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Наш
Заснований у червні 2013 року

У  номері - Східний  та  
Зодіакальний  гороскопи  

і посівний календар  
на  2015  рік

14 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 1-2 градуси моро-
зу, вдень 5-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.07, захід - 16.46.

15 січня - хмарно з прояс-
ненням, у першій половині дня 
дощ, температура повітря вночі 
0-1 градус морозу, вдень 2-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 8.06, за-
хід - 16.47.

16 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 2-4 градуси моро-
зу, вдень 1-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.05, захід - 16.49.

17 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 3-4 градуси моро-
зу, вдень 5-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.04, захід - 16.50.

18 січня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 2-3 гра-
дуси морозу, вдень 1-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.03, захід 
- 16.52.

19 січня - хмарно, можливий 
сніг, температура повітря вно-
чі 2-4, вдень 0-2 градуси моро-
зу. Схід сонця - 8.03, захід - 16.53.

20 січня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 1-2, 
вдень 1-2 градуси морозу. Схід 
сонця - 8.02, захід - 16.55.

Погода 
в Тернополі 
й області

Магнітні бурі у січні
На початку року не прогнозують зна-

чних магнітних проблем. Проте, сонце про-
являтиме певну активність у цей період. 
Незначні магнітні коливання спостеріга-
тимуться 17, 22, 31 січня.

Магнітні бурі вірогідні 8, 25 і 26 січня.
У такі дні особливо уважними до сво-

го здоров’я мають бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, схильні до під-
вищеного артеріального тиску. Варто уни-
кати перенавантажень, сварок. Слід якомога 
більше відпочивати й отримувати позитивні 
враження.

10-11  стор.
Життєві  історії  від Зіни Кушнірук 
у  «Сімейному гніздечку»
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Чому загибель кількох 
тисяч українців не є для 
світу трагедією?

Вбивство французьких журналістів і 
карикатуристів шокувало Європу та світ. 
Саме шокувало, а не викликало «глибо-
ке занепокоєння», як то було в Україні під 
час Майдану і війни на Сході. 

Рік тому, на знак протесту проти кри-
вавого розгону Майдану, на вулиці укра-
їнської столиці, міст і містечок, також ви-
йшли мільйони. Київ також був столицею 
світу. Але десятки глав держав і урядів до 
нашої країни не приїхали. Як, власне, і піс-
ля розстрілу Небесної сотні. І не чули ка-
нонад російських «Градів» та «Ураганів» 
на Донбасі до тих пір, поки «Бук» не збив 
малайзійського літака.  

Чому до Києва ніхто не їде? Чому для 
світової спільноти загибель дванадця-
ти французів стала трагедією, а загибель 
кількох тисяч українців - ні? Чому  світові 
лідери не пройшлися маршем миру Хре-
щатиком і не закликали Путіна не анек-
совувати Крим і припинити спонсорувати 
тероризм в Україні? 

Франція повинна бути нещадною до 
терористів, захищаючи національні цін-
ності, вважає екс-президент країни Жак 
Ширак. «Французька Республіка повинна 
бути справедливою, але водночас нещад-
ною перед обличчям убивць, які осквер-
няють її цінності й намагаються підбури-
ти французів один проти одного», - ска-
зав Ширак під час розмови з президентом 
Олландом. 

«Стурбована» Європа не вимагала від 
Олланда вести діалог з терористами або 

проводити зустріч у Нормандському фор-
маті у Мінську чи в Астані. Європейці те-
рористів знищують, а не вигадують «мир-
ні плани». Чому ж Захід нав’язує Україні 
криваве «перемир’я»? Мирна тиша вже 
вбила десятки військових і цивільних. 
Хіба російські терористи чимось відрізня-
ються від терористів-ісламістів, які роз-
стріляли тижневик «Charlie Hebdo» і по-
грожують Європі?   

Президент Петро Порошенко також 
був учасником Маршу миру в Парижі. На 
своїй сторінці у «Фейсбук» він написав: 
«Україна, як ніхто, розуміє біль Франції. 
Сьогодні ми всі разом відстоюємо ціннос-
ті демократії та свободи слова. Вірю в те, 
що людяність та єдність завжди перема-
гатимуть терор». 

Був на Марші миру і глава російсько-
го МЗС Сергій Лавров. А тим часом у Мо-
скві поліція затримувала людей, які ви-
йшли на Манежну площу з плакатими «Je 
suis Charlie» («Я- Шарлі»). Ось така «людя-
ність» і «єдність». Затримувати людей, які 
засуджують тероризм - це, взагалі, нон-
сенс.  

АТО по-французьки 
Українці мали можливість по телевізо-

ру спостерігати за АТО по-французьки. Це 
була операція поліції та спецслужб, а не 
армії і добровольчих батальйонів. І танки 
Парижем не їздили. 

У Франції буквально організували об-
лаву на терористів. Тамтешні поліцейські 
та спецслужби протягом двох діб встано-
вили й знешкодили убивць журналістів. 
Проте французи нарікали, що антитеро-
ристична операція затягнулася. І вказува-
ли на певні недоліки в її організації. 

Українське ж АТО триває 
місяці. І не видно кінця... 

Якось випадково (хоча, кажуть, випад-
ковостей не буває), усе збіглося в часі: ві-
йна на Донбасі й теракти у Франції. Тепер 
європейці більше перейматимуться влас-
ною безпекою, ніж українськими пробле-
мами. Це на руку Путіну. І вся увага ЗМІ 
прикута до Франції. Французький вчений, 
професор з геополітики, викладач школи 
бізнесу ICN Олександр Мельник вважає, 
що це може тривати довго. «І скоро євро-
пейці, які почали розуміти, де розташова-
на Україна й усвідомлювати, що Україна 
- це не Росія, на цьому фоні можуть усе за-
бути. Тема війни в Україні може відійти на 
другий, третій план», припускає він.  

Зрештою, достеменно не відомо, хто 
стоїть за організацією терактів. Одна з 
версій слідства - «Аль-Каїда», яка мстить 
за карикатури на мусульман. Проте ба-
гато політиків і експертів схиляються до 
думки, що події у Парижі є подальшою, 
після України, спробою дестабілізувати 
ситуацію у Європі. По-перше, Росія потер-
пає від європейських санкцій. По-друге, не 
віриться, що Франції пробачили неотри-
мані «Містралі». По-третє, «Charlie Hebdo» 
висміювала у своїх карикатурах і Путіна. 
Прямих звинувачень експерти уникають. 
Але на тому, що Кремлю від подій у Пари-
жі - користь, сходяться усі, зазначає ТСН. 

Крім того, теракти у Франції дають 
Путіну новий шанс включитися в геопо-
літичну гру. Він може сказати Заходу, мов-
ляв, у нас знову з’явився спільний ворог 
- тероризм, то ж, давайте, спільно з ним 
боротися.  

Останні лицарі Європи
Вони йдуть добровольцями захищати 

свою землю і безпеку європейців, які за-
вжди зверхньо дивилися на Україну. Зви-
чайні чоловіки, хлопчиська, яким би пра-
цювати, виховувати дітей, вчитися, ходи-
ти на побачення - стали спражніми лица-
рями духу і честі. Ангелами війни. Україн-

ська ж влада продовжує нав’язувати сві-
тові оманливу думку, що війни в Украї-
ні немає. Але «перемир’я» є. І мобілізаця 
є. І податок на війну. І вбиті. І поранені. І 
«братські могили»…     

За європейськими стандартами, 
смерть навіть однієї людини - це найбіль-
ша трагедія. В Україні ж, за словами по-
літика Олександра Донія, влада досі не 
склала реєстру не лише жертв російської 
агресії, а навіть реєстру загибелі україн-
ських військовослужбовців. А нація пови-
нна б знати поіменно своїх загиблих за-
хисників. 

Події у Франції мали б змусити вище 
керівництво нашої держави глянути по-
іншому на українські реалії. Наші жертви 
не менш значущі, аніж французькі. Укра-
їнці пишуть у соцмережах: ніхто не проти, 
щоб президент нашої держави їхав у Па-
риж на Марш пам’яті за загиблими фран-
цузами, але дуже хотілося б, аби він приї-
хав на похорон хоча б одного убитого ге-
роя під час так званого «перемир’я». 

Усміхатися в теле- і фотооб’єктиви 
провідних медіа планети, йдучи в колоні 
зі світовими лідерами, значно приємніше, 
ніж глянути в заплакані очі вдови, мате-
рі чи осиротілої дитини. І ще. Чому прези-
дент Порошенко не зуміє (чи не хоче) так 
потужно привернути увагу до террориз-
му в Україні, як це зробив французький 
президент Олланд? Організувати марш 
миру, приміром, у Маріуполі. Заодно, про-
вести світовим лідерам екскурсію в доне-
цький аеропорт. Дати можливість послу-
хати смертельний акомпонемент росій-
ських «Градів», «Ураганів», «калашів»... 
Побачити випалену вогнем і зорану тан-
ками українську землю. Висловити спів-
чуття сім’ям загиблих. Подякувати укра-
їнським воякам, нації за боротьбу з росій-
ським тероризмом. Дати зрозуміти, що в 
нас не громадянська війна. Й продемон-
струвати Путіну і Московії загалом: «I am 
Donbas», «Je suis Ukraine».       

Ольга ЧОРНА.     

«Je suis Ukraine» - «Я - Україна»
Президент Франції Франсуа Олланд заявив під час Маршу 

єдності, що Париж минулого недільного дня «став 
столицею світу». У пам’ять про жертви терористичних 

атак у Парижі зібралося більше мільйона людей, до Маршу миру 
приєдналися кілька десятків глав іноземних держав та урядів. 
Співчуваємо французам.

Тіло полеглого Героя супроводжував кортеж із десятків 
автомобілів. При в’їзді в рідне місто вздовж дороги терно-
поляни запалили свічки. Віддати шану загиблому приїхали 
співслуживці Павла із батальйону «Азов». 

Проводжаючи в останню путь, друзі та побратими по 
зброї згадують, яким був загиблий та обіцяють помститися 
за смерть українського воїна.

- Я був знайомий з ним лише три місяці, – розповідає бо-
єць батальйону «Азов» Макар. Він був веселим, відповідаль-
ним, здібним, чудово стріляв. Повертаємось, аби помститися 
за загиблих товаришів.  

«Наш ДЕНЬ» співчуває рідним 
та друзям загиблого Павла Баса. 

Герої не вмирають! 

Вдячність
Моїм 

незнайомим 
рятівницям
Недарма кажуть: світ – 

не без добрих людей. У цьо-
му вкотре переконався, коли 
мені, старшій людині, 10 
грудня минулого року  на зу-
пинці у Тернополі стало по-
гано. Це помітили дві дівчи-
ни, які одразу ж прийшли мені 
на допомогу. Вони викликали 
бригаду «швидкої» і відправи-
ли у Тернопільську міську лі-
карню №2. 

Не знаю навіть прізвищ 
цих дівчат. Лише те, що Оля 
родом із с. Борсуки Лановець-
кого району. Оксана – працює 
медсестричкою в реаніма-
ційному відділенні Тернопіль-
ської міської лікарні швидкої 
допомоги.

Велике щире дякую вам, 
дорогі мої рятівниці! Міцного 
здоров’я,  щастя, Божого бла-
гословення, добра і радості.

Степан Миколайович. 
Збаразький район.        

Загинув на Різдво
Днями Тернопільщина 

прощалася з Героєм. 
На Різдво під час 

обстрілу українських 
позицій ГРАДами загинув 
боєць батальйону 
«Азов», 26-річний 
тернополянин Павло 
Бас. Він був активним 
учасником футбольного 
фан-руху Тернополя, 
захищати Україну пішов 
добровольцем. Службу ніс 
на одному із блокпостів 
поблизу села Гранітне. 

На Тернопільщині 
готуються до нової 
хвилі мобілізації 

Як і в інших регіонах Украї-
ни, вона розпочнеться з 20 січ-
ня. Перший етап мобілізації, по-
відомляють у Міністерстві обо-
рони, триватиме 90 днів. Про-
тягом цього часу планують при-
звати 50 тисяч осіб.

У разі ускладнення обста-
новки, кажуть у відомстві, про-
ведуть додаткову мобілізацію 
– з квітня по червень 2015 року. 
За потреби в цей період може 
бути призвано 13,5 тисяч осіб. 

Ще один додатковий призов 
можливий також з липня по ве-
ресень, коли планують покли-
кати до війська 40 тисяч осіб. 
Тобто загальна кількість мобілі-
зованих становитиме орієнтов-
но 104 тисячі українців. 

Також, за словами міністра 
оборони Степана Полторака, 
цьогоріч буде призвано до вій-
ська 40 тисяч строковиків.

Перед відправкою на службу 
проводитимуть бойові навчан-
ня. Як і раніше, призиватимуть 
усіх військовозобов’язаних чо-
ловіків віком до 60 років.

У Тернополі на хабарі 
спіймали посадовця 
державної виконавчої 

служби міського 
управління юстиції. 

Чиновник вимагав 2 тисяч 
доларів США у жителя обласного 
центру. Натомість обіцяв поспри-
яти у знятті виконавчою служ-
бою арешту з нерухомого майна. 

Як зазначили у прокурату-
рі області, валюту посадовець 
одержав від тернополянина у 
салоні автомобіля. Після цього 

його затримали правоохоронці. 
Прокуратура повідомила по-

садовцю про підозру за ознака-
ми кримінального правопору-
шення, передбаченого частиною 
3 статті 368 КК України (одер-
жання неправомірної вигоди 
службовою особою).

Ухвалою слідчого судді чи-
новнику обрано запобіжний за-
хід – тримання під вартою та ви-
значено заставу у розмірі 60 ти-
сяч гривень. Триває досудове 
слідство.

З 20 січня знову почнуть 
забирати до війська

Ще один держчиновник погорів на хабарі
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До сліз зворушила 
різдвяну Європу 
народна хорова капела 

з Тернополя – “Зоринка”. 
Близько тижня вихованці 
дитячої хорової школи 
знайомили з українською 
піснею угорців та італійців. З 
концертами відвідали міста 
Марія-Повч, Будапешт, а ще 
Венецію, Падую, Рим і на 
католицьке Різдво заспівали 
у Ватикані. 

– Я все життя мріяв побувати 
у різдвяній Італії – і нарешті, на 
56-му році роботи з творчими ко-
лективами, моя мрія здійснилася, 
– каже директор хорової школи Ізидор 
Доскоч. – Але про те, щоби співати з ди-
тячою капелою єпископську різдвяну 
літургію у Ватикані, я й мріяти не міг…

“Відчували гордість 
за країну”

Стартувала різдвяна місія “Зоринки” 
з угорського міста Марія-Повч. Там, у хра-
мі Святого архистратига Михаїла, відомо-
го на весь світ чудотворною іконою Божої 
Матері, що плаче, діти взяли участь у бо-
гослужінні. Воно відправлялося трьома 
мовами. Українські фрагменти супрово-
джувала своїм співом тернопільська “Зо-
ринка”. Потім діти колядували на Площі 
Героїв – одній із найбільших у Будапешті. 
Наталю Стареправо, котра вже шостий 
рік відвідує школу, найдужче вразило, що 
люди слухали дітей з України зі слізьми 
на очах. 

– Мене здивувало, що перехожі не 
проходили повз нас, а зупинялися, – роз-
повідає Наталя. – Вони хоч і не розуміли, 
про що ми співаємо, але відчували сер-
цем. А українці, які живуть далеко від 
Батьківщини, змогли почути рідну піс-
ню, рідну мову в чужій країні. 

– Ми поїхали показати наші традиції і 
нашу культуру. Я відчувала відповідаль-
ність за те, що представляю за кордоном 
Україну, – додає 12-річна Уляна Максими-
шин. 

Єдиний хлопець у цьому складі капе-
ли Іван Вербіцький не може забути, як 
люди плакали, слухаючи Національний 
гімн України й просили, чи можна сфото-
графуватися з учасниками капели. Люди 
спинялися біля дітей у вишиванках із 
жовто-блакитним стягом і підспівували 
їм. А після словесної преамбули до твору-
реквієму “Ангелику” пам’яті Небесної Со-
тні всі підіймалися з місць, вшановуючи 
загиблих Героїв.

– У нас тремтіли голоси, – каже 13-річ-
ний Іван. – Але ми відчували гордість за 
нашу країну, за хлопців, які віддали жит-
тя на Майдані або воюють нині на Сході. 
“Я диригувала – і плакала”

В Італії юні українці співали літур-
гії та давали концерти духовної музики 
у понад десяти храмах і на найбільших 
площах Венеції, Падуї, Риму й Ватикану. 
У кожен свій виступ неодмінно вплітали 
«Отче наш», «Щедрик» Миколи Леонто-

вича, молитву за Україну “Боже великий, 
єдиний…” та на завершення виконували 
Національний гімн.  

Дітям досі не віриться, що їм вдалося 
заспівати в одній із чотирьох головних 
базилік Риму, найбільшій із церков, при-
свячених Богородиці, – Санта Марія Ма-
джоре. Зоренята прийшли у храм на екс-
курсію і, вражені побаченим, передали 
свої емоції, як уміють найкраще – з допо-
могою співу. Один із єпископів почув зла-
годжені дитячі голоси та запросив їх до 
престолу, а наприкінці богослужіння за-
пропонував заспівати “Отче наш”. 

– Ми сподівалися виконати ще кіль-
ка пісень, – згадує Ізидор Доскоч. – Але 
в результаті співали близько години, а 
“Щедрик” люди хотіли почути ще раз. 
Усюди в Італії “Зоринка”, на завершен-
ня виступів, виконувала “Ще не вмер-
ли України ні слава, ні воля”. Якщо не-
подалік були українці, то підходили та 
співали разом з нами. І коли ми запита-

ли єпископа, чи можна заспівати в хра-
мі гімн, він відповів: “Не тільки можна, 
а й треба”.

Крім того, запевняють у “Зоринці”, 
траплялися й направду дивовижні речі, 
ніби даючи зрозуміти, що ця поїздка дій-
сно благословенна.

– Коли ми співали у Ватикані, на пло-
щі Святого Петра, хмари зійшлися такі 
чорні, ніби за мить сніг випаде, – розпо-
відає художній керівник капели Анжела 
Доскоч. – Діти стали перед центральною 
шопкою, заспівали “Боже великий, єди-
ний…”, почали колядувати – і хмари роз-
ступилися, сонячні промінці заблиско-
тіли на їхніх голівках. Це було справжнє 
диво, ніби хтось на небесах відчинив ква-
тирку, аби подивитися, хто співає. Я ди-
ригувала – і плакала…

…Дитяча хорова школа “Зоринка” вже 
понад тридцять років є острівцем інте-
лігентності й талантів у Тернополі. На-
вчають тут не лише співу та музиці, а й 
шляхетності, відповідальності, повазі до 
старших і любові до рідного краю. У ко-
лекції школи – понад 20 нагород із най-
престижніших міжнародних конкур-
сів. Різдвяна поїздка, кажуть у “Зоринці”, 
була для них особливо важливою. На ву-
лицях європейських міст глядачі дивува-
лися, що в такий непростий для України 
час її діти співають. Отже, нація не зане-
пала духом і не втратила віру. 

Антоніна КОЛЯДА.
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Тернопільські  діти  заспівали  гімн  України 
в  одній  з  головних  базилік  Риму

Різдвяна Італія. В одній із чотирьох головних ба-
зилік Риму – Санта Марія Маджоре – лунають 
справді ангельські дитячі голоси. Несподівано 
для всіх присутніх у храмі звучить мелодія укра-
їнського гімну. “Ще не вмерли України ні слава, ні 
воля” – слова, які сьогодні стали символічними.

Віншуєм вам нині 
усі добрі люди.

Нехай поміч Божа 
завжди з вами буде.

Живіте здорові разом 
з діточками.

Нехай смутку й горя 
не буде між вами,

Нехай добре родить 
і жито й пшениця,

А в отчій криниці – 
лиш чиста водиця.

Хай пісня не згине 
у рідному краю,

Калина хай квітне 
в зеленому гаю.

Хай празники святяться 
сонячним днем.

З Різдвом! 
                З Богоявленням! 

Та з Василем!

Читачів газети “Наш ДЕНЬ” та 
всіх краян вітають зразковий 
художній фолькльорно-

обрядовий гурт “Ходаки” та дитячий 
художній фолькльорно-обрядовий 
гурт “Романівський обертас” під 
керівництвом Заслуженого працівника 
культури, відмінника освіти України 
Михайла ПОЛЮГИ.  
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Переможницями в номінації «Най-
краща спортсменка року» було назва-
но олімпійську гордість Тернопілля, біат-
лоністку Олену Підгрушну,  важкоатлет-

ку, чемпіонку Європи серед молоді Марію 
Хлян (на фото), чемпіонку України з ма-
унтенбайку Наталію Кромпець, чемпіон-
ку України серед юніорів та молоді з лег-
кої атлетики Наталію Солтан.

Серед чоловіків кращими спортсме-
нами стали учасник зимової Олімпіа-
ди-2014 в Сочі Дмитро Підручний, чемпі-
он України з легкої атлетики Іван Стреб-
ков та чемпіон Європи серед молоді з вес-
лування на байдарках і каное Ельнур Аха-
дов.

Серед атлетів Тернопілля, які пред-
ставляють види спорту, що не входять до 
програми Олімпійських ігор, у номінації 
«Разом з олімпійцями» було відзначе-
но чемпіона світу з армспорту Ігоря Пасє-
ку, бронзового призера чемпіонату світу 
з гирьового спорту Романа Порохняка, 
чемпіона світу з гирьового спорту Рома-
на Сіправського, чемпіонку України се-
ред юніорів з пауерліфтингу Мар’яну Ко-
ляденко.

Лідерство у номінації «Спортивна 
сенсація року» по праву дісталось брон-
зовій призерці ІІ Юнацьких Літніх Олім-
пійських ігор у Китаї, важкоатлетці зі Ска-
лата Софії Зенченко (на фото). Титул 

«Олімпійська надія Тернопільщини» 
отримали боксер Віктор Петров, біатло-
ністка Анастасія Меркушина та борець 
греко-римського стилю Олександр Нова-
чок. У номінації «Сильні духом» за досяг-
нення на футбольних аренах Європи від-
значили представників тернопільського 
«Інваспорту» Івана Шкварла, Івана Кі-
лика та Богдана Бадла. 

А найкращою спортивною коман-
дою року назвали ФК «Тернопіль».

За традицією, свою частку визнання за 
успіхи вихованців та шани за важку пра-
цю отримали і наставники тернопіль-
ських чемпіонів. Отож, звання «Найкра-
щий тренер року» отримали тренери з 
біатлону Олег Бунт, Ігор Починок та Іри-
на Меркушина, тренери з важкої атлети-
ки Віктор Симів та Вікторія Шаймарда-
нова, тренер з боксу Віктор Петров.

Найкращим спортивним органі-
затором став голова фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» Георгій 
Гунтік, а в номінації «Прагнемо до олім-
пізму» відзначено тренера-викладача з 

вільної боротьби Збаразької ДЮСШ Пе-
тра Короля.

Кращими спортивними журналіс-
тами 2014 року визнали спортивного 
оглядача газети «Вільне життя» Богдана 
Дікальчука, журналіста ТТБ Тамару За-
яць та головного редактора газети «Но-
мер один» Віталія Поповича.

- Сьогодні обрали кращих з кращих. Я 
впевнений у правильності цього вибору, 
адже в комісії були люди з величезним до-
свідом, авторитети у цій галузі, – зазначив 
директор Департаменту сім’ї, молоді, фі-
зичної культури та спорту Тернопільської 
ОДА Віктор Мацикур.

У зв’язку з подіями, які відбувають-
ся в Україні, цього року до конкурсу було 
введено нову номінацію «Спортивні ге-
рої». У ній відзначили володаря Кубка 
України з фрі-файту Романа Ільяшенка 

(на фото), який загинув на сході Украї-
ни, голову правління обласного осередку 
фрі-файту Валерія Чоботаря та майстра 
спорту з біатлону Олександра Починка, 
які захищають Донецький аеропорт, воло-
даря Кубка України з фрі-файту Миколу 
Гринчука, який теж перебуває у зоні АТО, 
волонтера Михайла Могитича.

Загалом же у 2014 році тернопіль-
ський спорт делегував Україні чотирьох 
олімпійців, чемпіонів і призерів світових, 
європейських та всеукраїнських змагань. 
Ще кілька молодих і перспективних атле-
тів убезкомпромісних баталіях виборю-
ють своє право представляти національні 
команди на міжнародних змаганнях різ-
ного рангу.

Урочисту церемонію із вшанування ла-
уреатів конкурсу «Герої спортивного року 
Тернопільщини-2014» організатори пла-
нують провести у січні.

Зважаючи на велику кількість 
претендентів, члени ради виріши-
ли з трьох – до чотирьох збільши-
ти і кількість лауреатів. У результа-
ті голосування Громадська рада ви-
рішила присвоїти Всеукраїнську 
літературно-мистецьку премію ім. 
Братів Богдана та Левка Лепких за 
2014 рік: 

мистецтвознавцю Оксані Вав-
рик (м.Київ–м.Тернопіль) – за мо-
нографічні дослідження та книгу 
«Кобзарські школи в Україні»;

обласній експериментальній 
школі мистецтв (м. Тернопіль, ди-
ректор Остап Гайдукевич) – за ва-
гомий внесок у розвиток націо-
нальної культури та високооргані-
зований навчальний процес;

видавцеві Іванові Максиміву (м. 
Тернопіль) – за багаторічну видав-
ничу діяльність і популяризацію 
творчої спадщини Братів Лепких; 

поліграфістові, редактору Бог-
данові Ничику (м. Тернопіль) – за 
громадсько-культурну діяльність і 

серію статей про творчість Б. Леп-
кого.

Голова Громадської ради Богдан 
Хаварівський повідомив, що вже тра-
диційно фонд премії Братів Лепких 
формує Ліга підприємців «Українська 
справа». Голова правління Ліги Михай-
ло Ратушняк, зокрема, зазначив, що 
«Українській справі», яка з часу свого 
заснування завжди сповідує принци-
пи християнської моралі та економіч-
ного патріотизму, активно підтримує 
культурно-мистецькі процеси у нашо-

му краї,  ніколи не було соромно за ла-
уреатів Всеукраїнської премії, адже 
ними ставали достойні люди, відомі в 
Україні і за її межами діячі, авторитет-
ні знавці своєї справи. 

Церемонія вручення нагород від-
будеться у День Соборності Укра-
їни – 22 січня о 12 годині в примі-
щенні обласного краєзнавчого му-
зею, повідомили у прес-службі Гро-
мадської ради з питань відзначен-
ня  Всеукраїнською премією ім. Бра-
тів Лепких

Визначили лауреатів премії 
імені Братів Лепких 

У приміщенні Тернопільського обласного товариства «Меморіал» ім. 
В. Стуса відбулося засідання Громадської ради з питань відзначення 
Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. братів Богдана 

та Левка Лепких. Під час засідання відомі в області письменники, художники, 
громадські діячі, науковці, краєзнавці Богдан Хаварівський, Роман 
Півторак, Михайло Ониськів, Богдан Мельничук, Михайло Андрейчин, Євген 
Безкоровайний, Богдан Андрушків, Ігор Дуда, Віктор Уніят, Ярослав Омелян, 
Богдан Кусень, Михайло Ратушняк та інщі  обговорили 19 кандидатур, які 
творчі колективи, громадські організації подали на здобуття цієї високої 
Всеукраїнської відзнаки.

Герої спортивного року Тернопільщини
У кінці грудня минулого року відбулось засідання комісії із 

визначення лауреатів конкурсу «Герої спортивного року 
Тернопільщини-2014». Учасниками її стали фахівці у галузі 

спорту, тренери, спортивні журналісти, які визначили кращих – тих, 
хто найяскравіше проявив себе та приніс спортивну славу нашому 
краю і всій Україні. У дванадцяти номінаціях конкурсу «Герої 
спортивного року» найуспішніших обирали за допомогою таємного 
голосування. Таким чином, інтрига зберігалась до останнього 
моменту процедури підрахунку голосів.

Зірка мадридського 
«Реалу» та збірної 
Португалії  

Кріштіану Роналду 
став володарем 
престижної футбольної 
нагороди «Золотий 
м’яч» ФІФА за 
підсумками 2014 року.

Під час голосування, в 
якому брали участь 181 тре-
нер збірних світу, 182 капі-
тани команд і 181 представ-
ник ЗМІ, Роналду виявив-
ся кращим за своїх суперни-
ків - гравця «Барселони» Лі-
онеля Мессі і голкіпера «Ба-
варії» Мануеля Ноєра.

Свій перший «Золотий 
м’яч» ФІФА Кріштіану Ро-
налду отримав у 2008 році, 
а другий -  рік тому. Таким 
чином, він став триразовим 
володарем цієї нагороди і 
за їх кількістю зрівнявся з 
Йоханом Кройфом (1971, 
1973, 1974), Мішелем Пла-
тіні (1983, 1984, 1985) та 
Марко ван Бастеном (1988, 
1989, 1992). Більше спорід-
нених призів  тільки у Ліо-
неля Мессі, який вигравав 
«Золоті м’ячі» з 2009-го по 
2013-й роки.

Згадуючи здобутки ми-
нулого року, зірковий фут-
боліст не втомлювався по-
вторювати, що це був фан-
тастичний рік, адже саме 
у 2014 році мадридський 
«Реал» став переможцем 
Ліги чемпіонів.

 «Золотий м’яч» 
знайшов свого 

господаря
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– Інно Мар’янівно, здаєть-
ся, око таке невеличке, та на 
нього чатує багато захворю-
вань. Це не лише травми, а й 
вікові зміни, різні супутні не-
дуги, які ведуть до втрати 
зору.

– Хтось сказав, що очі – це 
відчинені вікна у світ. Тому 
кожному потрібно пильнувати, 
образно кажучи, чистоту цих 
«вікон», при найменших пору-
шеннях звертатися до лікаря-
офтальмолога, не нехтувати 
порадами спеціалістів. А то, бу-
ває, людині вже варто негайно 
розпочати лікування чи про-
вести оперативне втручання, 
а у відповідь чуємо: ще ж тріш-
ки бачу, а вдома – господарка, 
город не зібраний чи щось по-
дібне. Пацієнт відкладає усе на 
«потім», а тим часом хвороба 
прогресує ще більше. До речі, у 
нашому відділенні, у центрі мі-
крохірургії ока, надаємо і кон-
сервативну, і хірургічну допо-
могу. Минулого року прове-
ли реконструкцію операційно-
го блоку, оснастили його сучас-
ним обладнанням, що дозво-
лило впровадити новітні тех-
нології у лікуванні очних  па-
тологій.  

– Одним з найпоширені-
ших захворювань ока нині є 
катаракта.

– Катаракта – це помутнін-
ня кришталика, який розташо-
ваний між переднім і заднім 
відрізком ока і який, по суті, є 
живою лінзою. І коли вона по-
терпає, у людини погіршуєть-
ся зір аж до цілковитої його 
втрати. Як я уже зауважувала, 
завдяки сучасному обладнан-
ню, видалення катаракти у на-
шому відділенні проводять ма-
лоінвазивним шляхом з міні-
мальними розрізами – два-три 
міліметри, які самогерметизу-
ються і не потребують накла-
дення швів. Кришталик дуже 
легко забирається й імплан-
тується штучна лінза, людині 
практично повертається сто-
процентний зір. Операція про-
водиться під місцевим знебо-
ленням протягом 15-20 хви-
лин. Сьогодні ми використову-
ємо різні моделі кришталиків, 
наприклад, коли лінза вміщує 
у собі силу і для читання, і для 
того, щоб бачити далеко. Тоді 
людина уже не потребує до-
даткових окулярів. Це – зручно 
і дешевше для пацієнта. У Єв-

ропі видален-
ня катаракти 
взагалі є амбу-
латорною опе-
рацією, паці-
єнти не потре-
бують перебу-
вання у лікар-
ні. У себе ми 
також зробили 
зручну палату  
післяоперацій-
ного догляду. 
Тут пацієнтам 
призначають відповідні кра-
пельки і, буває, через кілька го-
дин ті вже ідуть додому. 

– Наші читачі запиту-
ють, чи є якісь профілактич-
ні методи, аби уникнути опе-
ративного втручання при 
катаракті?

– Розумієте, при катаракті 
з кришталиком відбувається 
щось подібне як з яйцем: якщо 
його зварити, у рідку фор-
му вже не повернеш. Звичай-
но, є різні краплі і закапува-
ти потрібно, але це не виліко-
вує, хіба знижує прогресування 
процесу. У сонячну погоду слід 
користуватися захисними, але 
тільки якісними окулярами, 
це також попереджує розвиток 
катаракти. Але в кожної люди-
ни є фізіологічне старіння, так 
само і кришталика стосуються 
вікові зміни. А от глаукому по-
передити можна. 

– Розкажіть про це де-
тальніше. 

– Глаукома – дуже сер-
йозна патологія, яка призво-

дить до інвалідності, до втра-
ти зору. Це захворювання ха-
рактеризується підвищенням 
внутрішньоочного тиску, зву-
женням поля зору і, відповід-
но, пошкодженням зорового 
нерва. Люди часто цього не по-
мічають, тому що не втрачають 
зір центральний, а периферію. 
Вони можуть бачити сто відсо-
тків перед собою, а поле зору в 
той час уже звужене до мініму-
му. І звертаються до спеціаліс-
тів тоді, коли настає критична 
ситуація. Та повернути зір уже 
неможливо, бо відбулася атро-
фія зорового нерва. Тим захво-
рювання є дуже небезпечне. 
А якби кожен хоча б раз у рік, 
особливо після сорока, переві-
ряв в офтальмолога внутріш-
ньоочний тиск, поле зору, у ба-
гатьох випадках глаукомі мож-
на було б запобігти. Тим паче, 
що у поліклініці нашої лікарні 
є глаукомний кабінет, де якраз 
займаються цією проблемою. 
Важливу роль у виникненні 
глаукоми відіграє спадковість. 
Тож якщо у родині було це за-

хворювання, слід бути особли-
во уважним.

Лікування глаукоми може 
бути консервативним (за до-
помогою використання різно-
манітного арсеналу гіпотен-
зивних крапель, нейропротек-
торної терапії),  а також опе-
ративним: хірургічне і лазерне 
лікування, яке  досить активно 
в наш час проводиться в умо-
вах офтальмологічного відді-
лення. Головною метою ліку-
вання глаукоми є   збереження 
зорових функцій  Також у на-

шому центрі мі-
крохірургії ока 
запровадили но-
вий метод хірур-
гічного лікуван-
ня – імпланта-
ція спеціального 
мікроскопічно-
го пристрою для 
фільтрації вну-
трішньо очної 
рідини EXPRESS. 

– Пані Інно, 
з якими ще проблемами мо-
жуть звертатися жителі 
області у  ваше офтальмо-
логічне відділення?

– Хочу похвалитися: хоч 
яким важким економічно був 
минулий рік, ми започаткува-
ли хірургію заднього відрізка 
ока – так звану вітреоретиналь-
ну хірургію. У західному регіо-
ні цей  напрямок в офтальмо-
логії не особливо розвинений. 
Розкажу про це трохи деталь-
ніше. Отож, око взагалі поділе-
не на передню і задню камери. 
І задній відрізок ока потребує 
спеціального обладнання для 
виконання оперативних втру-
чань. Найчастіше така хірургія 
проводиться при відшаруван-
нях сітківки, крововиливах у 
скловидне тіло, ускладненнях 
при діабетичній ретинопатії... 
У багатьох випадках – це єди-
на можливість зберегти зір. Це 
складна хірургія, раніше таких 
хворих ми направляли в Одесу 
або до Києва. Тепер такої необ-
хідності немає, що на користь і 

пацієнтам. Адже проживання у 
чужому місті, дорога, лікування 
за межами області коштують 
недешево. Ми не лише придба-
ли для таких операцій сучасне 
обладнання, наші лікарі про-
йшли спеціальні курси по цьо-
му розділі хірургії. Також їх кон-
сультують спеціалісти з Києва, 
які приїжджають до нас зараз 
на оперативні втручання.

Виконуємо і профілактич-
ну лазерну коагуляцію сітків-
ки. Цей метод особливо ефек-
тивний при діабетичній рети-
нопатії – захворюванні сітків-
ки ока, яке розвивається як 
ускладнення цукрового діабе-
ту. Проводиться амбулаторно, 
не потребує анестезії. Також 
операційна офтальмологічно-
го відділення оснащена апара-
том кріодеструкції – єдиним в 
області. Його використовує-
мо при лікуванні пухлин ока 
різного ґенезу: приморожуємо 
місце локалізації новоутвору, 
щоб не було рецидиву. Цей апа-
рат застосовуємо і для хірур-
гічних втручань при глаукомі. 

– Ваше відділення єдине, 
де надають невідкладну до-
помогу при травмах очей.

– Таку допомогу наші ліка-
рі надають цілодобово, причо-
му не лише дорослим, а й ді-
тям. До речі, у новоріччя до нас 
потрапило троє малолітніх па-
цієнтів. Взагалі,  відділення 
розгорнуто на 55 ліжок. До по-
слуг хворих – палата комфорт-
ного перебування. Лікарі прак-
тично всі – вищої категорії, ви-
сококласні хірурги. На базі від-
ділення розміщена і кафедра 
офтальмології Тернопільсько-
го медичного університету, де 
працюють досвідчені фахівці. 

– Пані Інно, тож якщо 
хтось із наших читачів захо-
че звернутися до вас…

– Їм обов’язково буде на-
дана висококваліфікована 
офтальмологічна допомога. 
Лише не затягуйте візит до лі-
каря – краще бачити світ різно-
кольоровим. До речі, якщо хо-
чете мати не тільки здорові, 
а й гарні очі, теж завітайте до 
нас. Кандидат медичних наук 
офтальмолог Ніна Шкільнюк 
здійснює ще й пластику повік, 
при вікових змінах та інших за-
хворюваннях повік. У цьому за-
радимо і жінкам, і чоловікам. 
Отож, чекаємо.    

Зіна КУШНІРУК.             

Інна ГРЕБЕНИК: 

«ОЧІ – це відчинені 
вікна у світ»

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬМедицина 5nday.te.ua

Завдяки органу зору людина отримує 90 відсотків усієї ін-
формації. А ще наше око, крім основних семи барв, здатне 
розрізняти до 10 мільйонів кольорових відтінків. Водночас, 
орган зору – це надзвичайно тендітний і вразливий оптич-
ний прилад. Отож, як зберегти найдивовижніший дар при-
роди, розмовляємо із кандидатом медичних наук, завідую-
чою офтальмологічним відділенням Тернопільської універ-
ситетської лікарні Інною ГРЕБЕНИК (на фото зліва).
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Посада Прізвище, ім`я, 
по батькові

Номер кабінету,
адреса

День 
прийому

Години 
прийому

Начальник Тернопільського міського управлін-
ня юстиції

Марцинкевич В.І. Каб.№402
Вул. Київська,3а

Понеділок 
Четвер 

10.00-
13.00

Завідувач сектору правової освіти, правової ро-
боти та систематизації законодавства Тернопіль-
ського міського управління юстиції

Шуварівська С.З. Каб. №207
Вул. Київська,3а

Понеділок 
Четвер 

10.00-
13.00

Начальник реєстраційної служби Тернопільського 
міського управління юстиції 

Дідич В.Є. Вул. Київська,3а Середа 
П’ятниця 

09.00-
13.00

Начальник відділу державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно реєстраційної служби 
Тернопільського міського управління юстиції 

Франків В.П. Вул. Київська,3а Вівторок
Четвер 

09.00-
13.00

Начальник відділу державної реєстрації юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців реєстра-
ційної служби Тернопільського міського управлін-
ня юстиції

Береш Є.М. Каб. №401
Вул. Київська,3а

Вівторок
Четвер

09.00-
13.00

Начальник відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану реєстраційної служби Тернопіль-
ського міського управління юстиції

Говорченко О.В. Каб. №2 
Майдан Волі,2

Середа 
П’ятниця 

10.00-
12.00

Заступник начальник відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану реєстраційної служби Тер-
нопільського міського управління юстиції

Ветлінська Л.М. Каб. №2 
Майдан Волі,2

  Вівторок
Четвер                                                                                                                                   

10.00-
12.00

Начальник Першого відділу державної виконав-
чої служби 
Тернопільського міського управління юстиції

Касіч М.В. Каб. №13
Вул. Лисенка,1

Вівторок
Четвер

09.00-
13.00

Заступник начальника Першого відділу державної 
виконавчої служби 
Тернопільського міського управління юстиції

Голуб`юк В.Г. Каб. №11                          
Вул. Лисенка,1

Четвер 09.00-
13.00

Заступник начальника Першого відділу державної 
виконавчої служби 
Тернопільського міського управління юстиції

Кузьма П.Г. Каб. №11
Вул. Лисенка,1

Вівторок 09.00-
13.00

Начальник Другого відділу державної виконав-
чої служби
Тернопільського міського управління юстиції

Литвин Р.М. Каб. №205
Вул. Лисенка,1

Понеділок 
Середа 

09.00-
13.00

Заступник начальника Другого відділу державної 
виконавчої служби
Тернопільського міського управління юстиції

Кавійчик В.П. №203
Вул. Лисенка,1

Вівторок 09.00-
13.00

Заступник начальника Другого відділу державної 
виконавчої служби
Тернопільського міського управління юстиції

Хаблюк В.В. №203
Вул. Лисенка,1

Четвер 09.00-
13.00

Графік прийому громадян посадовими особами
Тернопільського міського управління юстиції 

на 2015 рік

Фурор в інтернеті 
викликали фотографії 
військової підготовки 

в місті Жидачів, що на 
Львівщині. 

На світлинах поруч зі спортивної 
статури чоловіками у камуфляжах 
є і жінки, серед яких – бабуся в хуст-
ці, куртці та зі зброєю в руках. Худор-
ляву пенсіонерку користувачі соці-
альних мереж називають захисни-
цею України, справжньою бандерів-
кою, грозою москалів і жартують, що 
курей у неї тепер точно ніхто тягати 
не буде.

Пенсіонерку, яка брала участь у на-
вчаннях і прославилася на всю краї-
ну, звуть Катерина Аполінарівна, їй 68 

років і на вишкіл вона прийшла пішки 
із сусіднього села. На фотографіях ба-
буся вчиться стрільбі зі зброї лежачи і 
з колін, руху тактичним кроком.

«Працювала нарівні зі всі-
ма: бігала, повзала, стріляла лежа-
чи, стоячи, зі зміною секторів і пе-
реходами між стійками, рухала-
ся тактичним кроком, проводила 
складання-розбирання АКМ, споря-
дження магазину. Жодної вправи не 
пропустила, на відміну від деяких 
хлопців», – розповідають про неї оче-
видці.

«Героям слава! Доки є в нас такі 
люди, Україна буде нескорена», – пи-
шуть користувачі інтернету у комен-
тарях до фотографій.

Бабуся з Львівської 
області вчиться 
стріляти з автомата

Пенсіонерка 
пройшла вій-
ськову підготов-
ку і готова захи-
щати країну

У Чортківському 
районі зловмисник 
вдерся до будинку 

самотньої пенсіонерки 
та, погрожуючи ножем, 
відібрав у неї майже 8 
тисяч гривень

Про пограбування міліцію 
повідомила сама потерпіла. 
73-річна жителька села Перехо-
ди розповіла, що невідомий чо-
ловік у масці, вибивши вхідні 
двері, зайшов до її будинку та ві-
дібрав гроші, застосувавши фі-
зичну силу. 

Підозрюваного затримали 
вже за декілька годин. Він саме 
утікав на таксі до обласного цен-
тру. Причетним до злочину вия-
вився непрацюючий 23-річний 
односелець потерпілої. У зло-
вмисника міліціонери вилучи-
ли гроші, які він відібрав у пен-
сіонерки.

Як встановили правоохорон-
ці, грабіжник лише півроку тому 
звільнився з місць позбавлення 
волі, де відбував покарання за 
майнові злочини.

У скоєному молодий чоловік 
зізнався. Розпочато криміналь-
не провадження за частиною 3 
статті 186 ККУ (грабіж, поєд-
наний з проникненням у жит-
ло, що завдав значної шкоди по-
терпілому). Нападнику загрожує 
від чотирьох до восьми років по-
збавлення волі.

 

У Тернополі 
за графіті спіймали 

киянина

Неповнолітнього любителя настінного 
мистецтва впіймали працівники 
міськвідділу міліції. 17-річний 

мешканець Києва приїхав до Тернополя на 
екскурсію та вирішив залишити після себе 
«згадку» на стіні в обласному центрі.

Киянина впіймала патрульна служба ввечері – він 
у цей час саме розмальовував стіну. До появи міліці-
онерів хлопець встиг нанести написи на мурі, що на 
вулиці Івана Мазепи. 

У порушника вилучили балончик із жовтою фар-
бою. Виправдовуючись, хлопець пояснив, що в сто-
лиці малювати не заборонено, тож вирішив спробу-
вати розфарбувати стіни будинку і в Тернополі.

Наразі щодо горе-художника складено адміні-
стративний протокол згідно статті 152 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення – по-
рушення правил благоустрою територій населених 
пунктів.

Під час сварки 62-річний 
житель Теребовлі зарубав 
сокирою свого двоюрідного 

брата, а потім намагався 
знищити сліди злочину.

Як розповів начальник райвідді-
лу міліції Микола Сивуля, міліцію про 
злочин повідомили односельці. Люди 
розповіли, що знайшли понівечене тіло 
51-річного місцевого жителя у його 
власному домі. 

Правоохоронці почали з’ясовувати, 
хто ж позбавив життя потерпілого. У 
поле зору,  як підозрюваний, одразу пот-
рапив двоюрідний брат загиблого, який 
мешкав з ним під один дахом. 62-річ-

ний чоловік, проте, всіляко заперечував 
свою причетність до злочину. Розповів, 
що не ночував вдома, а коли повернувся 
зранку, виявив закривавлене тіло роди-
ча і повідомив про це сусідів, а вже вони 
поспішили викликати міліцію. 

Як зазначили у міліції, докази свідчи-
ли про причетність пенсіонера до зло-
чину. Врешті, чоловік зізнався, що саме 
він під час суперечки вбив двоюрідного 
брата.

За словами односельців, чоловіки 
постійно пиячили, сімей не мали і ніде 
не працювали. У день трагедії між ними 
розгорівся конфлікт. Потерпілий поп-
росив у родича гроші на пляшку, а коли 

почув відмову, приснув в очі брату дезо- приснув в очі брату дезо-
дорантом. Тоді старший чоловік схопив 
у руки сокиру і декілька разів наніс нею 
родичу удари по голові. Зупинився, коли 
той вже не дихав. Згодом вирішив при- Згодом вирішив при-Згодом вирішив при-
ховати сліди злочину, позмивав з себе 
кров і повідомив сусідам, що хтось вбив 
його брата. 

Пенсіонера затримали правоохор-
ронців, йому оголошено про підозру 
у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого частиною 1 
статті 115 ККУ – умисне вбивство. За 
вчинене чоловікові загрожує від семи 
до п’ятнадцяти років позбавлення 
волі. 

На грабіж – 
у масці 

та з ножем

Пенсіонер через горілку зарубав брата сокирою

З 1 січня 2015 року 
розпочалась кампанія 
декларування доходів 

громадян. Податкова 
декларація про майновий 
стан і доходи, отримані 
громадянами у 2014 році, 
подається до 1 травня 2015 
року до інспекції за місцем 
реєстрації. 

Обов’язок з подання річної де-
кларації про майновий стан і доходи 
виникає у разі: 

- отримання окремих доходів, з 
яких при їх нарахуванні чи випла-
ті протягом 2014 року податок не 
утримувався; 

- отримання доходів від фізичних 
осіб, які не мають статусу податко-
вих агентів (наприклад, дохід від на-
дання нерухомості в оренду фізич-
ній особі, яка не є суб’єктом підпри-
ємницької діяльності); 

- отримання іноземних доходів. 

Платнику податку не потріб-
но подавати декларацію, якщо він 
отримував доходи: 

- виключно від податкових аген-
тів; 

- від операцій продажу (обміну) 
майна, дарування при нотаріально-
му посвідченні договорів, за якими 
був сплачений податок на доходи фі-
зичних осіб. 

Крім того, подати декларацію 
можуть фізичні особи, які мають 
право на податкову знижку. У 2015 
році платники податку на доходи фі-
зичних осіб, які бажають реалізува-
ти своє право на податкову знижку 
за наслідками 2014 року, податко-
ву декларацію можуть подати упро-
довж всього року. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської
 об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС в області 

Розпочалась кампанія декларування 
доходів громадян
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Україна
ЄС можуть загрожувати 

нові теракти

Після атаки на «Charlie Hebdo» на 
Європу може очікувати хвиля терактів. 
Про це повідомляє «Bild am Sonntag» з по-
силанням на дані спецслужб США. За да-
ними видання, співробітникам Агентства 
з національної безпеки США вдалося роз-
шифрувати окремі розмови між лідерами 
угруповання «Ісламська держава». «Відпо-
відно до них, до Європи прямують підго-
товлені бойовики-терористи, зокрема, за-
масковані під біженців… Париж є передві-
сником цілої серії терактів у інших євро-
пейських столицях, зокрема в Римі», - пише 
видання. Гендиректор британської контр-
розвідки MI5 Ендрю Паркер також заявив 
про те, що небезпека «атак з численними 
жертвами» зросла. Британські спецслуж-
би попередили своїх європейських партне-
рів про можливі спроби терактів у літаках з 
використанням вибухових речовин, які, на-
чебто, не можуть виявити детектори в ае-
ропортах.

Іспанія закликає змінити 
Шенгенську угоду

Міністри внутрішніх справ європей-
ських держав закликають посилити 
контроль на зовнішніх кордонах ЄС піс-
ля терактів у Парижі. Також глави МВС 
вказали на термінову необхідність налаго-
дження системи обміну даними між аеро-
портами всередині ЄС щодо пересування 
пасажирів. Водночас Іспанія хоче запрова-
дити прикордонний контроль у рамках ЄС, 
який би не був дискримінуючим і в той же 
час гарантував безпеку в умовах, коли чи-
мало джихадистів повертаються з Близь-
кого Сходу в Європу. Міністр внутрішніх 
справ Хорхе Фернандес Діас вважає, що 
це можливо зробити шляхом зміни у пра-
вилах Шенгенської угоди, повідомляє «El 
Pais». За його словами, наразі терористи 
використовують свободу пересування в ЄС 
для підривання європейської безпеки. 

Симпатикам Путіна 
вхід заборонено

Один із ресторанів польського міс-
та Гдиня відмовився впускати проро-
сійськи налаштованих клієнтів. Рішен-
ня про це схвалив власник закладу, пові-
домляють польські ЗМІ. Своїми діями по-
ляк намагається привернути увагу до 
російсько-українського конфлікту. За сло-
вами власника ресторану, його обурив по-
бачений по телевізору епізод, коли росіяни 
обстрілюють донецький аеропорт і «отри-
мують від цього задоволення». Вчинок рес-
торатора позитивно сприйняли в суспіль-
стві. Полякам дуже сподобалося, що та-
бличка з перекресленим зображенням Пу-
тіна розташована поруч зі знаком «Із соба-
ками вхід заборонений».

Де пенсіонери живуть 
найкраще?

Американський журнал 
«International Living» оприлюднив що-
річний рейтинг найкращих країн для 
проживання на пенсії. Лідером уже не 
вперше став Еквадор. Під час складання 
рейтингу видання враховує вартість жит-
тя, ціни на нерухомість, клімат і якість ме-
добслуговування. Отже, вартість життя в 

Еквадорі приблизно удвічі нижча, ніж у 
США. У цій південноамериканській краї-
ні можна прожити на $1,5 тисячі на місяць, 
включаючи оренду квартири. Похід до лі-
каря обходиться у $10, а пообідати в ресто-
рані можна за $2,5. Крім того, люди старше 
65 років отримують знижки на авіапере-
льоти, громадський транспорт і культурні 
заходи. Також в Еквадорі надзвичайно різ-
номанітний клімат: можна жити і на узбе-
режжі Тихого океану, і в Андах. Загалом до 
рейтингу потрапили 25 країн. Друге місце 
посіла Панама, третє - Мексика. У першій 
десятці: Малайзія, Коста-Ріка, Мальта, Іспа-
нія, Колумбія, Португалія, Таїланд.
Україна не вимагає від РФ вида-

ти Януковича з поплічниками
Генпрокуратура Росії досі не отриму-

вала запитів від українських колег про 
видачу екс-президента Віктора Януко-
вича та інших політиків. Про це повідо-
мив генпрокурор РФ Юрій Чайка, пише «Ін-
терфакс». «Запити про видачу українських 
політичних діячів, у тому числі Януковича, 
з компетентних органів України поки не 
надходили. При надходженні таких запитів 
вони будуть розглядатися, відповідно до 
міжнародних договорів і законодавства Ро-
сії», - заявив Чайка. Водночас він зазначив, 
що контакти між наглядовими відомства-
ми двох країн не припинялися. 
Археологи знайшли руїни пала-
цу, де відбувся суд над Ісусом

Ізраїльські археологи натрапили в 
Єрусалимі на залишки будівлі, яка була 
палацом Ірода Антипи, де відбувся суд 
над Ісусом, повідомляє «The Washington 
Post». Упродовж 15 років біля музею «Вежа 
Давида» тривають розкопки. Учені вважа-
ють, що саме там префект Іудеї Понтій Пі-
лат, який гостював у Ірода, і засудив Ісуса 
до смерті. Професор археології Університе-
ту Північної Кароліни Шимон Гібсон також 
підтверджує цей факт. Він доводить це тим, 
що в Євангелії від Іоанна є згадка, де йдеть-
ся про процес суду, який був влаштований 
недалеко від воріт на нерівній бруківці з 
кругляка. Такі деталі абсолютно відповіда-
ють археологічним знахідкам поруч із «Ве-
жею Давида». 

Ювелірний жах
У Росії з’явилася марка біжутерних 

аксесуарів, яка пропонує покупцям перс-
ні з головою президента Путіна, пише 
«Gazeta Wyborcza». Компанія називаєть-
ся на німецький манер - «Putinversteiner». 
Слово буквально означає «той, хто розу-
міє Путіна». Німецька преса використовує 
його для позначення політиків і громад-
ських діячів на Заході, які закликають «зро-
зуміти Путіна» й скасувати санкції. Засно-
вник компанії Гліб Крайник каже, що хоче 
зробити свій бренд міжнародним. Тому і 
вибрав німецьке слово. Поки що в асорти-
менті компанії тільки срібні персні з голо-
вою Путіна. Однак Крайник обіцяє розши-
рити асортимент, додавши годинник, брас-
лети, кулони, ручки. Один такий перстень з 
головою Путіна купив одіозний російський 
політик Володимир Жириновський. Він та-
кож замовив ще один перстень, але зі сво-
єю головою. «Голова Путіна» коштує 7,5 ти-
сячі рублів. Вага - 10 грамів.

Найбільша демонстрація 
в історії Франції

Марш єдності проти тероризму там-
тешні чиновники назвали найбільшою де-
монстрацією в історії Франції, повідомляє 
«The Telegraph». Світові агентства ствер-
джують: у марші миру взяли участь щонай-
менше 3,3 мільйона осіб. Лише у Парижі на 
Марш єдності вийшло 1,5 мільйона людей. 
Окрім того, акції на підтримку Маршу єд-
ності пройшли і в інших містах. Зокрема, 
тисячі людей вийшли на демонстрацію у 
французькому портовому місті Марселі, 
пише ВВС. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Урядовці не пробували 
харчуватися за 17,62 гривні? 
Кабмін просять збільшити норму 

витрат на добове продовольче забезпе-
чення військових. Про це під час брифін-
гу повідомив радник президента Юрій Бі-
рюков. За його словами, зараз на закупів-
лю харчів на одного бійця на добу виділя-
ють 17 гривень 62 копійки. При цьому він 
додав, що існує таблиця норм продоволь-
чого забезпечення, де по грамах розпи-
сано скільки і яких продуктів необхідно 
бійцю на добу. За поточними цінами сума 
складає близько 32 гривень. 

ПДВ для… бойовиків
У листопаді 2014 року Державна 

фіскальна служба відшкодувала Ал-
чевському металургійному комбіна-
ту, який розташований на окупова-
ній бойовиками території, 272 мільйо-
ни гривень ПДВ. Про це повідомляє УНІ-
АН з посиланням на джерело у Держказ-
начействі. «Алчевський меткомбінат у лі-
дерах на відшкодування ПДВ - майже 300 
мільйонів гривень за листопад», - зазна-
чило джерело. При цьому джерело уточ-
нило, що в жовтні Алчевський меткомбі-
нат отримав 143 мільйонів гривень ПДВ. 
Алчевськ знаходиться під контролем так 
званого батальйону «Призрак» бойовика 
Олексія Мозгового. Алчевський комбінат 
входить до складу корпорації ІСД. У груд-
ні 2009 року ІСД продала 52 відсотки ак-
ції своїх металургійних активів групі ро-
сійських інвесторів. 
У бюджеті стомільярдна діра?

Діра в бюджеті не вселяє оптимізму. 
Таку думку висловив експерт ради під-
приємців Кабміну Сергій Кравченко, ко-
ментуючи ухвалення основного фіндоку-
мента держави, інформує «forUm». «За не-
офіційними підрахунками, діра в бюдже-
ті - понад 100 мільярдів гривень», - зазна-
чив Кравченко. На його думку, державна 
політика спрямована на збір грошей із пе-
ресічних українців, а не з великого бізне-
су. «Податкові ями як були, так і є. Подат-
кова і митна політика держави поки що 
не змінилася. Враховуючи нинішню бан-
ківську кризу, війну в країні, скорочення 
витрат на освіту, медицину і збільшен-
ня на МВС, прокуратуру й адміністрацію 
президента, - усе це оптимізму не вселяє», 
- сказав експерт. 

Народ хоче «розкуркулити» 
олігархів

26 відсотків українців хочуть віді-
брати власність у олігархів, а 90 від-
сотків вважають, що олігархи продо-
вжують залишатися впливовою полі-
тичною та економічною силою в кра-
їні. Про це свідчать результати соцдос-
лідження, проведеного на замовлення 
«Дзеркала тижня» Київським міжнарод-
ним інститутом соціології. Найвищий від-
соток настроїв «усе відібрати» соціологи 
КМІС зафіксував у Закарпатській області і 
в пролетарському Запоріжжі. Не дуже від-
стають й опитані на Донеччині. Наймен-
ше прихильників подібних настроїв на 
Харківщині.

Гроші, виділені на оборону, 
крадуть

На сьогодні значну частину коштів, 
що виділяються на оборону, розкра-

дають у системі Міністерства оборони. 
Про це заявив радник президента Юрій 
Бірюков, повідомляє «5 канал». «Осно-
вне завдання зараз - спробувати перемог-
ти тотальну корупцію у Міністерстві обо-
рони. Я не суд, не слідчий, але оціночно 
можу сказати, що близько 20-25 відсотків 
усіх грошей виділених на оборону кра-
дуть… Там практично у будь-якому дого-
ворі явні ознаки того, що десь ціна зави-
щена, десь фірма одноденка, десь пору-
шили процедуру», - сказав Бірюков. 

Безкоштовний проїзд 
лише до літа

Із 1 червня українцям вріжуть піль-
ги на проїзд у громадському транспор-
ті. Відповідний закон підписав президент. 
Пільговий проїзд зберігатиметься лише 
таким категоріям: інвалідам 1 та 2 гру-
пи, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
учням із малозабезпечених сімей та осо-
бам, які їх супроводжують і які супрово-
джують інвалідів 1 групи, та учасникам 
бойових дій. 

Зарплата українця -
найнижча в Європі

Середньомісячна зарплата україн-
ців у 2014 році виявилася найнижчою 
серед жителів Європи, свідчать дані ін-
фографіки, опублікованій на сторін-
ці англомовної версії Вікіпедії. Серед-
ня платня в Україні склала 178 євро. Най-
більше в Європі заробляють жителі Ліх-
тенштейну - майже п’ять тисяч євро у мі-
сяць. 

Разом із екс-президентом 
утекли п’ять тисяч осіб

Із України разом із екс-президентом 
Януковичем, його ріднею і найближ-
чими соратниками виїхали переваж-
но в Росію п’ять тисяч людей. Це май-
же все оточення разом із обслугою. Яну-
кович живе на Рубльовці під Москвою, 
пише «Газета по-українськи». Екс-прем’єр 
Азаров з родиною - у Підмосков’ї. Його 
син Олексій торік купив будинок у селищі 
«Моноліт», де житло коштує $8 мільйонів. 
Екс-глава Нацбанку і перший віце-прем’єр 
Арбузов очолив асоціацію «Центр дослі-
джень економічного і соціокультурного 
розвитку країн СНД, Центральної та Схід-
ної Європи». Організація зареєстрована в 
Санкт-Петербурзі, там же має квартиру. У 
Москві винаймає житло. Андрій Портнов, 
екс-заступник глави адміністрації прези-
дента, також живе в Москві. Заснував ад-
вокатську контору, що допомагає росій-
ським бізнесменам вести справи в Укра-
їні й навпаки. Зараз Портнов планує по-
жити у Швейцарії. Отримав шенгенську 
мультивізу. Екс-генпрокурор Пшонка, 
якого підозрюють у санкціонуванні масо-
вих убивств активістів у Києві 18-22 лю-
того 2014 року, начебто отримав грома-
дянство Казахстану. Як і його син Артем. 

Запасів вугілля на ТЕС
 залишилось на півмісяця 
У зимовий період теплові електро-

станції щомісяця споживають до 2,4 
млн. тонн вугілля. Наразі їх запаси скла-
дають 1,4 млн. Про це повідомив перший 
заступник міністра енергетики та вугіль-
ної промисловості Юрій Зюков, передає 
УНН. За його словами, ТЕС використову-
ють газову групу та групу низьколетючих 
антрацитів. Через військові дії на Донба-
сі всі шахти, на яких видобували низько-
летюче вугілля, залишилися на тимчасо-
во окупованих територіях. «Ситуація ви-
магає подальшої закупівлі вугілля, аби за-
вершити зимовий період. Саме тому Укра-
їна вдалася до імпорту сировини», - ска-
зав урядовець. Починаючи з вересня ми-
нулого року, було придбано трохи більше 
двох мільйонів тонн вугілля, яке завози-
ли з Росії, ПАР і з Австралії.

Україна Світ

nday.te.ua



№2 (83)/14 січня - 20 січня 2015 р. Освіта8 nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Урочистості розпочалися зі спільного молебню за благословен-
ня для всіх працівників і вихованців біля каплички Матері Божої 
та молитви за героїв Небесної Сотні та всіх, кого уже немає з нами. 
Далі урочистості продовжили в актовій залі навчального закладу. 
Директор Володимир Цьох розповів про непросту історію центру, а 
також про особливості роботи педагогічного колективу, який ефек-
тивно працює, оперативно і гнучко реагує на потреби місцевих гро-

мад у навчанні, а роботодавців – у кваліфікованих робітниках. 
Любомир Крупа привітав колектив із ювілеєм і подякував 

за плідну роботу, а в подарунок вручив книги. Також інженерно-
педагогічний склад колективу нагородили грамотами департамен-
ту освіти і науки та навчального закладу. 

Свято продовжилося концертною програмою, яку підготували 
викладачі та вихованці закладу.

Війна завжди ламає людські долі, назавжди 
залишає слід болю у душах очевидців, але в цей 
же час, хоча надто дорогою ціною, вона пробу-
джує, гартує, об’єднує українців Лівого і Пра-
вого берегів Дніпра, зміцнює братерський дух. 
Яскравим прикладом цього у передріздвяний 
час є приїзд вчителів і вихованців однієї зі шкіл  
Лисичанська на Тернопільщину. 

Ініціатором приїзду дітей з Луганщини на 
Різдво до Тернополя є отець Іван Гуня, за плечи-
ма якого війна в Афганістані  та служба капела-
ном Самооборони Майдану Тернопільщини. Сьо-
годні він – духовний наставник бійців АТО, які 
протистоять сепаратистам і російським найман-
цям. Підтримали цей проект багато людей доброї 
волі, зокрема патріарша комісія у справах моло-
ді УГКЦ, християнська спільнота освітян, вчите-

лі та батьки ЗОШ №10, волонтери,  департамент 
освіти і науки Тернопільської ОДА, а також Тер-
нопільський центр професійно-технічної освіти.

У цьому навчальному закладі гості з Луган-
щини перебували з 2 по 5 січня. Дітей і їхніх пе-
дагогів поселили у затишних кімнатах, приго-
щали смачними вечерями та сніданками, а ху-
дожні колективи центру підготували для них 
різдвяну програму. Вітали гостей веселими ко-
лядками, бажали мирного неба та народження 
Ісуса в кожному серці. 

Різдвяна мандрівка дітей із Луганщини три-
ває. Вони переповнені враженнями від гостин-
ності, зустрічей та екскурсій, очікування різд-
вяної зорі та вертепів. Радісно, що у ці святкові 
дні вони єднаються з нами в колядках, а не слу-
хають свист куль і шум «Градів».

Тернопільський центр 
професійно-технічної 

освіти відзначив 
10-річний ювілей

25 грудня ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» 
відзначив свій 10-річний ювілей. 
Центр гостинно відчинив двері для 
всього педагогічного колективу та гос-
тей – о. Івана Козія,  настоятеля храму 
святого Івана Богослова і духовного на-
ставника закладу, та Любомира Кру-
пи – директора департаменту освіти і 
науки Тернопільської ОДА. 

РІЗДВО ЄДНАЄ: діти з Луганщини святкували на Тернопіллі
«Україна єдина!» – це гасло сьогодні лунає у серці кожного українця. Цю єдність намагаються знищити 

століттями: геноцидами, політичними репресіями, дикунськими заборонами української мови, 
а тепер – підлою анексію Криму та жорстокою неоголошеною війною на сході України.
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ЩУР 
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Як обіцяє східний гороскоп, Щурів у 2015 
році очікує багато сюрпризів і несподіваних 
поворотів долі. Для того, щоб уникнути не-
приємностей, варто уважно обмірковува-
ти кожен свій крок, а слід намагатися жар-
тувати зі здоров’ям. Прийдешній рік багато-
ликий – веселощі буде змінюватися напруженістю, підйом 
– втомою, в результаті чого у Щурів виникне пекуче бажан-
ня все кинути, почати все спочатку, але це не буде правиль-
ним кроком. Головне в 2015 році – завзятість. Саме вона, 
плюс вроджена обережність і уважність, допоможе подола-
ти всі перешкоди і досягти бажаних вершин як у кар’єрі, так 
і в стосунках з коханою людиною. Активність і підприємли-
вість допоможуть з честю виплутатися з найскладніших і, 
здавалось би, безвихідних ситуацій.

БИК
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

У багатьох людей, народжених у рік Бика, 
відбудеться переоцінка життєвих цінностей. 
Вони стануть більш серйозними і відпові-
дальними. На перше місце у них вийде сім’я 
і все, що з нею пов’язано. Але разом з тим, до-
ведеться чимало попрацювати для того, щоб 

досягти бажаних цілей, відстояти свою точку зору і пра-
ва. Головна умова успішності Бика в 2015 році – необхід-
но залишити всі образи і неприємності минулого. Рік Кози 
дасть можливість для соціального і духовного зростання, 
але лише в тому випадку, якщо Бик буде керуватися в своїх 
вчинках добром і гармонією. Запорукою стабільності у сто-
сунках буде стриманість, особливо стримування власних 
негативних емоцій. Дуже багато Биків вирішать свою жит-
лову проблему в 2015 році.

ТИГР 
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Життя людей, народжених у рік Тигра, 
буде вирувати в 2015 році, Східний гороскоп 
обіцяє їм цілком успішний і благополучний 
період, завдяки якому вони зможуть бага-
то чого досягти. Практично всі проекти, за 
які будуть братися, виявляться успішними 
і принесуть їм прибуток, що допоможе значно поліпшити 
власні статки. Головне для досягнення запланованого – не 
дати волю своєму норовливому характеру. Перш ніж зроби-
ти якийсь крок, Тигр повинен його добре обдумати. Креа-
тивність і нестандартний підхід допоможуть подолати без-
ліч труднощів, як у професійній, так і в емоційній сфері. У 
будь-яких змінах Тигр повинен бачити лише позитив, бо 
так і буде.

КРОЛИК – КІТ  - ЗАЄЦЬ 
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

2015 рік – прекрасний час для Кролика, 
який дозволить позбутися страхів і комп-
лексів, які іноді заважають проявитися його 
творчій натурі. Рік Кози надасть людям, на-
родженим під цим знаком,  можливість за-
йнятися саме тим, що їм до душі, і отримати 

прибутки. Правда, для цього доведеться боротися з самими 
собою, побороти невіру у власні сили. Загалом 2015-й для 
Кролика стане фундаментом для майбутнього благополуч-
чя. Усе, що вдасться зробити в цей період, – це цеглинки для 
цього фундаменту. В особистому житті чекає несподівана, 
але дуже важлива і приємна подія. 

ДРАКОН 
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Досить великий успіх, згідно зі східними 
гороскопами, у 2015 році прогнозують для 
людей, народжених у рік Дракона. Їх чека-
ють приємні сюрпризи та несподіванки. На 
довгий час можна буде забути про проблеми 
і неприємності, але й повністю розслабля-
тися зірки не радять, адже доля може бути непередбачу-
ваною. Загалом у 2015-у Дракон стане справжнім господа-
рем свого життя і всіх обставин у ньому.  Люди, народжені 
під цим знаком, будуть у центрі уваги, їм будуть довіряти і 
прислухатися до них. Водночас, усі вчинки будуть на видно-
ті, у тому числі й не дуже хороші. Аби зберегти становище 
лідера, Дракону потрібно серйозно ставитися до своїх слів 
і вчинків – вони повинні бути чисті, а самоціллю повинні 
стати добро і справедливість, щедро приправлені любов’ю.

ЗМІЯ 
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

У 2015 році Змії можуть зустріти своє 
щастя. Варто дуже уважно ставитися до всіх 
своїх дій, щоб потім не пошкодувати про зро-
блене. Не треба забувати про те, що потріб-
но постійно підтримувати добрі стосунки з 
колегами, друзями і родичами, більше спіл-

куватися з близькими людьми. Якщо в плани Змії входили 
довгострокові проекти, то у 2015 рік саме час реалізувати 
їх. Господиня року підтримає всі починання, але доведеть-
ся добре і наполегливо попрацювати. Проникливість, спо-
кій і мудрість дозволять подолати найскладніші перешко-
ди, які виникнуть на життєвому шляху. При цьому Зміям 
варто звернути особливу увагу на підказки власної інтуїції, 
вона буде дуже сильна в 2015 році.

КІНЬ 
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

У 2015 році Кінь отримає підтримку 
в розвитку раніше розпочатих проектів і, 
якщо не буде лінуватися, то зможе отрима-
ти матеріальну вигоду. У той же час, необ-
хідно налагодити і зміцнити стосунки зі сво-
їм оточенням, саме близькі люди стануть на-
дійним тилом і помічником у просуванні ідей. Прекрасний 
час для того, щоб освоїти нову професію або нове поле ді-
яльності. Тільки вперед, назад ні кроку – ось головний девіз 
для Коня на 2015 рік. Також варто приготуватися до неспо-
діваних сюрпризів на любовному поприщі, вільні Коні бу-
дуть вражені стрілою Амура саме в той момент, коли вони 
менше всього цього очікують. Але найголовніше – звести 
власні негативні емоції до мінімуму, не давати проявлятися 
гніву і ревнощам, особливо в першій декаді року.

ВІВЦЯ – КОЗА   
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 )

Козу чекають численні радикальні зміни, яких не вар-

то боятися, бо всі вони – на краще. Напруга 
попереднього року поступово зменшувати-
меться, єдиною умовою для втілення планів 
у життя буде вміння тримати себе в руках, не 
піддаватися сумнівам та істериці при най-
меншій перешкоді. Коза матиме багато шан-

сів для створення потрібних зв’язків і знайомств із впли-
вовими людьми, які будуть корисними надалі. Нашкодити 
Козі може ниття і скарги на власну долю. 

МАВПА 
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Тримати свій язик за зубами – ось го-
ловне завдання для Мавпи в 2015-у, інак-
ше господиня року блискавично позбавить 
свого заступництва. Незважаючи на те, що 
доведеться багато і важко працювати, наро-
джені під цим знаком люди досягнуть зна-
чних висот, особливо в тій області, яка пов’язана з влас-
ним бізнесом. Основною перешкодою в досягненні цілей 
будуть гордість і зарозумілість, саме завдяки їм Мавпа 
може на помітити доленосних знаків, які значно полегши-
ли б життя. Особливу увагу слід приділити своїм фінан-
сам, відмовитися від непотрібних покупок. Також не вар-
то довіряти малознайомим людям, оскільки вони можуть 
виявитися шахраями.

ПІВЕНЬ 
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Півня в 2015-у очікують радикальні змі-
ни в житті. Рік Кози обіцяє безліч шансів для 
досягнення честолюбних цілей, просуван-
ня в кар’єрі та поліпшення фінансового ста-
новища. Єдина умова для того, щоб 2015 рік 
став вдалим, – Півень повинен стримувати 

свою агресивність і намагатися вирішувати будь-які питан-
ня мирним шляхом. Чим більше добра і любові буде у вчин-
ках Півня, тим більше у нього буде шансів на успіх. Дух су-
перництва в цьому році не призведе ні до чого хорошого, 
залиште своє бажання бути завжди головним, краще проя-
вити більше уваги до оточуючих і їх потреб.

СОБАКА 
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Собаці варто прислухатися до думки 
близьких, це не раз допоможе у складних си-
туаціях. Рік несприятливий для змін в осо-
бистому житті та для зміни роботи – біль-
шість нововведень приречені на провал і 
принесуть додаткові клопоти. Перш ніж зро-
бити щось, необхідно  ретельно обдумувати і сам крок, і 
його наслідки, тоді вдасться досягти успіху. Найкраще, що 
може зробити Собака в 2015 році, – не лізти на рожен. Най-
головніше – завершити раніше розпочаті проекти. 

СВИНЯ 
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

2015 рік – сприятливий час для пред-
ставників цього знака східного гороскопу. 
Вони можуть покращити своє фінансове ста-
новище і налагодити стосунки з близькими. 
Головне – не забувати про працьовитість. Са-
мотні знайдуть свою долю, також можли-

ве довгоочікуване поповнення в сімействі. У важкий мо-
мент підтримають рідні та близькі друзі, але не сприймай-
те це як належне, ваша подяка повернеться вам сторицею. 
У 2015 році варто розрахуватися з усіма старими боргами 
і зобов’язаннями, натомість можливе несподіване джере-
ло доходу. Особливо небезпечні для людей, народжених 
під цим знаком, туга і смуток. Хороший настрій допоможе 
у найскладніших ситуаціях. 

ВIВЦЯ - КОЗА 

до достатку i благополуччя
Рік 2015-й буде позитивним для тих, хто воліє сам піклуватися про себе. Виграють усі, 

хто займеться своєю справою, ризикне взяти відповідальність за своє життя і доходи 
на себе, а не буде звалювати невдачі на державу, смутні часи і кризу. Загалом, хороший 

період знаходити свої таланти і вчитися перетворювати їх на дзвінку монету. Цей рік також 
обіцяє бути вельми продуктивним в плані наукових відкриттів і розробок.  
Вівця-Коза всіма силами прагне до статків, любові та благополуччя. Але ось те, як вона 
буде досягати своїх цілей, сподобається не кожному, оскільки цьому знаку притаманні 
запальність, упертість, непередбачуваність.



Сніг падав і падав. Здавало-
ся, йому не буде кінця. Тролей-
буси  ледве повзли слизьки-
ми вулицями. Потрібного  Во-
лодимиру, як на зло, не було. 
Спішив на день народження 
до товариша. Уявляв, як там, у 
теплій кімнаті, уже веселять-
ся друзі. А він тут, мерзне, під 
цим суцільним снігопадом. Ви-
кликати таксі теж було немож-
ливо. 

Вулиця порожніла. Біль-
шість людей ішла пішки. Воло-
димиру – в інший кінець міста. 
Ні, якби ще з компанією.

Роззирнувся довкіл. Хова-
ючись від снігу – ніби від ньо-
го можна було сховатися – біля 
будки-кіоска стояла дівчина. У 
руках тримала квіти. Целофан 
давно намок і червоні гвозди-
ки стали схожими на пухнасті 
білі хризантеми. «Теж,мабуть, 
у гості їде», - майнула думка. – 
Може, нам по дорозі?»

Володимир буде часто зга-
дувати той надвечірок. Коли 
він вперше підійшов до Окса-
ни. Як запитав щось про кві-
ти. Чи вона теж їде у гості? Ні, 
у неї самої день народження і 
квіти їй подарували на роботі. 

Він запросив її на каву: не 
мерзнути ж їм вічно під цим 
снігопадом. На один день на-
родження він уже спізнився. 
То чому б не відмітити інший?

Усе було схоже на сюжет 
з мильного серіалу. Цей ве-
чір, ця дівчина, ці гвоздики, 
що скапують водою на паркет 
у кафе. Кадр, який він завтра, 
очевидно, забуде?..

Схоже, наступного дня Во-
лодимир нічого не хотів забу-
вати. Злився -  він навіть не за-
питав телефону дівчини. Зга-
дував усе до найменших по-
дробиць. Здається, вона гово-
рила щось про парфуми, про 
те, якими бувають прискіпли-
вими не тільки жінки, а й чо-
ловіки, коли їх вибирають.

Він знайшов Оксану, обій-
шовши добрий десяток різ-
них магазинів. Дівчина справ-
ді продавала парфуми.

Через кілька місяців вони 
одружилися. Тепер Володимир 
спішив з роботи додому. Дру-
зі дивувалися: невже справ-
ді, ось так, у тридцять з хвос-
тиком літ, можна одразу стати 
зразковим сім’янином? 

Володимир і сам дивувався, 
чим заворожила його ця тен-
дітна дівчина. Просив Оксану 
розрахуватися з роботи. На-
віщо їй вистоювати весь день 
у магазині, коли він заробляє 
досить? Мав власну невели-
ку фірму, що займається пере-
везенням вантажів за кордон. 
Купив квартиру, нові меблі. Та 
Оксана не хотіла кидати робо-
ту. Їй подобається в магазині. 

Це, мабуть, єдине, через 
що виникали між ними корот-
кі суперечки. Врешті, дійшли 
згоди: як тільки зазирне у їх-
ній дім лелека, Оксана про свій 
магазин забуде.

Володимир хотів дітей. 
Двоє, а, може, й більше. Виста-

чить того, що він у батьків 
один. Але Оксана і далі ходила 
на роботу. А потім по різних по-
ліклініках, спеціалістах. Ті за-
певняли: вона здорова. Воло-
димир відправляв її у санаторії, 
якісь лікувальні центри. Спро-
бувала натякнути: може, вар-
то і йому сходити до лікарів? У 
відповідь – переконливий по-
гляд: він - ні при чім. Про те, 
щоб усиновити маля, Володи-
мир слухати теж не хотів.

- Оксаночко, ти мусиш на-
родити. Друзі давно запиту-
ють, коли ти подаруєш мені 
сина. Я їм уже і могорич поо-
біцяв. 

Подібні розмови ставали 
усе частішими. І коли врешті 
Оксана повідомила чоловіко-
ві, що чекає дитину, злякалася: 
Володимир ледь не задушив її 
від щастя.

Немовля народилося кво-
лим. Володимир купляв най-
дорожчі ліки, днював і ночу-
вав біля Оксани з сином. І ось 
нарешті вони вдома. Сашко, 
так назвали сина, помаленьку 
виборсувався зі своїх хвороб. 
От лише схожим ні на маму, ні 
на тата хлопчик не був. Воло-
димир жартував з дружиною: 
може, у лікарні їй підмінили 
дитину? Оксана заспокоювала 
чоловіка: немовлята усі один 
на одного схожі. Підросте і ста-
не його копією. 

Копією Володимира Саш-
ко не став. Голубі, а не карі, 
як в нього чи в Оксани, очі 
хлоп’яти допитливо дивили-
ся на світ. І волоссячко світле-
світле – ні у кого в родині та-
кого нема. «Щось природа на-
плутала», - жартували і собі 
над Володимиром та Оксаною 
друзі. Дехто і перешіптувався, 
мовляв, щось тут не так…

Лікарі ж і далі били триво-
гу. Якось під час чергових від-
відин професора Оксана з Во-
лодимиром почули: у їхньо-
го Сашка вроджена вада роз-
витку. Тому хлопчику потріб-
не постійне лікування. А через 
кілька років – операція. 

Відтоді Володимир втра-
тив спокій. У його родині на 
щось подібне ніхто не хворів. 
Та й Оксана запевняла профе-
сора, що по її лінії усе гаразд. 
Звідки ж ці гени?

Якось він розбудив дружи-
ну серед ночі:

- Я усе знаю…
Спросоння Оксана не розу-

міла: про що він?
- Про те, що Сашко – не мій. 

Тобі ліпше зізнатися, - слова 
звучали у нічній тиші, мов ви-
рок у судовій залі.

Оксана намагалася борони-
тися: Сашко – його син. А якби 
навіть і правда те, що він каже? 
Усе ж заради нього, Володими-
ра. Адже це він так хотів сина. 
Так, що замучив її усяким лі-

куванням, 
р і з н и м и 

спеціаліста-
ми, обіцянка-

ми друзям. Невже 
забув? Господи, що вона гово-
рить? Сашко – його син, і їм до-
бре утрьох. Як можна їй не до-
віряти? Значить, ось як він її 
любить. Утім і це – неважли-
во. Треба лише думати, як ви-
лікувати хлопчика. Врешті, як 
хоче, нехай зробить якісь там 
аналізи, щоб пересвідчитися.

Володимир не вірив, сло-
ва розбивалися об глуху сті-
ну образи. Не чекав навіть сві-
танку. Грюкнув дверима і пі-
шов. Оксана ще сподівалася на 
диво: охолоне – повернеться. 

Він повернувся тільки за 
речами. Квартиру, меблі – усе 
залишив їй. Оксана знову піш-
ла на роботу. Сашка доглядала 
бабуся, Оксанина мама. 

- І що між вами сталося? 
– не раз запитувала доньку. – 
Така любов була. 

Оксана мовчала. Навіть рід-
ній матері не зізналася. Лише 
якось раз бачила Володимира. 
Вона стояла з Сашком на тій 
самій зупинці, де вперше зу-
стрілася з ним. Чекали з сином 
маршрутку. Зупинилася іно-
марка – вона одразу впізнала 
чоловікове авто. І його – рід-
ного, бажаного – за кермом. 
Ступила крок назустріч. Якусь 
мить він дивився на неї з си-
ном. А за секунду натиснув на 
«газ». Машина рвонула з міс-
ця. Сашко був надто малень-
ким, щоб зрозуміти, чому мама 
плаче. 

Утім, доля подарувала їм 
ще одну зустріч. У реаніма-
ційному відділенні, куди піс-
ля аварії потрапила Оксана. На 
пішохідній доріжці її збила ма-
шина – за кермом був нетвере-
зий водій. Хтось зателефону-
вав Володимиру з Оксаниного 
мобільного й він одразу при-
мчав до лікарні. 

Тримав у долонях малень-
кі руки, худенькі пальчики, які 
колись любив цілувати.

- Мамо, нагадай Володі за 
Сашка. Скажи, хлопчика по-
трібно лікувати…

Володимир нахилявся над 
блідим обличчям дружини. 

- Це – не мама. Це я, сонечко 
моє. Тут, з тобою…

Оксана не дізналася про 
його повернення. Крізь маре-
во просила маму про одне – на-
гадати Володі про сина.

Після похорону дружини 
він переїхав назад у їхню квар-
тиру. Сказав тещі, що відте-
пер Сашко завжди буде з ним. 
Та не заперечувала, звісно, він 
– батько. Та й Оксана цього хо-
тіла.

 Потім прийшла пора вез-
ти хлопчика на операцію. Во-
лодимир збирав для цього різ-
ні довідки у дитячій поліклі-
ніці. Там я зустрілася з ним і 
Сашком. Маленький хлопчик 
міцно тримав за руку свого 
тата, який і розповів мені цю 
непросту історію. Я побажала 
їм успіху, залишила візитку – 
раптом щось буде потрібно до-
помогти. 

- Приїдемо з Києва, зателе-
фонуємо, - пообіцяв Володи-
мир. Помовчав і за хвильку до-
дав: 

- Здається, Оксана казала 
правду. Сашко – мій син, так 
воно і є. 

Операція минула успішно. 
Необхідний був період адап-
тації. Та Володимир переко-
наний: вони із Сашком упора-
ються.

Відтоді минуло майже три 
роки. І ось, перед Новим ро-
ком, на порозі нашої редак-
ції з’являються двоє. Щасливі, 
усміхнені. Володимир і Сашко. 

- Тільки-що з Києва повер-
нулися. Їздили в інститут на 
консультацію. У Сашка усе до-
бре, - Володимир радісно пові-
домляє новину. - Лише невга-
мовний дуже. Кажуть, харак-
тером на мене вдався…

Я дивлюся на них – двох 
рідних людей. І мені теж стає 
радісно на серці у це тривож-
не українське передноворіч-
чя. Адже справді у світі, поміж 
людьми найважливіше одне – 
любов, яка приходить напере-
кір усьому і робить наше жит-
тя щасливим.

     Зіна КУШНІРУК.
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Струни серця
Сісти б у потяг 

під назвою «Мрія»,
і помчатись додому 

крізь ностальгію. 
У завірюхи білі тенета, 
До Різдва, що долає дороги 

по пояс в заметах... 
До дитинства у гості, 
Яке заховалось, 

мов маленьке зайчатко,
десь під ялинкою 

у промерзлому парку. 
До свята, що пахне калачем 

і кутею.
До рідної хати, 

куди прилітають 
душі й ангели, 

щоб розговлятись.           
Де діти колядками 

світ засівають.
Де дива малі і дорослі 

чекають…
Сісти б у потяг 

під назвою «Мрія»,
і помчатись додому 

крізь ностальгію…
*      *      * 

Синя сутінь спада
на дерева й будинки, 
тиха злодійка-ніч
вас поцупить у дня,  
подарує вам сон, 
як різдвяну картинку, 
шоколад у фользі
й голубого коня…
Я вас в сні проведу
по чарівному місту, 
по затишних кафе
і кривих вуличках, 
де годинник старий 
призначає побачення,
і де грають вітри 
на невидимих 
дивних скрипках…
Ми зігріємось спогадом,
мов гарячим глінтвейном.
І в снігах пошукаєм
розгублені нами зірки,
а маленькі 
закохані ельфи
шепотітимуть 
новорічні казки…  
Ранок тихо
у сон підкрадеться. 
Майне смуток 
у наших очах…
Для вас я була
незвичайною жінкою.
Хтось сказав, 
що я - ваш оберіг.
Хтось додав, 
що я -
мрій ваших птах.

Ольга ЧОРНА. 
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гніздечко
Сімейне

Останнім часом Валя зрідка 
отримувала від чоловіка скупі те-
лефонні або смс-повідомлення: 
«Привіт! Здоровий. Працюю. Ві-
тання синові. Цілую». 

Сашко мав почесний статус 
заробітчанина. Працював у кіль-
кох країнах. Чоловікове послан-
ня з Польщі перекроїло її життя: 
«Привіт! Ти повинна мене зрозу-
міти. Я зустрів іншу жінку. Вона 
також заробітчанка. Подай на 
розлучення. Синові буду допома-
гати. Не осуджуй». 

Заціпеніння, сльози, біль… 
«Ти повинна мене зрозуміти… 
повинна…» А хто повинен зрозу-
міти її? Подружка радила піти до 
ворожки. А сусідка - до Сашкових 
батьків, аби опам’ятали безпут-
нього сина.     

- Я навчуся жити без нього, - 
відповідала. 

Із віддаленого району до лі-
карні потрапила з онкологією 
Валина родичка. Попросили, аби 
навідувалася до неї. Бувало, си-
діла біля хворої ночами. Мак-
сим, син, удома був сам. Хоча ще 
малий, проте Валя довіряла те-
пер єдиному чоловікові у її жит-
ті. Новину, що батько їх залишив, 
хлопець сприйняв, на диво, спо-
кійно. І зовсім не по-дитячи, мо-
вив:  

- Мамо, у тебе є я. 
Сашко обіцяних грошей не 

висилав. Жити стало сутужніше. 
Скупуватий власник магазину, 
де працювала, платив не щедро. 
А диплом про закінчення еконо-
мічного вузу поки що не знадо-
бився: пошуки роботи за спеці-
альністю виявилися марними.       

Скоро у сина день народжен-
ня. Маленький ювілейчик. Де-
сять років. Хотілося подарува-
ти щось таке… Але грошей зали-
шилося, як кіт наплакав. У при-
годі стала порада недужої родич-
ки. «Валю, буває, в лікарні нема 

кому вночі з хворою побути. 
Може, я запитаю?» Спершу вага-
лася. А потім подумала: «Чому б 
і ні?» Родичка допомогла знайти 
підробіток. Нічна опіка потрібна 
була заможній молодій жінці.

- Добрий вечір, - привіталася 
Валя зі «своєю» пацієнткою. - Як 
себе почуваєте?

Та у відповідь тихенько мо-
вила: 

- Я - Тетяна, Таня. Почуваю 
себе так, що скоро нікого не буду 
турбувати. 

- Все буде гаразд.
- Мені тридцять три. Вік Хрис-

та. Я його не переживу. 
- Мені також тридцять тре-

тій...
Валя сиділа ночами біля Те-

тяни. Відчувала симпатію і жаль 
до цієї жінки. Здавалося, Тетяна 
соромиться своєї недуги. Зайвий 
раз нічого не попросить. Тер-
пить. І розуміє: час веде жорсто-
кий відлік її життя. 

Тетяну виписали. Моло-
да медсестра байдуже кинула: 
«Вдома вмирати легше. Ваше 
чергування закінчилося».

- Ви б не могли приходити 
до нас додому, щоб доглядати 
Таню? - запитав у Валі чоловік 
хворої, Володимир Кирилович. - 
Ми живемо лише удвох. Я не зу-
мію. Та й робота, бізнесові спра-
ви. Таня до вас звикла. Це її про-
хання. І моє…

- У мене син. І також робота. 
- Подумайте, будь ласка.
Валі було шкода Тетяну, Мак-

сима, себе… Та й платив Володи-
мир Кирилович гідно. Погодила-
ся на нічні чергування.   

Якось під ранок хвороба тро-
хи відпустила Тетяну. 

- Мені легше… - шепотіла. 
Валя хотіла розбудити Воло-

димира Кириловича.
- Не треба, - зупинила Таня. - 

Скоро сам прокинеться. 
Валя задрімала. Їй присни-

лася Тетяна. У білому вбранні. 
Усміхнена. Щаслива. Але раптом 
почала віддалятися. І… розчини-
лася у повітрі. 

- Тетяно, Таню! 
Душа залишила змучене тіло 

молодої жінки. Чоловік стояв на-
вколішки біля покійної. Валя 
плакала, немов утратила близь-
ку людину. Більше вона не змо-
гла повернутися до свого підро-
бітку. 

… Зимового вечора Валя по-
спішала додому. Швидше б до те-
пла. На вулиці відлига. Під нога-
ми калюжі зі снігової каші. Чобіт-
ки геть промокли. Раптом її об-
дало крижаною водою. Не було 
сили, щоб послати водія до біса. 
Кривдник зупинився. 

- Пробачте. Коли в нашому 
місті залатають діри на дорогах? 

Вона упізнала Володимира 
Кириловича. Він її також. 

- Сідайте, підвезу вас додому, 
а то застудитесь. 

Володимир Кирилович роз-
питував про роботу, Максима. 

- Уже приїхали. Вибачте, що 
не запрошую вас на чай. Син… 

він може не зрозуміти. 
Через кілька днів біля під’їзду 

її зупинив знайомий чоловічий 
голос:

- Доброго вечора, Валю.  
- Що ви тут робите, Володи-

мире Кириловичу?
- Хотів би напроситися до вас 

на чай. 
- У мене…
- У вас - син. Познайомте нас. 

Можливо, порозуміємось.
Максимові гість сподобав-

ся. Вони говорили про машини, 
фільми, у яких багато стрілялок 
і відважних хлопців… 

- Ви ще прийдете до нас у гос-
ті? - запитав Максим.

- Якщо твоя мама дозволить.
Обоє глянули на Валю.  
- Максиме, у Володимира Ки-

риловича справи. Ти ж розумі-
єш… 

- А якщо я отримаю з матема-
тики гарну оцінку?  

…Володимир Кирилович став 
частим гостем у їхній оселі. Осо-
бливо радів Максим. А Валя боя-
лася собі зізнатися, що їй подоба-
ється цей чоловік. Сашкова зра-
да і досі млоїла біля серця.   

- Тато вже ніколи до нас не 
повернеться? - якось запитав 
Максим.  

- Ні. 
- Отже, ми з Володимиром 

Кириловичем усе правильно ви-
рішили. 

- Що?
- Ми любимо тебе. Я і Володи-

мир Кирилович. Він сам тобі ска-
же. А я не дотримав слова: «про-
дав» його. Але… я нічого тобі не 
говорив. Добре?

…У двері подзвонили. Мак-
сим побіг відкривати. Валя гля-
нула в дзеркало, усміхнулася 
своєму симпатичному відобра-
женню. А Володимир Кирилович 
з величезним букетом білих тро-
янд набирався сміливості освід-
читися їй у своїх почуттях…     

Ольга ЧОРНА. 

Білі сніжинки 
танцюють вальс

У повітрі звучить мело-
дія любові. На струнах вітрів 
і наших почуттів. Я так кохаю 
тебе… Лише не вмію знайти 
потрібні слова, щоб розказа-
ти тобі про це. І, мабуть, тому 
ти спішиш не до мене. А, як не 
дивно, до моєї кращої подру-
ги. Вона ж кохає іншого, а над 
тобою лише сміється. Ти жа-
лієшся мені, просиш поради, 
як привернути увагу подру-
ги. А ще замовити перед нею 
за тебе слово. 

І я роблю це. Розказую по-
друзі, який ти хороший, клас-
ний, розумний. Подруга смі-
ється, мовляв, якщо це справ-
ді так, то забери цього хлоп-
ця собі. 

Вона, як і ти, не знає, що 
це моя найбільша мрія – бути 
разом з тобою. 

А білі сніжинки танцюють 
вальс. Запроси мене у зимо-
ву мелодію любові, закруж-
ляй у вихорі почуттів. І, на-
певне, тоді я розкажу тобі про 
своє кохання, зізнаюся, що не 
можу жити без тебе. Боляче 
тільки, що ти сам не поміча-
єш цього...

     Олеся К. 
м. Тернопіль. 

Хто винен, що ти не му-
дріший і не добріший? Хто 
винен, що ти не багатший? 
Хто винен, що ти не такий 
щасливий? Подивися в дзер-
кало. 

*    *    *
Нікого не примусиш моли-

тися силоміць. Це вибір кож-
ного. Але я закликаю: живіть 
у любові. Стан любові – най-
краща молитва. Той, хто пере-
буває в стані любові, не знає 
страху.

*    *   *
Коли не знаєш, як молити-

ся, - просто дякуй:

«Господи, дякую Тобі за 
те, що Ти зі мною. Господи, 
дякую Тобі за те, що я з То-
бою». Дякуйте не тільки за 
те, що вам дається, але й за 
те, що відбирається. Там кра-
ще знають, що і скільки вам 
потрібно.

*    *    *
Всі хочуть жити довго. Але 

при цьому ніхто не хоче старі-
ти. Хоча ми тільки те й роби-
мо, що старіємо. Але не хоче-
мо цьому вчитися. А між тим 
життя – це великий перехід з 
нічого в щось. Це – довге про-
щання.

*    *    *
Матеріальне і духовне од-

ною пуповиною пов’язані. З 
праці, успіху постає матерія, 
достаток. І найчастіше саме 
завдяки цьому матеріально-
му вдається зробити щось 
для душі. Бо голодний перше 
думає про їжу.

*    *    *
Нехай робота ніколи не 

буде для вас тягарем. Працю-
ємо ми для того, щоб відпо-
чивати. А відпочиваємо для 
того, щоб працювати. 

Із заповітів 104-річного 
карпатського мудреця 

Андрія ВОРОНА.   

Просто життя

Власні думки

Сокровенне Етюд

Дв   є

Подивися в дзеркало…

А нещодавно від давньої подруги 
Марії отримала заповітний подарунок 
до ювілею – оригінальну і неповторну 
вишиту сорочку.

 – Якби могла, то ніколи б її не зніма-
ла, - зізнається Надія Григорівна, - бо зі-
гріває душу, а своїм кольором осяває, 
наче сонце. – Дуже шкодую, що не на-

вчилася вишивати сама. Зате молодша 
донька Вітуся має до цього ремесла не-
абиякий хист. До дня одруження старшої 
сестри Валентини вишила бісером ікону 
«Святе сімейство». Трохи меншу копію 
подарувала мені на день народження.

Надія Григорівна переконана, що 
вишиванка має бути обов’язковим еле-

ментом гардеробу і гордістю кожно-
го істинного українця. Адже справжній 
українській душі потрібна ще й гідна 
оправа. 

Соломія ТКАЧУК.
На фото: Надія П’ятько  

з доньками.

А сорочка 
вишита 

серце гріє 
У родині тернополянки Надії 
Григорівни П’ятько завжди 
шанували українські 
національні традиції, мову 
і слово. Жінка з гордістю 
цитує рядки, які запали в 
душу ще з дитинства.

Українець в мене батько.
Україна в мене ненька.
Українкою зовуся 
І цим іменем горджуся.

любимо
«Ми
 
тебе…»
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Овен 
У 2015 році 

астрологи Овнам 
радять з обереж-
ністю ставитися до 
своєї кар’єри і со-
ціального стату-
су. У представни-
ків цього знаку буде достатньо 
можливостей привнести в своє 
життя необхідні зміни. Крім того, 
їм може пощастити у коханні. Та-
кож представникам цього зна-
ку можна очікувати поліпшен-
ня умов праці та робочої атмос-
фери. У випадку, якщо вони були 
не зовсім задоволені своєю робо-
тою, то в останні місяці 2015 року 
з’явиться можливість перегля-
нути свою позицію, адже відкри-
ються нові позитивні сторони. 

Телець 
2015 рік стане 

для Тельців пере-
ломним періодом, 
який звільнить від 
минулого і відчи-
нить двері в май-
бутнє. Астрологи 

кажуть про різкі зміни в кар’єрі 
– дехто навіть зважиться на осво-
єння нової професії. Тельцям вар-
то звернути особливу увагу на 
своє дружнє коло спілкування, 
де, швидше за все, їх чекає доля. 
Стосунки, зав’язані в 2015 році, 
можуть бути особливо романтич-
ними. Однак зірки застерігають 
від оформлення кредитів, боргів 
та інших особистих операцій з чу-
жими грошима. 

Близнюки 
У 2015 році 

п р е д с т а в н и к а м 
цього знаку буде 
властиво мисли-
ти позитивно, а на-
вколишній світ по-
дарує безліч мож-
ливостей відкрити щось нове. 
Близнюки зможуть познайоми-
тися з новими людьми і завес-
ти нових друзів. Небесні світи-
ла пророкують, що всі їхні ідеї бу-
дуть позитивно сприйняті оточу-
ючими. Щодо подорожей, то цьо-
го річ буде більше можливостей, 
ніж зазвичай. Зірки радять Близ-
нюкам приділяти більше уваги 

своєму тілу і бути особливо обе-
режними зі шкідливими звичка-
ми, які можуть дуже погано впли-
нути на здоров’я. 

Рак 
Життя Раків у 

2015 році буде ба-
гате на різноманіт-
ні події, а самотніх 
чекає пристрас-
на закоханість, яка 
може перерости 
у серйозні стосунки. Перша по-
ловина року стане одним з най-
більш вдалих періодів за остан-
ні десятиліття у фінансовій сфе-
рі. Представників цього знаку 
оцінять на роботі. Однак Ракам 
не варто розраховувати на швид-
кий та карколомний успіх. Астро-
логи радять крок за кроком вибу-
довувати свої плани і приділяти 
достатньо часу вибору та налаго-
дженню контактів з партнерами. 

Лев 
У 2015 році Ле-

вам слід навчити-
ся стримувати свої 
емоції під час спіл-
кування з людь-
ми, які їх оточу-

ють. Представникам цього зна-
ку варто звернути увагу на мож-
ливу боротьбу за владу, інтриги 
або навіть маніпуляції на роботі. 
Астрологи зазначають, що в пи-
таннях здоров’я у Левів можуть 
з’явитися деякі проблеми, які бу-
дуть пов’язані з їхніми думками. 
У рік Кози народжених під цим 
знаком чекає величезна кількість 
уваги з боку протилежної статі. 
Перша половина року – час, спри-
ятливий для зачаття дитини. Ле-
вам в наступному році потрібно 
бути більш уважними  щодо ра-
хунків  і податків. 

Діва 
Наступний рік 

стане для Дів ча-
сом духовного пе-
реродження, яке 
буде пов’язане з 
ніжною закоханіс-
тю. Представни-
ки цього знаку переглянуть свої 
погляди, стануть більш роман-
тичними і чуттєвими. Самотні 
Діви почнуть думати щодо шлю-

бу. Дехто вирішить організувати 
або продовжити сімейний бізнес. 
Астрологи рекомендують плану-
вати запуск нового бізнесу на ли-
пень або осінь. Літо також може 
принести підвищення на роботі. 
У цьому допоможуть рекоменда-
ції колег, тому важливо підтриму-
вати з ними теплі стосунки. 

Терези 
У рік дерев’яної 

Кози багато Терезів 
відчують необхід-
ність змінити свою 
звичайну поведін-
ку і стануть більш 
щирими і відкри-
тими до навколишнього світу. 
Однак їм захочеться “почистити” 
звичне коло спілкування від за-
йвих людей. “Другі половинки” 
для Терезів відкриються заново. 
Зірки пророкують, що з січня по 
березень Терези можуть споді-
ватися на прибутки. Осінь і зима 
пройдуть без сюрпризів у фінан-
совому плані. Загалом у наступ-
ному році Терези шукатимуть від 
роботи емоційного задоволення і 
можливості творчої реалізації, а 
не високого статусу або хорошо-
го заробітку. 

Скорпіон 
Перші шість мі-

сяців 2015 року бу-
дуть дуже сприят-
ливими для всіх 
Скорпіонів. Бага-
то хто зважить-
ся втілити в жит-

тя творчі задуми, оригінальні 
бізнес-проекти. У 2015 році Скор-
піони будуть користуватися ве-
личезною популярністю, бо ста-
нуть більш романтичними і чут-
тєвими. Астрологи кажуть, що в 
серпні і вересні з’явиться мож-
ливість завершити важливі спра-
ви, пов’язані з сім’єю і домом. Зір-
ки обіцяють Скорпіонам, що 2015 
рік буде одним із найбільш вда-
лих років для кар’єрної самореа-
лізації.

Стрілець 
Б а г а т ь о м 

Стрільцям пощас-
тить реалізувати 
свої мрії і здійсни-
ти довгоочікувану 
подорож. Більшу 
частину року на-
стрій у представників цього зо-
діакального знаку буде чудовим 
і дрібні неприємності не зможуть 
вплинути на них. Астрологи ра-

дять бути уважнішими на доро-
зі. У 2015 році не багато Стріль-
ців будуть прагнути змінити міс-
це прації, адже їх влаштовує си-
туація у своєму рідному колекти-
ві та спокійний робочий темп. Рік 
Кози буде насиченим для тих, хто 
шукає кохання. 

Козеріг 
Рік буде напо-

внений для Козе-
рогів загадковістю. 
Представники цьо-
го знаку можуть 
очікувати на успіх 
у плані кар’єри та 
нагороди, які вони давно заслу-
жили. Однак дещо затьмари-
ти  життя можуть інтриги і пліт-
ки. Астрологи радять тримати в 
руках свою категоричність. Ко-
зероги зіткнуться з необхідніс-
тю стримувати свої почуття та 
емоції заради близьких людей. У 
першій половині року можливий 
бурхливий роман. Для того, щоб 
мрії збулися, доведеться в чомусь 
відступити назад, згадавши про 
давні проекти.

Водолій 
Рік Кози ідеаль-

но підходить для 
всіх починань Во-
долія. У березні та 
квітні будуть від-
буватися серйозні 
зміни на роботі. У 

професійному житті Водоліїв ба-
гато залежатиме від того, наскіль-
ки швидко вони зможуть реагува-
ти на мінливу ситуацію. У лютому 
зірки радять не починати нових 
романів. Астрологи застерігають 
Водоліїв від самолікування і пере-
вантаження свого організму. 

Риби 
2015 рік буде для Риб дуже на-

сиченим, особливо 
це стосується кар’єри 
та особистого життя. 
Представникам цього 
знаку вдасться “потра-
пити в течію” і відчути 
себе в рідній стихії: ро-
мантичність і творчі здібності бу-
дуть оцінені дуже високо. Астроло-
ги рекомендують Рибам застосува-
ти свою інтуїцію і ділове чуття для 
досягнення найкращого результа-
ту. Адже посилена робота над со-
бою матиме помітні результати. 
Рік Кози відкриє нові перспекти-
ви – Рибам довірять керувати ко-
лективом, а також з’явиться мож-
ливість проявити свої таланти. 

Чого чекати 
від року 
дерев’яної Кози: 
гороскоп для всіх знаків зодіаку 
2015 роком буде правити Коза, яка принесе гло-
бальні зміни у кожну зі сфер людського життя. 
Астрологи кажуть, що цей рік буде гарною наго-
дою, щоб спробувати щось нове – екстремаль-
ний спорт, навчально-освітні програми або ек-
зотичну кухню. Важливо лише одне: не боятися 
відкривати світ навколо себе. 

ГОРОСКОП
З 14 по 20 січня
ОВЕН

На всi події у вашому 
житті активно впливати-
ме ваш настрiй. Стримуйте 
емоцiї, щоб уникнути непо-
правного.
ТЕЛЕЦЬ 

Поради близьких i 
друзiв допоможуть вгаму-
вати вашi почуття i зро-
блять життя насиченiшим. 
Приділіть увагу здоров’ю.
БЛИЗНЮКИ 

Ви почуватиметеся 
спокiйно та гармонiйно. 
Доля запропонує вам ви-
пробовування, але ви до-
стойно їх витримаєте.
РАК 

Фiлософськи постав-
теся до дрiбниць побуту i 
неприємностей на роботi. 
Краще зосередитися на го-
ловному.
ЛЕВ 

Скористайтеся шан-
сом дiзнатися щось нове 
– це шлях до успiху. Вiд 
результатiв працi всi лаври 
дiстануться саме вам.
ДІВА 

Нарештi вам вдасться 
купити те, про що ви дав-
но мрiяли. Не покладайте-
ся зараз на iнтуїцiю – вона 
може вас пiдвести.
ТЕРЕЗИ 

Прислухайтеся до люди-
ни, якiй довiряєте. Будьте 
обережнi з фiнансами, є не-
безпека витратити їх мар-
но.
СКОРПІОН 

Якщо не хочете заводи-
ти новi знайомства, бiльше 
часу проводьте вдома. У 
вас буде нагода вiдпочити 
пiсля свят.
СТРІЛЕЦЬ 

Настав перiод отрима-
ти новi знання, вибрати 
правильнi орiєнтири. Ви-
бух енергiї пiднiме ваш ав-
торитет i сприятиме завою-
ванню нових вершин.
КОЗЕРІГ 

Будьте вiдкритими, але 
контролюйте емоцiї. Не 
обов’язково вирiшувати 
проблеми самостiйно, друзi 
допоможуть уникнути за-
йвих навантажень.
ВОДОЛІЙ 

Зосередьтеся на 
фiзичних вправах. Вони 
сприятимуть змiцненню 
здоров’я, а також 
пiдштовхнуть до виконан-
ня запланованих справ.
РИБИ 

Бiльше терпiння та 
наполегливостi. Грубiсть, 
прояв сили призведуть до 
неочiкуваних наслiдкiв. За-
вдяки стороннiй пiдтримцi 
ви зможете вплинути на 
подiї.
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У селі Кривче на Борщівщині 
відроджують автентичні 
пісні та старовинні звичаї. 

А створила фольклорний 
ансамбль «Веселі кумасеньки» 
директор будинку культури 
Марія Гуска. 

- Родом я сама з Гермаківки, - каже 
жінка. – Уже в дитинстві співала у дитя-
чому хорі «Пролісок». Взагалі, уся наша 
сім’я була дуже співуча. Особливо багато 
старих українських пісень знав батько. 
Він помер так раптово, і мені досі жаль, 
що я багато чого від нього не перейня-
ла, не записала. Ця думка не давала спо-
кою – про те, як загублюємо ми рідкіс-
ні перлини української культури. Тому 
й виникла ідея створити фольклорний 
ансамбль «Веселі кумасеньки». Разом з 
молодшими учасницями, запросили у 
колектив старших жіночок. Збираємо-
ся, вишиваємо, веселимося, плачемо. Бо 
у кожній народній пісні – душа України, 
її історія, щаслива і сумна доля багатьох 
поколінь. 

Найстарша учасниця гурту 77-річ-
на Степанія Вінтоняк зауважує, що ко-
лись усі співали: і діти, й старі. Коли піс-
ля тяжкої праці жінки у полі на обід сі-
дали, чи молодь на вечорниці збиралася. 

- А зараз страшний час – війна, - каже 
пані Степанія, - не до співу. Але все одно 
пісня нас кличе. Багато чого у давніх 
піснях нагадує нинішні тривожні події 
в Україні.  Є немало патріотичних тво-
рів, які варто знати молоді. Тож ми дуже 
вдячні нашій Марійці Юріївні, що вона 
нас заохочує. Та й навіть, коли співаю, за-
буваю про свої літа.

Разом із пані Степанією спішать на 
репетиції трошки молодші Ганна Павли-
шин, Марія Меляник, Марія Бугера, Ган-
на Яловега-Ковалюк. Жартома жінки на-
зивають себе ансамблем забутої пісні.

У Кривче я поїхала разом з ведучою 
«Сільського календаря» на TV-4 Гали-
ною Мацейків. Того дня «Веселі кума-
сеньки» відтворювали сюжет Андріїв-

ських вечорниць, старо-
винні колядки, різдвяні 
віншування. Свої мело-
дії вплітали і «Троїсті му-
зики», а саме: два  Івани 
– Бондарук та Бойко і два 
Василі - Стефанків та Ан-
дрійчук. Цих чоловіків зі-
брала разом також Марія 
Гуска. Колись грали вони 
по весіллях. Дехто вже й 
музичні інструменти збе-
рігав як раритет. Зате те-
пер звучать вони знову 
любов’ю і тугою, бентеж-
ною радістю чи смутком. Взагалі, при бу-
динку культури діє сім різних художніх 
колективів – від найменшеньких діток. 
Є і фольклорно-танцювальний ансамбль 
«Намисто». Його учасники, знову ж таки 
за підказками, спогадами старших лю-
дей відтворили  12 українських народ-
них танців.   

  Вони збираються у холодному бу-
динку культури. Такому холодному, що 
зимовий день надворі, коли виглянуло 
сонечко, здається теплішим. Що ж, куль-
тура в Україні завжди фінансувалася за 
залишковим принципом. Так, чинов-
ники уміють відкривати різні унікаль-
ні свята, до яких ні душею, ні коштами 

не причетні, як, наприклад, той же бор-
щівський «Цвіт вишиванки». Але якби 
не такі аматори, ентузіасти, яких ми зу-
стріли і в Кривчому, цих свят і не було б. 
Вони бережуть не тільки пісню. Холод-
ний будинок культури того дня розцвів 
унікальними вишиванками. Багато хто з 
учасників був одягнений у сорочки, ви-
мережані ще прабабусиними руками. 
Кожне село на Борщівщині має свою ви-
шивку. У Кривчому – більше різнобарв’я, 
Кудринці полюбляють фіолетовий колір, 
Шупарка – червоний з чорним, Стрілків-
ці викладають на полотно неймовірної 
краси ружі.

- Тому й збираємося, вчимося від 
старших, переймаємо, щоб  продовжи-

ти гарні кривчанські традиції і сільських 
вечорниць, і вишивання: чи то кручен-
кою, чи колодкою, хрестиком, стелен-
кою або «метеним», - каже учителька ма-
тематики Мар’яна Бойчук.

У Кривчому ми зустріли ще одну не-
байдужу до рідного краю, усього укра-
їнського жінку – завідуючу бібліотекою 
Надію Стефанків. Була на Майдані, зі-
брала немало літератури про Революцію 
гідності. Коли зараз у бібліотеці холодно, 
іде з книгами, свіжою пресою сама у до-
мівки до людей. Працює пані Надія у бі-
бліотеці уже 39 років. Зібрала чимало ле-
генд про рідний край, своє село.

- Кривче відоме за назвою Оплакана 
з 1650 року, - каже пані Надія. – Та коли 
татари напали на село, вони все дорос-
ле населення вибили, заховалися лише 
двоє – швець і кравець. Швець пішов 
в один бік і там згодом виріс Сапогів. А 
кравець в інший і заснував Кривче. А 
Оплакана? Там залишилося лише згари-
ще, люди жалкували за своїми родинами 
і вишивали чорні сорочки.  Коли ж від-

родилося поселення Кривче, зави-
рувало нове життя, тоді з’явилися 
різнокольорові барви у вишитті.

Надія Василівна і сама має у 
власній колекції 8 сорочок. Найу-
любленіша та, яку подарувала све-
круха. Тож на конкурсі «У Борщів-
ському краї цвітуть вишиванки» 
робить свою міні-виставку.

Чула цього дня від старших 
жителів Кривче і таке: прикро, 
мовляв, що на палаци гроші є, а 
на культуру – нема. Як і роботи у 
селі. Тому виїжджає молодь на за-
робітки у чужі краї. Згадують тут 
добрим словом колишнього голо-

ву колгоспу Богдана Федорчука. За тих 
часів збудували школу, працювали різ-
ні цехи: швейний, паркетний, взуттєвий, 
навіть ґудзики виробляли. Люди мали 
заробіток на фермі, у кар’єрі. Хоча і нині 
Кривче має усі шанси стати туристич-
ною перлиною Тернопілля, адже саме 
тут є відома печера Кришталева. 

 А поки що ступають засніженим се-
лом різдвяні свята. Невтомна Марія Гус-
ка кличе хлопців і дівчат водити Малан-
ку. За зібрані кошти хочуть й костюми 
оновити, і ремонт у будинку культури 
хоч трохи зробити. Дзвенить над селом 
давня українська коляда… 

Зіна КУШНІРУК. 

«Веселі кумасеньки»:

ансамбль забутої пісні
Так, принаймні, свій фольклорний гурт називають літні учасниці 

цього унікального колективу. Найстаршій «кумасеньці» уже 77 років!

nday.te.ua

Марія  Гуска та Галина Мацейків

У  бібліотеці
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1. За день до настання молодика та 
добу після краще утриматися від посі-
вів. Використайте цей час для знищен-
ня бур’янів, прополювання, боротьби зі 
шкідниками, за винятком днів, коли Мі-
сяць знаходиться в знаках Скорпіона та 
Риб.

2. Дерева, кущі, квіти та овочі, ко-
трі ростуть вверх, сійте і саджайте між 
молодиком та повнею. Усі рослини, 
що цінні корінцями або коренеплода-
ми, висаджуйте між повнею та моло-
диком. Полуницю саджайте в липні-
серпні, коли Місяць збільшується і 
знаходиться в знаках Близнят, Терезів 
та Стрільця.

3. Картоплю, моркву, буряки та інші 
коренеплоди саджайте, коли Місяць 
спадає і перебуває у знаках Овна, Лева 
та Стрільця або ж коли Місяць збільшу-
ється в знаках Козерога та Терезів. Це 
правило стосується усіх озимих рослин.

4. Садіть та пересаджуйте дерева 
тільки під час повні. Санітарну обрізку, 
зрізання засохлих гілок, формування та 
стрижку для сповільнення росту вар-
то робити перед повнею та в перші дні 
після неї. Для плодових дерев вибирай-
те дні, коли Місяць знаходиться в знаках 
Овна, Лева та Стрільця.

5. Живі огорожі формуйте при моло-
дику або коли Місяць спадає в дні Рака, 
Скорпіона та Риб. Не варто робити цьо-
го під час повні, особливо якщо Місяць в 
знаках Тельця, Діви та Козерога.

6. Для боротьби зі шкідниками та 
хворобами застосовуйте радикальні за-
соби при Місяці, що спадає. Коли світи-
ло в знаках Стрільця, Близнят та Рака, 
знищуйте шкідливих комах, що живуть 
в землі, а коли Місяць в знаках Тельця, 
Діви та Козерога — комах, що живуть на 
корінні. Листки захищайте в дні Рака, 
Скорпіона та Риб, а плоди — в дні Овна, 

Лева та Стрільця.
7. Щоб трава швидше росла, найкра-

ще косити її, коли Місяць збільшується 
в знаках Рака, Скорпіона та Риб. Аби тра-
ва була густа, її слід косити після моло-
дика в знакові Лева та після повні в зна-
кові Скорпіона.

8. Аби овочі та фрукти довго зберіга-
лися, збирайте їх в останній чверті Міся-
ця в дні Овна, Лева, Терезів та Водолія.

9. Домашні заготовки варто робити, 
коли Місяць спадає в знаках Овна, Лева 
та Стрільця. Квасити капусту найкраще 
між повнею та молодиком, коли світило 
в знакові Козерога. Небажано варити ва-
рення та консервувати в дні Діви та Риб.

10. Листя та рослинні рештки в сад-
ку й на городі прибирайте, коли Місяць 
спадає і перебуває в знаках Тельця, Діви 
та Козерога. В жодному разі не робіть 
цього, коли Місяць збільшується в дні 
Рака, Скорпіона та Риб.

11. Копати колодязь найкраще, коли 
Місяць збільшується в знакові Риб. 
Можна використати для цієї роботи дні 
Рака і Скорпіона. А от коли Місяць спа-
дає в знакові Лева, копати колодязь не 
варто.

12. Заготовляти дрова на зиму най-
краще в жовтні в першу місячну чверть 
— шкода лісу мінімальна, а дрова добре 
розпалюватимуться. 

12 ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ САДІВНИКА-ГОРОДНИКА
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Відповіді Продаю
Продається, або обмін трикімнатна квар-

тира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м., 
кімнати ізольовані, вікна та двері пласти-
кові, вхідні двері броньовані, індивідуальне 
опалення. Адреса: м. Кременець,  мікрора-
йон 3. Тел: 096 74 87 649 

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

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

Міняю
Двокімнатну квартиру у Тернополі на 

приватний будинок в Ізяславі Хмельницької 
області. Телефонувати – 0981341696, Ми-
кола Васильович.

Для оптимізації та кращої 
координації роботи складів 

Логістичний центр 
допомоги бійцям АТО

 шукає тепле приміщення для 
єдиного складу площею близько 
500 кв. м, де можна було б зберіга-
ти продукти за безпечної темпе-
ратури. Просимо відгукнутися під-
приємців, які можуть надати склад 
відповідного розміру в безоплатне 
користування. 
Усіх, хто може допомогти, проси-

мо звертатися на гарячу лінію 
Логістичного центру за номером 

+38 097 205 50 55.

Українські анекдоти
- Бабцю, скільки вам років? - запитує журналіст. 
- 80 
- Я б вам не дав 
- Та мені й не треба.

* * *
- Що таке бізнес по-російськи? 
- Це - вкрасти ящик горілки, продати його, а гро-

ші пропити.
* * *

Насправдi, Азаров, коли виступав, турбувався 
про здоров’я нації, бо сміх продовжує життя.

* * *
- Чому ти розлучаєшся з дружиною?
- Уявляєш, її цілу ніч не було дома, а вранці сказа-

ла, що ночувала у сестри.
- Ну і що?
- Обманює! У її сестри ночував я.

* * *
- Як твій благовірний? І далі ночами в казино і 

ресторанах гроші тринькає?
- Ні. Я з ним серйозно поговорила, і він тепер не 

п’є, не палить, у ресторани не ходить. Лежить тихень-
ко в реанімації.

* * *
Програміст дістав масло з холодильника, читає: 

«Вершкове 71%». Покрутив пачку й думає: «Покладу 
назад, хай завантажиться».

* * *
- У чому таємниця вашого довголіття?
- Немає грошей на похорон.

* * *
- Знаєте чому Бог спочатку створив чоловіка, а 

потім жінку? 
- Спершу створюється ескіз, а потім шедевр.

* * *
Канапка студентська: шматок чорного хліба, а на 

ньому - шматок білого.
* * *

Якщо політик говорить пишномовно, це означає, 
він хоче вас обдурити.

Якщо політик говорить підлесливо, це означає, 
він хоче вас обдурити.

Якщо політик говорить безапеляційно, це озна-
чає, він хоче вас обдурити.

Якщо політик розмовляє з надривом, це означає, 
він хоче вас обдурити.

І, взагалі, якщо політик щось каже, він хоче вас 
обдурити. 

* * *
Найкращий спосіб боротьби з корупцією - це чес-

ний і непідкупний чиновник. Так депутати пожарту-
вали у своєму новому законі про корупцію.

* * *
За десять хвилин до обідньої перерви будить де-

путат свого сусіда й запитує:
- Підеш сьогодні в буфет чи будеш продовжувати 

працювати без перерви?
* * *

- Лікарю, чи не могли б ви змінити мені час при-
йому ліків?

- Це ж як?
- Ви мені виписали по таблетці чотири рази на 

день під час їжі, а я б хотів по дві таблетки два рази 
на день.

- Чому?
- Їжі на чотири рази не вистачає.

* * *
Після того, як стоматолог виставив своєму паці-

єнтові рахунок за лікування, останньому довелося 
також пройти невропатолога, кардіолога і психіатра.

* * *
- Скажіть, лікарю, пігулки, які ви мені зараз випи-

суєте, не мають якогось сильного побічного ефекту?
- Мають. Від них помітно худне гаманець.

* * *
Наступного дня після забави наречена скаржить-

ся подружці: 
- Уявляєш, коли Петро пропонував мені заміжжя, 

обіцяв показати небо в алмазах, а землю - у смараг-
дах. А після весілля показав стелю, що обсипається, і 
підлогу з дірявим лінолеумом. 
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Прийміть побажання сердечні та щирі,
Щоб завжди були ви з любов’ю і в мирі.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Ще зичим здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі.

Вітаємо! 
Василя Антоновича Миська,

директора Почаївського психоневрологічного інтернату
з Днем ангела!

Хай в році Новім, при Святому Різдві 
Всі мрії сповняться – давні й нові.
Як тим пастирям, вам ангел щоднини 
Приносить додому приємні новини.
Царі, що прийшли Ісуса вітати,
Хай вступлять з дарами й до вашої хати.
Хай у вашому житті 

Не лютують хурделиці,
Хай у щасті і добрі
Все життя простелиться.
Щоб збулись всі ваші мрії,
Сподівання та надії, 
Щоб здоров’я, як граніт,
Дав вам Бог на сотню літ.

З повагою – близькі та друзі.

Вітаємо!
Василя Михайловича Кривка

з Днем ангела!

З любов’ю – дружина Оля, син Павло 
та донька Галина з сім’ями 
із села Городище Козівського району.

Вітаємо!
Ориславу Миколаївну Розевик

з міста Ланівці
з ювілеєм!

Свої щирі побажання 
Нині вам складаємо.
Щастя, радості, здоров’я
Від душі бажаємо.
А літа як мудрі журавлі
Закружляли ніжним білим снігом…

Що життя? Це радощі й жалі.
Якщо смуток, то навпіл зі сміхом.
Хай же день цей радість принесе,
Замете незгоди і печалі.
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали.

З любов’ю – чоловік, діти, онуки, свати і вся родина.

Вітаємо!
Олега Йосиповича 
Тернопільського, 
заслуженого вчителя 

та відмінника освіти України
з ювілеєм!

Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра.
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай сонце наповнює кожну годину,
Від лиха боронить молитва свята.
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії майбутні літа!

З повагою – друзі та близькі. 

Уже багато років на початку села, 
біля дороги, б’є джерело, холодна 
вода якого завжди втамовувала 

спрагу перехожих і місцевих жителів. І 
давно уже люди говорили про те, щоб 
збудувати на цьому місці капличку. 
З такою пропозицією, рік тому, отець 
Олександр звернувся до місцевих 
підприємців Віктора Медведя, 
Леоніда Чорного, Степана Пляса та 
Василя Трачука, щоб ті організували 
будівництво.

 З Божим благословенням роботу розпоча-
ли весною. Усіма організаційними питаннями за-
ймався Віктор Медвідь, який відповідав за робо-
ту майстрів, за матеріали. Він та його помічники 
у цю капличку  не лише гроші вклали, а й душу, за 
що їм велике спасибі. Також до збору коштів при-
єдналися селяни, допомагали інші місцеві підпри-
ємці, директор ТзОВ «Славутич» Борис Довгаль, а 
також Богдан Яциковський.

До Нового року роботи закінчили. Жителі Ко-
тюжин готувалися до празнику та до освячення 
каплички. 9 січня для селян особлива дата, на цей 
день припадає свято архідиякона Степана, саме 
тоді було освячено церкву, майже 90 років тому, а 
тепер ще й капличку будуть освячувати.

Ще зранку до храму почали приїздити свяще-
ники з інших сіл. Цього дня чекали і на приїзд вла-
дики, митрополита Сергія, та, на жаль, за станом 
здоров’я, він так і не зміг приїхати, та були його 
представники. Усі дев’ять священнослужителів 
молилися в храмі, а потім хресним ходом з жите-
лями села пішли до каплички.

 Люди молилися та прикладалися до ікон… Зді-
йнявся вітер, і в цю хвилину було чути, як дзве-
нять маленькі дзвіночки, якими прикрашали ка-
пличку… Це було так чудово… Не описати ці від-
чуття. Маленькі діти бігали навкруг каплички і з 
радістю дивилися, як священики освячували воду. 
Вода, чиста, крижана, манила до себе. Степан Пе-
трович Пляс, якому якраз виповнилося 55 років, 
наважився скупатися у цій холодній купелі.

Відправа закінчилася, а люди ще довго моли-
лися та прикладалися до ікон, пили воду, набира-
ли її  додому. Отець Олександр вітав усіх із празни-

ком, дякував тим, хто допомагав у будівництві ка-
плички.

Сьогодні кожен бажаючий може відвідати 
цю святиню. І тепер, при в’їзді в село, вас зустрі-
не капличка зі своєю живою водою. А тих, хто 
від’їжджає, буде благословляти.

Христос народився! Славимо його!
Галина ЧОРНА. 

Збаразький район.

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листоноші.

Передплата-2015 на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   

тижневик Тернопілля

1 місяць – 8,76 грн.
3 місяці – 25,68 грн.
6 місяці –  49,71 грн.

Постала капличка біля джерела

Христос народився! Славимо його! З 
цими словами священик розпочав 
ранкову службу, але це була не про-
ста відправа, а особлива. Сьогодні, 
коли люди святкують Різдво Хрис-
тове, зустрічають Старий Новий рік, 
жителі села Котюжини відзначали 
подвійне свято – 9 січня освячували 
маленьку капличку.


