій десятці з відставанням до 
15 секунд. Темп гонки задавала білоруска Дар’я 
Домрачева.

На третій стрільбі диспозиція різко змінила-
ся. Домрачева настріляла на два штрафних кола, і 
Семеренко після першої стрільби стоячи пішла на 
дистанцію лідером. До четвертого вогневого ру-
бежу на трасі українка, Пройсс і Хільдербанд по-
стійно мінялися позиціями.

На завершальній стрільбі Валя знову вибила 
п’ять з п’яти, Пройсс промахнулася одного разу, а 

Хільдербранд відстріляла повільно, тому відпус-
тила українку. У результаті, після стрільби Семе-
ренко випереджала Пройсс на 19 секунд.

Німкеня зробила все, щоб інтрига у цій гон-
ці не завершилася до останнього. Коли до фінішу 
залишалося 500 метрів, відставання Пройсс було 
лише сім секунд.

Але на фінішному відрізку українка не дала 
себе обійти та фінішувала першою, вигравши для 
України історичне перше золото чемпіонатів сві-
ту!

Бронзу на фініші виграла Карін Оберхофер, 
яка не дала себе обійти Дар’ї Домрачевій.

Ще одна українка - Ольга Абрамова - фінішу-
вала лише 28-ою, припустившись шести промахів 
на вогневих рубежах.

«Дніпро» – «Аякс» Амстер-
дам, Нідерланди – 1:0

У господарів вийшов опти-
мальний склад, зумів віднови-
тись навіть Євген Коноплянка, 
відіграючи у поєдинку значну 
роль. «Аякс» відомий своїм сти-
лем і, незалежно від підбору ви-
конавців, дотримується його, а 
команда здебільшого складаєть-
ся не з просто молодих, а навіть 
юних гравців. Тому певна перева-
га у володінні м’ячем та швидко-
сті належала саме гостям, а от до-
свід «Дніпра» призвів до більшої 
кількості небезпечних ударів та 
бажаного підсумку.

На закінчення першої трети-
ни зустрічі дніпропетровці розі-
грали просту, але корисну комбі-
націю. Коноплянка промчав лі-
вим флангом, а Роман Зозуля не 
найкращим  чином обробив м’яч 
та пробив, проте такі дії призве-
ли до голу – 1:0. Після відпочин-
ку обидві сторони мали можли-
вість скорегувати цифри на та-
бло. Проте «Аякс» переважно не 
доводив справу до удару, адже за-
хист цього вечора грав безпомил-
ково. «Дніпро» більше ніж удві-
чі більше завдав ударів, проте пе-

ред повторним поєдинком дове-
деться спиратися лише на міні-
мальний відрив.

«Евертон» Ліверпуль, Ан-
глія – «Динамо» – 2:1

 Гра проходила під рясним до-
щем. Українці здивували тим, що 
швидше пристосувались до умов. 
Тому за перші півгодини щонай-
менше тричі гості могли засму-
чувати «Евертон», проте зробив 
це лише Олег Гусєв. Він зіграв на 
випередження на ближній стій-
ці після подачі кутового і пробив 
голкіпера – 0:1. Тривожні дзвінки 
для киян почали звучати після 
30-ї хвилини, і дуже швидко бри-
танці відновили рівновагу. 

У другому таймі англійці по-
стійно шукали шляхи до воріт 
Олександра Шовковського, тоді 
як випади динамівців були поо-
динокими і несли справжньої за-
грози, аж допоки  за 10 хвилин до 
фінального свистка наш захис-
ник не зіграв рукою, давши гос-
подарям можливість забити з пе-
нальті – 2:1. 

Матчі-відповіді визначать во-
лодарів путівок до чвертьфіналу 
Ліги Європи УЄФА у цих та інших 
парах вже  19 березня.

Сім секунд 
для перемоги

Українка Валя Семеренко виграла 
золоту нагороду на чемпіонаті світу 
з біатлону, який завершився  
у неділю, 15 березня, у фінському 
Контіолахті.

«Баварія» - «Шахтар» - 7:0
Уже на 3-й хвилині Олександр Кучер у підкаті біля власних во-

ріт зачепив ногу нападника господарів і донеччани Залишилися у 
меншості та ще й були покарані одинадцятиметровим штрафним 
ударом. З «позначки» Томас Мюллер пробив переконливо. Ще до 
перерви «Баварія» подвоїла рахунок. 

Та справжній розгром гостей німці відклали на другу половину 
зустрічі. «Баварія» не зупинялась до фінального свистка, що є ха-
рактерною особливістю цієї команди. Як наслідок, найбільша по-
разка «Шахтаря» в єврокубках. 

Таким чином, донецька команда, втретє вийшовши до 1/8 фі-
налу чемпіонського турніру, вдруге зупинилася на стартовій ста-
дії плей-офф.

Ліга Чемпіонів УЕФА

Ліга Європи УЄФА.1/8 фіналу. Перші матчі

Малий Глобус став  українським
Сергій Семенов - перший 

український біатлоніст, якому 
вдалось вибороти Малий Кри-
шталевий Глобус. Стабільність 
дозволила представнику Чер-
нігова здобути цей дебютний 
приз для української чоловічої 
збірної. За підсумками трьох го-
нок на 20 км, які відбулись цьо-
го сезону, Сергій Семенов набрав 
найбільшу кількість залікових 
балів.

Легендарний спортивний центр Йорк Холл 
замайорів жовто-блакитними кольорами на 
матчевій зустрічі Всесвітньої серії боксу між 

«Британськими левовими серцями» та «Українськими 
отаманами», яка завершилася переконливою 
перемогою гостей з рахунком 4:1

«Важко описати ті емоції, які ми отримали на матчі проти бри-
танців… Це було щось неймовірне! Підтримка у залі просто зашка-
лювала. Скажу відверто, у Лондоні ми почували себе як у дома і все 
це завдяки українській діаспорі  Англії. Здавалося, що в залі були 
лише українці. Я вдячний кожному, хто приїхав нас підтримати!» 
— поділився емоціями від матчу в Англії один з найтитулованіших 
боксерів клубу «Українські отамани» Микола Буценко.

Генеральний диткор клубу «Українські отамани» Дмитро Гай-
струк подякував українській діаспорі за підтримку. Протягом мат-
чу увесь зал в унісон співав гімн України, що безумовно, додавало 
сил нашим боксерам та надихало на якомога яскравіші перемоги. 

У Лондоні, як удома

Недавно всі права 
на клуб викупив 
обласний 

бізнесмен, котрий 
поставив собі за мету 
зробити ФК «Львів» 
сильнішим за «Карпати». 
Поки він не визначився 
з рівнем, на котрий 
заявлятиме команду. Це 
може бути чемпіонат 
області, або ж Друга ліга

Точно відомо те, що фі-
нальним завданням оновле-
ного ФК «Львів» стане повер-
нення в УПЛ. Бюджет обіця-
ють на рівні $10-15 млн. щоро-
ку. Грати команда планує спер-
шу на стадіоні СКА, а потім пе-
ребратися на «Арену Львів», 
де вперто не бажають грати 
«Карпати». Переговори щодо 
цього з місцевою владою вже 
ведуться.

Нагадаємо, що ФК «Львів» 
грав у Прем’єр-лізі в сезоні 
2008/2009.

Відродження
«Львова»

Послання Росії з Італії
Українська діаспора у Неаполі передала гнівний 

«привіт» Росії на матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 
«Наполі» - «Динамо» Москва

На одному з секторів італійських уболівальників фанати вивіси-
ли банер «Руки геть від України. Нам не потрібна ваша диктатура. 
Досить вбивати наших синів». Зазначимо, що матч на стадіоні «Сан-
Паоло» завершився впевненою перемогою «Наполі» з рахунком 3:1.
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Волонтери з Тернополя Юрій 
Загайлюк, Сергій Чайковський та 
Андрій Пристайко вкотре завезли 

на Схід продукти харчування, одяг, 
дитячі малюнки і навіть пресу.

- Ми доправляємо на передову смачні домаш-
ні вареники, квашену капусту, м’ясні консерви, са-
лати, форму, ліки, сигарети, - розповідає Юрій За-
гайлюк. – Ми щиро вдячні мешканцям та свяще-
никам  сіл Шимківці та Івачів за допомогу і під-
тримку у підготовці допомоги в зону АТО. Адже з 
подорожанням палива все складніше організову-
вати поїздки, але ми все одно стараємося і не зда-
ємося.  

Аби підтримати бійців у гарячих точках, ви-
хованці Тернопільської гімназії імені Івана Фран-
ка та спеціалізованої загальноосвітньої школи-
інтернату для дітей з ДЦП намалювали патріо-
тичні  малюнки зі словами вдячності і щирими 

побажаннями повертатися живими. 
- Величезна подяка діткам за те, що вони не 

байдужі до того, що відбувається в Україні, - каже 
волонтер Андрій Пристайко. - Їх подарунки дуже 
важливі та цінні для хлопців. 

Тернополяни завезли допомогу 
військовим, які дислокуються в Ар-
темівську, Лисичанську, Новоайда-
рі, Оріховому, Кримському. На знак 
вдячності солдати передали дітям 
українські стяги зі своїми підписа-
ми. 

Також волонтери передали на 
Схід кілька десятків примірників га-
зети «Наш ДЕНЬ», аби і бійці, і люди 
на Сході змогли прочитати україн-
ську пресу. 

Юля ТОМЧИШИН.

Правоохоронці Тернопільщини, 
які воювали в зоні АТО, та 
представники громадськості 

відвідали Тернопільський навчально-
виховний комплекс №7

Подаровані з дитячою любов’ю та щирістю 
власноруч виготовлені сувеніри, подарунки, 
малюнки, медалі із національною символікою, 
український прапор та щира дитяча молитва 
захистили наших бійців від усього лихого на ві-
йні, і нині усі вони повернулися додому живими 
та неушкодженими.

Бійці зведеного міліцейського загону разом 
з волонтерами завітали на урочисту лінійку до 
учнів, щоб повернути прапор України, який діти 
подарували їм ще перед відправленням у зону 
АТО.  Щиро подякувавши школярам, правоохо-
ронці віддали їм стяг з автографами та найкра-
щими побажаннями воїнів. 

Після тривалого щирого спілкування з пра-
воохоронцями, учні  заспівали дитячу молитву, 
а також  на згадку про цю зустріч передали бій-
цям подарунки..

Роман РУСНАК, юрист ТОО НСЖУ.
Людська доброта і чуйність, 

зігріта теплотою до незахище-
них, як і благодійність, несе ве-
лику Божу місію. Дай Бог вам, 
шановні медики, здоров’я і успі-
хів у  нелегкій, але такій потріб-
ній місії - рятувати людське 
життя!

Валентин Копієвський – ти-
хий, спокійний хлопчина, уро-
дженець Тернополя. Він усві-
домлює, що має великі пробле-
ми з мовленням, та соромить-
ся цього. Через це часто буває 
замкнутим і з головою занурю-
ється у комп’ютерні ігри, котрі 
грає на власному ноутбуці. Май-
же півроку працював над буди-
ночком із сірників, та дотепер 
його вдосконалює (на фото). 
Але найбільший талант у Ва-

лентина – спортивний. У трав-
ні 2014 року на турнірі SENI 
– CUP з міні-футболу у Києві 
він став найкращим нападни-
ком у команді нашого будинку-
інтернату. Валентин – дисци-
плінований, підтримує чистоту 
в кімнаті, охайний. Любить чи-
тати художню літературу, якою 
користується з бібліотечного 
фонду закладу. Особисто перед-
платив і з охотою читає газету 
«Наш ДЕНЬ».

З повагою – 
 Василь МИСЬКО, 

директор Почаївсько-
го психоневрологічного 

будинку-інтернату,   Заслу-
жений  працівник соціаль-

ної сфери України.

Коли світ зігріває 
людська теплота

Адміністрація Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату висловлює глибоку подяку 
лікарям-урологам медичного центру «Прохелс», 

що у Тернополі на вул. Шпитальній, 2, Юрію 
Анатолійовичу Малевичу та  Віталію Олександровичу 
Кузнецю за безкоштовну операцію з дроблення 
каменів у нирках підопічному нашого закладу, сироті 
Валентину Копієвському. 

Прапор повернувся
 з автографами бійців

Тернопільські депутати 
не поспішають до війська
На Тернопіллі план з четвертої черги мобілізації 

виконали на 50%. Про це повідомив під час 
брифінгу в обласному комісаріаті військовий 

комісар Володимир Катинський.
Найбільше мобілізованих у Кременецькому, Шумському і Зба-

разькому районах, найменше - у Монастириському та Бучацькому 
– 19%. 

Тернопільські депутати не поспішають до війська. Одні не під-
ходять за віком, інші за станом здоров’я, а значна кількість – у за-
гонах оборони Тернополя. Тож у разі загрози охоронятимуть наше 
місто. 

-  Серед  53 депутатів міської ради є лише сім військо-
возобов’язаних, які підлягають обліку, - зазначив військовий комі-
сар Тернопільського об’єднаного військового комісаріату підпол-
ковник Сергій Гаврилюк. -  Решта всі зняті з обліку. Один з них бага-
тодітний, два визнані медичними комісіями непридатними. А чет-
веро записані у загони оборони, які створювали минулого року. Тож 
призвати когось із депутатів міськради я як військовий комісар не 
маю можливості. А от щодо працівників тернопільської міськради, 
то всього є 33 чоловіки. Зокрема, 6 призовників, 16 сержантів і сол-
датів і 9 офіцерів. З них 15 осіб відібрані в загони оборони. 

Розповіли у військкоматі, що буде з хлопцями, які вже незабаром 
повернуться додому із строкової служби. Вони прослужили набагато 
довше, аніж інші строковики, зважаючи на ситуацію в державі. 

- Є розпорядження всіх тих, що зараз будуть звільнятися, з стро-
кової військової служби занести в окрему картотеку, - зазначив 
Сергій Гаврилюк. -  Так званий оперативний резерв. Ми їх призна-
чатимемо у загони оборони, роти охорони військових комісаріатів. 
Поки що їх не відправлятимуть на Схід. Хіба що вони самі захочуть 
поїхати в зону АТО. 

Юля ТОМЧИШИН.

У зону АТО – продукти і газети
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Цілющі краплини 

народної медицини

Однак наш організм у змозі впоратися з безпри-
чинною тривогою і дратівливістю.  І для цього не 
варто вживати снодійні або заспокійливі ліки.

Щоб реакція вашого організму не була такою бо-
лісною, пригадайте прості засоби з цілющих трав, 
які не тільки принесуть полегшення від болю, але й 
заспокоять, знімуть напругу і втому.

Якщо вам не спиться, хорошим засобом є чай з 
лаванди. Трава має ароматну ефірну олію, що додає 
лікувальному чаю неповторний смак. Лаванда зні-
має спазми й неврози і діє як судинорозширюваль-
ний засіб.

10 г трави залийте 200 г окропу і настоюйте 5 
хвилин у термосі. Пийте чай маленькими дозами 
протягом дня. І через кілька днів ваше світовідчут-
тя зміниться.

Чудовим заспокійливим засобом є і меліса, не-
даремно її ще називають медовою або бджолиною 
травою. Седативну і спазмолітичну дію мають ефір-
ні олії, що входять до її складу.

Приготувати чай досить просто: 3 чайні ложки 
подрібненого листя трави залийте склянкою окро-
пу і, накривши кришкою, дайте настоятися протя-
гом 5 хвилин. 

Випийте такий чай за 30 хвилин до сну – стра-
хи і неспокій зникнуть, а ваш сон буде приємним і 
тривалим. Меліса чудово поєднується з іншими тра-
вами, посилюючи їхні лікувальні властивості. Осо-
бливо хороші чаї і настої з валеріани (в перекладі 
з латинської –  «хороше самопочуття»), про цілющі 
властивості якої знали ще наші прабабусі.

1 столову ложку подрібненого кореня валеріани 
залийте склянкою холодної кип’яченої води і насто-
юйте протягом доби. Перед уживанням настій про-
цідіть. 

Приймайте протягом дня до повного заспокоєн-
ня. Валеріана хороша тим, що не має ніяких побіч-
них дій і не знижує концентрації уваги.

Якщо нерви «розійшлися» і навіть погодні зміни 
здатні вас вивести з себе, візьміть 25 г кореня ва-
леріани, 20 г листя м’яти, по 50 г трави материнки, 
трави буркуну лікарського, квіток глоду і змішайте. 
Потім 2 столові ложки суміші залийте 0,5 л окропу, 
дайте настоятися. Процідіть, приймайте такий чай 
щоденно перед їжею по половині чашки.

Ефективно діють ванни з полину, розмарину і 
квіток липи. 1 кг суміші цих трав залийте 4 л холод-
ної води, через 10 хвилин поставте на вогонь і ва-
ріть протягом 5 хвилин. Настоюйте 10 хвилин і про-
цідіть. Вилийте у ванну, заповнену водою наполови-
ну. Тривалість ванни – 30 хвилин, прймати один раз 
на тиждень перед сном.

І ще один чудовий засіб від безсоння. Зашийте 
в маленьку подушечку листя меліси і покладіть в 
узголів’ї – спокійний міцний сон вилікує вас.

Якщо ви застудилися
Випийте перед сном гарячого молока з перетертим на 

порошок насінням фенхелю. Виліковує навіть застарілий 
кашель.

Натирати спину натуральними мазями, які вміщують 
ефірні олії. Після процедури слід швидко закутати хворо-
го теплою хусткою та покласти в ліжко.

Трав’яні чаї творять чудеса, примушують добре спітні-
ти і при цьому виганяють з організму збудників хвороби, 
виводять продукти їхнього обміну.
Ангіна, гайморит

Рекомендують часто жувати бджолиний віск. Тричі 
на день вживати настій пагонів ялини (1 ст.л на склянку 
води, кип’ятити 15 хв.).

Випити на ніч склянку кип’яченої води, додавши 
до неї 3 краплі йоду.

Змішати 1 ч л. питної соди або лимонної кислоти з 
3 краплями йоду – полоскати горло.

200 г прополісу настояти з 0,5 л 96%-го спирту. 
Вживати по 1 ч. л. 1 раз на день на чверть склянки те-
плого молока для запобігання і лікування хвороб гор-
ла, застуди. Курс лікування – 2 місяці. Потім зробити 
перерву в 1 місяць і повторити курс.

Заварити крутим окропом цибулячі “кожушки” і 
робити з ними інгаляції. Цим відваром можна також 

полоскати горло, а напій ковтати – чудовий антисептик. 
Ця процедура допоможе прорватися коркам у гландах та 
вивести з них гній.

3 ст.л. ягід калини або сушеного листя залити 2 склян-
ками окропу, додати настій на травах суниці, рум’янцю, 
чорниці, аїру, шавлії, м’яти і лапчатки. Пити по 1 ст.л. З 
рази на день до іди. Добре допомагає при ангіні.

Нежить 
Закладений ніс можна полікувати, закладаючи в ніз-

дрі шматочки свіжого буряка.
Якщо нежить не проходить, радять кожні 2-3 години 

вживати 1 ст.л. тертої цибулі, змішаної з медом. Це при-
родний і дуже ефективний засіб.

Зелений для 
спокою, рожевий 

– від депресії 
Кольори випромінюють ві-

брації, причому кожен свою. 
Невипадково стародавні шу-
мери, єгиптяни, кельти засто-
совували барви у цілительстві. 
Вважається, що червоний колір 
пробуджує активність люди-
ни, оранжевий посилює апетит 
і допомагає засвоєнню кальцію, 
жовтий стимулює нервову сис-
тему, зелений заспокоює, голу-
бий сприятливий для збудли-
вих осіб, фіолетовий робить лю-
дину замкненою, рожевий до-
помагає долати депресію. Звід-
си випливає, що сердечникам 
слід уникати червоного кольо-
ру. До того ж ряснота червоно-
го забарвлення у приміщенні, 
де перебуває людина з хворим 
серцем, створює в неї відчут-
тя неспокою і навіть підвищує 
кров’яний тиск. Найчутливі-
ших людей певний колір здат-
ний занурити у відчай або на-
повнити їх потужною енергією.  
Прихильники «барвотерапії» 
полюбляють розповідати істо-
рію, як в одному місті був міст 
чорного кольору, і з нього час-
то кидалися ті, хто мав намір 
покінчити з життям. Коли його 
перефарбували у блакитний 
колір, кількість самогубців різ-
ко скоротилася. Влада, переко-
навшись у позитивних власти-
востях кольору, перефарбувала 
міст у рожевий, і самогубства 
на мості припинилися взагалі.  
Японці вважають, що кімнати 
для відпочинку і кухня в оран-
жевих тонах підвищують на-
стрій, спальні у голубих відтін-
ках допомагають ліпше виспа-
тись, заспокоюють мігрень і до-
лають безсоння. 

За даними новітніх досліджень, за-
бруднене викидами та вихлопними га-
зами повітря або дим від цигарок потен-
ційно небезпечніші для здоров’я, ніж зі-
ткнення з радіоактивними опадами після ядерного вибуху. А якщо врахувати, що 
такі катастрофи є все ж винятком, ніж правилом, то небажаний ефект від забрудне-
ного повітря або від паління стає ще більш очевидним. 

Як зазначають дослідники, добровільне проживання в забороненій зоні навко-
ло Чорнобиля може завдати здоров’ю меншої шкоди, ніж переїзд із сільської місце-
вості до загазованого центру великого міста. 

А якщо жити під одним дахом із курцем, то небезпека померти від серцево-
судинних захворювань, викликаних пасивним палінням, зростає, за оцінками уче-
них, на 1,7%. Несприятливий же вплив забрудненого повітря у центрі мегаполіса 
порівняно з селом підвищить ризик смерті на 2,8%.

Спати менше шести 
годин шкідливо
 для здоров’я

Група американських вчених з медич-
ної школи університету Пенсильванії про-
вела цікавий експеримент, у ході якого 
48 добровольців були розділені на чоти-
ри групи. Учасники трьох груп спали по чо-
тири, шість і вісім годин за ніч відповід-
но протягом двох тижнів. Четверта група 
не спала три доби підряд. Усіх доброволь-
ців постійно перевіряли, у тому числі й на 
те, що вони не використовували кофеїн.  
Щодня учасників опитували, як вони себе 
почувають і пропонували їм пройти прості 
тести на уважність тощо. З’ясувалося, що ті, 
хто спав протягом двох тижнів менше шести 
годин, виконують розумову роботу з тим же 
«успіхом», як і ті, хто не спав дві доби взагалі.  
Отримані дані суперечать розхожій думці, 
начебто організм людини може звикнути до 
постійного недосипу без негативних наслід-
ків. Учені попереджають людей, чиї професії 
змушують їхній мало спати, бути обережні-
шими. Спати менше шести годин на добу, ка-
жуть науковці, шкідливо для здоров’я.

Від смутку 
та нудьги
Часом помічаєш, що навіть у сонячний 

і радісний день на душі важко, 
поганий настрій, будь-яка дрібничка 

дратує. Та хіба сучасне життя, з його 
конфліктами і безладдям, може не вивести 
з себе, не позбавити сну і спокою? 

народні засоби 
ВЕСНЯНІ НЕДУГИ: 
Навесні 

організм 
тільки 

починає 
«приходити 
до тями» після 
холодів. Величезна 
кількість людей 
зі зниженим 
імунітетом 
може піддатися 
захворюванням.

Небезпечніші 
за радіацію

Судини треба чистити
Лікарі радять десь раз на пів-

року або хоча б на рік очищу-
вати судини, щоби підтримува-
ти їхню еластичність і запобігти 
утворенню тромбів. Є отакий про-
стий спосіб. Узяти склянку насін-
ня кропу, дві столові ложки ме-
леного кореня валеріани і дві 
склянки меду (натурального!). 
Усе змішати. Цю суміш переклас-
ти в термос і залити окропом так, 
щоб загальний об’єм настою до-
рівнював двом літрам. Настояти 
добу. Приймати по столовій ложці 
за півгодини до їди або через го-
дину опісля. 

Насіння проти вугрів
У підлітків часто буває вугре-

вий висип. Хлопці й дівчата дуже 
переймаються цією неприємніс-
тю. Не всі батьки мають кошти, 
щоби повести свою дитину до 
косметолога, купити дорогі ліки.  
Тим часом є цілком доступний і 
надійний засіб – насіння гарбузів 
і соняшнику. Як твердять меди-
ки, першопричина вугрів – нестача 
цинку в організмі. А за його вміс-
том жоден продукт не зрівняється 
з таким насінням. 

Щоби поповнити нестачу цин-
ку, достатньо жмені насіння (си-
рого!) на день. І ліпше все-таки 
гарбузового – в ньому цинку біль-
ше. 
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Відповіді

Двокімнатну квартиру в центрі Оде-
си, одна зупинка від залізничного вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

***
Холодильну вітрину у хорошому стані, зали-

тий новий фреон. Довжина – 2.30 м,  ширина – 
1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. Тел.. (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. 
Помірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
Вокзал на Волині. Біля вихо-

ду дід смалить люльку. Дим та-
кий, що очі виїдає. Підходить 
міліціонер: 

- Шановний, тут палити за-
боронено. Не бачите, що на тій 
вивісці написано? 

- А що там? 
- «Курить запрещено!» 
- А, та це ж для москалів на-

писано.
* * *

Блондинка їде по зустрічній 
смузі. Її зупиняє даішник:

- Куди це ви їдете? Ви пору-
шили…

- Не знаю, але, по-моєму, я 
спізнююся - всі вже їдуть назад.

* * *
- Хто у вашій хаті господар: 

ти чи дружина?
- Звісно, я!
- Чому ж, коли вип’єш, спиш 

під дверима?
- Бо господар: де хочу, там і 

сплю.
* * *
- Коханий, я прочитала, що 

для похудання потрібно пити 
активоване вугілля.

- Щоб похудати, вугілля по-
трібно не пити, а розвантажу-
вати. 

* * *
Перед смертю американець 

запитує у дружини:
- Мері, зізнайся, ти мені зра-

джувала?
Дружина довго вагається й 

нарешті каже:
- Так, коханий. Один раз. 

Пам’ятаєш, у мене з’явилася 
нова машина?

Француз запитує перед 
смертю те ж саме у своєї Мірей. 
Та, трохи подумавши, зізнаєть-
ся:

- Один раз. Пригадуєш, у 
мене з’явилася нова шуба з ле-
опарда? 

Помирає українець. Запитує 
у дружини:

- Маріє, ти мені зраджувала? 
Недовго вагаючись, Марія 

каже:
- Пам’ятаєш, у тебе якось 

пропала нова норкова шапка?
* * *

Чоловік в універмазі довго 
не може вибрати подарунка для 
дружини. Нарікає, що все доро-
ге. Врешті звертається до про-
давщиці:

- Якби ви були моєю дружи-
ною, що вибрали б?

- Іншого чоловіка.
* * *

У стаpого бандеpівця запи-
тують:

- Діду, патpони є?
- Hема, хлопці.
- А пістолет?
- Hема.
- А кулемет є?
- Ось чого нема, того нема!

Продаю

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
продовжує запрошувати до співп-
раці українців, бажаючих вкласти 
власні вільні кошти на різні тер-

міни для отримання прибутку. Га-
рантія і застава забезпечується. 

Телефонуйте: (066) 0914600.

Вважати недійсним
Втрачене свідоцтво про реєстрацію Тер-

нопільської обласної організації Політич-
ної партії «Справедлива Україна» №87 від 
23.05.2005 року, видане Тернопільським об-
ласним управлінням юстиції. 

народні засоби 

Платіжне доручення на поповнення ПДВ-рахунків: 
зразок заповнення від ДФС

Сплата нарахованих сум ПДВ по податкових декла-
раціях з ПДВ починаючи з лютого 2015 року / І квартал 
2015 року - проводиться з рахунку в системі електронно-
го адміністрування ПДВ.

На сьогодні наявні непоодинокі факти невірного за-
повнення платниками платіжних доручень на поповне-
ння рахунку в системі електронного адміністрування 
ПДВ, що призводить до ненадходження коштів на такий 
електронний рахунок.

Крім того, повідомляємо, що платіжне доручення на 
поповнення рахунку в системі електронного адміністру-
вання ПДВ оформляється платником за формою, наведе-
ною в додатку 2 до Інструкції про безготівкові розрахун-
ки в Україні в національній валюті, затвердженій Поста-
новою НБУ №22 від 21.01.2004. Реквізити в полях платіж-
ного доручення заповняються згідно з вимогами щодо 
заповнення реквізитів розрахункових документів, що ви-
кладені в додатку 8 до Інструкції № 22.

Примітка:
у полі «Одержувач» необхідно заповнити назву платника 
податку на додану вартість, який сплачує кошти та якому 
відкрито Казначейством України електронний рахунок.
 у полі «Код за ЄДРПОУ» необхідно заповнити код платни-
ка податку на додану вартість, який сплачує кошти та яко-
му відкрито Казначейством України електронний рахунок.
 у полі «Банк одержувача» необхідно заповнювати «Каз-
начейство України (ел. адм. подат.)».
 у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998».
 у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахун-
ку, вказаний в електронному повідомленні або отрима-
ний в Центрі обслуговування платників за основним міс-
цем обліку.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС у Тернопільській області
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ГОРОСКОП
з 18 до 24 березня
Овен

Обмежте контакти з 
тими, хто вам неприємний. 
Не думайте про погане – 
тодi неприємностi оминати-
муть вас.
Телець 

Робота не принесе осо-
бливих хвилювань, хоча че-
рез деякi обставини дове-
деться мiняти плани. Вихід-
ні проведіть з рідними.
Близнюки 

Основне завдання в цi 
днi – не спокуситися на 
несерйознi проекти. В усьо-
му радьтеся з начальством.
Рак 

Цей перiод дасть 
можливiсть вiдзначитися 
тим, хто шукає перемiн у 
життi. Смiливо плануйте 
майбутнi справи.
Лев 

На змiну любовним пере-
живанням прийдуть дiловi 
переговори. У декого з вас 
з’являться новi партнери.
Діва 

Якщо у вас є обов’язки i 
борги перед друзями, краще 
за все зайнятися саме ними. 

У вихідні відпочиньте від 
усіх справ.
Терези 

Будьте уважнi з колега-
ми, зараз вiд них можна чека-
ти будь-яких несподiванок. 
Вихiднi присвятiть 
сiмейному вiдпочинку.
Скорпіон 

Цi днi вдалi для 
пiдписання документiв. Ви 
з легкiстю зробите те, що 
ранiше не вдавалося.
Стрілець 

На роботi у вас усе гаразд, 
дехто з вас може розрахову-
вати на додатковi заробiтки. 
Можливе романтичне зна-
йомство.
Козеріг 

Вам варто проявля-
ти активнiсть у контак-
тах i громадських справах. 
Не здавайтеся при перших 
труднощах.
Водолій 

Несподiвано ви опи-
нитеся в центрi уваги. 
Керiвництво прислухо-
вуватиметься до ваших 
пропозицiй.
Риби 

В особистому життi че-
кайте суттєвих змiн. А щодо 
робочих моментiв, то все за-
лишиться як є.

18 березня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 4-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.22, захід - 18.28.

19 березня - хмарно, дощ зі снігом, вно-
чі 0-1 градус морозу, вдень 3-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.20, захід - 18.30.

20 березня - хмарно, вдень дощ, вночі 0-1, 
вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця - 6.18, за-
хід - 18.31.

21 березня - ясно, без опадів, вночі 0-1, 
вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 6.16, за-
хід - 18.33.

22 березня - хмарно, можливий невеликий 
дощ, вночі 0-1, вдень 7-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.14, захід - 18.34. 

23 березня - хмарно, можливий невеликий 
сніг, вночі 1-3 градуси морозу, вдень 1-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 6.12, захід - 18.36.

24 березня - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 2-3 градуси морозу, вдень 3-6 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.09, захід - 18.37.

Погода в Тернополі 
й області

Народний синоптик
20 березня - Василя. Вста-

новлюється тепла погода, але 
холод ще не поспішає відступа-
ти: «З дахів капає, але за ніс ца-
пає». Вдень може бути тепло, а 
вночі мороз. 21 березня - Лаза-
ря і Афанасія. День весняного 
рівнодення. Ніч і день зрівня-
лись у тривалості. Ця дата вва-
жається астрономічним днем 
народження весни. 24 березня 
- Софронія. Як відомо, березень 
- досить холодний місяць, тому 
заморозки й заметілі для цієї 
пори року - нормальне явище. 
Якщо цього дня холодно - літо 
буде теплим. 

МАГНІТНІ БУРІ В БЕРЕЗНІ
Перший місяць весни буде достатньо неспокійний у пла-

ні магнітних бур. Загалом “штормитиме” 9 разів. Зокрема, 
магнітні бурі очікують 19, 20, 23, 27 і 30 березня, 

У такі дні особливо уважними до свого здоров’я мають бути люди 
з серцево-судинними захворюваннями, схильні до підвищеного тиску. 

Вітаємо!
Хорошу, щиру, відповідальну, мужню 
 людину, начальника Гусятинського  
районного відділу внутрішніх справ, 

 підполковника міліції 
Олега Володимировича  

Демчана
з Днем народження!

Нехай у вас буде завжди все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку,
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного – 
Від щирого серця бажаємо всього.
Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Небесна ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Усіх гараздів вам бажаєм знову
На многії і благії літа! 

З повагою і вдячністю –  
рідні, друзі, колеги.

Весело смійся, бешкетно гуляй,
Гарненька, весела, скоріш підростай. 
Хай тобі сонечко щиро сміється,
Тільки для щастя стежечка в’ється,
У хороводі казка кружляє
І усмішка на устоньках сіяє.
Ти наше диво, ти наше свято,
Сонячний промінь і намистинка,
Світлий твій погляд – щастя іскринка,

Усміх твій милий – як візерунок, 
Лагідне слово – щедрий дарунок. 
Світла голівка, щира розмова
Тішить нас щастям знову і знову.
У небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня із своїм сином
Несе тобі щастя земне.

Вітаємо!
Шлем найщиріші побажання найдорожчій у світі онучці, 

донечці, сестричці, племінниці 
Анастасійці Ковальчук 

з Тернополя, 
якій 20 березня виповниться 5 рочків.

З любов’ю мама Надя, тато Андрій, бабусі Марійка і Люба, 
дідусі Ярослав і Степан, сестрички Аня і Ніка, дядьки Ігор і Міша,

 Саша і Вася, тьотя Оля і Мар’янка.

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна безпосеред-
ньо у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 50 грн. 

 Оплатити послугу можна у редак-
ції, або ж перерахувавши кошти на р/р 

26006010939623 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. 
Київ МФО 300023, код 2265003402.

До вас хай сила вітру лине
На журавлиному крилі.
Хай в вас живуть душа дитини
І мудрість Матінки-Землі.
Нехай вас завжди в теплім домі
Чекають люблячі серця.
Бажаєм вам не знати втоми

Доводить справи до кінця.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!

Вітаємо! 
Чарівну, милу жінку,

 гарну колегу, 
люблячу дружину, 

маму і бабусю, 
дуже  класну подругу

Наталю Юрчук 
з Днем 

народження!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Бог благословляє твою долю,
А сердечко не знає болю.
Нехай рясні дощі несуть здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Хай рідні зігрівають лиш любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя.
А ще – усмішок, сонця, літа,
Добра і щастя повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим!
З повагою – рідні і найкращі твої подруги.

Вітаємо!
Чудового фахівця, чуйну людину, гарного сім’янина, 

головного лікаря Лановецької ЦРЛ
Омеляна Миколайовича Гулька 

з Днем народження!

З повагою – колектив травматологічного відділення Лановецької ЦРЛ. 

17-го березня в Києві відбулася прес-
конференція Кікабідзе. Відповідаючи на 
запитання про те, чи знайомий він з гру-
зинами, які нині працюють в українсько-
му парламенті і Кабміні, співак відповів 
ствердно. Він розхвалив своїх земляків 
та пожартував, що пропонує дружині по-
просити притулок.

 «Я дружині запропонував разом по-
просити політичного притулку в Укра-

їні, я квартирку маленьку куплю і на 
старості років будемо жити, мітингува-
ти, все одно звикли ми до цього. Вона 
пообіцяла подумати. Тож усе можливо”, 
- посміхаючись, сказав Вахтанг Костян-
тинович.

Однак цей жарт деякі журналісти 
сприйняли всерйоз – так і з’явилася у 
ЗМІ інформація «Кікабідзе попросив по-
літичного притулку в Україні». 

«Міміно» 
хоче жити в Україні?

Грузинський артист Вахтанг 
Кікабідзе жартома сказав про 
намір попросити політичного 
притулку в Україні, а російські 
та деякі українські ЗМІ сприй-
няли цю заяву серйозно.

Світські новини


