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Наш
Заснований у червні 2013 року

21 січня - хмарно, місцями 
дощ зі снігом, температура по-
вітря вночі 0-2 градуси моро-
зу, вдень 0-1 градус тепла. Схід 

сонця - 8.01, захід - 16.56.
22 січня - хмарно, дощ, 

температура повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 1-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.00, за-
хід - 16.58.

23 січня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 1-3, 
вдень 3-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.59, захід - 16.59.

24 січня - хмарно, дощ зі 
снігом, температура повітря 
вночі 0-2 градуси тепла, вдень 
2-3 градуси морозу. Схід сонця 
- 7.57, захід - 17.01.

25 січня - хмарно, неве-
ликий сніг, температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 2-3 граду-
си морозу. Схід сонця - 7.56, за-
хід - 17.03.

26 січня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 3-4, вдень 3-4 градуси мо-
розу. Схід сонця - 7.55, захід 
- 17.04.

27 січня - хмарно, неве-
ликий сніг, температура пові-
тря вночі 3-5, вдень 2-3 граду-
си морозу. Схід сонця - 7.54, за-
хід - 17.06.

Погода 
в Тернополі 
й області

Магнітні бурі у січні
На початку року не прогнозують значних магніт-

них проблем. Проте, сонце проявлятиме певну актив-
ність у цей період. Незначні магнітні коливання спо-
стерігатимуться  22, 31 січня.

Магнітні бурі вірогідні 25 і 26 січня.
У такі дні особливо уважними до свого здоров’я ма-

ють бути люди з серцево-судинними захворюваннями, 
схильні до підвищеного артеріального тиску. Варто уни-
кати перенавантажень, сварок. Слід якомога більше від-
почивати й отримувати позитивні враження.

10-11  стор.

тисячі молились за мир в Україні
Я – Волноваха: 
Тернопіль підтримав Марш миру – більше тисячі людей у неділю, перед Йорданом,

 вийшли на вулиці міста в пам’ять про загиблих під Волновахою. 
Символічна акція об’єднала в цей день всю Україну.

Народний 
синоптик

24 січня - Феодосія. У на-
роді цей день називають «Фе-
одосієве тепло». Зазвичай 
цього дня справді була тепла 
погода, але люди побоюва-
лися такого тепла й казали: 
«Бійся весни у січні». Хоча те-
пла погода передвіщає ранню 
і теплу весну. Якщо на Феодо-
сія відлига - готувались до за-
тяжної весни. 25 січня - Тетя-
ни. У народі - «Тетяна Водо-
хресна», «Бабин кут». Якщо 
цього дня падав сніг - літо 
очікували дощове. Морозна і 
ясна погода - на тепле літо і 
врожай. «Тепла» заметіль на 
Тетяну і «гнилий вітер» (пів-
денний) - небажані явища, 
оскільки вказують на невро-
жай і засуху.

Зима 
замiтала 
слiди 
учорашнього дня…

Мощі 
Івана Хрестителя
брали в похід, 
щоб вберегтися 
від поразок

У бережанському храмі 
є унікальна святиня

Життєві  історії  у  «Сімейному гніздечку»

Біометричний 
паспорт 
у Тернополі: 

ДЕ І ЗА СКІЛЬКИ?
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Закінчення. 
Поч на 1 стор.
Волноваха – це містеч-

ко на Сході, де внаслідок 
влучання снаряду бойови-
ків у пасажирський авто-
бус минулого тижня заги-
нули 13 людей. Саме така 
ж кількість загиблих була 
і під час нападу екстре-
містів на редакцію сати-
ричного журналу “Charlie 
Hebdо” в Парижі. Францу-
зам сьогодні співчуває весь 
світ. Про невелике україн-
ське місто багато хто ніколи не 
чув. Учасники мирної ходи, яку 
провели під символічним гас-
лом “Я – Волноваха”, прагнули 
показати всьому світу, що за-
гибель мирних пасажирів ав-
тобуса внаслідок обстрілу бо-
йовиками для українців така 
ж трагедія, як теракт у Парижі 
для Франції.

Тернополяни прийшли на 
Марш миру сім’ями. Хода роз-

почалася від Катедрального 
собору в центрі міста і завер-
шилася біля пам’ятного хреста 
в парку імені Т. Шевченка. Там 
разом із духовенством люди 
помолилися за загиблих непо-
далік Волновахи, за всіх укра-
їнських воїнів і мир в Україні.

– Я приєдналася до ходи, 
щоб висловити свою підтрим-
ку тим, хто виборює нашу сво-
боду. Зараз дуже тяжко, але 
якщо українці будуть єдини-

ми, в Україну таки 
прийде мир, – заува-
жила учасниця маршу 
Ірина Чорноус.

Тернополянка Ольга Гуди-
ма прийшла на акцію з україн-
ським прапором.

– Ми хочемо докричатись 
до всього світу – зверніть на 
нас увагу. Загинуло вже надто 
багато людей, – зазначила жін-
ка.

Люди, які зібралися на 

Марш миру, вшанували заги-
блих хвилиною мовчання, а 
згодом разом заспівали молит-
ву за Україну. Завершилася ак-
ція освяченням води. Замість 
традиційних різдвяних віншу-
вань люди бажали одне одно-
му, щоб освячена йорданська 
вода принесла мир в Україну.

Антоніна БРИК.
Фото Андрія БРИКА.

Можна з чіпом, 
а можна й без 

Головна риса біометричних паспор-
тів – вмонтований електронний чіп, який 
містить інформацію про власника доку-
мента. Крім стандартних даних про осо-
бу, у чіп будуть закладені біометричні па-
раметри: відбитки вказівних пальців лівої 
та правої руки, електронний підпис і фото. 

Видача біометричних паспортів ви-
кликала ажіотаж серед українців. У Тер-
нополі в перші дні оформлення нових до-
кументів охочих подати заяви було понад 
сотню, а за робочий день можна прийня-
ти близько 25 осіб, кажуть у міграційній 
службі. Адже щоб сфотографувати, відска-
нувати відбитки пальців в однієї людини 
потрібно не менше 20 хвилин. 

Багато українців вірить, що вони зда-
дуть документи на біометричний паспорт, 
через місяць отримають його і спокій-
но зможуть їздити без віз в Європу. Це не 
так, пояснюють у міграційній службі. Біо-
метричним паспортом не зможемо сповна 
скористатись до того моменту, поки не 
буде підписано угоду про безвізовий ре-
жим України з ЄС.

Деякі переваги все ж є. Власник ново-
го паспорта зможе швидше пройти через 
пункт пропуску на кордоні, адже там існу-
ють спеціальні термінали для зчитуван-
ня інформації з чіпів. Крім того, такий пас-

порт більш захищений – стороння особа 
користуватися ним не зможе.

У МВС запевняють, що інформація з 
чіпів не буде зберігатися в якихось спе-
ціальних базах даних, а сам апарат після 
сканування знищуватиме відбиток паль-
ця. Водночас, якщо людина з якихось при-
чин не хоче залишати відбитки, може від-
мовитись. Наприклад, з певних релігійних 
переконань. У такому випадку вона отри-
має паспорт без чіпа. Замінювати старі 
паспорти не потрібно – вони продовжува-
тимуть діяти.

Ціна питання
Аби не вистоювати годинами в черзі 

за документами, у міграційній службі про-
сять жителів Тернопільщини, якщо нема 
нагальної потреби, відтермінувати свої 
звернення. 

– З лютого оформлювати біометрич-
ні паспорти будуть не лише в обласному 
центрі, а й у районних підрозділах: у Бу-
чацькому, Борщівському, Чортківсько-
му та Кременецькому секторах, а також у 
Тернополі на бульварі Петлюри, 6. Нада-
лі планується, що такі послуги надавати-
муть у кожному районі. До слова, 13 січня 
прийом заяв на біометричні документи 
розпочали на вул. Руській, 17 у Тернополі. 
Там людей записують на квітень, – каже 
головний спеціаліст управління Держав-
ної міграційної служби в Тернопільській 

області Ірина Бойко. 
Триватиме процес оформлення біоме-

тричного паспорту 20 робочих днів і за це 
потрібно буде сплатити 518 гривень. Пас-
порт без електронного чіпа обійдеться де-
шевше – у 461 гривню.

Крім того, залишається можливість 
прискореного оформлення документа 
протягом 7 робочих днів. У такому випад-
ку за паспорт з електронним чіпом дове-
деться заплатити 775 гривень, а без чіпа 
– 718 гривень.

Паспорт видаватимуть на 10 років. Ще 
одне нововведення – закордонні паспорти 
для дітей віком до 16 років. Такі докумен-
ти діятимуть 4 роки, а відбитки пальців 
братимуть з 12 років за згодою батьків.

Наживаються шахраї
Біометричні закордонні паспорти 

українцям видають лише тиждень, а вже 
з’явилися люди, які примудряються на 
цьому заробити. В інтернеті масово по-
чала з’являтися реклама фірм, які пропо-
нують оформити документи швидко, без 
черги, але за підвищеними тарифами.

У відомстві наголошують – із жодними 
посередниками чи приватними компанія-
ми ні вони, ні ДП “Документ” не працюють. 
А сканувати відбитки пальців чи підпис 
мають право тільки у міграційній службі.

Антоніна КОЛЯДА. 

Біометричний паспорт у Тернополі: 
ДЕ І ЗА СКІЛЬКИ?

тисячі молились за мир в Україні
Я – Волноваха: 

З 12 січня в Україні почали приймати документи для 
оформлення біометричних закордонних паспортів. На 
Тернопільщині оформити документи можна наразі 
лише в обласному центрі – в управлінні державної мі-
граційної служби, що на бульварі Шевченка, 10. 

Війна на Донбасі 
забрала 
життя ще 

одного патріота з 
Тернопільщини. 
Під час захисту 
Донецького 
аеропорту 17 січня 
загинув мешканець 
села Жабинці  
Гусятинського району 
Володимир Трух. 

Йому було лише 22 
роки. Хлопець був бійцем 
80-ї окремої аеромобіль-
ної бригади ВДВ Збройних 
Сил України. Він був мобі-
лізований в серпні минуло-
го року. Останніх три міся-
ці обороняв Донецький ае-
ропорт.  Волонтери розпо-
відають, що під час обстрі-
лів Володі відірвало руку і 
він помер від втрати крові. 
Адже через постійні обстрі-
ли там не завжди є можли-
вість вивезти поранених, 
аби надати їм медичну до-
помогу. 

«Наш ДЕНЬ» висловлює 
щирі співчуття рідним і 

друзям Володимира Труха. 
Герої не вмирають! 

На передовій
 загинув 

тернополянин

Хтось з мудрих 
сказав, що війна 
починається 

тоді, коли перестають 
називати поіменно 
прізвища загиблих. 

З огляду на це в Украї-
ні уже майже рік точиться ві-
йна. І хоча, за словами радни-
ка президента Юрія Бірюко-
ва, у жорстоких боях за Доне-
цький аеропорт втрати «кі-
боргів» та терористів вимі-
рюють у співвідношенні 1:50, 
українцям від цього не легше, 
бо крім гордості за героїзм на-
ших вояків, завжди крає серце 
щирий смуток за загиблими. 
Так, справді, герої не вмира-
ють. Однак, як хочеться, щоб 
усі наші сини, чоловіки, бать-
ки чи брати повернулися з цієї 
триклятої бійні живими. І – з 
перемогою...

Чорний сніг  
Донецького 
аеропорту
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Шановні тернополяни! Я звертаюся до вас зі словами стур-
бованості та тривоги. Хтось скаже, що я сію паніку; інші ска-
жуть, що я залякую, а треті будуть стверджувати, що я пе-
ребільшую. Одразу відповідаю на всі звинувачення: в країні йде 
війна, і майже мільйон біженців вже покинули свої домівки не 
від доброго життя. Тому те, про що я скажу, продиктовано 
лише бажанням убезпечити нас, тернополян, від гірких неспо-
діванок військового часу.

3Наголос Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua

У своїх планах російські вій-
ськові експерти розцінюють наш 
Тернопіль як потрійну мішень. 
Путінські генерали розглядають 
ситуацію з нашим містом в такий 
спосіб: 

по-перше: у випадку повно-
масштабної війни Уряд України 
може форсовано відновити про-
мисловий потенціал Тернополя 
до найвищих показників;

по-друге: якщо війна розши-
рятиметься далі, то Тернопіль 
стане стратегічно-важливим за-
лізничним пунктом, через який 
увесь світ допомагатиме воюю-
чій Україні.

Росіяни добре знають, що 
мешканці Тернополя є велики-
ми патріотами нації, і тому за до-
помогою танків та піхоти захопи-
ти місто можна буде лише ціною 
величезних людських втрат. Ось 
чому «вони» будуть намагатися 
знищити його дистанційно, тоб-
то авіаційно-ракетними ударами. 
Доповненням до ударів з повітря 
можуть стати диверсії на залізни-
ці, об’єктах промисловості, водо- 
та енергопостачання.

Щоби знищити наше місто з 
повітря, російським бомбарду-
вальникам навіть не потрібно за-
літати в повітряний простір Укра-
їни. Злетівши зі своєї бази в Біло-
русі і навіть не перетнувши укра-
їнського кордону, російські льот-
чики можуть запустити на Тер-
нопіль, наприклад, крилаті раке-
ти типу Х-55. Кожна така керова-
на ракета здатна донести 400 кі-
лограмів  вибухівки до Тернопо-
ля за 25-30 хвилин. А, наприклад, 
диверсійна група з 2-3 осіб ціл-
ком здатна залишити наш облас-
ний центр без електропостачан-
ня. Кілька диверсійних груп мо-
жуть впродовж однієї доби зупи-
нити життя міста повністю!

...Відсутність питної води, 
електроструму, газу, непрацююча 
каналізація та опалення, завмер-
лі тролейбуси… Це цілком може 
стати реальністю для кожного з 
нас… І я не перебільшую. Як бачи-
те на цій карті, російські війська 

сьогодні набагато ближче до нас, 
ніж лінія фронту.

Як депутат міської ради, я 
пропоную серйозно обговорити 
стан цивільної оборони населен-
ня Тернополя та його готовність 
до самозахисту.

...В часі Другої світової війни 
населення воюючих країн актив-
но долучалося до гасіння пожеж 
та рятувальних робіт при бом-
бардуваннях. А сучасна «гібрид-
на» війна додає до цього спис-
ку ще й теракти і диверсії. Нара-
зі в Тернополі не існує  жодної 
реально-діючої добровільної 
дружини Цивільної оборони. 
Нам – владі міста – слід вже зараз 
подбати про формування таких 
дружин та провести хоча би пер-
ше загальноміське навчання на-
селення з цивільної оборони.

Воно має бути найпростішим: 
«Дії населення при раптовому 
авіа-ракетному ударі або терак-
ті», «Куди мають бігти і де захо-
ватися школярі та вихованці дит-
садків?», «Як мають діяти праців-
ники підприємств?», «Що робити 
з хворими в лікарнях?»

Парадоксально, але в той час, 
коли в Києві вже створена інтер-
активна карта бомбосховищ, у 
Тернополі адреси таких укрит-
тів досі є інформацією із закри-
тим доступом! Тобто, тернопо-
ляни не знають і не можуть зна-
ти, де знаходиться найближче до 
них бомбосховище!  Між тим, в 
разі авіаудару адресу найближчо-
го укриття має знати напам’ять 
кожен із нас!

І ще одне: наявні у Тернополі 
бомбосховища можуть вмістити 
трохи більше 30 тисяч осіб. А де 
має заховатися решта 180 000 
тернополян? 

Є перевірені практикою спо-
соби простого й надійного за-
хисту людей на випадок артиле-
рійського обстрілу чи авіанальо-
ту. Але чому ніхто централізова-
но не вчить населення, як облад-
нати найпростіші й цілком надій-
ні укриття у дворах багатоповер-
хівок?

Міське радіо й телебачення 
мусять мати конкретні плани дій 
на випадок екстремальних ситу-
ацій у місті. Можливо, вони є. Але 
чи відповідають вони реаліям те-
перішнього часу та сьогоденної 
ситуації в Тернополі та в Україні 
загалом? Хто востаннє переглядав 
ці плани та коли востаннє прово-
дилося ефективне навчання пер-
соналу? Населення міста взага-
лі не знає, в який спосіб має від-
бутися сповіщення мешканців 
про надзвичайну ситуацію. А 
хто і як оголосить «повітряну три-
вогу», якщо раптом не стане елек-
троструму, і не працюватиме ані 
радіо, ані телебачення?

Міській владі слід негай-
но розпочати навчання меш-
канців Тернополя щодо життя в 
надзвичайних ситуаціях та осо-
бливих умовах. Так, як це вже 
роблять в інших областях Укра-
їни. Телебачення має зняти і ре-
гулярно показувати спеціаль-
ну навчальну програму, так як 
це роблять, наприклад, у Черка-
сах. До просвіти населення щодо 
дій у надзвичайних ситуаціях мо-
гли би долучитися і газети, ре-
гулярно публікуючи відповідні 
матеріали-інструкції.

Також нам слід невідкладно 
провести певну «ревізію» готов-
ності всіх медичних служб міста. 
Як будуть працювати хірургічні 
та пологові відділення в разі рап-
тового зникнення електроенер-
гії та водопостачання? Чи є запа-
си пального для генераторів і чи 
працюють вони взагалі? Наскіль-
ки лікарні забезпечені медика-
ментами, обладнанням та всім 
необхідним?

Досвід постраждалих міст До-
неччини і Луганщини показав, що 
в містах критично недостатньо 
автомобілів «Швидкої допомо-
ги». Настала пора укласти списки 
мобілізації автотранспорту на по-
треби медико-санітарного захис-
ту населення міста, провести на-
вчання водіїв та медичних бригад.

Сотні дієздатних жінок Тер-
нополя можуть і готові стати до-
бровільними медиками. Треба 
централізовано надати їм мож-
ливість отримати найелементар-
ніші медико-санітарні навички. 
Вважаю, що викладачі та старшо-
курсники медичного університе-
ту могли би організувати народні 
санітарні дружини та запровади-
ти для них регулярне навчання... 

Моя попередня пропозиція 
диктує наступну: маємо подба-
ти про укомплектовані медико-
санітарні сумки для кожної до-
бровільної медичної бригади.

Водночас у Тернополі не іс-
нує загальноміського Банку до-
норської крові з достатніми за-
пасами на випадок надзвичайних 
екстрених ситуацій. Нам слід не-
відкладно зайнятися його ство-
ренням.

А як виглядає готовність на-
селення до збройного опору ди-
версантам чи окупантам? У Тер-
нополі офіційно зареєстровано 
сотні власників легальної наріз-
ної вогнепальної зброї, але чо-
мусь ніхто не розглядає їх як ре-

зерв захисту міста. Але ж із 
них можна сформувати до-
бровільні загони за місцем 
проживання! Звичайно, під 
найсуворішим контролем 
УМВС.

РНБО постановила від-
новити навчання основам 
військової справи в школах, 
ліцеях і технікумах. Але цю 
роботу в Тернополі належ-
ним чином не розгорнуто: 
викладацький склад навіть 
не сформовано, школи не укомп-
лектовано учбовими автомата-
ми; старшокласників не вчать 
стріляти навіть із простеньких 
пневматичних рушниць... Нема 
також і підручників із основ бо-
йової підготовки.

А як виглядає готовність вла-
ди до забезпечення життєдіяль-
ності міста в особливий період? 
Працівники органів місцевого са-
моврядування мусять знати, як 
діяти в разі екстремальних ситу-
ацій. 

Я вважаю, що нам слід роз-
робити реальні плани дій та 
провести відповідні навчан-
ня в умовах, наближених до 
реально-бойових.

Населення мусить знати, що 
в місті створено і підтримуєть-
ся певний запас харчів; відповід-
ні соціальні служби мають уклас-
ти план забезпеченнями харчами 
одиноких старших людей, інвалі-
дів та інших недієздатних меш-
канців Тернополя.

В разі значних надзвичай-
них ситуацій – диверсій, ракет-
них чи авіаударів – малочисель-
ні соціальні служби Тернополя 
навряд чи зможуть охопити до-
помогою все недієздатне насе-
лення міста: самотніх людей по-
хилого віку, осіб з обмеженими 
можливостями тощо. Це озна-
чає, що нам треба організувати 
молодіжні волонтерські загони 
за територіальним принципом, 
розподілити їх за „зонами відпо-
відальності” та провести відпо-
відні навчання.

Я і мої виборці вимагаємо 
поінформувати городян: скіль-
ки в місті справних пожежних ма-
шин і чи створено резервний за-
пас палива для них? Окрім того, 
ми вимагаємо негайної перевір-
ки та приведення до робочого 
стану всіх пожежних гідрантів у 
всьому Тернополі.

Влада повинна якнайширше 
поінформувати кожного мешкан-
ця Тернополя, де можна набрати 
питної води, якщо в місті буде по-
шкоджено водогін чи зупинить-
ся електропостачання і внаслідок 
цього зупиняться водогінні на-
соси. Слід вже зараз подбати про 
резервну систему забезпечення 
мешканців міста питною водою.

Нам треба про всяк випадок 
мати реальні плани централізо-
ваної евакуації дітей. Які міські 
структури візьмуться за цю важ-
ливу справу? В якому порядку і 
яким транспортом буде евакуйо-
вано дітей? Скільки дітей можуть 
прийняти діючі турбази та дитя-
чі табори відпочинку? Наскільки 
вони готові? Чи існує там певний 
запас харчів?..

Окремо хочу сказати про рі-
вень підготовки влади та „сило-
виків” до протидії диверсійно-
терористичним актам. Нещо-
давно я пройшов військовий ви-
шкіл в одному зі спецзагонів На-
ціональної гвардії на Київщині. 
Отримав там певні військові зна-
ння та базові навички. Після по-
вернення я критично оцінив стан 
охорони та безпеки Тернополя і 
вжахнувся: наше місто є прак-
тично беззахисним! 

А отепер – найголовніше: про 
мету цього мого звернення до 
мешканців Тернополя та до місь-
кої влади.

Я, депутат Тернопільської 
міської ради Віталій Цимба-
люк, пропоную:

Перше. Наша міська рада має 
створити єдиний Штаб захис-
ту міста. До його складу мають 
входити керівники всіх життєво-
важливих обласних структур: Мі-
ноборони, МВС, МНС, Нацгвардії, 
«Самооборони», Міносвіти, Мін-
соцзахисту, волонтерських груп 
тощо.

Друге. Штаб захисту Терно-
поля має доповнити перелік про-
блем обороноздатності та вижи-
вання міста, про які я щойно роз-
повів. Після цього слід укласти 
реальний План оборони міста і 
захисту його мешканців – та не-
гайно приступити до його вико-
нання.

Третє. Очевидно, що такий 
План потребуватиме значного 
фінансування. Для цього ми ма-
ємо докорінно змінити принци-
пи формування бюджету та по-
вністю переглянути його. Тре-
ба швидко й рішуче скоротити 
ті статті витрат, які не є пріори-
тетними для обороноздатнос-
ті міста, і спрямувати „звільнені” 
кошти саме на виконання Пла-
ну оборони Тернополя і захисту 
його мешканців.

депутата Тернопільської міської ради Віталія Цимбалюка
Звернення до тернополян

Дорогі тернополяни, земляки! 
Для нас із вами ремонт бомбосховищ є важливішим за весь 

благоустрій вулиць; обладнання бюветів із питною водою є у 
100 разів вагомішим за красу всіх фонтанів міста. І 5 додатко-
вих автомобілів „швидкої допомоги” є важливішими за весь ав-
топарк міської ради…

Країна воює.  Не маймо ілюзій: наш Тернопіль – не такий 
вже й «глибокий тил».  Маємо бути готовими до всього… 
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Де грань між ісламським 
і російським тероризмом?

Сьогодні людство виходить на протес-
ти проти радикального ісламізму. Остан-
ній приклад - події у Франції. Але не вар-
то списувати з рахунку і загрозу з боку пу-
тінської Росії. 

Кілька десятків років тому британ-
ський прем’єр-міністр і політичний стра-
тег Уінстон Черчілль, сказав пророчі сло-
ва: «Фашисти майбутнього назвуть себе 
антифашистами». Складається враження, 
що це стосується сучасних реалій, а саме - 
фашистської істерії Росії. Сьогодні Моско-
вія бореться з міфічними фашистами у до-
недавна «братній» Україні. Кого Путін на-
мітив у якості чергової жертви? І де грань 
між ісламським і російським тероризмом? 
В обох випадках - смерть, розруха, хаос… 

Штати вважають тероризм і збройну 
агресію з боку Росії двома чинниками, які 
становлять небезпеку для Європи, пові-
домила прес-служба Пентагону. За слова-
ми голови об’єднаного комітету началь-
ників штабів США генерала Мартіна Демп-
сі, уперше впродовж тривалого часу Спо-
лучені Штати та їхні  союзники одночас-
но зіткнулись із загрозою з боку конкрет-
ної держави та загрозою з боку терористів.           

Україна знала про теракти лише з ін-
формаційних повідомлень. Ці жахи були 

далекі від нас. Ми були безпечні. Остері-
галися хіба що вуличних хуліганів. «Рус-
ский мір» приніс тероризм в Україну. І те-
пер ніхто не знає: де, що і коли вибухне.   

Мабуть, жодна європейська держава не 
стикалася з таким числом терактів та ди-
версій упродовж короткого часу, як Украї-
на. Підривають дороги, мости, офіси, заліз-
ничні колії, цистерни з пальним, автобу-
си… У Харкові влаштували теракт поблизу 
приміщення суду. Зухвалість? Виклик?

Нардеп Антон Геращенко з приводу 
харківської трагедії написав у «Фейсбук»: 
«Європа! США! Цивілізований, як ви себе 
називаєте, світ, які вам ще потрібні дока-
зи того, що Путіна потрібно ізолювати, як 
скаженого пса, коли він вже приніс смерть 
і кров у далекі від лінії фронту українські 
міста?»
Вести бізнес з окупантом - 
ганебно

Сполучені Штати і Європа не визна-
ли ДНР і ЛНР терористичними органі-
заціями. Але… вимагаючи згаданих кро-
ків від офіційного Заходу, відповідне рі-
шення мала б спершу прийняти Верховна 
Рада. Бо таки нечесно добиватися від аме-
риканських та європейських політиків 
того, чого не спромоглися зробити укра-
їнські. Слід зазначити, що це питання є 
надзвичайно важливим для нашої краї-

ни, оскільки визнання ДНР і ЛНР терорис-
тичними організаціями не дозволить їм у 
майбутньому стати суб’єктами міжнарод-
ної політики і претендувати на створення 
незалежних держав. А Путін, власне, до-
бивається створення квазі-держав на те-
риторії України.  

Щодо Петра Порошенка, то він мину-
лого понеділка під час виступу у Цюриху 
заявив: «Я - президент миру, а не прези-
дент війни». І додав: «Світ має реагувати 
на тероризм рішуче». Похвально. Ще б по-
відомив Петро Олексійович західним по-
літикам, коли відмовиться від бізнесу в 
Росії. Бо мати  гешефт з ворогом - ганеб-
но. І пояснив би як Верховний Головноко-
мандувач Збройних Сил України, яким чи-
ном і коли планує перемогти Путіна, сепа-
ратизм, тероризм, аби справді стати «пре-
зидентом миру». Акценувати на Мінських 
домовленостях не актуально. Вони себе 
не виправдали. 

Також глава держави мав би аргумен-
товано розповісти, чому Україна не розі-
рвала дипломатичних стосунків з Росі-
єю, не ввела санкцій, не закрила кордон, 
не припинила торговельно-економічних 
відносин. 

Після анексії Криму чимало вітчизня-
них політиків наголошували: українсько-
російський кордон слід закрити, аби не 
допустити війни. Проте нова українська 
влада запевняла, що агресії на Сході не 
буде. Закриття кордону, а, отже, митниці, 
означало припинення бізнесу. Жертвува-
ти прибутками ніхто не хотів. Пожертву-
вали миром і людським життям…          
Московія може відкрити 
другий фронт  

Крім тероризму, диверсій, Московія 
використовує Донбас як полігон для ви-
пробування нового озброєння, комплек-
сів радіоелектронної розвідки і радіое-
лектронної боротьби. Про це заявив реч-
ник інформаційного центру РНБО Андрій 
Лисенко. 

Також Росія перекинула в Україну уже 
не вперше свої війська. «Жива сила і тех-
ніка армії РФ введені на територію Укра-
їни, - заявив прем’єр-міністр Арсеній Яце-

нюк. - Танки, гаубиці, системи «Град», 
«Смерч», «Бук», засоби радіоелектронної 
розвідки на базарі в Донецьку не прода-
ються. І в російському воєнторзі також. 
Вони є тільки у міноборони РФ, головного 
розвідувального управління, генштабу».  

Тим часом аналітики застерігають: 
Москва хоче відкрити новий фронт в 
Україні. Йдеться про можливість захо-
плення частини Бессарабії - Буджак -  при-
кордонний район України з Молдовою 
та Румунією. Там вели розвідку російські 
безпілотники. «Для українських стратегів 
- це нова турбота. Освоєння цього ізольо-
ваного від решти України регіону дозво-
лить пробити коридор до Криму із захід-
ного боку, а не зі Сходу - через Запорізьку 
та Херсонську області», - пише польський 
журналіст Збігнєв Парафянович у видан-
ні «Відомості». І наголошує: захоплення 
Буджаку дасть Росії перевагу не лише у 
конфлікті з Києвом, але й над румунською 
територією Бабадаг, де розташована тре-
нувальна база збройних сил США, звідки 
американських військових перекидають 
на Близький Схід.

Румунія - член ЄС і НАТО. Якщо аналі-
тики мають рацію, то Путін не проти піти 
на небезпечну конфронтацію з Альянсом. 
Військові експерти неодноразово зазна-
чали: зіткнутися у двобої з НАТО - мрія 
Путіна.

На фоні подібних тривожних повідо-
млень, війни, терактів, окремі месиджі 
президента Порошенка звучать, м’яко ка-
жучи, абсурдно. Нещодавно пропонував 
Путіну переговори, аби «зберегти облич-
чя» останньому. Тепер вважає, що Росія 
повинна стати членом ЄС «для побудови 
абсолютно нової системи безпеки у світі». 
Це прозвучало під час понеділкового ви-
ступу в Університеті Цюриха. Також заяв-
ляє, що готовий на будь-який формат пе-
реговорів задля виконання Мінських до-
мовленостей, які спочили в Бозі, не встиг-
нувши народитися.  

А українців болять запитання: чи є в 
державі політичні стратеги та полковод-
ці, кого мобілізують і коли закінчиться ві-
йна, якої нібито немає?         

Ольга ЧОРНА. 

Законом України «Про внесення змін та визнання таки-
ми, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Укра-
їни»  в Закони України   «Про державну службу» (стаття 37), 
«Про прокуратуру» (стаття 50-1), «Про статус народного де-
путата України» (стаття 20), «Про судоустрій і статус суддів» 
(стаття 138) внесено зміни щодо визначення відсотку при-
значеної пенсії, а саме змінено з 70% на 60%.

Тобто, пенсії за заявами про їх призначення або перера-
хунок, у відповідності з цими Законами, у разі звернення з 1 
січня 2015 року будуть обчислюватись у розмірі 60% від за-
робітної плати (грошового утримання).

Одночасно внесено зміни до Закону України «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність» (стаття 24). З 01 січня 2015 
року пенсія за віком науковим (науково-педагогічним) пра-
цівникам, обчислюється в розмірі 60 відсотків заробітної 
плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи 
професійного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи 
захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою на-
уковому (науково-педагогічному) працівнику призначаєть-
ся в таких розмірах:

інвалідам I групи - 60 відсотків заробітної плати науково-
го (науково-педагогічного) працівника;

інвалідам II групи - 50 відсотків заробітної плати науко-
вого (науково-педагогічного) працівника;

інвалідам III групи - 40 відсотків заробітної плати науко-
вого (науково-педагогічного) працівника.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається не-
працездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-
педагогічного) працівника (годувальника), які були на його 
утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалеж-

но від того, чи були вони на утриманні годувальника), у роз-
мірі:

60 відсотків пенсії наукового (науково-педа-гогічного) 
працівника - на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї;

50 відсотків - на двох непрацездатних членів сім’ї;
40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім’ї.
Слід зазначити, що з 1 січня 2015 року не призначають-

ся дострокові пенсії відповідно до  статті 21 Закону Укра-
їни «Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні» та статті 
49 Закону України «Про зайнятість населення», відповід-
но до яких особам, трудовий договір з якими розірвано за 
півтора року до досягнення пенсійного віку, встановлено-
го статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», або віку, що дає право 
на призначення пенсії відповідно до законів України «Про 
державну службу», «Про статус народного депутата Укра-
їни», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (за наявності відповідних умов), з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змі-
нами в організації виробництва і праці, в тому числі лікві-
дацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, 
установ та організацій, скороченням чисельності або шта-
ту працівників, а також виявленою невідповідністю пра-
цівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантувало-
ся право на достроковий вихід на пенсію за півтора року 
до встановленого законодавством строку.

Виплата раніше призначених пенсій продовжується. До-
строково призначені пенсії до набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін та визнання такими, що втрати-
ли чинність, деяких законодавчих актів України», працюючим 

пенсіонерам не виплачуються. У Законі України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» вилучено статтю 39.  Доплата не-
працюючим пенсіонерам, які проживають на територіях ра-
діоактивного забруднення», за заявами, поданими після 1 
січня 2015 року, не встановлюється. Одночасно внесено змі-
ни щодо порядку визначення розміру щомісячної додаткової 
пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, щомісячної компенсації у 
разі втрати годувальника, мінімального розміру пенсії, що на-
стала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастро-
фи. Розміри зазначених виплати визначаються у порядку та 
розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України.

Наталія КАЛАШНИК,
начальник юридичного відділу

Управління Пенсійного фонду
України в м. Тернополі

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ  У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Усама бен Путін

Світ змінився після терактів 11 вересня 2001 року у США. 
Тоді терористом №1 визнали Усаму бен Ладена. І світ 
змінився після вторгнення Росії в Україну. Після анексії 

Криму російський тероризм поширився на континентальну 
частину України і переріс у війну на Донбасі з «благословення» 
новоявленого Усами бен Путіна. Як зазначив журналіст 
«Української правди» Олексій Братущак, російський президент 
оголосив усьому світу: «Аллах акбар!».    
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Лише у понеділок ми відсвяткували Во-
дохреща. У  цей день на річці Йордан 
Ісус прийняв Хрещення від Івана Хрес-

тителя. Та мало хто знає, що часточка руки свя-
того, якому випала така величезна честь, збері-
гається в Україні. На Тернопіллі, у містечку Бе-
режани, вже сотні років знаходяться мощі Іва-
на Хрестителя. Ця святиня надзвичайно рідкіс-
на. У світі її мають лише чотири храми: в Італії 
(Генуї), Середній Азії, Сербії (зап’ястя руки) та 
Франції (частина відсіченої голови). 

- Ці святі мощі відкопав святий Лука біля 
гробу Єлісея, переніс до Антіохії, - розповідає 
заступник директора з наукової роботи ДІАЗ в 
місті Бережани, історик Богдан Тихий. - З Анті-
охії вони були перенесені до Константинополя, 
а після нападу турків їх переправили до Волохії.

У 17 столітті молдовські магнати подару-
вали мощі графу Миколі-Єроніму Синявсько-
му, державному діячеві Речі Посполитої, як знак 
вдячності за те, що він врятував їхню родину 
від стотисячної турецької армії, швидко пере-
правивши через Дністер.

Історики стверджують, що реліквію Синяв-
ський завжди брав із собою у військові походи, 
а документи, які відносились до неї, зберігав у 
своїй бережанській скарбниці. 

Мощі з’явились у Бережанах у 1673 році. 
Спочатку вони зберігались у замковій каплиці 
Святої Трійці. Триста років тому єпископ Атана-
сій Шептицький, за участю кількох сотень свя-
щеників і великої кількості людей, урочисто пе-
реніс мощі із замкової каплиці до церкви Святої 
Трійці в Бережанах. 

Після Другої світової війни, коли храм Свя-
тої Трійці було передано православній конфе-
сії, про саркофаг з мощами ніхто не згадував. 
Віднайшли його в 2001 році краєзнавець Бог-
дан Тихий та отець декан Іван Хрептак. Релік-
вія знаходилась в срібній шкатулці з позоло-
тою з віконцем для огляду. У додатку з моща-
ми була і пам’ятна грамота, писана на воловій 

шкурі грецькою мовою і датована 4 
серпням 1720 року. Автентичність 
реліквії засвідчували печатки схід-
них патріархів і володарів на супро-
відній грамоті. На жаль, до сьогодні 
збереглося не все. Зникла алмазна 
колодка та скриня з документами. 

- Незважаючи на цю значну втра-
ту, маємо важливі свідчення влади-
ки Василія Івасюка, пароха Бережан 
після виходу УГКЦ з підпілля на по-
чатку 90-их років минулого століт-
тя, – розповідає отець Михайло Бу-
гай. –  Він свідчить про те, що свого 
часу бачив цю грамоту з печатками, 
яка згодом кудись зникла. До сьо-
годні збереглася оригінальна гіль-
за, в яку оправлено правицю Івана 

Хрестителя, і на ній напис грецькою мовою ві-
зантійського періоду «це чесного предтечі Іва-
на Хрестителя...» 

Мощі священики вважають цілющими. Що-
правда, у храмі не ведуть реєстру див та оздо-
ровлень, які відбулися завдяки цій святині. За 
словами отця Михайла, був випадок, коли один 
із священиків засумнівався, що це дійсно мощі 
Івана Хрестителя. Та коли він відправляв служ-
бу в храмі, то на кілька хвилин перестав чути 
свій голос. Люди чули, що він говорив, а він не 
чув. У давнину батько Івана Хрестителя онімів, 
коли засумнівався, що у нього народиться син 
і що це Господня воля. Після служби священик 
ще раз підійшов до мощей, вклонився, поцілу-
вав і вибачився перед Господом за свій сумнів. 

- Одна з наших парафіянок вже близько два-
дцяти років живе з онкологічною недугою, 
але щодня причащається, молиться. Метаста-
зи припинили свій ріст і хвороба не прогресує, 
- розповідає отець Михайло.   

Згідно з переказами, місцеві вельможі Си-
нявські брали мощі з собою в походи. Саме за-
вдяки цьому, кажуть священики, вони завжди 
перемагали. Сьогодні реліквії поклоняють-
ся українські вояки, які вирушають захищати 
Україну. 

Поклонитися мощам у Бережани приїздять і 
люди з усієї України. Також святиня подорожує 
різними містами і парафіями нашої держави. 
Частинку мощей передали у Зарваницю, адже 
у цей паломницький центр приходять мільйо-
ни людей.

На Йордань мощі Івана Хрестителя тради-
ційно виставили у храмі Святої Трійці в центрі 
Бережан. І священики, і парафіяни кажуть, що 
мощі чудодійні. Та щоб вони принесли зцілен-
ня людям і єдність українській нації, потрібно 
перш за все покаятися, вірити, знайти у своїх 
душах милосердя і любов до ближнього. 

Юля ТОМЧИШИН.

Вечір під такою назвою відбувся у Шумській 
районній лікарні. І хоч він був приурочений до 
зимових свят, свої виступи, щирі слова медичні 

працівники присвятили Україні. Бо вона у нас – одна-
єдина, рідна, найкраща, хоч і зболена зараз земля.  

Тон святковій імпрезі задали лікар-фтизіатр Наталія Тхорик і 
лікар загальної практики сімейної медицини Юрій Тхорик, які на-
голосили, що пора прощатися із складним, але і водночас пере-
ломним для України 2014 роком, і розпочати нову сторінку жит-
тя - «Все починається із себе…»

Головний лікар Юрій Кушнір подякував усім за розуміння і віру, 
за самовіддану працю, адже майбутнє України залежить зараз від 
кожного. До речі, на свято медики запросили бійця АТО із села 
Онишківці Сергія Солтиса разом з дружиною Іриною. Керівник за-
кладу  привітав подружжя з гарною подією у їхньому житті. 

- У такий нелегкий час дружина Сергія піднесла чоловікові най-
кращий дарунок – на свято Миколая народила синочка Миколай-
чика, - повідомив Юрій Яремович. 

Головна медсестра Валентина Колесник вручила молодятам 
невеличку суму коштів, які зібрали для них працівники лікарні. 
Побажала, аби їхній син ріс здоровим і був таким, як його татко – 
хоробрим і відважним. А Сергієві – повернутися з війни до коханої 
дружини і синочка живим та неушкодженим. 

Героям Небесної сотні і всім, хто віддав життя за Україну,  при-
святила пісню «Над землею тумани» медсестра дитячого відділен-
ня Неля Красовська з донечкою Соломійкою. 

Оплесками зустрічали присутні виступи  лікаря-дерматолога  
Дарії Мочарської , стоматолога В. Подолянюка, медсестричок Алли 
Кошинської, Людмили Данилюк та Євгенії Плетюк, фельдшера 
Шумської підстанції швидкої допомоги Анатолія Бондарчука. Із 
зимовими святами привітав усіх Дід Мороз (лікар-травматолог 
Михайло Бурчинський), дзвінку коляду дарував дует «Політрав-
ма» (медсестричка Наталя Грицаюк та санітарочка Людмила Дми-
трук).

Аби трішки розрядити напружену ситуацію у зв’язку з подіями, 
які зараз відбуваються в Україні, в’язку яскравого гумору презен-
тували завідувач хірургічним відділенням Михайло Чорнобай та 
лікар-отоларинголог Андрій Зінько. А от хто ерудованіший – жінки 
чи чоловіки – з’ясовували судді – заступник головного лікаря ЦРЛ 
Володимир Штогун, головний лікар центру первинної медико-
санітарної допомоги Ольга Бабій та голова профспілки Ігор Дми-
трук. Звісно, перемогла команда представниць слабкої статі, яка 
швидше та ерудованіше відповіла на різноманітні запитання.

Піснею «А у нас на Україні» із зимовими святами медиків при-
вітали також чарівні дівчата Оксана Яремчук і Наталя Шишко з 

Шумського дуету 
«Віагра». І думалось: 
таки найкраща вона 
– наша Батьківщина. 
Лише б не гинули її 
сини…

Надія 
МАРТИНЮК.               

  

З Україною 
в серці

У бережанському храмі 
є унікальна святиня

Мощі Івана Хрестителя
 брали в похід, щоб 

вберегтися від поразок

Солдате український, я за тебе 
щодня благаю Бога і молю
Щоб захистив ти жовте поле, синє небо
І щоб живим лишився ти в бою
Перед солдатом стану на коліна
Воскову свічку тихо запалю 
За те, що захищаєш Україну
В жорстокому запеклому бою…
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Люди викликали швидку, однак по дорозі в 
лікарню потерпілий помер.

У Тернопільській області в результаті переохолоджен-
ня помер 21-річний юнак. За даними обласного управління Держ-
служби з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася 19 січня. Потер-
пілого виявили в селі Смиківці Тернопільського району. Люди ви-
кликали «швидку», однак по дорозі в лікарню юнак помер.

Встановлено, що загиблий був жителем приміського села Вели-
кі Гаї. Попередній діагноз – загальне переохолодження. Обставини 
його смерті встановлюють.

Крім цього, вчора в Кременецьку районну лікарню з діагно-
зом “обмороження фаланг обох кистей і пальців” госпіталізований 
48-річний місцевий житель. А в Золопотоцьку лікарню Бучацького 
району доправили 64-річного жителя с. Соколів. Медики діагносту-
вали у чоловіка обмороження нижніх кінцівок ІІ-ІІІ ступеня.

У Шумську на міському 
кладовищі зникли 
латунні таблички 

та мідна оздоба. Обурені 
мешканці райцентру 
звернулися до міліції. 
Незабаром правоохоронці 
затримали 21-річного 
жителя села Рохманів.

Як повідомив заступник на-
чальника Шумського райвід-
ділу внутрішніх справ Костян-
тин Омельчук, хлопець в мину-
лому вже притягувався до кри-
мінальної відповідальності за 
крадіжки. Відбувши покарання, 
він не став шукати чесного за-
робітку, а знову взявся за про-за про-про-
типравне.

Кольоровий метал з могил 
зловмисник одразу здавав  на 
брухт. Згодом взявся обкрадати 
відвідувачів кладовища. Здобич-
чю зловмисника ставали зали-
шені без нагляду жіночі сумки, 
незамкнені автівки. Крадій заби-
рав гроші, мобільні телефони та 
інші цінні речі.

Надалі чинити протиправне 
крадію завадили шумські пра-
воохоронці. За фактами краді-За фактами краді-
жок відкрито кримінальне про-ідкрито кримінальне про-
вадження за статтею 185 ККУ. 

Міліція перевіряє підозрю-
ваного щодо причетності до ін-
ших подібних злочинів. Триває 
слідство.

Тернопільщину сколихнула 
резонансна аварія. У Шумську двоє 
школярів потрапили під колеса 

автомобіля, 17-річний хлопець помер на 
місці події. Водій, який збив дітей, з місця 
події втік. У ході слідства з’ясувалося, що 
транспортний засіб належить дружині 
начальника кременецького лісництва. 

– Інформація про дорожньо-транспортну 
пригоду надійшла 19 січня о 20.00.  На пере-
хресті вулиць Українська–Волинська невста-
новлений автомобіль збив учня 11-го класу та 
дев’ятикласницю. Хлопець від отриманих травм 
помер на місці події. Дівчинку госпіталізували із 
множинними травмами в реанімаційне відділен-
ня Шумської районної лікарні, – повідомили в об-
ласному управлінні міліції.

При огляді місця події правоохоронці вияви-
ли уламки передньої частини автомобіля й вста-
новили, що дітей збили на Мерседесі. Згодом зна-
йшли й автомобіль – він, за даними міліції, нале-
жить дружині керівника ДП “Кременець-ліс”. 

– Очільник лісництва відмовився віддавати 
автомобіль і проходити медичну експертизу. За 
словами очевидців, чиновник того дня побував 
у багатьох закладах громадського харчування та 
був напідпитку. Сам чоловік стверджує, що за кер-
мом не був, а керувала автівкою його дружина, 
яка зараз перебуває на шостому місяці вагітнос-
ті, – додали у міліції.

Подію внесли до єдиного реєстру досудових 
розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримі-
нального кодексу – порушення правил дорожньо-
го руху. Як сталась аварія та хто був за кермом ав-
тівки, з’ясовують правоохоронці.

– Я приїхав у Теребовлю десь о 18.40, 
– пригадує власник магазину. – Побачив 
увімкнене в приміщенні світло, але замка 
не було. Я відкрив вхідні двері – не поба-
чив нічого, коли відчинив другі – побачив 
кров. Вибіг на вулицю і викликав “швидку” 
та міліцію.

За словами Олександра Богомола, тим-
часово виконуючого обов’язки начальни-
ка обласного управління міліції, підозрю-
ваного допомогли затримати фото та ві-
део з камер спостережень. Крім того, не-
люд розрахувався грошима, заплямовани-
ми кров’ю.

У ході проведених заходів міліціонери 
встановили, що до злочину причетний жи-
тель Скала-Подільської, раніше неоднора-

зово судимий. 32-річний чоловік у місцях 
позбавлення волі провів майже півжиття 
– сімнадцять років. У жовтні 2014-го вий-
шов на волю.

Затримали зловмисника у суботу, 17 
січня, коли той намагався втекти на Хмель-
ниччину. У вбивстві він зізнався.

Чоловіка підозрюють у скоєнні ще од-
ного розбійного пограбування у Чортків-
ському районі. Його звинувачують у вчи-
нені кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство 
з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 ККУ 
(розбій). 

Підозрюваного затримали. Нині мілі-
ція вирішує питання про обрання для ньо-
го міри запобіжного заходу.

У Кременці активісти провели «народну 
люстрацію» двом місцевим суддям: їх вивели на 
вулицю та примусово запхали у сміттєвий бак.

Громада міста прийшла до районного суду з вимогою законно 
судити хабарників. Зокрема, мова йшла про колишнього міського 
голову Почаєва, якого звинувачують у численних земельних махі-
націях. Міліція стосовно активістів розпочала кримінальне прова-
дження.

Акція протесту відбувалася у п’ятницю, 16 січня. У міліції біля 
приміщення Кременецького районного суду нарахували близько 
сімдесяти активістів, серед яких представники громадської орга-
нізації «Народної ради», незалежного об’єднання профспілок «Тру-
дова солідарність» і Правого сектору.

Учасники зібрання намагалися з’ясувати причини та обстави-
ни, які призвели до несправедливого, на їхню думку, рішення суду. 
А саме – звільнення від кримінальної відповідальності колишньо-
го міського голови Почаєва. 

Група протестувальників увійшла до кабінету судді. Після сло-
весної суперечки служительку Феміди вивели на вулицю та поса-
дили у сміттєвий бак. Запхали в бак і голову Кременецького суду.

Тепер народним люстраторам загрожує кримінал. Міліція вне-
сла подію до єдиного реє-
стру досудових розсліду-
вань за частиною 2 стат-
ті 296 Кримінального ко-
дексу – хуліганство. Також 
було відкрито криміналь-
не провадження за стат-
тею 377 – погроза або на-
сильство щодо судді.

Дружину начальника лісництва 
підозрюють у смерті школяра

Кременецьких суддів 
люстрували смітником

Біля Тернополя насмерть 
замерз 21-річний хлопець

Щоб збагатитися, 
“позичав” 

у померлих 

Жорстоке вбивство у Теребовлі  
Заради двох тисяч гривень нелюд позбавив життя дівчину 

Жертва злочинця працювала 
продавцем овочевого кіоску 
в Теребовлі. Наприкінці 

робочого дня 15 січня, коли вона 
закривала кіос, до неї підійшов 
невідомий чоловік і наніс їй від 15 
до 20 ударів ножем. Як виявилося, 
зловмисник шукав наживи – з каси 
він викрав дві тисячі гривень. 
Дівчина від отриманих ножових 
поранень померла на місці.

З ознаками гострого кишкового от-
руєння діти поступили в інфекційне відді-
лення міської дитячої лікарні. Стан малю-
ків – середньої важкості. Усі скаржаться на 
болі в животі, блювоту і високу температу-
ру. 

До інфекційного відділення постійно 
приходять родичі малюків. Донька Тараса, 
чотирирічна Вероніка, зараз у лікарні. За-
хворіла дитина, каже чоловік, після того як 
повернулася із дитсадка додому. 

– Вдома вона їла те ж саме, що й ми. Якби 
комусь із нас також було погано, то причина 
могла б бути в домашніх стравах, – розпові-
дає чоловік. – Але в лікарні ще багато дітей 
з нашого садочка.

Працівники обласної санітарно-епі-
деміологічної служби ретельно досліджу-
ють дошкільні заклади. Вони  відібрали 
проби готових страв, які вживали діти. 
Обіцяють перші результати досліджень че-
рез 48 годин. 

– Є всі підстави підозрювати, що при-
чина – у неякісному харчуванні дітей, –  за-
значає начальник головного управління 
Держсанепідслужби Тернопільської області 

Володимир Паничев. – Зокрема, під підозру 
попав печінковий паштет. Ця страва сані-
тарним законодавством заборонена в хар-
чуванні дітей.

Після паштету, який приготували з 
печінки, сирих яєць і овочів, малечі стало 
зле. Лікарі поки масове отруєння дітей не 
коментують, чекають на результати усіх 
аналізів. 

Наразі дитячий садок, який відвідували 

більшість потерпілих дітей, не працює. Тут 
вже другу добу проводять дезінфекцію. 

Від чого захворіли діти, поки так і не 
з’ясували. Результати перших аналізів, ка-
жуть лікарі, не підтверджують отруєння. 
Медики припускають, що діти захворіли 
через вірус. А у санепідемслужбі області 
обіцяють з’ясувати причину отруєння у 
найближчі дні. Лікарі кажуть, що кількість 
хворих може бути набагато більшою. Наразі 
перевірки тривають.

Також причинами отруєння малюків 
зацікавилися міліція та прокуратура. За 
фактом масового отруєння малечі право-
охоронці розпочали кримінальне провад-
ження. 

У Тернополі отруїлися одинадцятеро дошкільнят
У Тернополі – масове отруєння дітей у дитсадках. 

Одинадцятеро вихованців двох дошкільних навчальних 
закладів міста госпіталізовані. 
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Виступи й коментарі державних лі-
дерів стосовно дій Росії в світі та в 
Україні, міркування з цього при-

воду дипломатів, експертні оцінки і статті 
політологів не дають чіткого усвідомлен-
ня, чого слід очікувати завтра, через місяць 
чи півроку від збройних сил Російської Фе-
дерації. У політичних аналізах, розлогих пу-
блікаціях з приводу розширення війни Ро-
сії в Україні даються приблизні прогно-
зи зовнішньополітичної та військової по-
ведінки правителя Путіна в межах терито-
рії України, на її південному сході, на кордо-
нах Євросоюзу. Всі вони ніяк не характери-
зують внутрішні мотиви російського пре-
зидента у перекроюванні Європи, його осо-
бистісний світ, який диктує логіку чи ало-
гізм вчинків новоявленого фюрера. Але ж 
це і є ключем до розуміння й передбачення 
міждержавних відносин з Росією по всьо-
му спектру стосунків, орієнтацією їх на кін-
цевий результат у найближчій і найдаль-
шій перспективах. Думається, що Євросоюз 
міркує й орієнтує себе десь за межею 5-10 
років і забув, що такий підхід у 1939 році 
призвів до Другої світової війни. Сьогодні, 
крім володіння інформацією, на друге міс-
це за значимістю можна сміливо постави-
ти темп. Власне, він вивів тоді військового 
монстра Німеччину, а тепер Росію на фак-
тор випередження і це випередження, во-
люнтаристське і нахабне в Путіна, начисто 
перекреслює будь-які логічні міркування, 
оскільки об’єктивно змінюється багато по-
зицій, а з ними і сама логіка, котра у певно-
му діапазоні може стати алогічною.

Війну Росії в Україні нарекли гібрид-
ною, а мляву і нерішучу позицію світового 
співтовариства пояснюють то незвичай-
ною військовою технологією у веденні вій-
ськових дій, то відсутністю такого досві-
ду у подібних конфліктах, то недооцінкою 
провідних європейських керівників мети і 
завдань, які поставив перед собою Путін. 
Та московський правитель вміло грає на 
протиріччях самих лідерів держав у Євро-
союзі, а найбільше на непорушних акаде-
мічних принципах Європи: правилах, ви-
роблених світовою спільнотою – чесності, 
відповідальності, обов’язковості. У міжна-
родній практиці – це аксіома! Проте Путін 
ці правила ігнорує, й дипломатичні відом-
ства лише розводять руками. Кожна така 
ситуація ще більше розгнуздує президента 
РФ і переконує його «у правильності» своєї 
політики. Цю підлість у цивілізованих кра-
їнах просто не розуміють, але вона дає Пу-
тіну великі тактичні переваги і він їх вже 
узаконено використовує в наступних полі-
тичних вивертах. 

Путін неймовірно вдосконалив пропа-
ганду, методи дезінформації народів Росії 
та викривлення й перекручення інформа-
ційних новин, поданих російськими мас-
медіа у світові центри. Брехня звучить пе-
реконливіше від правди за рахунок циніч-
ного монтажу телекартинок з різних сю-
жетів, різних років та різних фактів. На 
додачу, шовіністичне ставлення більшос-
ті населення Росії до України і до ворогів 
«русского мира» у всьому світі зашкалює. 
Цей справді вірусно-технологічний гібрид 
у політиці Кремля, свідомо й невипадково 
запущений у цивілізаційний простір, у сто-
крат небезпечніший, ніж вірус Ебола. Росія 
володіє ядерною зброєю, а її у всьому сві-
ті стільки, що можна два десятки разів під-
ряд знищити усю планету на випадок гло-
бального конфлікту. Але те, як російські 
ЗМІ дезінформують  світ, уже знищує волю 
та опір Путіну мільйонів людей.

Отже, з появою на політичному об-
рії у Росії цього замаскованого диктато-

ра виникли теперішні насущні проблеми 
для життя людства. Треба сказати, що ве-
ликі державні лідери, перш ніж ними ста-
ти, здійснили неабиякі героїчні чи держав-
ні діяння, проявили нестандартне мислен-
ня й взяли повну відповідальність за на-
слідки свого рішення. Наполеон вперше в 
історії при штурмі неприступних оборон-
них укріплень застосував одночасно вели-
ку кількість важких гармат, чим вирішив 
долю Бастилії. Бісмарк цю ідею викорис-
тав при об’єднанні Німеччини, але попере-
дньо добився виведення міцних і невели-
ких коней – важковозів, щоби непомітно 
перетягувати з місця на місце важку арти-
лерію. Навіть Гітлер у першу світову війну, 
воюючи на фронті, сам один взяв у полон 
шістнадцять російських солдатів на чолі з 
унтер-офіцером, за що був представлений 
до звання єфрейтора. Сталін в якості комі-
сара воював під Царициним у громадян-
ську війну і під час другої світової приймав 
остаточні статегічні рішення, які забезпе-
чили перемогу над фашизмом. Не вдаю-
чись до характеристики цих особистостей, 
скажемо, що ризик, пов’язаний з їх життям, 
мав значне місце в долі цих людей. 

Путіну воювати не довелося, він 
був есесерівським шпіоном, за-
повненим по вінця комуністич-

ним духом радянсько-російського форма-
ту. В цьому його особлива суть. Чекістська 
контора підбирала у свої ряди твердо пе-
реконаних, окремі з них ставали фанатами 
режиму та організації. Сама комуністична 
ідея в Радянському Союзі створювала ілю-
зію, перспективи для народів світу, новиз-
ни відносин між людьми побудованих на 
основі справедливості та поваги до осо-
би, поцінування її життя, здоров’я, гіднос-
ті. Цей міф утверджувався дешевим шир-
потребом від одягу до елементарної побу-
тової техніки та квартир, прозваних в на-
роді комуналками і хрущовками. 

Путін не тільки жив і ріс у цій ілюзії, 
він за неї боровся, утверджував, насаджу-
вав її цінності там, де організація поста-
вила його підривати міць некомуністич-
ного ладу і цим самим збільшувати могут-
ність радянського. Його активний досвід, 
який на все життя став стержневим, фор-
мувався лицемірством у чужому середови-
щі, обереженістю, підозріливістю, готов-
ністю завдати несподіваного удару, роз-
рахунком на випередження та забезпе-
ченням супротивників «необхідними ві-
домостями», які насправді були дезінфор-
мацією, але виглядали логічно і правдиво. 
Всі пам’ятають, як Штірліц забив паморо-
ки самому Мюллеру, поясненням про сліди 
своїх пальців на чемодані, де зберігалися 
рація Кет. Ну, чим не аналогія з малайзій-
ським літаком, якого збили російською ра-
кетою з території України, підконтрольної 
бойовикам, котрі не дали змоги експертам 
повністю дослідити уламки літака та місце 
його падіння. Після різкої зміни погодних 
умов, після тривалого часу з моменту заги-
белі пасажирів, після постійних та трива-
лих бойових дій в цьому місці Путін тепер 
твердо наполягає на детальному вивче-
ні причин збиття пасажирського лайнера. 
Зрозуміло, що прямих доказів присутності 
екіпажу російського ракетного комплексу 
уже не існує, а раз немає прямих доказів, то 
версій, які навіть виключають одна одну, 
може бути скільки завгодно.

 «Професія» Путіна одна з небагатьох, 
яка пронизує людину наскрізь і не дає 
можливості ні на мить розслабитись, пере-
ключитися на іншу діяльність без трено-
ваного самоконтролю; яка системно фор-
мує та кристалізує специфічні риси харак-

теру, властивості натури, поведінкові за-
кономірності. Це – досягнення поставле-
ної мети за будь-яких умов, багатоходів-
ки в її реалізації, вичікування, наполегли-
вість з хай і мінімальним поступом вперед, 
укріплення тактичних і стратегічних по-
зицій; це також вміння адаптуватися, яке 
називають входженням в роль, як того по-
требує середовище; це – натиск за прин-
ципом «бачу ціль – не бачу перешкод». Це 
– шантаж, підкуп, залякування, це – знева-
га до правил моралі і людських цінностей, 
це – свідоме переконання «людина - ніщо», 
мета – виправдовує все. 

Такий тип людей не може бути 
не злочинним, але у випадку 
з Путіним, концентрація його 

шпигунсько-диверсійних «достоїнств» у 
душі понад усяку міру. Радянській розвідці 
дозволялися всі найниціші засоби для ви-
конання завдань в ім’я перемоги комуніз-
му. Згадаймо знищення Троцького, Симона 
Петлюри, Степана Бандери, вбивства че-
кістами радянських активістів та вчителів 
у Західній Україні, аби видати ці звірства за 
дії бандерівців. Та ще десятки інших фак-
тів: розстріл страйкарів у Новоросійську, 
вибух на Чорнобильській АЕС, збиття пів-
деннокорейського «Боїнга». «Славні тра-
диції» радянського минулого дозволили 
Путіну без найменших докорів сумління 
залишити на загибель моряків на підвод-
ному човні «Курск», відмовившись від до-
помоги американських спецзасобів, брати 
штурмом школу в Беслані, внаслідок чого 
загинуло понад дві сотні дітей, отруїти мо-
сквичів в «Норд-Ості», підривати житло-
ві будинки, щоб викликати ненависть до 
«терористів», а насправді патріотів Чечні, 
Дагестану, Інгушетії. Його дії і мислення – 
ланцюжок удосконалених методів, напра-
цьованих за десятиліття всіма кадебіста-
ми та партійно-адміністративною верхів-
кою Союзу. І коли не стало цієї величезної 
імперії зла, в Путіна зник фундамент, опо-
ра, на якій тримався його внутрішній світ 
та зростали світоглядні цінності. По суті, 
зник він сам як носій своєрідної моралі, 
минулого досвіду і зрозумілих лише йому 
власних дій. Виринувши з імовірного не-
буття за допомогою Єльцина. 

Путін дуже швидко освоїв нові 
державні можливості. Тепер всі 
його знання і навички, нові ідеї 

та устремління могли мати не лише конти-
нентальне, але й глобальне смислове зна-
чення. Те, що він почав з відновлення еко-
номічних кордонів Радянського Союзу, було 
викликане його хворобливою ностальгі-
єю за російською величчю в межах СРСР. 
Але найбільше його обурювало те, що з ти-
тульної нації росіяни стали звичайним на-
родом, як і всі інші народи, що прав у них за-
лишилося не більше, ніж в інших націй; що 
російська література, музика, театр, живо-
пис, мова не більш унікальні, ніж культу-
ри найближчих сусідів та етносів, котрі жи-
вуть на теренах російської федерації. Не 
більше і не менше. Ось це реальне позбав-
лення так званого «русского мира» унікаль-
ності змусило Путіна діяти негайно, впер-
то й напористо. Його скомунізована свідо-
мість, відшліфована практика руйнації осо-
бистого і громадського життя інакодум-
ців сформували переконаність у можливос-
ті змінити статус-кво самої Росії та домови-
тися з економічно і військово найпотужні-
шими державами про концептуальне об-
грунтування права сильного впливати на 
суспільно-політичну діяльність менш роз-
винутих країн та коректувати її. Путін на-
магається запровадити ФІЛОСОФІЮ дикта-
ту у світі на планетарному рівні. Зрозуміло, 

що ці ідеї знаходять в  Росії ментальну під-
тримку. У росіян втрата їхньої культурно-
економічної експансії на 1/6 частині тери-
торії всієї землі та постійного впливу на на-
роди, керівники яких були маріонетками 
Кремля, сприймається як особиста траге-
дія, як національна катастрофа. Те, що цей 
статус в абсолютній мірі був суб’єктивний, 
лише в їхніх головах, росіян цікавить най-
менше, бо ніколи Росія, СРСР не знали пе-
редових технологій, що забезпечують жит-
тя народу комфортом і якістю сервісу. Нині 
вони прагнуть реваншу, і Путін для біль-
шості населення є уособлення історичної 
справедливості, виразником державних ін-
тересів, справжнім державотворцем.

Досягення єдності між президен-
том Росії та населенням країни відбуло-
ся не відразу. Спочатку Путін демонстру-
вав своє вміння на татамі, потім літав на 
винищувачі, опускався у підводне плаван-
ня на бойовому човні, збирав лідерів мо-
лодіжних організацій на Валдайські чи-
тання і роз’яснював патріотичні (читай 
- національно-шовіністичні) завдання кра-
їни. Словом, демонстрував молодий по-
рив нової Росії. Це захоплювало! Мільярд-
ні прибутки з продажу вуглеводнів напра-
вив на переоснащення армії, на виробни-
цтво найновіших зразків військової техні-
ки.  Це вселяло в росіян впевненість і роз-
палювало їх велич. Але головною і найе-
фективнішою зброєю в державній діяль-
ності Путіна стала пропаганда. Форму-
вання у всіх громадян енергії дії й насту-
пу, відновлення збройної могутності, за-
хоплення всіх героїкою армії, здатністю 
жертвувати собою заради Росії стало прі-
оритетним щодня, щохвилини. Це особис-
то зобов’язувало! Нарешті, переможна ві-
йна в Грузії, анексія Криму, дестабілізація 
України, нерішучість Європи та підігруван-
ня Путіну з боку лідерів окремих європей-
ських держав, підсилює войовничість Росії. 
Це вимагає негайної дії! Шлях до державо-
кровлення - вільний! 

P.S. Що може зупинити Путі-
на без масштабного кро-
вопролиття, а в перспек-

тиві - всесвітньої катастрофи? Сам він не 
змінить свої цілі та провокуючу військово-
політичну поведінку. За влучним виразом 
російського історика і публіциста Дми-
тра Шушаріна, Путін сів на велосипед: зу-
пиниться - впаде. Тому Росія отримає шанс 
стати цивілізованою державою лише за 
відсутності правління теперішнього вож-
дя. А поки що його заколисують у світово-
му співтоваристві, щоб не відбулися макси-
мальні втрати людства. Путін надіється 
на темп. Європа та світ в союзники взяли 
час, аби геть чисто з цього чоловіка виле-
тіла накопичена підло-агресивна пара та 
аби підготувати технічно потужний та 
водночас хірургічно делікатний спротив. А 
Україна змушена витримувати удар, поро-
джений войовничим темпом лідера «брат-
нього народу» та часом, що його підготува-
ла наша історична доля.

Василь ЯЩЕНКО.

Державокровець



№3 (84)/21 січня - 27 січня 2015 р. Життя8 nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Олексій Тексомоліка за освітою марке-
толог. Він пробував свої сили у різних сфе-
рах – писав вірші, займався музикою, ди-
зайном. Фотографуванням  захопився у 
двадцятирічному віці. З часом хобі пере-
росло в улюблену роботу. 

- Перший фотоапарат подарувала мені 
мама, – розповідає хлопець. -  Він два роки 
лежав без діла, а потім я вирішив спробува-
ти фотографувати і зрозумів, що це занят-
тя приносить мені задоволення. Згодом 
експериментував з дідусевим плівковим 
фотоапаратом. Проявляння фото – це осо-
блива магія. Цей процес неможливо описа-
ти. Його можна тільки відчути. 

Фотографування допомогло Олексію 
навчитися спілкуватися з людьми і відкри-
ти себе. Перед фотосесією Олексій намага-
ється подружитися зі своїми моделями. Зі-
знається: ідеально, коли вдається знайти 
спільну мову за три хвилини. Це вже зна-

чна частина успіху. Потрібно стати другом 
для своїх моделей – це допоможе їм роз-
слабитися і бути собою. 

Найбільше любить фотографувати за-
коханих різного віку. У соцмережах хло-
пець пропонує безкоштовні фотосесії для 
цікавих і щасливих закоханих пар, оби-
рає для них неординарні образи і створює 
справжні фотоісторії  їх почуттів. 

- Цікавіше працювати зі старшими, – 
каже Олексій. - Вони дуже особливі, адже 
своє почуття  пронесли крізь роки. На 
жаль, на вулиці рідко можна зустріти літ-
ніх людей, які йдуть, тримаючись за руки. 
Якщо ж їх знайдеш, вони чомусь сором-
ляться. Я кілька разів знімав пари, яким за 
50. Але це були іноземці. 

Для фотосесій чи важливих подій Олек-
сій радить шукати «свого» фотографа, 
який зможе вас зрозуміти, який імпонує 
вам як людина.

- Зазвичай, усі хочуть побачити себе 
на фото щирими, – додає він. -  А це важко, 
якщо немає взаєморозуміння між модел-
лю і фотографом. З іншого боку уже важ-
ливо, коли людина сама собі подобається. 
Це 70% успіху.  Коли ж люди не задоволені 
своєю зовнішністю, працювати важко.

Цього року Олексій фотографував за-
коханих не лише в Україні, а й  у Відні, Ве-
неції і Будапешті. 

- За кордоном знімати колоритніше. 
Більше метушні, пересічення різних куль-
тур і традицій, – розповідає хлопець. -  У 
Бельведері у нас  був дуже смішний випа-
док. Під час фотосесії молодят ми натра-
пили на групу японських туристів. Як ви-
явилось, у їх культурі руді дівчата прино-

сять щастя, а у нареченої 
якраз був такий колір во-
лосся. Вони підійшли до неї, 
просили автограф. Це було 
дуже несподівано, але фото 
з ними вийшли колоритні. 

Олексій зізнається:  хоч 
за кордоном працювати ці-
каво, однак жити хотів би 
в Україні. Хлопець знає ан-
глійську, зараз вивчає іта-
лійську. Каже, це дуже до-
помагає в роботі. За допо-
могою фотоапарата він на-
магається зберегти людські 

емоції. 
- Події минають, почуття змінюють-

ся, спогади стираються з пам’яті, а на фото 
все залишиться таким же яскравим і жи-
вим назавжди, - каже він. – Мені хочеться 
зафіксувати ці емоції, зупини мить щастя, 
щоб через багато років людина могла від-
крити альбом чи папку з фото і пригадати, 
що вона відчувала в цю мить. 

Олексій Тексомоліка незабаром поті-
шить тернополян двома цікавими вистав-
ками. Перша - про різні типи характерів 
людей, їх психологію, особливості, їх справ-
жність. Друга виставка буде пов’язана з 
Україною і відображатиме сучасні реалії. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Для храму, який був заснований 
Яном Королем Мнішеком у 1845, 
така подія не стала незвичною.  

Люди уже багато років поспіль збирають-
ся там, аби колядою і молитвою уславити на-
родження Сина Божого – Ісуса Христа. Та цьо-
горічне дійство дещо відрізнялося від попе-
редніх, і в певному розумінні перетворилося 
у благодійну акцію під назвою «У молитві за 
мир».  Головною метою став збір коштів для 
придбання необхідного обладнання для укра-

їнських воїнів, яке згодом 
відправлять у зону анти-
терористичної операції  
на Сході.  

Богослужіння розпо-
чав церковний хор, який 
був заснований у часи по-
будови церкви і, не див-

лячись на зміни у складі,  дивує нас своїми 
голоcами уже довгі 170 років. 

Ініціатором такого дійства став настоя-
тель храму отець Святослав.  Він цього дня за-
просив особливих гостей. Зокрема, зразковий 
дитячий хоровий колектив «Дзвіночки» під 
керівництвом Алли Степанівни Кошак. І хоч 
«Дзвіночки» часто присутні на різних церков-
них діяннях, цього разу колядки у їх звучан-
ні були досить незвичними і дуже милозвуч-

ними. 
Своєю присутністю нас удостоїв і молодіж-

ний камерний хор ім. Ю. Словацького Креме-
нецького районного Будинку культури. Окрім 
звичних нам усім колядок,  він виконав «Ще-
дрика» в обробці відомого українського ком-
позитора Миколи Лисенка і популярну амери-
канську композицію Abba - Happy New Year . 

Через погані погодні умови багато пара-
фіян не змогли відвідати цю акцію. Саме тому 
збір коштів у церкві продовжується. 

Та храм - не єдине місце, де люди займа-
ються волонтерством.  З 26 січня, з початком 
навчання, у Старовишнівецькій школі понов-
люється збір гуманітарної допомоги для від-
правлення у зону АТО.  

Віка ХМІЛЕВСЬКА.
Збаразький район.

У Старому Вишнівці моляться і збирають 
гроші для українських воїнів  

«Коли війною вся 
країна оповита, а 
у домівки стукає 
Різдво - я прошу 
миру в Бога у 
молитві. Нехай на 
вулицях панує лиш 
добро».  Саме під 
таким гаслом цієї 
неділі відбулася 
зустріч парафіян 
церкви Пресвятої 
Богородиці, що на 
Вишнівеччині.

Тернопільський фотограф 
розшукує справжнє кохання 

В об’єктиві Олексія Тексомоліки 
лише щирі емоції та почуття. Ге-
рої його фотосесій – неординар-
ні, безнадійно закохані пари. На 
думку Олексія, фото як лакму-
совий папірець показує справ-
жність почуттів. Фальш відчува-
ється відразу. «Наш ДЕНЬ» 

бажає Олексію 
успіхів, наснаги 
у творчості та 
своєю роботою 
надихати 
людей бути 
щирими 
і справжніми. 
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Євродепутат: Сомалі для ЄС 
важливіша, ніж Україна

Євросоюз не надає достатньої до-
помоги Україні для вирішення ситуа-
ції на Донбасі. Про це заявив польський 
євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, 
виступаючи в Європарламенті у Страс-
бурзі під час дебатів щодо України, 
пише «Європейська правда». «Чому ми 
робимо для України менше, ніж для Со-
малі? Ми повинні визнати, що ніхто не 
обіцяв Україні військової допомоги. На-
разі вона лишилася сама проти агресії 
Росії», - сказав він. І поглузував із зая-
ви Федеріки Могеріні стосовно того, що 
Євросоюз має стати «світовою владою» 
у питанні збереження миру та просу-
вання прав людини. «В Україні ЄС біль-
ше схожий не на супервладу, а на гно-
ма! Ми ховаємося за будь-кого - за США, 
ОБСЄ, навіть за окремі держави-члени, 
але самі не докладаємо потрібних зу-
силь!» - обурився депутат. Саріуш-
Вольський підкреслив, що розв’язання 
конфлікту в Україні можливе тільки че-
рез рішучі дії країн ЄС.

Бездомна кішка врятувала 
немовля від холодної смерті

У Росії бездомна кішка врятувала 
залишене немовля від холодної смер-
ті. В Обнінську Калузької області кішка 
Маша залізла в коробку, де лежав зали-
шений батьками хлопчик, й зігрівала 
його кілька годин від морозу, поки не 
приїхали лікарі, пише «The Daily Mail». 
Малюка у коробці знайшли жителі ба-
гатоповерхівки, а з ним - незвичайну 
рятівницю, яка огорнула дитину сво-
їм тілом і облизувала обличчя хлопчи-
ка, аби він не плакав. «Дитина була на 
вулиці декілька годин і, дякуючи киці 
Маші, хлопчик вижив», - сказав праців-
ник лікарні, куди госпіталізували ма-
люка. Коли лікарі забрали немовля, 
турботлива кішка бігла за «швидкою» і 
довго нявкала. Навіть хотіла заскочити 
до машини, проте її не впустили. Лікарі, 
які обстежували малюка, констатува-
ли, що дитина здорова, незважаючи на 
кількагодинне перебування на морозі.

Батько живцем закопав 
свою доньку через її стать

В Індії заарештували чоловіка, 
який живцем закопав свою дитину, 
бо вона дівчинка. Як пише британ-
ська газета «The Mirror», шокуючий ін-
цидент трапився у місті Тріпури. Аб-
дул Хуссейн вирив яму в своєму садку, 
і поки його дружини не було вдома, по-
садив туди 10-річну доньку, яку попере-
дньо перемотав скотчем. Він закопав ді-
вчинку майже по груди, але додому по-
вернулася дружина. Жінка здивувала-
ся, що дитини немає вдома, і почала її 
шукати. Щоб дружина нічого не поміти-
ла, батько накинув на доньку корзину, 
оскільки хотів пізніше завершити роз-
праву - повністю зарити дитину в зем-
лю. Малу виявили сусіди. Вони разом з 
матір’ю дівчинки побили батька, не че-
каючи приїзду поліції. Потім правоохо-
ронці заарештували Абдулу за замах на 
вбивство. 

Примхи багатіїв
Заможна мешканка Нью-Йорка 

Роуз-Енн Боласні внесла у заповіт 
свою мальтійську болонку. Згідно з 
документом, собачка Белла Міа після 
смерті своєї господині щорічно отри-
муватиме $100 тисяч, повідомляє «New 
York Post». За словами Боласні, болон-
ка замінила їй доньку, якої у неї ніколи 
не було. «Белла Міа звикла до шикарно-
го життя, і я хочу бути впевнена, що піс-
ля моєї смерті в її житті нічого не змі-
ниться», - розповіла 60-річна жінка. У 
болонки є своя спальня з двоспальним 
ліжком, гардеробна, яка налічує більше 
тисячі одяганок і аксесуарів, у тому чис-
лі й діамантову діадему. Обідає болонка 
за одним столом зі своєю господинею, а 
під час подорожей відвідує п’ятизіркові 
ресторани. Боласні зазначила, що її 
двоє синів підтримали рішення забез-
печити безбідне існування собачки: 
«Мої діти дорослі й успішні люди, їм не 
потрібні мої гроші».

Японський банк 
бере на роботу роботів

Традиційні фінансові інститу-
ти зіткнулися з конкуренцією з боку 
онлайн-банкінгу і мобільних фінан-
сових послуг. У різних країнах сві-
ту з’являються банки, які не потре-
бують фізичних відділеннях для на-
дання фінансових сервісів, повідомля-
ють іноземні ЗМІ. Так, у Японії банкіри 
вже починають використовувати пра-
цю людиноподібних роботів. Фінуста-
нова «Tokyo-Mitsubishi UFJ» планує ви-
користовувати роботів висотою близь-
ко 60 см і вартістю у $8 тисяч у кількох 
філіях столиці. Роботи NAO розробле-
ні французькою компанією «Aldebaran 
Robotics». Вони можуть відповідати на 
найпоширеніші запитання 19-а мова-
ми, а також аналізувати міміку і пове-
дінку клієнта. 

Фінансова нерівність - 
катастрофічна

До 2016 року найбагатший один 
відсоток населення Землі матиме 
більший статок, ніж усі інші 99 відсо-
тків, прогнозує британська благодій-
на організація «Oxfam». У своєму звіті 
«Oxfam» попереджає, що «різкий стри-
бок нерівності» ускладнює боротьбу з 
глобальною бідністю. «Масштаб загаль-
носвітової нерівності просто приголо-
мшує. І розрив між супербагатими та 
всіма іншими продовжує швидко збіль-
шуватися», - заявила виконавчий ди-
ректор «Oxfam International» Вінні Бянї-
ма, повідомляє ВВС. В «Oxfam» запевни-
ли, що зроблять усе можливе для стри-
мування нерівності, почавши із бороть-
би з ухиленням великих компаній від 
сплати податків. Дані «Oxfam» підтвер-
джують опублікований у жовтні ми-
нулого року звіт банку «Credit Suisse», 
який також повідомляв, що один відсо-
ток супербагатіїв володіють майже по-
ловиною загальносвітового добробуту.

Путін може подарувати 
Китаю кілька областей 

Щоб зробити Китай своїм міжна-
родним партнером, Росія може по-
жертвувати кількома своїми облас-
тями. Таку думку в коментарі «Огляда-
чу» висловив генерал-майор у відстав-
ці, президент Атлантичної ради Вадим 
Гречанінов. За його словами, у ситуа-
ції, коли Росія опинилася в міжнародній 
ізоляції, президент Путін робить спро-
би до зближення з потенційними со-
юзниками. Наразі йдеться про Китай. 
Не виключено, що Росія може віддати 
окремі області Китаю в обмін на лояль-
ність. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaУкраїна і світ

Україна
Подайте на зарплату 

бідному депутату
Уже за січень народні депутати мо-

жуть отримати удвічі більшу зарпла-
ту, ніж отримували торік. Нова плат-
ня може складати від 8526 до 12180 гри-
вень. Подібна норма стосується ще чи-
малої когорти працівників держорганів, 
оскільки нардепи вдвічі збільшили зарп-
лату собі, членам Кабміну, працівникам 
Нацбанку, прокурорам і суддям. Торік 
парламентарі «врізали» собі платню із 
17 тисяч до 6,5 тисячі, пише «Газета по-
українськи». Але під час останніх виборів 
до ВР кандидати нарікали на низьку де-
путатську платню. 

Арабський шейх відпустив 
свого охоронця-українця в АТО 

У зоні АТО воює український де-
сантник, який приїхав захищати Бать-
ківщину із Саудівської Аравії, де слу-
жив в охороні арабського шейха. Про 
це у Facebook розповів Віктор Ківлюк. Де-
сантник прийшов до одного із військко-
матів з повісткою. Там запитали, де пра-
цює. Він відповів: «Офіцер запасу ВДВ, 
працюю в особистій охороні шейха Сау-
дівської Аравії. Дружина повістку фак-
сом в Ер-Ріяд прислала. Шейх викликав 
перекладача. Той прочитав йому зміст і 
шейх (82 роки «козаку» арабському) ска-
зав: «Джихад - свята справа. Благослов-
ляю тебе. Їдь. Повернешся після перемо-
ги. Але до цього часу я можу платити тобі 
лише півзарплати». У військкоматі почу-
те викликало шок. Віктор Ківлюк зазна-
чив: «Хлопець вже більше трьох місяців 
в АТО. До чого це я? Два приклади в од-
ному: як правильний чоловік має стави-
тись до Батьківщини і правильний робо-
тодавець - до гарного працівника». 
Третина населення не змогла

 заплатити за комуналку

За даними Держстату, 28,3 відсо-
тка українців не заплатили за компос-
луги у листопаді 2014 року після під-
вищення тарифів. Експерти побоюють-
ся, що в майбутньому число людей, які іг-
норують платіжки, буде зростати, повідо-
мляє «Фінанси.UA». Адже зарплати у лю-
дей не збільшуються, тому їм нічим пла-
тити. Крім того, люди не вірять в еконо-
мічну обгрунтованість тарифів. Ще одна 
проблема - відсутність механізму компен-
сації підвищення тарифів (не плутати з 
субсидією). Планували, що компенсацію 
отримають близько 30 відсотків населен-
ня, а у підсумку - лише 4,6 відсотка, бо на 
компенсацію мають право лише самотні 
пенсіонери. Держава сама вставляє пали-
ці в колеса бажаючим отримати компен-
сацію. Перешкодою може стати наявність 
у людини або його родичів «Запорожця» 
чи халупи, яка вважається дачею.

Нардеп пропонує 
мобілізовувати податківців,

 митників і міліцію 
Основний акцент під час четвертої 

хвилі мобілізації слід робити на тих, 
хто має право на володіння зброєю, а 
таких в Україні понад 800 тисяч. Про це 
в ефірі «5 каналу» заявив народний де-
путат Валерій Пацкан. «Під час виступу 
секретаря РНБО у Верховній Раді я осо-

бисто наголошував на тому, що в Україні 
близько 830 тисяч людей, які мають пра-
во на носіння зброї та форми. Тому осно-
вний акцент під час мобілізації треба ро-
бити на тих, хто знає, як воювати», - під-
креслив «ударівець». Йдеться, зокрема, 
про податківців, митників, міліцію. 

Банкова загинає пальці, 
називаючи, що їй заважає
На шляху впровадження реформ в 

Україні є безліч перешкод, пов’язаних 
із нерозумінням з боку людей, від-
сутністю коштів, поганим законодав-
ством і саботажем. Про це в інтерв’ю 
AIN.ua заявив заступник голови адміні-
страції президента Дмитро Шимків. «Не-
має грошей. Немає ресурсів. Є божевільні 
маразматичні стандарти. Плюс саботаж. 
Є люди, яким рефомування не потріб-
не», - сказав він. Наприклад, за його сло-
вами, у деяких департаментах працівни-
ки займаються виключно рознесенням 
пошти. Це вся їхня робота. При цьому, за 
словами Шимківа, багато людей пере-
вчатися не хочуть. Крім того, заважають 
низькі зарплати - за них неможливо на-
йняти фахівців.

Олігархи платять мільйони 
за піар на Заході

Ахметов, Фірташ, Пінчук, Янукович 
щороку сплачують десятки мільйонів 
доларів лобістам і піарникам, прикри-
ваючись у світі ім’ям України, повідо-
мляє ТСН. Завдяки законодавству США, 
де громадські організації щороку звіту-
ють про своїх спонсорів, хоч приблизно 
знаємо, хто з наших олігархів фінансує за-
хідних лобістів. Найщедріший Віктор Пін-
чук, зять екс-президента Леоніда Кучми. 
Фонду Тоні Блера він платить 500 тисяч 
доларів, фонду Білла Клінтона - мільйон, 
фондам Петерсона і Брукінгса - більше 
100 тисяч доларів щороку. Власний інте-
рес змушує олігархів щедро годувати іно-
земні громадські структури, лобістські 
компанії та пресу. Неправі ті, хто каже: 
імідж - ніщо. Використовуючи лобі мож-
на вирішити цілком конкретний меркан-
тильний інтерес. Для Пінчука, крім імі-
джу, це ще й чи не єдиний спосіб відбіли-
ти перед Заходом ім’я свого тестя Леоніда 
Кучми, оскільки його пов’язують зі спра-
вою вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.
Податок на землю для аграріїв 

зріс майже у 20 разів
Нові податкові правила створюють 

серйозні труднощі для українських 
сільгосппідприємств. «Земельний по-
даток було підвищено. Тваринники, са-
дівники та виноградарі втратили дота-
ції від держави. Також було запровадже-
но імпортне мито на засоби захисту рос-
лин, насіння, мінеральні добрива, сіль-
госптехніку та запчастини, які вже й так 
істотно подорожчали через знецінен-
ня гривні. Повністю було змінено меха-
нізм сплати фіксованого сільгоспподат-
ку - тепер усі платники ФСП стали «єдин-
никами» четвертої групи зі щорічною ін-
дексацією бази оподаткування», - пере-
раховує фіскальні нововведення у сфе-
рі агропромислового комплексу газе-
та «Дзеркало тижня». До слова, продук-
ція АПК складає близько 30 відсотків ві-
тчизняного експорту. На сьогодні сек-
тор є один із небагатьох реальних дже-
рел надходження валюти в країну. За 
підрахунками фахівців Інституту аграр-
ної економіки, уточнення бази оподат-
кування зумовить збільшення сум по-
даткових зобов’язань із гектара сільгос-
пугідь більш як у 6,5 раза. Втричі збіль-
шено ставку спеціального режиму пря-
мого оподаткування для сільгосппідпри-
ємств. «Ось тільки чи витримає галузь 
таке навантаження, якщо врахувати, що 
йдеться у цьому випадку не про агрохол-
динги?» - зазначає видання.

Україна Світ



Під ноги Соломії з ялин-
ки впала шишка. Гарна, продо-
вгаста, трішки наїжачена. Дівчи-
на глянула вгору: от дивно, наче 
хтось невидимий знає, що сьо-
годні в неї день народження. І 
гадки не мала, що це буде єдиний 
її подарунок.

Колектив, у якому недав-
но почала працювати, байду-
жий до всього і всіх. Чужим жит-
тям, окрім заступниці директо-
ра Віти, офіційно - Вікторії Леоні-
дівни, ніхто не цікавиться. Вікто-
рії поза тридцять. Вона не втом-
люється чекати гідного кавалера 
з гідними статками. Проте прин-
ци на білих конях, тобто, «Мерсе-
десах», заступницю шефа вперто 
не помічають. Через невлашто-
ваність особистого життя Віта 
не долюблювала молодих дівчат. 
Недоброзичливість начальниці 
вловила на собі й Соломія.

Вікторія Леонідівна віта-
ла співробітників зі святами на 
власний вибір. Шефа. Головного 
бухгалтера. Шефову пасію. Ше-
фового водія. І декого з тих, хто 
приносив Вікторії каву, щось до 
кави й не втомлювався вихваля-
ти її одяганки і чесноти.

На роботі Соломія не всти-
гла знайти подруг. Зате чоловіча 
половина симпатизувала новій 
працівниці.

Особливо привабливими 
були її очі. Великі, спокійні, сині. 
Вони могли б не одного звести з 
розуму. Але ті очі дісталися Со-
ломії. Тому розчаровували зали-
цяльників.

…Зимовий вечір закрався 
раптово. Все довкола було у сні-
говому сповитку. Вітер, немов хо-
тів вивільнити світ від білої пеле-
ни, - розшарпував, розвіював хо-
лодні шати. Довкола танцював 
хаос.

Шеф милостиво дозволив 
піти з роботи раніше. Раділи всі, 

крім Соломії. Куди їй поспішати? 
Коханий став колишнім. Її сині 
очі не втримали хлопця перед 
зрадою ліпшої подруги. Також 
уже колишньої.

Забути про власне свято. За-
плутатися у завірюсі. Загубити-
ся у зимі. Поспішали, шпортали-
ся у кучугурах перехожі. «Ну, при-
вітайте ж хто-небудь! Усміхніть-
ся хоча б!», - безмовно просило 
Соломіїне серце. Ніхто не почув…

І вдома не згадали про її свя-
то. Точніше, згадали, коли Соло-
мія пішла на роботу. В хаті проко-
тилася чергова родинна буря. 

Відколи Соломія з’явилася на 
світ, батько пиляє матір за її сині 
очі. Тато - кароокий, мати - також. 
А донька? Звідкіля ці величезні 
сині очі? Чиї вони? Батьки свари-
лися, а Соломія відчувала вину.

Після скандалів у квартирі 
наставала тиша. Так могло три-
вати день-два. Кожен Соломіїн 
день народження - традиційний 
день суперечок. Через родинні 
перипетії дівчина сторонилася 
залицяльників.

Павло був першим її серйоз-
ним захопленням. Але до того 
часу, поки не запитав:

- Соломіє, це правда, що ти… 
ну, твій батько - це не твій батько?

Від здивування очі дівчини 
стали ще більші й синіші.

- Дурниця! Як ти міг таке по-
думати?

- Мені Наталка сказала.
- Що ще вона тобі сказала, 

Павле?
- Ну… якщо твоя матір… сло-

вом, ти також можеш… зрадити…
Соломія повернулася і пішла 

геть. За коротку мить вона втра-
тила коханого хлопця і найкращу 
подругу.

- Мамо, це правда? - запитала 
Соломія після Павлового одкро-
вення.

- Що правда?
- Хто мій батько?
- А ти не знаєш?
- Звідкіля мені знати?
Соломія вперше в житті роз-

мовляла з матір’ю підвищеним 
тоном.

- Це він тобі сказав?
- Хто?
- Та нічого я не казав, - крик-

нув з кухні батько.
А потім зателефонувала На-

талка. Просила вибачення. Мов-
ляв, позаздрила, бо Павло гарний 
хлопець, ось і наговорила дур-
ниць. А почула «новину» випад-
ково від своєї матері. Може, це й 
неправда. Але люди кажуть…

Соломії було нецікаво, що ка-
жуть люди. Поклала слухавку. Пі-
дійшла до дзеркала. Великі сині 
очі споглядали сполохано-сумно. 

Наче хотіли сказати: «Нічого не 
запитуй. Не знаємо…».

… Бам-бам-бам… Дванадця-
та ночі. День народження закін-
чився. Врапт Соломія спохвати-
лася. Тихенько пішла на кухню, 
відкоркувала шампанське. На-
повнила келих золотистим трун-
ком. «За твоє здоров’я, Соломіє. 
За щастя. За…» У келих скотила-
ся сльоза. «Тільки не плакати», - 
вмовляла себе. Проте душа була 
неслухняною. А на думку спав ві-
ршик зі шкільних років: «Хай  сні-
жинка пухнаста поцілує від мене 
- тебе». Ці рядки завжди смішили 
Соломію. І лише сьогодні збагну-
ла, що в цих маленьких баналь-
ностях живуть радощі, почуття…

Із телеекрана симпатичний 
співак дарував своїй, а радше, 
якійсь абстрактній коханій, сер-
це, любов, ще й на додаток - пів-
світу. «Навіщо їй так багато?» - 
промайнуло недоречне запитан-
ня у Соломіїній голові. Увімкну-
ла свою улюблену пісню: «Від ту-
ману і тополі народився вітер в 
полі. Народився він в сорочці го-
лубій. Його весна в гори звала, 
його осінь чарувала. А він зиму 
щирим серцем полюбив…»

У шаленому сніговому танці 
губила голову зимова ніч.     

«Вітер в зиму закохався, дні і 
ночі милувався…» У келих знову 
скотилася сльоза…  

«І портрет зими натхненно, 
як художник безіменний, малю-
вав щодня на кожному вікні…» 
Соломія згадала, як колись із ді-
вчатами дмухала на холодні 
шиби і малювала сердечка. Сум-
но усміхнулася. 

А зима замітала сліди учо-
рашнього дня. Жбурляла жме-
ні срібних сніжинок у Соломії-
не вікно і гукала: «Не сумуй, ско-
ро проб’є твій щасливий час. Ось 
тільки закінчаться заметілі…» 
Але спробуй щось почути у цьо-
му вселенському безладі…         

Ольга ЧОРНА. 
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Струни серця

До Матері 
Божої
Матір Божа Пречистая,
до Тебе приходимо ми,
і в горі, і в смутку і в радості
будь з нами, Матусю, завжди,
й Своїм омофором 

божественним
нас грішних людей огорни.

Україні
Україно, рідна ненько,
молюся за Тебе. 
за Твої поля пшеничні
і за синє небо.
І щоб як в часи прадавні - 
від Сяну до Дону - 
 в своїм краї панувати
 не дамо нікому.
Захистимо рідне слово,
мову солов’їну 
і не дамо знищити 
рідну Україну.
Ті бандити на Донбасі
все розграбували,
розбомбили школи, садки
жінок ґвалтували.
Отакі-то «брати» наші, 
брати росіяни, 
триста років 

вчать нас жити
 та пхають до ями.
Зайд російських розіб’ємо, 
знищимо сволоту,
й не дамо пропасти марно
козацькому роду. 

Є. Каленюк.
м. Тернопіль.

*   *   *
На сонну землю 

небо сипле сніг,
Стоять дерева 

в хутрянім убранні.
Хтось білизною сірість 

переміг,
Щоб нам потішить 

око на світанні.

Так легко загубитись 
в білизні,

Зробитись цяточкою 
в білому просторі.

Застрягнути в щоденній 
суєті,

Піддатись рабству 
у німій покорі. 

Вкриває все навколо білизна
З маленьких й більших 

снігових заметів. 
Нехай тебе не змушує вона
Відмовитися від падінь 

і злетів.

Бо як весна іде після зими,
А білий день замінюється 

ніччю,
Живімо так, щоби 

змогли завжди
Достойно правді глянути 

в обличчя.
Оксанка ГУДЗЬ.

с. Огризківці 
Лановецького району.
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гніздечко
Сімейне

- Ну ось, ніби і все, - полегше-
но зітхнула п’ятикласниця Сні-
жанка, закриваючи зошита з 
математики. – «Мауглі» прочи-
тала ще влітку, малюнок нама-
лювала, приклади розв’язала… 
А що ж нам задавали з україн-
ської? – запитала сама у себе 
дівчинка. – О, згадала – твір на 
тему: «Моя мама – найкраща». А 
що ж напишу я?

Народилася Сніжана взим-
ку. Тоді мело так, що «швид-
ка» ледь домчала молоду по-
роділлю з віддаленого села до 
районного пологового будин-
ку. А вже за півгодини Оксана 
ніжно погойдувала новонаро-
джене маля. «Донечко моя, ти 
з’явилася у люту зиму, тому на-
звемо тебе Сніжаною. Сніжинка 
наша», - шепотіла до дитини.

- Що за ім’я таке? – обурю-
валася свекруха. – Ну, хто в селі 
так дитину називає? Це ж язика 
можна зламати, поки вимовиш.

Та Оксана стояла на своєму: 
Сніжана і – все. «Вам би, як у селі 
прийнято. Ні, щоб до міста тяг-
нутися». Так і нарекли дівчинку.

Сніжана росла гарною, не по 
роках розумною, дитиною. Про-

те, вона не могла через свій ди-
тячий вік зрозуміти, чому мама 
постійно свариться з татом, а 
він потім цілий день ходить 
сумний. Дівчинка думала, що 
всі сварки через неї і намагала-
ся бути ще чемнішою. 

 Тато… О, з татом їх поєднує 
дуже багато. Збивши, напри-
клад, колінце, вона завжди пер-
ша бігла до тата, щоб він замас-
тив її ранку зеленкою. Їй зда-
валося, що коли він легесень-
ко дмухне, то весь біль вмить 
вщухає. А ще він уміє ліпи-
ти найкращих снігових баб 
і у них біля хати цілу зиму 
мешкають казкові гноми і 
чудернацькі тварини. Одні-
єї зими у них на подвір’ї «ви-
ріс» справжнісінький замок.

- Ну, снігова королево 
Сніжинко, заходьте у свою 
крижану фортецю, – жарту-
вав тоді тато, але мамі чо-
мусь було зовсім не до сміху. 

Саме тієї зими Сніжана 
святкувала свій шостий день 
народження.  Знову була зима, 
мело снігом, хурделило, а мама 
збирала сумку, бо вирушала на 
заробітки в Італію. Чоловік про-
сив Оксану не їхати, перекону-
вав, що і тут вони удвох змо-
жуть дати собі раду, але вона 
його не чула.

- Всі їдуть і я поїду. Гірше не 
буде. Я молода, сильна, роботи 
не боюся, зароблю грошей, про-
дамо цю хату в селі, докладемо 
трохи і купимо квартиру в місті. 
Досить марнувати молоді роки 
на полях і в хліві.

- А як же я, матусю? - запита-
ла тоді її Сніжанка.

- А ти ж будеш з татом. Не-
вже мене ніхто не розуміє, я ж 
заради вас стараюся.

- А якщо нам цього не треба? 
- запитав сумно Андрій.

Це запитання залишило-
ся без відповіді. Оксана поїхала 
наступного ранку. Дорога випа-
ла нелегка, а ще важче було зна-
йти на новому місті роботу, до-
бре, що кума влаштувала до-
глядати стареньку паралізова-
ну італійку. Оксана опановувала  
свою нову роботу, паралельно 
вивчаючи необхідні фрази іта-
лійською. У цьому їй дуже допо-
могла попередня доглядальни-
ця, яка також була родом з Укра-
їни і вже поверталася додому.

- Не затримуйся тут надов-
го, дитино. Знаю, що за рік немає 
з чим повертатися додому, але 

запам’ятай, що інколи через три 
-  вже нема до кого повертатися. 
Всіх грошей не заробиш, а любов 
рідних, втративши, ніколи не 
повернеш, - говорила Марія.

Час летів дуже швидко. 
Оксана надсилала гроші додо-
му, часто телефонувала. Андрій 
зробив у хаті ремонт. Оксана 
вважала, що це – гроші, викину-
ті на вітер, бо скоро вона приї-
де, і їм і так доведеться виби-
рати нове помешкання, а ста-

ре продати. Ан-
дрій кликав дружину додому, бо 
дуже сумував, Оксана обіцяла 
скоро повернутися. Так тривало 
доти, доки сеньйору не приїхав 
навідати наймолодший син Ан-
тоніо. Він закохався у вродли-
ву українку без тями, а згодом 
і вона не уявляла свого життя 
без нього.

Жінка телефонувала додому 
все рідше, обманювати не вмі-
ла, а сказати правду - боялася.

Італієць наполягав на одру-
женні і навіть був не проти за-
брати Сніжанку. Тож Оксана на-
важилася поїхати додому на 
Україну, але нікого не попере-
дила про це.

- Сніжаночко, збирайся! - 
були перші слова Оксани, коли 
вона переступила поріг власної 
хати. - Ми з тобою поїдемо в Іта-
лію, там нам буде, як в раю.

- А як же тато? Він також з 
нами поїде? - запитала доня,  
вириваючись з маминих обі-
ймів.

- Доцю, у тебе там буде ба-
гато нових друзів, ми підемо по 
магазинах, я накупляю тобі гар-
ного одягу, іграшок.

- А тато? - вже кричала ди-
тина.

- Татові добре тут в селі, ти 
будеш до нього дзвонити.

У цей час до хати зайшов Ан-
дрій, весь брудний, бо саме за-
кінчив культивувати город. Він 
кинувся до дружини, бо так 

довго мріяв обійняти її, але кри-
жаний холод в Оксаниних очах 
раптом зупинив його. 

- Ти вже - не моя, - радше 
ствердив, ніж запитав чоловік.

- Ой, Андрію, давай обійде-
мося без скандалів. Я зустрі-
ла чоловіка, розумієш, справж-
нього чоловіка. З ним я не ду-
матиму,  де завтра взяти гроші 
на прожиття. З ним я почуваю 
себе справжньою жінкою. Тому 
ми розлучаємося. Дитина поїде 
зі мною, він не проти, щоб я за-
брала доньку до себе. А ти якось 
ще влаштуєш своє життя, від 
тебе нічого не хочу, тільки від-
пусти Сніжанку.

- Я нікуди не поїду, чуєш, ні-
куди. Тут мій дім, а ти їдь у свою 
Італію, нам з татом і тут добре. 
Ми ж тобі більше не потрібні? – 
Сніжанка міцно обняла тата.

- Бачиш, мамо, хотіла як 
краще для дитини, а вона така 
сама вперта, як Андрій, - ридала 
Оксана на плечі в матері наступ-
ного дня.

- Не плач дитино, бо ніхто 
не знає, де загубить, а де зна-
йде. Залишайся з ними тут. По-
думай добре, перепроси чолові-

ка за зраду, він добрий, ради 
дитини пробачить. І тут жи-
вуть люди, тим більше, маєш 
в хаті гарні ремонти. Не за-
лишай Андрія, він добрий в 
тебе, хазяйновитий, та й ди-
тину доглядає не гірше ма-
тері. Навіть від моєї допомо-
ги відмовляється.

- Та я й кажу, що він без 
мене не пропаде, - підсуму-
вала Оксана.

- Він не пропаде, а от як 
ти будеш жити, знаючи, що 
донька не пробачить тобі 

зради.
- Не можу мамо, пізно, я ва-

гітна від Антоніо, через місяць 
ми одружуємось.

Їх розлучили швидко. Сніжа-
на залишилася з татом, а Оксана 
поїхала назад в Італію будувати 
нове життя. Спочатку вона час-
то дзвонила, кликала доньку до 
себе в гості, от тільки дівчин-
ка переважно мовчала, так і не 
змігши пробачити мамі зраду. 
Згодом Оксана народила хлоп-
чика і її дзвінки на Україну те-
пер звучали все рідше і рідше. 
Відстань, час, обставини, все це 
сприяло тому, що мама для Сні-
жани стала чужою.

А от татко… «Татко у мене 
найкращий. Він може зробити 
зі снігу все, що я придумаю, а ще 
він уміє ліпити вареники і пель-
мені, які я дуже люблю. Він за-
плітає мої довгі кіски щоранку. 
А вчора ми їздили до Тернопо-
ля і купили мені гарне плаття, у 
якому я святкуватиму свій день 
народження. Правда, торти у 
тата не вдаються зовсім, мину-
лої суботи ми спробували спек-
ти за рецептом кекс, а у нас вий-
шов чорний великий бублик.

Отож на день народження 
тортика доведеться купити. Я 
свого татка дуже люблю, бо він 
- моя мама!» - так закінчила свій 
твір Сніжанка. 

Олена МАДАРАШ.
с. Острівець 

Теребовлянського району.    

Невигадана історія

Сокровенне Майже сповідь

Поїзд… Він промчав так 
швидко, не залишивши ніякої 
надії на зустріч з тобою. Хоча я 
знала: ти чекав мене на пероні 
цього  невеликого міста. Адже 
сама обіцяла, що приїду. Що на-
решті ми зустрінемося після 
довгої розлуки.

 Скільки це ми не бачилися з 
тобою? Майже вісім років. Від-
тоді, як ти залишив мене з хво-
рою донькою наодинці з про-
блемами. А ще з болем, який не 
захотів поділити на двох. 

Ти поїхав нібито у гості до 
сестри у те містечко. І не повер-
нувся. Лише зателефонував, 
мовляв, тобі психологічно важ-
ко, треба відпочити. Просив, 
щоб я зрозуміла. Я намагалася 
це зробити, але виходило якось 
не дуже. Особливо тоді, коли не 
знала, де взяти грошей на ліку-
вання для доньки, коли довги-
ми місяцями ми не виходили з 
клініки. 

А потім я дізналася про 
твою інтрижку з молодень-
ким дівчиськом. Ти знову про-
сив зрозуміти, хоча тепер мені 
уже було якось не так страш-
но. Я навчилася тамувати біль. 
А ще у житті з’явилася вели-
ка радість – донька після важ-
кої недуги знову навчилася хо-
дити. Скажи: що було важливі-
ше – щасливі очі нашої дівчин-
ки чи твоя запізніла любов?

Ми вчилися жити удвох. Ти 
знаєш, у нас це добре виходить. 
Донька закінчує школу, готу-
ється вступати у виш. Я зно-
ву пішла на роботу. Допомагає 
і моя мама, яка заради одужан-

ня внучки поїхала на заробітки 
за кордон. 

І тут з’явився ти. Телефону-
єш, жалієшся на життя. На те, 
що ти дуже самотній. Твоя мо-
лоденька лаборантка вийшла 
заміж за більш перспективно-
го. У сестри – своя сім’я, а ти зо-
всім один, тож дуже хочеш при-
їхати до нас. Покаятися переді 
мною, донькою, адже зрозумів, 
що насправді лише нас любиш.

Телефонував ти усе напо-
легливіше, обіцяв, якщо навіть 
я не дозволю, приїхати без по-
передження. А от цього я уже 
не могла допустити. Тому й ви-
рішила поїхати до тебе сама. 
Може, дійсно, нам є про що по-
говорити? І мені тебе прости-
ти. Люди ж змінюються у цьо-
му світі. 

Ось і твоя станція. Збираю-
ся виходити. І раптом розумію, 
що не хочу бачити тебе. Що не 
склеїться у нас розмова. Бо про-
стити я все одно тебе не зможу, 
адже давно ні на що не обража-
юся. Та й хіба ти мене тоді об-
разив? Швидше себе. Тим, що 
так легко зрікся найдорожчого 
– своєї доньки. Зрікся радості 
сімейного тепла. І навіть труд-
нощів, які долати легше разом. 

Поїзд промчав твою зупин-
ку. Я зійду на наступній і повер-
нуся додому.

 Мене наздоганяв лише ві-
тер, що свистів в унісон руху 
потяга. Та ще твої дзвінки. Але 
більше я на них відповідати не 
буду. 

Софія Л. 
м. Тернопіль.

На фото Івана ПШОНЯКА: вчитель 
естрадного вокалу музичної школи 
№2 Мар’яна Фокс та випускниця 
цієї школи Анастасія Алік. “ “А от татко… «Татко у 

мене найкращий. Він 
може зробити зі снігу 
все, що я придумаю, 
а ще він уміє ліпити 
вареники і пельмені, 
які я дуже люблю.

Зима 
замiтала 
слiди 
учорашнього дня…

Наздоганяв  
лише вітер

«Татусь – Про кохання 
устами вiдомих
Розлука завжди послаблює помірну 

любов і, навпаки, підсилює справді міц-
ну. Це дуже схоже на сильний вітер, 
який легко гасить палаючу свічку, але 
ще сильніше роздмухує багаття.

Ларошфуко. 
Те, що доторкається до серця лю-

дини, повинно обов’язково йти від ін-
шого серця.

 Москвін. 
Серце будь-якої людини знаходить-

ся в рівновазі тільки перебуваючи на 
вістрі ножа.

П’єр Реверди. 
Ніякою акторською грою немож-

ливо приховати свою любов, якщо 
вона є. І ніяк неможливо висловити її, 
якщо її ніколи й не було. 

Ларошфуко. 
Повага завжди має свої межі, а от 

почуття закоханості - ніколи. 
Гюго.

Образ коханої не може постарі-
ти, бо кожна мить - година його наро-
дження. 

Гете.
 Від любові народжується любов.

 Софокл.

У світі муз немає 
  вихідних,
Життя – це 
творчість навіть 
за лаштунками,
І кожен день, 
і кожна мить 
у них
Зігріта долі 
ніжними 
цілунками…

моя мама…»
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Українська команда у 
стартовому поєдинку п’ятого 
сезону Всесвітньої серії боксу 

здолала команду «Мексиканські 
воїни».

Не підвів господарів рингу узбецький 
легіон - Дусматов і Норматов здобули пере-
моги в своїх поєдинках. Лише поразка Мат-
війчука не дозволила розгромити латиноа-
мериканців з максимальним рахунком.

Однак, це очко стало для гостей єди-
ним. Микола Буценко, який повернувся 
у стрій після тривалої перерви, зумов-

леної травмою,  не залишив опонентові 
жодних шансів. Закривав вечір важко-
ваговик Денис Пояцика. Нокауту вбо-
лівальники не дочекалися, однак і за-
вдання такого перед українцем не сто-
яло. 

Уже цього суперниками наших хлоп-
ців стануть уже британські боксери.

Те, що срібний призер лондонської 
Олімпіади Денис Берінчик не виступати-
ме цьогоріч за «Отаманів», остаточно ста-
ло відомо лиш за кілька днів до старту се-
зону.

«Отамани» знову в бою У жіночій біатлонній естафеті збірна України продемонструвала най-
кращий результат у сезоні. П’ята підсумкова позиція на етапі Кубка світу 
в Рупольдингу — результат старань Меркушиної, Бурдиги, Абрамової та Ва-
лентини Семеренко.

Українки до останньої зміни претендували на медаль, утім нервова стрільба 
Абрамової із положення стоячи — Ользі знадобились три додаткові набої — фак-
тично перекреслила надії на подіум. Лідерка збірної Валентина Семеренко у під-
сумку склала зброю і в боротьбі за четверте місце, відпустивши норвежку Екхоф.

А рівних в естафеті вже вдруге у сезоні не було чеському квартету, який очолює 
залік Кубка Націй. Срібло білоруській команді принесла Дарья Домрачєва, бронза 
у господарок етапу — німкень.

У числі фаворитів

Чотири десяті секунди відділили 
Валентину Семеренко від медалі у її 
день народження. В гонці з масовим 
стартом на етапі кубка Кубка сві-
ту в Рупольдингу на бронзову наго-
роду у фінішному коридорі претен-
дували одразу три спортсменки.

Якщо француженку Бесконд Се-
меренко вдалось скинути із «хвоста», 
то упоратись зі спуртом чеської біат-
лоністки Віткової українка не зуміла.

Три мішені із 20-ти не закрила бі-
лоруска Дарья Домрачєва, але без пе-
реслідувачів у гордій самотності пер-
шою перетнула фінішну смугу. Фран-
циска Пройс із Німеччини фінішувала 
другою. А от лідерка загального залі-
ку Кайса Макаряйнен, лише сьома.

Висока ціна втрачених долей секунди

Минулого тижня свою історію почав 
писати ювілейний, 10-й чемпіонат 
Європи з футзалу – Євро-2016. 

На полях шести країн за кілька днів 
пройшли битви попереднього раунду 
кваліфікації, де розігрувалося сім 
путівок в основний раунд.

В результаті щасливими володарями перепус-
ток до наступного етапу стали: переможці груп – 
Данія, Фінляндія, Грузія, Франція, Латвія і Вірме-
нія, а також Швейцарія, як краща команда з числа 
тих, що посіли другі місця.

Таким чином, сім кращих команд попере-
днього раунду доповнили список учасників 
основного етапу, з якого свою боротьбу розпо-
чне Україна. Раніше було відомо, що на цій ста-
дії «синьо-жовті» зіграють у групі 4, куди жереб 
закинув також Азербайджан (господар міні-
турніру) і Бельгію. Четвертим суперником ко-
манди Олександра Косенка повинен був стати 
переможець групи А попереднього раунду, яким 
у підсумку стала Данія.

Матчі основного раунду відбору на Євро-2016 

пройдуть з 17-го по 22 березня цього року. Поє-
динки нашої групи 4 пройдуть у Баку. Переможці 
семи квартетів основного раунду пройдуть у фі-
нальну стадію чемпіонату Європи. Команди, які 
посядуть другі місця і кращий з третіх колекти-
вів поборються в плей-офф за останні чотири пу-
тівки на ЧЄ. Сам Євро-2016 пройде у лютому 2016 
року у столиці Сербії – Бєлграді.

Основний раунд кваліфікації футзального 
Євро-16:

Група 1: Росія, Нідерланди, Боснія і Герцегови-
на*, Латвія

Група 2: Іспанія, Угорщина, Македонія*, Швей-
царія

Група 3: Італія (чемпіон), Білорусь, Польща*, 
Фінляндія

Група 4: Україна, Азербайджан*, Бельгія, Данія
Група 5: Чехія, Словенія*, Норвегія, Франція
Група 6: Хорватія*, Словаччина, Туреччина, Ві-

рменія
Група 7: Португалія, Румунія*, Казахстан, Гру-

зія
* – господарі міні-турніру

Непереможний чи 
не переможений?

Наступний суперником 
Володимира Кличка ста-
не непереможний поки що 
американець. Про завершен-
ня переговорної епопеї роз-
повів сам Браянт Дженінгс.

Проблеми із організацією 
бою почали виникати після 
того, як промоутерську ком-
панію, яка представляє аме-
риканця, придбав відомий му-
зикант Jay-Z.

Та, вочевидь, команді 
Кличка врешті вдалося домо-
витися із репером. Як і очіку-
валося, поєдинок Володимира 
із Браянтом Дженінгсом відбу-
деться 25 квітня у Нью-Йорку. 
Якщо Кличко-молодший впо-
рається із цим суперником, то 
вже у наступному бою він змо-
же стати абсолютним чемпі-
оном світу, відібравши пояс 
WBC у його нового власника 
Деонтея Вайлдера.

Збірна України з футзалу дізналася усіх 
суперників по відбору на Євро-16

Символічна збірна визначається голосуванням 
читачів сайту UEFA. За його результатами торік 
найкращими стали:

Воротар: Мануель Нойєр (Баварія)
Захисники: Серхіо Рамос (Реал), Дієго Годін (Атлетико Мадрид), 

Філіп Лам (Баварія), Давид Алаба (Баварія)
Півзахисники: Арьєн Роббен (Баварія), Анхель Ді Марія (Реал/

Манчестер Юнайтед), Тоні Кроос (Баварія/Реал).
Нападаючі: Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду 

(Реал), Златан Ібрагімович (ПСЖ).
 

На конференції національної федерації. збірна 
України з хокею з м’ячем відмовилася брати 
участь в чемпіонаті світу, який пройде у 

російському Хабаровську з 1 по 6 лютого.
«України не буде серед учасників ЧС в групі B. Вони без пояс-

нення причин не прислали підтвердження», - заявив президент 
Міжнародної федерації хокею з м’ячем Борис Скринник.

Українці повинні були виступати в групі В з командами Есто-
нії, Угорщини, Латвії, Японії, Нідерландів, Монголії, Німеччини, 
Китаю та Сомалі. Однак на конференції національної федерації 
було прийнято рішення не їхати в Росію.

Гірняки  
гратимуть 

у Львові

донецький 
«Шахтар» підписав 
договір оренди з 

«Ареною Львів» на 2015 
рік. 

Раніше в ЗМІ з’явилась 
інформація, що футбольний 
клуб і керівництво стадіо-
ну не можуть домовитися 
про продовження арени че-
рез підвищення її вартості. 
За словами директора «Аре-
ни Львів» Дениса Ринсько-
го, базова оренда зросла зі 
140 до 200 тисяч гривень за 
матч через відсутність дер-
жавного фінансування та 
збільшення кількості персо-
налу.

Нагадаємо також що 21 
січня стартує продаж квит-
ків на матч «Шахтар» - «Ба-
варія» в межах 1/8 фіна-
лу Ліги Чемпіонів. Сам матч 
відбудеться 17 лютого.
Що ж тут вдієш, 

у Криму 
вже Рассєя

У Криму 
спортсменам 
заборонили 

використовувати 
символіку України

Відтепер у Криму спортс-
менам заборонено викорис-
товувати українську сим-
воліку. Про це стало відомо 
з розпорядження, яке було 
випущено місцевим “мініс-
терством”.

Вся справа в тому, що 
днем раніше шість україн-
ських велосипедистів прої-
халися вулицями Сімферо-
поля у формі з українкою 
символікою, що, мабуть, 
спричинило за собою неа-
декватну реакцію місцевого 
спортивного міністерства.

UEFA підозрює два українських клуби 
у договірному матчі

Тернопільські «Нива» та «ФК Тернопіль» втрапили 
у гучний скандал.

Голова Тернопільської обласної федерації футболу Во-
лодимир Мариновський розповів про те, що UEFA підозрює ці 
дві місцеві команди у проведенні договірного матчу.

«Нещодавно мені, як віце-президенту Федерації футболу 
України, голові Комітету етики та чесної гри, надійшло звернен-
ня офіцера UEFA стосовно матчу «Нива» - «Тернопіль», який від-
бувся 16 листопада.

UEFA підозрює, що поєдинок носив договірний характер. 
Підстава - п’ять дивних ставок в британській букмекерській 
конторі на цей матч, які були зроблені в Тернополі. В результа-
ті найбільший виграш склав 10 тисяч фунтів, а сума інших чоти-
рьох - близько 13 тисяч фунтів. Інцидент дуже неприємний і га-
небний, тому дочекаємося, коли обидві команди вийдуть з від-
пусток, і проведемо ретельне розслідування», - цитує слова Ма-
риновського портал sports.te.ua.

Нагадаємо, що у 17-му турі першої ліги тернопільське дер-
бі завершилося з рахунком 2:2. У ході зустрічі муніципали 
впевнено перемагали з рахунком 2:0, потім пропустили один 
м’яч, після чого отримали чисельну більшість, але на остан-
ніх хвилинах півзахисник «Ниви» Ярослав Сворак зрівняв ра-
хунок.

Українські хокеїсти відмовилися їхати 
на чемпіонат світу в Росію

11 футболістів символічної збірної 2014 р.
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– Пам’ятаю, у моєму дитин-
стві найпотаємніші історії про 
Чорну рукавицю, літаючі пред-
мети та інші моторошні шту-
ки передавались із уст в уста. Це 
було сокровенною традицією ди-
тячих вечірніх балачок, особли-
во, коли залишались самі вдома. 
Зараз телебачення та інтер-
нет продукують таку кількість 
монстрячо-вампірських аніма-
цій, що наші перекази вигляда-
ють, як смішинки. Ця вся муль-
тяшна братва активно потра-
пляє до нашого побуту. Дитя-
чі іграшки, канцелярка, біжуте-
рія – рясно обцяцьковані усміхне-
ними черепами, перевертнями, 
звироднілими ляльками… І ба-
гатьом діткам це подобається. 
Отож, пані Світлано, чому діти 
люблять монстрів?

– Не варто дивитись на світ 
дитини очима дорослого. Те, 
що для  дорослого є звичним, 
у малюків викликає захоплен-
ня і цікавість, а те, що батьків 
лякає, у дитини може викли-
кати інші почутті.  Тому різ-
ні вампірчики та інші потво-
ри, які  для дорослих страшні 
та огидні, можуть зовсім по-
іншому сприйматися у дитя-
чому віці. Граючись з лялькою-
вампіром, дитина може взає-

модіяти зі своїми власними ін-
стинктивними страхами, усві-
домлювати їх і перемагати. Ві-
домо, що малюки, у яких відби-
рали подібні улюблені іграш-
ки і забороняли думати на такі 
теми, незабаром починали бо-
ятися темряви або проявляли 
інші ознаки занепокоєння. Тож 
така любов до монстрів – це 
цілком нормально і батькам не 
варто хвилюватись.

– Може дорослі просто не 
розуміються на  красі?

– Згадаймо свої іграшки, се-
ред них неодмінно були такі, 
які мама весь час поривалася 
викинути – зламані, безногі, 
одноокі… А для нас вони були 
найкрасивіші та улюблені.

– Часто малюкам подоба-
ються іграшки та персонажі, 
які мають відповідників серед 
живої природи: зубаті дино-
заври, волохаті павуки, пістря-
ві змії та жаби. Їм справді не 
страшно?

– Інтерес дитини до реаль-
них тварин обумовлений ево-
люційним механізмом, відпо-
відальним за вивчення і роз-
пізнаванням можливої небез-
пеки. Дитина дійсно не боїть-
ся змій. Але якщо їй заборони-
ти цікавитися подібними ре-

чами, то в майбутньому вона 
може страждати від страху пе-
ред колишнім об’єктом інтере-
су та симпатій. Навпаки, варто 
розповісти дитині про те, що 
її цікавить. Тоді замість пато-
логічних страхів вона отримає 
вміння збирати та аналізувати 
інформацію.

– Отже, питання естетики 
тут ні до чого, маємо зазирну-
ти глибше?

– Батькам важливо зрозу-
міти причину такої цікавос-
ті, а не відразу забороняти, бо 
це що може викликати гірші 
наслідки.  Дитина через ляль-
ки та іграшки пізнає і вивчає 
світ, сприймає себе. Іграшки-
монстри уособлюють в собі 
негативні риси, страх, злість. 
Тому, граючись з ними, діти 
ніби приручають свої страхи, 
легалізують свою злість, при-
ймають власні слабкості та не-
досконалість.

– Коли, все ж, варто непоко-
їтися?

– Потрібно кожну ситуа-
цію розглядати індивідуаль-
но. Можливо, ваша сім’я недав-
но пережила важку втрату чи 
стресову ситуацію і вам зда-
лось, що дитина раптово змі-
нилась – стала мовчазною, не 

цікавиться звичними речами, 
не хоче гратися, спілкуватися. 
Тоді варто поговорити з дити-
ною і з’ясувати, що її турбує, 
що вона переживає. Проявля-
ти занепокоєння варто також 
у тих випадках, коли малюк 
відчуває страх перед монстра-
ми, яких малює. Страх і відра-
за до дивних створінь при ба-
жанні малювати їх або контак-
тувати з такими іграшками го-
ворять про те, що дитина пере-
жила якусь травму або перебу-
ває в депресії, але не може пе-
редати свої відчуття через сло-
ва. Ця ситуація справді вима-
гає уваги, оскільки для здоро-
вої психіки характерне праг-
нення припинити контакт з 
неприємними речами. Не ігно-
руйте – звертайтеся за пора-
дою до психологів.

– Завищені вимоги до дітей, 
стосовно навчання чи вікової 
поведінки, можуть спричини-
ти таку незвичну цікавість?

– Авжеж, коли дитина зали-
шається без підтримки та ро-
зуміння, або ще гірше – якщо 
батьки критикують та за будь-
якої причини кричать на неї, 
то почувається «не такою». 
Тому й хоче гратись з «непра-
вильними» ляльками. Якщо 

батьки забороняють синові чи 
доньці злитись, не погоджу-
ватися та виявляти негатив-
ні емоції, тоді ці емоції дитина 
витісняє і «програє» з лялька-
ми. Негативні почуття мають 
право на існування.

– Отож, як все-таки діяти 
батькам?

– Малюкові не можна забо-
роняти проявляти інтерес до 
вигаданих персонажів. Інтерес 
до чудовиськ і задоволення цьо-
го інтересу є запорукою форму-
вання цілісної та здорової осо-
бистості. Якщо дитина обожнює 
такі іграшки, то дозвольте їй 
розважатись і пізнавати світ та-
ким шляхом Батькам легше за-
боронити таку цікавість, аніж 
запитати себе: “Чому це ціка-
вить мою дитину?”, “Чому біль-
шість діток її віку цікавлять-
ся такими речами?”, ”Чи я адек-
ватно поводжуся зі своєю ди-
тиною?”. Маємо усвідомити, 
що іноді страх живе не в сер-
ці малюка, а в нашому власно-
му. Не треба відбирати у дитини 
іграшки й цим створювати пси-
хологічну травму, а варто пра-
цювати над собою.

Тепер і ми знаємо, що у най-
темнішому кутку тієї містич-
ної лісової хати. Цікавтеся сво-
їми дітьми, поважайте їх, да-
руйте їм свій час та увагу, не 
бійтеся подорожувати із ними 
просторами фантазії. Разом 
долати страхи легше.

Ольга ПОДОЛЯК.

Рукавичка

 

Напишіть. Намалюйте. Підтримайте
Дорогі друзі, надсилайте на адресу редакції з позначкою «Для Рукавички» те-

плі слова підтримки, вірші, малюнки, аплікації для наших захисників. Всі ваші 
листи обов’язково опублікуємо на сторінках газети та передамо військовим.

Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

Листи на фронт: 
повертайтесь живими…

Молитва за Україну
Боже! Молюсь до тебе щохвилини – 
Я – дитина України,
За нашу рідну Батьківщину,
Яку топчуть терористи без зупину.
Благаю, Боже, я Тебе,
Будь ласка, припини це все.

***
Не лише у мене думка така:
Путін! Виведи з України свої війська,
Бо ми – українські діти,
Хочемо мирному дню і сонцю радіти.
Щоб наші батьки не воювали,
А матері сліз не проливали,
Щоб ми – усі українські діти,
Могли в щасті і спокої жити.
Ти колись також дитиною був
І «…Хай завжди буде сонце» - 
Пісню цю чув.
То чому моєї України діти
Сьогодні мусять

 в бомбосховищах сидіти?..

або Чому діти так люблять 
монстрів і що слід знати батькам

У ГОСТІ ДО БАБАЙКА,

Хто з нас у дитинстві не уявляв себе у чорному-
чорному лісі, де стоїть чорна-чорна хата… 
Ходімо! Буде справді цікаво.  

До компанії беремо практикуючого 
 психолога Світлану ЛОМОВЦЕВУ.

Мар’яна ЛІЩЕНЮК, учениця 5 класу Старовишнівецької школи Збаразького району. 

Снігурі
Звідкись гості налетіли 
Стоголосим табуном
І розсипалися в полі 
Над розсипаним зерном.
Заспівали, задзвеніли, 
Мов заграли кобзарі... 
Де взялась весела зграя, 
Жарогруді снігурі.
Ось вони на сніг упали 
І розквітли, як квітки... 
На городах мак рожевий 
Так заквітчує грядки.
Нагло враз табун 

крилатий 
Небезпечне щось зачув, 
Вгору знявсь, 

і дуб гіллястий 
В кущ троянди обернувсь.
Ще хвилина, і, як в казці, 
Враз розсипались квітки, 
І за вітром над снігами 
Полетіли снігурі.

Олександр ОЛЕСЬ.

Зимонька
Зимонько, голубонько 
В білім кожушку, 
Любимо ми бігати 
По твоїм сніжку. 
Всім рум’яниш личенька 
Ти о цій порі 
І ладнаєш ковзанки 
В нашому дворі. 

Леонід ЗАБАШТА.
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Салат з язиком
ПОТРІБНО: 2 телячих язики, 3 варені 

білки, 100 г твердого сиру, білі маринова-
ні гриби, цибуля, оливки.

ПРИГОТУВАННЯ: відварити язики, 
остудити і порізати соломкою. Гриби, біл-
ки та сир теж порізати соломкою. Для пі-
кантності додати чорні оливки без кіс-
точки. Цибулю дрібно нарізати, збризну-
ти оцтом, трішечки поцукрити і лишити 
на 10 хв. маринуватися, після чого кину-
ти на друшляк і промити окропом. Можна 
додати дрібно нарізаної зеленої молодень-
кої цибульки, котру легенько перемішати 
з салатом. Посолити, поперчити, заправи-
ти майонезом і смакувати.

Овочевий салат
ПОТРІБНО: 4 великі морквини, 1 ко-

рінь петрушки середнього розміру, 1 не-
величка селера, 3 яйця, 1 яблуко, 1 банка 
консервованого горошку – 400 г, 6 кваше-
них огірків. Заправка: 2 - 4 ст. л. майонезу, 
2 - 4 ст. л. йогурту або сметани, 2 ч. л. діжон-
ської гірчиці, сіль, цукор, перець - до смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: овочі (моркву, пе-
трушку, селеру) почистити і підварити в 
невеликій кількості води. Або: овочі по-
чистити, нарізати кубиками, скласти ша-
рами (знизу морква) в невеличку патель-
ню, додати 1 ст. л. олії, 2 - 3 ст. л. води, на-
крити кришкою, на невеликому вогні до-
вести до закипання води, дати покипіти 5 
хв., виключити, охолодити, не піднімаючи 
кришку - так збережете вітаміни. Можна 
також приготувати овочі в мультиварці-
скороварці - там є функція пароварка – 10 
хв. - дуже зручно. Яйця відварити, яблуко 
очистити від шкірки, огірки можна також 
почистити від шкірки, якщо вона груба. Всі 
складники нарізати кубиками, викласти в 
миску. Змішати, заправити. Салат смачний, 
досить легкий, але затятим прихильникам 
олів’є бракує в ньому м’яса.
Помаранчевий настрій

ПОТРІБНО: морква по-корейськи - 200 
г, свіжий огірок - 2 шт., куряче філе - 200 г, 
яйця - 3 шт, кукурудза - 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: огірок, яйця та філе 
ріжемо маленькими кубиками. Моркву по-
корейськи можна взяти готову, але краще 
приготувати власноруч – за смаком. Для 
цього дрібно нашаткувати свіжу моркву. 
Посипати червоним і чорним перцем. До-
дати сіль, цукор, олію та вичавлений час-
ник. Усе гарненько перемішати. Додати 
трошки лимонної кислоти та знову пере-
мішати. Поставити моркву в холодильник 

на кілька годин. Змішати всі інгредієнти 
для салату. За бажанням можна додати ма-
йонез.

 Салат «Королева»
ПОТРІБНО: 2 шт. курячого філе, 150 г 

сиру підкопченого (наприклад, «Королів-
ський»), 0,5 невеличкої пекінської капус-
ти, 1 цибуля- порей середнього розміру, зе-
лень кропу, сіль, перець до смаку, майонез. 

ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе відвари-
ти у підсоленій воді, охолодити, порізати 
не надто дрібними кубиками. Сир порізати 
кубиками. Порей розрізати поздовж і ре-
тельно промити, нарізати трішки навско-
си. Капусту нашаткувати. Всі інгредієнти 
з’єднати, додати до смаку сіль і перець, зе-
лень кропу, заправити майонезом. Перемі-
шати.

Салат «Червоне море»

ПОТРІБНО: 2 буряки, 3 яйця, 100 г 
твердого сиру, 100 г крабових паличок, 200 
г майонезу, 1 зубчик часнику, сіль, перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: заздалегідь відвари-
ти буряк (приблизно 350 г), коли він охо-
лоне -  потерти на грубій тертці разом із 
яйцями та сиром. Крабові палочки наріза-
ти дрібно, подрібнити часник. Все перемі-
шати, посолити, поперчити, заправити ма-
йонезом. Перед подачею салат має настоя-
тися мінімум 30 хв.
Святковий з оселедцем

ПОТРІБНО: 6 шт. філе оселедця, ма-
ринованих в оцті, тобто 3 рибинки (хто 
не любить гострого, може взяти звичай-
ні, олійні), 2 картоплини,  1/2 білої цибулі, 
2 - 3 ст. л. майонезу, 3 ст. л. густого йогур-
ту, 1 великий буряк. 1,5 груші (можна замі-
нити яблуком),  50 г журавлини (свіжої або 
замороженої), 1/2 синьої (кримської) ци-
булі, 1 ст. л. оливкової олії, близько 2 ст. л. 
цукру (можна дати і менше - це залежить 
від оцтованості оселедця, наскільки солод-
ка груша та ваш власний смак), також за 
смаком: сіль, мелений перець, трави, 2 ст. 
л. свіжої петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: буряк та картоплю 
зварити окремо до готовності або запекти.  
Охолодити, почистити від шкірки. Для бі-
лого салату: картоплю, білу цибулину, по-
ловинку груші (яблучка) нарізати неве-
ликими кубиками, оселедець - пасочками. 
Скласти в миску, додати майонез, йогурт, 
сіль, перець, спеції за смаком. Вимішати, 
скласти в закриту посудину, поставити в 
холодильник.

 Для червоного салату приготувати 
соус: яблука, нарізані кубиками, журавли-

ну, цукор викласти в каструльку, постійно 
помішуючи, на маленькому вогні довести 
до кипіння. Коли соус вивариться і змен-
шиться вдвічі в об’ємі - відставити. Охоло-
дити. Буряки натерти на грубій тертці, до-
дати соус, синю цибулю, нарізану кубика-
ми, олію, сіль, перець. Вимішати, скласти 
в закриту посудину. Бажано настояти оби-
два салати через ніч або хоча б пару годин. 
Салати викласти на тарілку пасочками, 
чергуючи білий та червоний.

Салат з серцем
ПОТРІБНО: серце теляче чи свиняче - 

700-800 г, 2 великі морквини, нашатковані 
на грубій тертці або брусочками, 2 цибули-
ни, порізані півкільцями, 500 г печериць, 
нарізаних пластинками або грубими шма-
точками, майонез, сіль, перець, за бажан-
ням – каррі, часник – 1-3 зубці - за смаком, 
олія, масло.

ПРИГОТУВАННЯ: серце помити, зва-
рити в спеціях (сіль, перець горошком, 
морква, селера) протягом 2 годин або в 
мультиварці-скороварці годину. Охоло-
дити, нарізати тонкими брусочками. Під-
смажити печериці, посолити, поперчити 
до смаку. Окремо підсмажити цибулю та 
моркву - можна з додаванням масла, посо-
лити. Змішати в мисці м’ясо, печериці, ци-
булю з морквою, перед подаванням дода-
ти подрібнений часник, досолити за сма-
ком, за бажанням додати каррі, мелений 
перець, заправити майонезом. Цей ситний 
салат хороша альтернатива олів’є. До речі, 
для гостроти смаку до майонезу можна до-
дати ложечку гірчиці, а до салату - 1-2 ква-
шених огірки, почищених від шкірки та на-
різаних брусочками.

Салат морквяний 
 ПОТРІБНО: 300 г моркви, 4 зубчики 

часнику, 2 ч. л. цукру, 0,5 пачки майонезу, 
сіль за смаком, очищене насіння соняшни-
ку. Натерти моркву на дрібній тертці. Час-
ник очистити, подрібнити і розтерти з сіл-
лю. Все перемішати, додати цукор, майо-
нез і сіль за смаком. Перед подачею на стіл 
додати насіння і знову добре перемішати 
ложкою зверху вниз, оскільки майонез не 
тримається на сирих овочах і легко осідає 
на дно.

Салат з мізків
ПОТРІБНО: 700 г мізків, 3 зварених на 

круто яйця, 2 солоних огірки, 1 ч. л. солі, 1 
ч. л. оцту, 1 лавровий лист, 2 ст. л. олії, зе-
лень петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: очистити всі мізки 
і опустити в окріп, додавши по 1 ч. л. солі, 
оцту, лаврушку. Варити 30 хв., вийняти і 
дати остигнути. Нарізати скибочками і ви-
класти на блюдо. Яйця дрібно порізати, по-
сипати мізки, посолити і залити олією та 
оцтом, зверху посипати зеленню, прикра-
сити частинками огірка.

Салат «Каприз»
 ПОТРІБНО: 1-2 морквини, грудка ку-

рячого філе, 100 г кукурудзи, 0,5 пучка кро-
пу, 1 зубчик часнику, майонез, сіль, перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: моркву почистити, 
помити і натерти на грубій тертці. Куряче 
філе відварити і нарізати кубиками. Змі-
шати, додати кукурудзу, часник, кріп, по-
солити, поперчити, заправити майонезом. 

Печінковий салат
ПОТРІБНО:  500 г печінки, 2 середніх 

цибулини, 150 г моркви по-корейськи, 5 
квашених огірків, майонез, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: печінку замочити в 
молоці на ніч. Після цього обсушити. По-
рційно порізати, обсмажити на олії або 
маслі. Коли печінка вихолоне, порізати со-
ломкою. Цибулю порізати півкільцями, об-
смажити. (якщо багато олії, то викласти 
цибулю на друшляк, щоб лишня олія сте-
кла). Квашені огірки порізати соломкою. 
Усі інгредієнти змішати. Можна натерти і 
звичайної моркви, замість корейської. Але 
тоді поперчити салат і видушити в нього 
часничку.

Салат з печінки 
і квасолі

ПОТРІБНО: 200 г квасолі, 500 г телячої 
або курячої печінки, 150 г маринованих 
грибів, 150 г цибулі, 200 г моркви, сіль, пе-
рець, майонез, соєвий соус, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: печінку попередньо 
відварити до готовності. Яловича печінка 
вариться десь 30 хв. після закипання, а ку-
ряча – близько 20 хв. Цибулю подрібнити 
на кубики і трохи підсмажити на олії. До-
дати натерту на крупній тертці моркву і 
обсмажити до м’якого стану. Печінку охо-
лодити, нарізати соломкою. Мариновані 
шампіньйони нарізати на шматочки. Змі-
шати варену квасолю, печінку, засмажку 
з цибулі та моркви і гриби. Заправити са-
лат майонезом та соєвим соусом за сма-
ком, після чого додати сіль і перець, якщо 
ще потрібно. 

Французький салат
ПОТРІБНО: 3-4 великих яблука (краще 

кислих, в ідеалі – ранет), 4-5 варених яєць, 
150 г твердого сиру, 1 середня цибулина, 
200 г майонезу, грецькі горіхи. 

ПРИГОТУВАННЯ: для приготування 
цього салату знадобиться велика плоска 
тарілка. Цибулю порізати тонкими кру-
жальцями, яйця теж. Кількість яєць, необ-
хідних для салату, залежить від діаметру 
тарілки. Дно тарілки викладіть кружаль-
цями цибулі, помажте майонезом. Наступ-
ний шар – яйця викласти аналогічно до 
цибулі і теж змастити майонезом. На яйця 
викласти потерті на крупну тертку яблука, 
надати салату форми циліндра або півкулі 
(кому як до вподоби) і змастити яблучний 
шар майонезом. Зверху потерти на дрібній 
тертці сир, який посипати подрібненими 
горіхами. Дати салату настоятися пару го-
дин, а краще взагалі на ніч. При подачі са-
лат треба порізати на порційні шматочки, 
як торт – це прикрасить святковий стіл.

Такі слова можна сказати про домашні салати. Ці лег-
кі страви принесуть не лише кулінарне задоволення, 
а й користь усій родині. Адже салати містять багато 
різних поживних речовин, вітамінів. Отож, «Наш ДЕНЬ» 
підготував для вас, дорогі господиньки, гарні рецеп-
ти цих смачних та оригінальних страв. 

САЛАТИ: смачна їжа – 
гарний настрій… 



№3 (84)/21 січня - 27 січня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬДозвілля 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Лесина, 31

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

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 вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

Українські анекдоти
Росіянин запитує хлопчика на Донбасі:
- Мальчік, ти какой национальності?
- Українець.
- Ти ж на Донбасє, в Новоросії роділся. Какой же 

ти украінєц?
- Дядьку, якщо голуб у стайні народився, він що 

- конем став?
* * *

На лекції із зовнішньої політики РФ:
- Росії не подобається присутність країн - членів 

НАТО біля свого кордону. Хоча, судячи з історії, Росії 
загалом не подобається присутність будь-яких кра-
їн біля свого кордону.

* * * 
- Вчора прокинувся, а тебе немає. Де ти була, ко-

хана?
- А ти де прокинувся, коханий?  

* * *
Єгипетські акули бачили багато чого, але агре-

сивних п’яних росіян зі словами: «Ти смотрі, ето ж 
дєльфіни» бояться дотепер.

* * *
Після тижневого голодування лев визнав, що цар 

звірів - сторож зоопарку.
* * *

Повернувся син зі школи й гукає з порога:
- Мамо, сьогодні директор запитував, чи одна я 

дитина в сім’ї?
- І що ти сказав?
- Що я один.
- А він?
- Слава Богу!

* * *
- Пане лікарю, як вилікувати глисти?
- А що з ними? Захворіли?

* * *
- У яких випадках жінки сідають на дієту?
- Якщо їх залишив чоловік. Якщо їм подобається 

чоловік. Якщо сьогодні понеділок.
* * *

Закордонний журналіст запитує пересічного 
українця: 

- У вас є можливість відкладати гроші?
- Можливість є, грошей немає.

* * *
- Куме, відгадайте загадку: «Мене важко знайти, 

легко втратити і неможливо забути».
- Кохана жінка.
- Та ні, куме, це - зарплата. 

* * *
Завідувач кафедри філософії - своєму колезі:
- Дружини, на жаль, старіють, а студентки тре-

тього курсу - ніколи!
* * *

Чоловік читає повідомлення від дружини: «Піш-
ла, куди послав. Поводжуся, як назвав. І чому я рані-
ше тебе не слухала?»

* * *
Урок у першому класі. Вчителька:
- Осінь, опало листя, трава пригнулась до землі. 

Діти, кому найважче зараз ховатися?
Учні хором:
- Даішникам!

* * *
Полювання - це спорт. Особливо, коли патрони 

закінчилися, а кабан ще живий.

З початку запровадження військового 
збору платники податків Тернополя та Тер-
нопільського району до бюджету сплатили 
19, 5 млн. грн. цього платежу, з них у грудні 
2014 року – 5, 3 млн. гривень. 

Нагадуємо, що Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» від 28.12.2014 
р. № 71-VIII продовжено термін справлян-
ня військового збору до набрання чинності 
рішення Верховної Ради України про завер-
шення реформи Збройних Сил України. 

Об’єктом оподаткування з 1 січня 2015 
року є доходи, визначені статтею 163 По-
даткового кодексу України, зокрема, загаль-

ний місячний (річний) оподатковуваний до-
хід платника податку. 

Платниками податку є фізичні особи — 
резиденти, які отримують доходи як із дже-
рела їх походження в Україні, так і іноземні 
доходи, фізичні особи — нерезиденти, які 
отримують доходи із джерела їх походжен-
ня в Україні, а також податкові агенти. 

Нарахування, утримання та сплата (пе-
рерахування) збору до бюджету здійсню-
ються у порядку, встановленому статтею 
168 Податкового кодексу України, за став-
кою 1,5%. 

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області 

Тернополяни сплатили майже 
20 мільйонів гривень військового збору
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Усе добро, яке існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг вам прихиляємо сьогодні,
Святкуючи ваш ювілей. 
Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
Любові й щастя повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим!
Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Уклін і вдячність вам даруєм знову
На многії і благії літа! 

Вітаємо!
Василя Михайловича Кривка

з Днем ангела!

З любов’ю – чоловік Василь, 
син Павло та донька Галина з сім’ями 
із с. Городище Козівського району. 

З любов’ю та найкращими побажаннями – рідні.

ГОРОСКОП
з 21 до 27 січня
Овен
Стримуйте емоцiї, щоб 

не налякати своїх близьких 
надлишком енергiї. Головне 
– не розповiдати про себе 
зайвого. Вихідні проведіть у 
приємній компанії.

Телець 
Знайдiть спосiб для 

відновлення душевної 
рiвноваги, оскiльки ризи-
куєте втратити удачу через 
необдуманi дiї. Ви будете 
сильнiшими за обставини.

Близнюки 
Нарештi ви зможе-

те радiти тим речам, повз 
якi ранiше проходили. На-
став час сюрпризiв i приєм-
них зустрiчей. Більше уваги 
приділіть здоров’ю.

Рак 
Постарайтеся стри-

мувати емоції та зберег-
ти перемир’я у стосунках 
з близькими та діловими 
партнерами. Завдяки цьому 
зможете досягти успіху.

Лев 
Розкрийте свiй творчий 

потенцiал. Зустрiчi з друзя-
ми займуть на цьому тижнi 
бiльшiсть вiльного часу. Ви з 
легкiстю досягнете того, що 
запланували.

Діва
Бажано, щоб ви швидше 

вгамували бурхливi емоцiї 
й не ображалися через 
дрiбницi. У четвер можливi 
конфлiктнi ситуацiї з 
керiвництвом.

Терези 
Якщо ви самотнi, то у вас 

буде можливiсть змiнити 
ситуацiю. Не сидiть удома, 
вiдвiдуйте культурнi захо-
ди.

Скорпіон 
Більше уваги приділіть 

коханій людині. А якщо ро-
ман тiльки почався, смiливо 
проявляйте iнiцiативу. У 
справах зорі обіцяють успіх.

Стрілець 
На помилках люди 

вчаться, але краще уни-
кати невiрних крокiв. Не 
конфлiктуйте з колегами – 
душевний спокій допоможе 
досягти успіху.

Козеріг 
Будьте обережнi, 

вiдстоюючи свої позицiї. 
Ви можете спровокувати 
напруженiсть у стосунках 
iз близькими. Наприкінці 
тижня очікуйте на приємну 
звістку. 

Водолій 
Оточуючi та обстави-

ни будуть вимогливi до вас. 
Особистi iнтереси доведеть-
ся залишити на другому 
планi. 

Риби 
У четвер женіть вiд себе 

поганий настрiй. Вдасться 
зробити багато справ i отри-
мати приємнi новини.

Вітаємо!
Дорогу дружину і маму, лагідну бабусю

Ольгу Іванівну Кривко 
з ювілеєм!

Вітаємо! 
Ольгу Василівну Гач

 із с. Плотича Козівського району, яка відсвяткувала 
день народження 6 січня, та її чарівну внучку 

Єлизавету Костенко, 
якій сьогодні 5 рочків!

Ісус Христос хай вас береже,
Ангел-хоронитель за руку веде, 
Пречиста Діва свою ласку зсилає,
Ангельський хор многа літа співає:
 з добром, любов’ю, спокоєм і миром…
Хай завжди вам усміхається доля,
Несуть тільки радість майбутні роки,
Хай шастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання й думки.
В цей день вам бажаємо щастя без ліку,
Гарного настрою, довгого віку. 
Хай сили небесні вас бережуть, 
Ангели радість на крилах несуть.

Вітаємо! 
Дениска Садівника

з 6-річчям!
Сьогодні День 

народження у тебе,
І ми тебе вітаєм від душі,
І вірим ми, що прийде

 ангел з неба,
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові:
Любов –  до Бога, друзів 

і батьків,
І вірим ми, що дуже скоро 
Ти матимеш і сотню 

цих ключів.
А другий ключ – від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,

А щастя треба все одно.
А третій ключик – 

він найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – 

від здоров’я,
Його найбільше в серці бережи. 
Виростай здоровим, 

добрим і слухняним,
Щоб завжди пишалися 

твої тато й мама.

Вітаємо!
 Іванну Ярову 

та її зятя Івана Грицюка 
з Плотичі Козівського району

З Днем Ангела!
Від душі бажання милі
Вам віншуєм у цій хвилі,
Хай рікою щастя ллється,
 В хаті гарно все ведеться.
Серце хай не знає болю – 
На довгий вік і світлу долю. 
Хай Ісус, Боже Дитя,
Благословить добром життя:
Щоб збулись всі ваші мрії,
Сподівання та надії,
Щоб здоров’я, як граніт,
Дав вам Бог на сотню літ!

З любов’ю і повагою – 
уся велика родина, дру-
зі, сусіди і вірна подруга 
Іванна Ярема.

З повагою і любов’ю  - тато Андрій, мама Оксана, 
дідусі Володимир і Михайло, бабусі Світлана 
і Богдана. с. Плотича Козівського району. 

Фестиваль різдвяних 
колядок відбувся у 
Чортківському будинку 

культури. Організувала цей захід 
Тернопільсько-Теребовлянська 
єпархія. 

Творчі колективи з усіх сіл району зі-
бралися разом, аби заспівати українські 
колядки та прославити свято народження 
Ісуса Христа. Благословив свято владика 
Павло. Дитячі вірші, виступи церковних 
хорів, колективи священиків з усієї Тер-
нопільщини створили справжню святко-

ву атмосферу на фестивалі. Зал будинку 
культури був переповнений. 

Хор із села Звиняч Чортківського ра-
йону виконував колядки під музичний су-
провід народних музичних інструментів. 
Парох церкви Різдва Пресвятої Богороди-
ці отець Михайло колядував разом зі свої-
ми парафіянами та вінчував:
Вінчую вас, добрі люди, 

що Христос родився, 
Що наш нарід український 

від ярма звільнився.
Не всі в Христа вірили, 

не всі Христа знали,
Не всі наші українці Різдва дочекали.
А ми раді, що діждались, 

за них Бога просим
Нехай наша Україна своє ім’я носить. 
Нехай носить і голосить, 

і нас звеселяє. 
Нехай в кожній вашій хаті 

Христос ся Рождає!
На фото Івана Пшоняка: 

церковний хор із села Звиняч 
Чортківського району. 

Коляда у Чорткові


