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Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

Магнітні бурі у грудні 
Цього місяця магнітні бурі очікують 16, 

21 грудня. Крім того, через можливі збу-
рення магнітного поля Землі, метеозалеж-
ним слід звернути увагу на своє здоров’я та 
самопочуття 24  і 31 грудня. 

У такі дні особливо уважними до сво-
го здоров’я мають бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, схильні до 
підвищеного артеріального тиску. Вар-
то уникати перенавантажень, сварок. Слід 
якомога більше відпочивати й отримувати 
позитивні враження.

мама...»
Невигадана 
історія «Он, моя

3  
стор.

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
3 місяці – 38,09 грн.

6 місяці –  74,48 грн.
на рік – 147,76 грн.

Мешканці райцентру більше тижня ночують у наметах,  
щоб врятувати рідне місто від нестерпного смороду

ЛЮДИ або СВИНІ: 
кому сьогодні у Ланівцях живеться краще

Як я викликала 
ПОЛІЦІЮ «Хай всі війни 

пропадуть  
й щасливо люди 
заживуть»

“Рукавичка” від “Словограю”

АФІША
У Тернопільському драмтеатрі

16 грудня – легенда про ко-
хання «Наречена світанкової 
зорі» А.Касона.

17 грудня – комедія «Медо-
вий місяць на всі сто» Р. Куні.

19 грудня – комедія «Тітка 
Чарлі» Т. Брандон.

20 грудня – музична комедія 
«Летюча миша» за одноймен-
ною опереттою Й.Штрауса.

Початок вистав о 19 год.
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За словами голови Тернопільської об-
ласної ради Віктора Овчарука, перспек-
тивний план – одна з найважливіших скла-
дових адміністративно-територіальної 
реформи, а його схвалення дає змогу 
об’єднаним громадам, відповідно до дію-
чого законодавства, вже з наступного року 
перейти на прямі міжбюджетні відносини з 
Державним бюджетом.

 «Що це означає для громад? Найпер-
ше те, що вони матимуть право самостій-
но, не чекаючи затвердження державно-
го бюджету, формувати та затверджува-
ти місцеві бюджети. Також буде розшире-
но  джерела наповнення місцевих бюдже-
тів, - розповів голова обласної ради. – Ра-
зом з тим, розширяться й повноваження 
місцевих громад. До органів місцевого са-
моврядування відійдуть такі обов’язки, 
як надання пожежної охорони, забезпе-
чення громадської безпеки силами муні-
ципальної варти, організація перевезень 
на території громади, надання житлово-

комунальних послуг, розвиток місцевої 
інфраструктури, залучення інвестицій та 
управління земельними ресурсами. Та-
кож громаді делегують такі обов’язки, як 
утримання та організація роботи будин-
ків культури, бібліотек та спортивних 
майданчиків; надання первинної медич-
ної допомоги; управління школами та са-
дочками; надання соціальної допомоги».

Адміністративно-територіальна ре-
форма дозволить покращити та пришвид-
шити надання послуг.

«Якщо до об’єднання людям доводило-
ся їздити в районний центр, аби вирішити 
адміністративні питання, то тепер надан-
ня послуг відбуватиметься  за місцем про-
живання», - додав Віктор Овчарук. 

 Також він зазначив, що одразу після 
схвалення перспективний план  був на-
дісланий у Кабінет міністрів для розгля-
ду. Документом, який введе в дію цей план 
буде розпорядження Кабінету міністрів 
про затвердження плану. 

Обласна рада схвалила 
перспективний план 
формування 
територій 
громад області

За його словами,  відповідно до 
останніх соціологічних досліджень 
Фонду демократичних ініціатив ім. 
Ілька Кучеріва, 44% населення Укра-
їни вважає, що основним гальмом ре-
форм в Україні є чиновники.

«Цей закон потрібно було при-
йняти давно, оскільки він не лише 
зменшує їхню кількість приблизно 
на 30%, а й руйнує квотно-кумівську 
систему призначень, звільняє чинов-
ників від політичних впливів, чіт-
ко розмежовує адміністративні, па-
тронатні та політичні  посади. А це, у 
свою чергу, істотно ламає стару про-
гнилу державну систему», - зазначив 
Тарас Юрик. 

Разом з тим, згідно прийнятого 

закону, держслужбовці обиратимуть-
ся на конкурсній основі.

«Такий підхід дозволить відібрати 
справжніх професіоналів для роботи 
у державних структурах. Разом з тим, 
завдяки скороченню, держслужбов-
цям буде поступово збільшена зарп-
лата», - додав народний депутат. 

Також Тарас Юрик  відзначив, що 
прийняття законопроекту про Дер-
жавну службу є умовою отримання 
близько 20 мільярдів гривень безпо-
воротної фінансової допомоги від Єв-
ропейського Союзу. 

Нагадаємо, 10 грудня, за прийнят-
тя закону про Державну службу про-
голосував 261 депутат Верховної 
Ради України.

                    Тарас ЮРИК: 
«Прийняття закону 
про Державну службу - 
реальний крок вперед  у 
реформуванні держави»

«Прийняття закону 
про Державну 
службу –  реальний 

крок вперед  у реформуванні 
держави.  Це – вимога 
сьогоднішнього дня», - вважає 
народний  депутат України 
від фракції «Блок Петра 
Порошенка» Тарас Юрик.

У свою чергу прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк обізвав Саакаш-
вілі «гастролером» і також зажа-
дав «забиратися з України». На це 
Саакашвілі відповів, що він такий 
же громадянин, проте, на відміну 
від Яценюка, не грабував Україну. 
Це відбулося в присутності пре-
зидента, який намагався заспоко-
їти усіх, а потім закрив засідання. 

У глави Кабміну почали зда-
вати нерви? В суспільства та-
кож… Очікуваного економічно-
го покращення не відчутно. Ціни 
продовжують рости. Наступно-
го року уряд продовжуватиме 
позичати гроші - майже 218 мі-
льярдів гривень, із них 119,5 мі-
льярда - в іноземних структур.

Згідно із законопроектом 
про бюджет-2016, країна пла-
нує заробити трохи більше 600 
мільярдів гривень, а витратити 
майже 700 мільярдів. На життя 

не вистачатиме 84 мільярди, які 
й дадуть позичальники. 

Мінімальна зарплата почне 
збільшуватися з 1 січня (загалом 
зросте на 12 відсотків) і складе 
у кінці року 1550 гривень. Од-
нак, прибавку, найімовірніше, 
«з’їсть» інфляція, яку теж про-
гнозують на рівні 12 відсотків.

Житиме з фінансовою «ді-
рою» у 2016-у і Пенсійний фонд. 
Дефіцит прогнозують на рівні 
108 мільярдів гривень. 

Розрекламованої боротьби з 
корупцією ніхто не боїться. Свід-
ченням є той факт, що Україна 
посіла 142 місце серед 175 країн 
світу за рівнем корупції. Про це 
повідомила заступник міністра 
фінансів України Оксана Марка-
рова. Не кращі й інші показники. 
Зокрема, за рівнем свободи пре-
си наша держава на 129 місці се-
ред 180 країн. І на 162 сходинці 

серед 178 країн - за рівнем еко-
номічної свободи.

Влада протягом усіх років 
незалежності нав’язувала лю-
дям думку, і продовжує це роби-
ти, що Україна бідна, пропоную-
чи затягнути пояси. Тим часом, 
у рейтингу країн із найвищими 
обсягами нелегального відто-
ку капіталів наша держава посі-
ла доволі високу позицію, збага-
тивши офшори на мільярди до-
ларів. За 10 років - із 2004-го по 
2013-ий - з України нелегально 
вивели 116 мільярдів «зелених». 
У середньому, щороку з України 
через офшори «витікає» 11,676 
мільярда доларів. «Найврожай-
нішим» для корупціонерів вия-
вився 2012 рік, підрахували фа-
хівці. Тоді з України «попливли» 
21,001 мільярда доларів. За по-
казником у Світовому рейтингу 
незаконно вивезеного капіталу 
наша країна посідає 14 сходинку.

Нова, постмайданівська вла-
да, обіцяла повернути з офшо-
рів викрадені у держави і народу 
гроші. Натомість, валюта й далі 
«пливе» з України. А уряд пози-
чає і позичає… 

До речі, про Міжнародний 
валютний фонд, на фінансовій 
голці якого сидить Україна. Як 
стверджує економіст, експерт 
громадянської платформи «Нова 
країна» Олексій Геращенко, МВФ 

- це якісна організація, проте 
вона не переслідує такої мети, 
щоб одна країна стала жити кра-
ще за іншу. Це - прагматичний 
кредитор, консервативна орга-
нізація. І, що цікаво, у прогнозах 
МВФ на 2020 рік, українці жити-
муть у півтора раза гірше за гро-
мадян Албанії та Єгипту. «Якщо 
нас цей варіант не влаштовує, то 
реформи повинні бути набагато 
потужнішими за вимоги МВФ», - 
наголошує експерт. 

Влада, замість обіцяної стіни 
на українсько-російському кор-
доні, зводить стіну між собою 
і власним народом. Українське 
суспільство опустило рейтинг 
прем’єра Яценюка до плінтуса, 
бо не розуміє, де обіцяні резуль-
тати. Проблема і в тому, за слова-
ми економіста, голови експертно-
аналітичної ради Українсько-
го аналітичного центру Бориса 
Кушнірука, що Кабмін не пояснив 
одразу, яку країну ми будуємо. 

Також важко зрозуміти, чому 
прості українці змушені працю-
вати і виживати за копійки, на-
томість, посадовцям, суддям, но-
вим поліцейським, як зазнача-
ють у владі, потрібно платити 
великі гроші, щоб вони не брали 
хабарів. Наприклад, народний 
депутат від «Народного фрон-
ту» Леонід Ємець стверджує, що 
зарплата нових суддів має скла-

дати мінімум 50 тисяч гривень. 
Невже саме в цьому полягає суть 
суддівської та інших реформ?  

А ще українців дивує, чому 
влада розщедрилася на субси-
дії. Ректор Міжнародного інсти-
туту бізнесу Олександр Савчен-
ко у статті для «Дзеркала тиж-
ня» висловив думку, що «уряд 
прем’єр-міністра Арсенія Яце-
нюка зробив субсидії з оплати 
тарифів на ЖКГ інструментом, 
який допомагає збагачувати-
ся українським і російським олі-
гархам». За його словами, у 2015 
році році олігархи з бюджету по-
винні отримати не менше 10 
мільярдів гривень, а в 2016-у - 
вдвічі більше. Тобто, суть урядо-
вої політики, зазначає автор, по-
лягає у тому, щоб тарифи на ЖКГ 
довести до максимального рів-
ня, який нездатні платити біль-
шість українських сімей - з одно-
го боку. А з іншого - максимально 
збільшити число сімей, які пови-
нні отримати субсидії з бюджету 
для цільової оплати компаніям. 
А це, переважно, компанії росій-
ських і українських олігархів, які 
надають компослуги: газ, тепло, 
воду, електроенергію тощо. 

Ось така «куля в лоб». Яце-
нюк, який приходив на Майдан, і 
Яценюк, який прийшов у Кабмін 
- зовсім різні… 

Ольга ЧОРНА.     

Яценюк, який приходив на Майдан,  
і Яценюк, який прийшов у Кабмін - ЗОВСІМ РІЗНІ…
Суспільство ще не оговталося від «балету» в 

парламенті й бійки між «слугами народу», як 
минулого понеділка - чергова халепа. На засіданні 

Нацради реформ за участю перших осіб держави, 
міністрів і голів ОДА трапився безпрецедентний 
випадок. За словами нардепа Сергія Лещенка, 
«політична війна набирає обертів, засідання Нацради 
реформ в адміністрації президента закінчилося 
скандалом». Між головою Одеської ОДА Міхаїлем 
Саакашвілі та міністром МВС Ареном Аваковим 
виникла перепалка. Аваков крикнув Саакашвілі: 
«Забирайся з моєї країни!». І облив опонента водою. 

Перспективний план формування територій громад 
Тернопільської області схвалили депутати на засіданні  
обласної ради, що відбулося 11 грудня. До плану увійшло 26 

громад,  однак це лише третина усіх громад області. Тому у процесі до 
плану будуть включатися новостворені об’єднані громади.
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ЛЮДИ або СВИНІ: 

Щоб врятувати тварин, 
підписали угоду

Тут люди не відчиняють ві-
кна, аби провітрити оселю, і не 
сушать одяг на вулиці. Вже кіль-
ка років життя мешканців Ланів-
ців залежить від напрямку вітру 
та місцевої ферми. Практично за 
десять метрів від людських осель 
у містечку вирощують тисячі сви-
ней.

Зрештою ланівчани, жит-
тя яких стало нестерпним через 
сморід, почали протестувати про-
ти ароматного бізнесу і перекри-
ли довіз кормів на підприємство. 
Після кількаденного пікету по-
годились на компроміс, і ще 23 
травня підписали угоду між ПАП 
«Агропродсервіс», представника-
ми громади Ланівців, міською ра-
дою, райдержадміністрацією, ра-
йонною радою за участю заступ-
ника керівника робочої групи від 
Тернопільської ОДА з врегулю-
вання екологічних питань та за-
безпечення належної діяльнос-
ті підрозділів ПАП «Агропродсер-
віс» у Лановецькому районі Оле-
га Напори. Від громадськості уго-
ду підписали восьмеро осіб.

Сторони домовилися про за-
криття діяльності свинокомплек-
су ПАП «Агропродсервіс», виве-
зення поголів’я свиноматок згід-
но з погодженим графіком до 7 
грудня 2015 року. З метою недо-
пущення загибелі тварин сторо-
ни врегулювали питання безпе-
решкодного забезпечення та під-
везення кормів на свинокомп-
лекс. Громадськість залишила за 
собою право моніторингу зазна-
ченої угоди. 
Обіцянки - обіцянками,  
а бізнес - бізнесом

Як ведеться в Україні, особли-
во перед виборами, головне по-

обіцяти, а виконувати – то вже 
залежить від обставин. Напев-
не, якби власники підприємства 
жили поблизу ферми, то давно 
би впровадили там європейські 
стандарти, але ж мешкають там 
прості люди...

Отож за півроку, розповіда-
ють місцеві жителі, вимоги гро-
мади підприємство не викона-
ло. З травня до грудня ситуація 
практично не змінилася. Щоправ-
да, сморід трохи зменшився, як і 
поголів’я свиней. Однак про за-
криття підприємства люди мо-
жуть лише помріяти. 

- Навесні ми пішли на поступ-
ки і надали керівникам підпри-
ємства півроку часу для виво-
зу тварин, - розповідає представ-
ник громади Ланівців Олег Довга-
люк. – Однак вони не дотримали 
всіх умов угоди. Зокрема, не дали 
нам можливості моніторити ви-
конання угоди, не пускали нас на 
територію підприємства, а також 
не вивезли свиней. Щодо цієї фер-
ми порушено кримінальну спра-
ву, однак розслідування затягу-
ється. Адже підприємство не має 
дозволу на викиди, не має дозво-
лу архітектурно-будівельних ін-
спекцій на будівництво і добудо-
ву приміщень. Віддаль від свино-
ферми до людських осель – близь-
ко 10 метрів, а відповідно до зако-
нодавства вона має становити не 
менше 500 метрів. Громада Ланів-
ців налаштована категорично – є 
Конституція, закони України, ми 
налаштовані серйозно і будемо 
добиватися справедливості. 

Андрій Комаринець із сім’єю 
мешкають за десяток метрів від 
свиноферми. Родина живе тут не 
одне покоління, але останні два 
роки вони згадують із жахом. Че-
рез сморід відчувають страшен-
ний дискомфорт. 

- Смердить і на  подвір’ї, і в 
хаті. Ні вікно відчинити, ні одяг 
посушити, адже все відразу на-
бирає неприємного запаху, на-
віть вентиляцію з кухні ми забра-
ли, адже натягує «аромат» з вули-
ці, - розповідає пан Андрій. – Ота-
ке у нас «казкове» життя, і нікому 
до цього немає діла.  

- Найбільший сморід від шос-
тої до півдев’ятої години, - додає 
дружина, пані Оксана. – А ще все 
залежить від напрямку вітру. Діти 
приїздять з навчання на літні ка-
нікули, то кажуть - від цього запа-
ху починає боліти голова. А в одя-
зі, який попрали й висушили вдо-
ма, у місто вийти соромно. 
«Ланівці – для людей,  
а не свиней»

На акції протесту – і мату-
сі з немовлятами, і 70-річні бабу-
сі. Останні кажуть: прийшли за-
ради дітей та онуків. Адже не хо-
чуть, щоб вони жили у забрудне-
ному місті. Люди розповідають 
про зростання захворювань ди-
хальних шляхів, алергій,  про те, 
що з немовлятами страшно вихо-
дити на вулицю, що влітку взагалі 
нестерпно і хочеться втекти пода-
лі від рідних домівок. За словами 
ланівчан, у лікарнях щоразу біль-
шає хворих, а нещодавно виявили 
онкологію у двох діток. 

Люди стоять, незважаючи 
на вітер і дощ. Чергують і вдень, 
і  вночі. Кажуть, відступати ніку-
ди, адже жити у такому смороді 
більше не хочуть. Також коротко-
терміново перекривали київську 
трасу. Якщо до їх вимог не дослу-
хаються, то рух автомобілів на до-
розі до столиці обіцяють зупини-
ти на тривалий час. 

Натомість керівництво під-
приємства ТОВ «Агро-Ланівці», 
засновником якого є  ПАП «Аг-

ропродсервіс», каже, що протес-
тувальники не погоджуються на 
жодні перемовини і блокують ро-
боту підприємства. 

- Ми не встигли добудувати 
нові приміщення, щоб перевес-
ти свиноматки з поросятами. Як 
тільки це буде зроблено, виконає-
мо умови угоди. А зараз готові йти 
на компроміс з людьми, - каже ди-
ректор ТОВ «Агро-Ланівці» Іван 
Хаблюк. - Ми вже розробили про-
ект угоди, який підписали пред-
ставники громади і влади. (Від 
редакції. Однак, як дізналися жур-
налісти, більшість ланівчан на 
віче не підтримали цей проект). 
Робимо все для  того, щоб забрати 
неприємний запах. Мова йде про 
будівництво і встановлення філь-
трів, постійний моніторинг ста-
ну атмосферного повітря, грун-
тів та підземних вод атестовани-
ми лабораторіями. Ми висадили 8 
тисяч саджанців яблунь та близь-
ко 170 хвойних та листяних де-
рев, щоб створити буферну зону,  
яка поглинатиме залишки запа-
ху. Проводимо систематичне вне-
сення мінеральних та біобакте-
рій. Також у проекті угоди перед-
бачений соцпакет для підтримки 
міста. 

За словами пана Івана, хар-
чів для свиней залишилося дуже 
мало, тож керівництво підприєм-
ства готове сідати за стіл перего-
ворів і спокійно обговорити ситу-
ацію, що склалася. Однак кажуть, 

кому сьогодні у Ланівцях живеться краще
Польова кухня, намет і нічні чергування. 

Жителі Ланівців вже вісім днів 
пікетують місцеву свиноферму. Все 

через жахливий «аромат», яким містяни 
дихають три роки поспіль. На пікети 
збираются не вперше. Навіть перекривали 
київську трасу. Однак вирішити ситуацію не 
вдається. Зараз люди облаштували блокпост 
біля в’їзду на підприємство та не пропускають 
машини з комбікормами для тварин. 

що протестувальники не хочуть 
цього. 

Зараз на фермі 1700 свино-
маток і близько 3 тисяч свиней. 
Працює 60 людей з Ланівців та 
довколишніх сіл. Вони  запевня-
ють, що жодного поганого запаху 
не відчувають. А те, що хворіють 
більше, з цим не пов’язано. 

- Людям потрібна робота і хо-
роша зарплата. Якщо підприєм-
ство закриють, то куди ми поді-
немося? - додає працівниця ТОВ 
«Агро-Ланівці» Надія Смик. 
Влада пропонує  
шукати компроміс

Місцева влада приїхала під-
тримати людей. Кажуть, висту-
пають за те, щоб людям було ком-
фортно жити у рідному місті. 

- Я із самого початку був у ко-
ординаційній раді щодо цого кон-
флікту, - розповідає міський го-
лова Ланівців Роман Казновець-
кий. – Умови угоди, підписаної 23 
травня, не були виконані, тому 
назрів цей конфлікт. Жителі Ла-
нівців сьогодні справедливо від-
стоюють свою позицію. Найваж-
ливіше зараз знайти компроміс 
у цій ситуації, щоб і тварини не 
загинули без їжі, і люди змогли 
жити в належних умовах. Вже від-
булася сесія міської ради, на якій 
ми порушували це питання, на-
правили листи до всіх контролю-
ючих органів з проханням відре-
агувати на нашу проблему, також 
ведемо перемовини з ПАП «Агро-
продсервіс». 

- У цій ситуації потрібно шука-
ти компроміс і порозуміння, - до-
дає голова Лановецької РДА Юлі-
ан Сірант. - Відомо, що вже засіда-
ла обласна комісія з цього питан-
ня і передала документи у проку-
ратуру. Ми будемо діяти згідно з 
чинним законодавством і вести 
перемовини з людьми та керів-
ництвом підприємства, щоб вре-
гулювати конфлікт. 

Цієї ночі у Ланівцях кілька десятків людей знову 
ночуватимуть у наметах, аби їх почули і дали 
можливість дихати чистим повітрям.  Напевне, 

в Україні інакше неможливо нічого добитися. Адже 
у містечку вже кілька років смердить від ферми, 
яка навіть немає всіх необхідних дозволів для своєї 
діяльності. Люди чи свині? Дивне протиставлення. Але 
все ж. Цікаво, кому сьогодні у Ланівцях живеться краще? 

Юля ТОМЧИШИН.
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На думку секретаря Терно-
пільської міської ради, представ-
ника Партії «Солідарність - Блок 
Петра Порошенка» Віктора Шума-
ди, так бути не може, тому за кож-
ним округом міста має бути закрі-
плений депутат міської ради. 

«Наша фракція у міській раді 
прийняла рішення взяти під 
опіку ті округи, котрі межують з 
округами вже діючих депутатів 
від «БПП» і де перемогу не здо-
був жоден кандидат. Ми готові 
взяти на себе відповідальність 
та виражати інтереси людей, 

котрі там проживають. Закли-
каємо депутатів з інших фрак-
цій зробити те ж саме», - зазна-
чив Віктор Володимирович. 

Нагадаємо, жоден канди-
дат до міської ради не прой-
шов на округах №№  4,7,12,13, 
18,19,21,23,25,27,33,35.

Фото  Івана ПШОНЯКА.

Віктор ШУМАДА: 
«За кожним округом 
міста має бути  
закріплений депутат!»

У результаті 
місцевих виборів 
на 12 округах 

Тернополя не пройшов 
жоден кандидат, 
відтак жителі окремих  
вулиць залишились 
без свого представника 
у місцевому 
самоврядуванні.

– Володимире Васильови-
чу, минулого тижня відшумі-
ло свято “Viknar’off best 2015” 
– підсумок діяльності компанії 
за рік і відзначення її десяти-
літнього ювілею. Які вражен-
ня ви, керівник компанії, отри-
мали від спілкування із чис-
ленним колективом дилерів і 
працівників?

– На святі переповнювали від-
чуття вдячності нашому чудово-
му колективу.  Адже можна побу-
дувати багато приміщень, мож-
на купити найсучасніше облад-
нання, але найголовніше: там по-
винні працювати люди, успіх під-
приємства роблять люди. Тож, 
відчуваючи підтримку, розуміння, 
опираючись на енергію і професі-
оналізм наших працівників з усіх 
куточків України, мені довелося 
по обіцяти, що компанія буде роз-
виватися, розширюватися, а про-
дукція «Viknar’off» ставатиме ще 
якіснішою, щоб завоювати звання 
компанії №1 у Європі! 

– Гарна обіцянка, така собі 
святково-ювілейна…

– Відчуваю вашу іронію, але 
хочу запевнити, що підприє-
мець, керівник підприємства, яке 
об’єднує тисячі людей, не може 
собі дозволити давати «порожні» 
обіцянки, адже ризикує втратити 
довіру як клієнтів, так і праців-

ників. Якщо наш дилер, скажімо 
із Закарпаття чи Миколаєва, не 
відчуватиме покращення якості 
продукції, не зможе витримува-
ти конкуренції, не заробляти ме 
того, на що сподівався – він про-
сто перестане співпрацювати з 
нами, і ніякі найгучніші свята чи 
ювілеї тут не допоможуть.  Тож 
втрата керівником довіри може 
привести до втрати самих пра-
цівників, зрештою, зруйнувати 
бізнес. На жаль, не всі державні 
службовці, часто навіть найвищо-
го рівня, не відчувають своєї пря-
мої відповідальності перед гро-
мадою за невиконані програми і 
обіцянки…

– Маєте на увазі нещодав-
ній звіт Уряду у Верховній 
Раді? 

– На своїх зустрічах із терно-
полянами я неодноразово ви-
словлював власну позицію щодо 
того, що доцільно було б деякі 
правила і закони, які ефективно 
діють у бізнесі, перенести у сфе-
ру управління містом, областю 
чи навіть державою. Один із та-
ких законів – реальне, а не фор-
мальне звітування про резуль-
тати діяльності. Якби Прем’єр 
замість того, щоб вчергове роз-
повідати нісенітниці, виступав 
відповідно до процедури, зві-
тував конкретно по пунктах за-

твердженої Програми дій Уря-
ду – ми би побачили, що її ви-
конання зазнало краху. Лише 
як один із прикладів: відповід-
но до задекларованої Програ-
ми дій, Уряд зобов’язався зроби-
ти постійним моніторинг спосо-
бу життя державних службов-
ців. Але хто цей моніторинг про-
водить, де його висновки, хто їх 
бачив? Антикорупційний комі-
тет, до складу якого входить лі-
дер «Народного контролю» Дми-
тро Добродомов, цих висновків 
не отримував. Не створений та-
кож і єдиний електронний ре-
єстр декларацій про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру. Це – лише 
один із фактів, за яким Уряд мав 
би чесно звітувати відповідно до 
процедури перед громадянами і 
Парламентом. 

– Тож «Народний конт-
роль» підтримує відставку ді-
ючого Уряду?

– Ми вважаємо, що керів-
ник Уряду втрачає довіру грома-
дян, саме тому лідер «Народно-
го контролю» Дмитро Добродо-
мов звернувся до депутатів ко-
аліції –  БПП, «Народного фрон-
ту», «Самопомочі» і «Батьківщи-
ни» із пропозицією відправити 
у відставку Яценюка як держав-
ного менеджера, який не впорав-
ся зі своїми завданнями, та сфор-
мувати новий, технократичний 
уряд, тим самим довівши, що 
вміють нести відповідальність.

Розмову записала 
Тамара КАПИЦЯ.

Володимир БЛІХАР: 
«Ні керівник 
підприємства,  
ні керівник Уряду  
не може собі 
дозволити втрачати 
довіру людей!»

Пропонуємо читачам інтерв’ю із директором 
підприємства «Тервікнопласт» (торгова марка 
«Viknar’off»), депутатом Тернопільської міської 

ради від «Народного контролю» Володимиром 
БЛІХАРЕМ:

Цей день є нагадуванням 
суспільству про його обов’язок 
виявляти турботу і милосер-
дя до тих, кого доля торкнулася 
надламаним крилом. Тож з осо-
бливою теплотою хочу відзна-
чити керівників сільських рад, 
які на місцях організували че-
рез людей збір продуктів харчу-
вання для 180 підопічних Поча-
ївського психоневрологічного 
будинку-інтернату на осінньо-
зимовий період 2015-2016 рр.

У кожного нашого мешкан-
ця – непроста доля. Тому щиро 
дякую за підтримку  головам 
сільських рад: Р. Ф. Ієрусалимець 
(Чугалівська сільська рада), 
Н. Я. Залевській (Лосятинська 
сільська рада), В. Л. Дармограю 
(Розтоцька сільська рада), І. Д. 
Іванюку (Сапанівська сільська 
рада), В. Ф. Шиманському (Башу-
ківська сільська рада), В. П. Ти-
вонюку (Млинівецька сільська 
рада), новообраному голові По-

півецької сільської ради Є. Л. 
Шемчук, В. М. Довгопалюку (Ст. 
Олексинецька сільська рада), 
земляку В. В. Городянському 
(Устечківська сільська рада),  
М. М. Яворському (Будківська 
сільська рада), О. Ф. Стецюку 
(Лопушненська сільська рада).

З особливою теплотою і сло-
вами вдячності хочу розказати 
про людину із щирим серцем, 
яка завжди відгукується на чужі 
проблеми, – це Любов Андріївна 

Цицик, керівник благодійного 
фонду «Світ дітей». Цього разу 
пані Люба виручила наших під-
опічних із зимовим взуттям. Ця 
жінка не годує словами чи від-
мовками – просто допомагає, за 
що їй велике спасибі.

Надання гуманітарної допо-
моги інвалідам у наш важкий еко-
номічний час є акцентуванням ве-
ликої людської теплоти простих 
громадян, які, знаючи біду, на неї 
відгукуються, чого не можна ска-
зати про владних мужів, особливо 
про тих, які сидять у високих кабі-
нетах. Тож хочу побажати кожно-
му, хто не жаліє тепла свого серця, 
коштів і доброти, - миру, здоров’я, 
благополуччя в сім’ях, покращен-
ня життя і всіх гараздів. І прошу до 
акції милосердя долучатися усіх 
небайдужих жителів нашого ра-
йону, допомагати, хто чим може,  
людям, обділеним долею.

Нехай не міліє людська доброта
Щороку 3 грудня у світі відзначається 
Міжнародний день інвалідів. 
Його мета - посилення уваги до 
проблем людей з обмеженими 
можливостями, захисту їх гідності, 
прав і благополуччя. 

P.S. А поки матеріал 
готувався до друку, 

до нас надійшла  гуманітарна 
допомога від Кременецького 
Червоного Хреста (керівник Га-
лина Йосипівна Антонюк) та з 
благодійного фонду  «Живи на-
дією» (керівник Алла Микола-
ївна Андрощук). Адміністра-
ція будинку-інтернату пра-
цює з цими інституціями про-
тягом багатьох років і част-
ка їхньої допомоги суттєво по-
кращує умови проживання на-
ших підопічних, за що ми дуже 
вдячні вам, Галино Йосипівно 
та Алло Миколаївно, і вашим 
працівникам. 

З повагою - директор  
Почаївського психоневроло-
гічного будинку-інтернату, 

Заслужений працівник  
соціальної сфери України 

Василь МИСЬКО.

ГРАФІК
особистого прийому громадян 

головою,  першим заступником голови, 
заступником голови Тернопільської 

обласної ради шостого скликання
 

Овчарук
Віктор 
Вікторович

Голова 
Тернопільської 
обласної ради

Друга середа щомісяця
з 10.00 до 13.00 год.

Деревляний
Василь 
Тимофійович

Перший 
заступник голови 
Тернопільської 
обласної ради

Третя середа щомісяця
з 10.00 до 13.00 год.

Крупа
Любомир 
Левкович

Заступник голови 
Тернопільської 
обласної ради

Четверта середа 
щомісяця
з 10.00 до 13.00 год.



Вона була донькою «ворога 
народу», пережила заслання, та, 
незважаючи на це, 40 років сіяла 
у дитячих душах добре і вічне…
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Днями Лії Петрівні виповни-
лося 88 років. Цього дня вони 
вкотре зібралися разом за свят-
ковим столом, аби згадати не-
забутні шкільні роки, поговори-
ти про життя, поділитися радо-
щами і турботами, послухати му-
дрої поради…

Коли я вперше побачила Лію 
Петрівну, не могла повірити, що 
через два роки їй виповниться 
дев’яносто. Усміхнена, підтягну-
та, енергійна – життєві трудно-
щі загартували не лише душу, а 
й тіло. 

Зі сльозами на очах
Найбільшим випробуванням  

свого життя Лія Петрівна вважає 
воєнне лихоліття.

- Дуже важко жилося у воєнні 
роки, - розповідає жінка. – Тоді я 
навчалася у сьомому класі в міс-
течку Котлас Архангельської об-
ласті. Сюди довелося переїха-
ти з рідних Павликівець, що на 
Хмельниччині, де я народила-
ся. У 1937 році розпочалися по-
літичні репресії і мого батька, як 
ворога народу, відправили у цей 
холодний край у заслання. Аби 
якось його підтримати і завжди 
бути поруч, мама забрала мене і 
також переїхала туди. 

Відбували покарання разом 
з батьком. І хоча не пережили 
жаху від свисту куль над голо-
вою, пройшли нелегкі випробу-
вання голодом і холодом.

- Не дивлячись на те, що я 
була ще підлітком, - продовжує 

моя співрозмовниця, - доводи-
лося тяжко працювати в колгос-
пі на збиранні врожаю, восени 
заготовляли з однокласниками 
дрова для школи. У суботу та не-
ділю допомагали дорослим у ла-
зареті доглядати за пораненими 
та хворими. А коли навчалася у 
9 класі, організовували робітни-
чі бригади й працювали на рів-
ні з дорослими по 10 – 12 годин 
на добу. Влітку бригадами ви-
їжджали до лісу, збирали ягоди 
та гриби. У той час була картко-
ва система: на картки видавали 
лише по 200 г хліба та суп з  гри-
бами або капустою, заправлений 
риб’ячим жиром. Люди готові 
були витерпіти всі труднощі, аби 
лише наблизити перемогу.

Той довгожданий день Лія 
Петрівна й досі згадує зі сльоза-
ми на очах:

- Неможливо передати ці по-
чуття. Люди плакали, сміяли-
ся, танцювали. Раділи всі: і ті, 
чиї рідні повернулися, і ті, хто 
втратив найдорожчих. Ці важкі 
роки навчили нас переборюва-
ти будь-які труднощі, досягати 
мети. Сьогодні нас, воєнне поко-
ління, нарекли «дітьми війни». 
Горда цим, бо, розповідаючи вну-
кам про ті роки, можу сказати, 
що гідно все пережила.
Знайшла  
споріднену душу

Після закінчення школи у 
далекій Росії, дівчина поверну-
лася на Україну, до рідних Пав-

ликівець. Понад усе мріяла ста-
ти педагогом, тому вступила 
до Кременецького педучили-
ща, а згодом  здобула й вищу пе-
дагогічну освіту. За направлен-
ням працювала у Коропецькій 
школі-інтернаті. Була настільки 
активною, що через три місяці її 
обрали секретарем комсомоль-
ської організації. Тут, у школі, 
познайомилася зі своїм майбут-
нім чоловіком, який служив у 
Коропецькій військовій части-
ні. Через два місяці вони побра-
лися.

-Я побачила у Леонідові спо-
ріднену душу, людину, яка за-
вжди готова підставити плече у 
важку хвилину, та й темперамен-
тами ми зійшлися, - ділиться со-
кровенним Лія Петрівна. -  Він 
був таким же активним, гарно 
декламував вірші, а ще, як і я, 
дуже любив танцювати.

Коли  чоловік демобілізу-
вався, його направили на робо-
ту до Тернополя. За ним переї-
хала і дружина. Довго сидіти без 
діла не довелося, влаштувала-
ся на педагогічну роботу у ве-
чірній школі. Згодом її запро-
сили викладати російську мову 
у «першу» школу, яка й стала 
для Лії Петрівни другою домів-
кою. Тоді, а це був 1953 рік, то 

був хлопчачий заклад, дівчатка 
навчалися окремо - у «третій» 
школі.
Перша ластівка,  
і найрідніша

Молодій вчительці  у клас-
не керівництво дістався 4-Б клас 
– 45 шибайголів. Вчилася жити   
разом з ними, разом з ними зрос-
тала професійно. Завдяки більш 
досвідченому завучу школи, Та-
марі Іллівні Тищенко, яка за-
вжди допомагала мудрою пора-
дою і підтримкою, безперешкод-
но долала тимчасові труднощі та 
невдачі. 

Через два роки, у зв’язку з ре-
формуванням чоловічої і жіно-
чої шкіл, з частиною класу дове-
лося розпрощатися. Натомість 
Лія Петрівна отримала новач-
ків у платтях. За деякий час усі 
здружилися і стали справжньою 
шкільною родиною. Хоча вже і 
їхні скроні посріблила сивина, 
вони й досі називають вчитель-
ку другою мамою, а вона їх – мої 
дітки, мої соколи.

З великою любов’ю і ніжніс-
тю розповідає педагог про свій 
рідний 10-Б, про кожного зі сво-
їх вихованців: 

- Це була моя перша ластівка, 
перший випускний клас, а тому 

найрідніший – ділиться Лія Пе-
трівна. – Всі учні були дуже ста-
ранними у навчанні та активни-
ми. У нас було найбільше «золо-
тих» медалістів. А ще, вони ста-
ралися не робити збитків, щоб 
часом мене не засмутити. Мину-
ло стільки років, а вони досі дба-
ють про мене. Я пишаюся своїми 
учнями, серед яких чимало відо-
мих і знаних у Тернополі та да-
леко за його межами людей. Це: 
завідувач кафедри Вищого тех-
нічного училища імені Баумана, 
а згодом  Московського авіацій-
ного інституту Роман Мазепа, за-
служений тренер України з бас-
кетболу Микола Дзюбенко, чем-
піон України з футболу Федір Бо-
кач, відомий хірург, доцент Тер-
нопільського медуніверситету 
Юрій Саюк, головний конструк-
тор заводу «Оріон» Володимир 
Брицький, колишній міський го-
лова Тернополя Анатолій Куче-
ренко та багато інших. 
Мої роки –  
моє багатство

Незважаючи на труднощі, 
які довелося і доводиться дола-
ти у житті, Лія Петрівна не втра-
чає оптимізму. Каже: «Мені й не 
віриться, що уже маю стільки 
літ. Але, як мовиться, мої роки 
– моє багатство. Я часто огляда-
юся в минуле й задумуюся над 
тим, чи досягла всього, про що 
мріяла, чи хотіла б щось зміни-
ти у своєму житті?.. І відповідаю 
собі – ні!»

Єдине, про що шкодує Лія 
Петрівна, це те – що поруч не-
має коханого чоловіка Леоніда 
Михайловича, який трагічно за-
гинув у розквіті сил, та молод-
шої доньки, яку забрала важ-
ка хвороба. У ті пекельні роки 
тамувати біль втрат допомага-
ла робота без спочинку, адже 
вона не лише викладала у шко-
лі, а й приймала іспити у вишах, 
займалася активною громад-
ською діяльністю: очолювала 
міськком профспілки вчителів 
та була головою профкому шко-
ли. Сьогодні, незважаючи на по-
важний вік, жінка теж не втом-
люється працювати. Вона є чле-
ном пленуму міської ветеран-
ської організації і бере якнайак-
тивнішу участь у її діяльності. А 
ще, Лія Петрівна щаслива бабу-
ся та прабабуся. Завжди з нетер-
пінням чекає у гості онуків та 
правнуків. Мріє про те, аби вони 
виросли справжніми людьми, і 
щоб на землі запанували мир та 
спокій.

Світлана ВІТРОВА.

Лія ФЕДОРОВА: 
«Мої соколи й досі зі мною»
Наша рідна, добра, 

класна Мама.
Хоч завія землю укрива,
Затишно і тепло нам із Вами,
Де знайти для Вас такі слова,
Щоби душу Вам вони зігріли, 
Щоб добром у серці проросли…

Ці, пронизані ніжністю і любов’ю поетичні 
рядки, адресовані нашій землячці, педагогу 
за покликанням, відміннику народної освіти 

Лії Петрівні Федоровій. Жінці, яка впродовж сорока 
років життя сіяла розумне, добре, вічне у серцях своїх 
вихованців – учнів колишньої Тернопільської «першої» 
школи, сьогодні Української гімназії імені Івана Франка. 
Вони донині пам’ятають улюблену вчительку, вітають зі 
святами, допомагають усім, чим можуть. 



№50 (191)/16 грудня - 22 грудня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Тепер ось дійшли до п’ятого. Хоч вікно там 
високо. Тим не менше, шибку двоє молодиків ви-
садили, вазони поперевертали, землю з них по-
розкидали, а поверх наповнили густим перега-
ром. 

Першим не витримав мій сусід Цезар Володи-
мирович: зателефонував дільничному. На жаль, 
його не було на місці – робота ж в інспекторів не 
«сидяча». Після цього сусід зателефонував тещі 
пияка: аби той прибрав осколки і землю. Вікно ж 
треба засклити – протяги, квіти мерзнуть.

Той же невсипущий сусід тричі телефонував 
до ЖЕКу, щоб прийшов столяр. Там пообіцяли, 
але минали дні, тижні, а столяра все не було. Це-
зар Володимирович попросив мене: зателефо-
нуй ще ти, бо, видно, жеківцям один і той же го-
лос у слухавці надокучив.

Я зателефонувала. Й одразу ж пішла до Гро-
мадського пункту охорони порядку.

Тим паче, що він у сусідньому будинку. 
Тим паче, що напередодні наш пияк із таким 

же другом (перший – офіційний чоловік старшої 
доньки власниці квартири, другий – начебто на-
речений молодшої, тож назвемо їх умовно Зять 
і Напівзять) влаштували чергову гулянку з кри-
ками і гупанням. Власне, це й змусило мене на-
брати номер Зятевої тещі. Попросила: вгамуй-
те, будь ласка, своїх дітей. Адже з часу їх попере-
дньої буйної гулянки не минуло й двох тижнів. 
Вікно досі не засклене…

- Що ви їх достаєте, то ж молодьож! – почула 
у відповідь на своє «будь ласка». – Щойно деся-
та вечора! Не подобається – знайдіть собі тихі-
ше місце!

Виходить, спокій нашому під’їзду не світить?
Виходить, шанувальникам тиші й чистоти 

треба взяти за приклад досвід Тещі? Яка десь із 
4 роки тому, тільки-но видавши заміж старшу, 
на той час неповнолітню доньку (менша взага-
лі була ученицею молодших класів), перебралася 
жити до співмешканця – в протилежний кінець 
Тернополя.

…На жаль, пункт охорони порядку був за-
мкнений. І прийому громадян, як свідчив «Гра-
фік роботи» треба було чекати до завтра. Але ж 
так у мене вся злість на порушників спокою про-
мине!

Я повернулася додому, взяла аркуш паперу і 
написала детальну записку дільничному. Ще раз 
пішла до пункту, вклала конверт у двері. 

Дільничний з’явився через дві години. Перед 
тим, як провести виховну бесіду з Зятем (Напів-
зять постійно в Тещиній квартирі не живе. Влас-
не, Зять, здається, теж уже ні), поліціянт погово-
рив із сусідами. Зателефонував Тещі як власни-

ці квартири. Вона щось кричала у відповідь, мов-
ляв, у цього пияка є його власна мати…

- А ви – власниця квартири! – спокійно відпо-
відав на крики у слухавці дільничний. – Тож саме 
ви відповідальні за все. Тим паче, що зять ваш 
дверей не відчиняє, поговорити я з ним не можу. 
Тому назвіть час, коли вам буде зручно прийти 
до мене на роботу і дати пояснення.

Теща спересердя кілька разів кидала слухав-
ку. Знову телефонувала. Молодий дільничний 
на ці вибрики не реагував. Спокійний голос, чіт-
кі запитання і відповіді, швидка реакція, ледве 
вловима іронія. Інтелігентний молодий чоловік, 
на якихось кілька років старший за злощасного 
Зятя…

А ось і він. Диво дивне, але Теща таки змусила 
його зателефонувати дільничному. І той пішов 
на зустріч із Зятем, котрий, виявляється, весь 
цей час ховався у квартирі. 

На перший раз для нашого антигероя все за-
кінчилося штрафом. Думаю, цього досить. Поки 
що. Тим більше, що ні Зятя, ні Напівзятя, ось уже 
три тижні не тільки не чути, але й не видно. 

Столяр із «Фавориту» Михайло Барна за-
склив вікна, припасував усе – із другого повер-
ху і аж до п’ятого. Так що квіти на підвіконнях у 
під’їзді знову не мерзнуть і протяги не гуляють. 
Спасибі вам, пане Михайле!

Ось така буденна історія. Непримітна, зви-
чайнісінька. Адже пияки – зовсім юні, молоді та 
літні – стали недобрими «візитівками» багатьох 
під’їздів. Позаливавши очі горілкою і пивом, ви-
грюкують дверима, сиплють лайкою, смітять, га-
дять… Особливо боляче дивитися на це і жити 
серед цього в час, коли на Сході України проли-
вають кров їхні ровесники – справжні патріоти. І 
здоров’я там гублять, і життя віддають. 

Тому не прощаймо хуліганських вибриків не-
чисті поруч із собою! Чому ми звикли терпіти з 
останніх сил усе на світі, починаючи від зубного 
болю і закінчуючи образами та хамством?

Сподіваємося, що якось минеться? Не ми-
неться! 

Не віримо в те, що поліція нам допоможе? До-
поможе! Якщо не з першого разу в неї це вийде, 
то з другого, третього – обов’язково. 

Але спершу спробуймо допомогти собі 
самі – не полінуймося звернутися до тих, в чиї 
обов’язки входить відгукнутися на наше звер-
нення. 

Ой, ледь не забула. Нашого дільничного ін-
спектора звуть Василь Ясінчук. Освіта вища. У 
поліції працює п’ять років. 

Дякую вам, пане старший лейтенант!
Тетяна САВКІВ. 

 У статті 1233 Цивільного кодек-
су України (далі – ЦК України) визначе-
не поняття заповіту, а саме, що заповітом 
є особисте розпорядження фізичної осо-
би на випадок своєї смерті. У статті 1234 
ЦК України зазначається, що право на за-
повіт має фізична особа з повною цивіль-
ною дієздатністю. Право на заповіт здій-
снюється особисто. Вчинення заповіту че-
рез представника не допускається.

Стаття 1248 ЦК України визначає осо-
бливості посвідчення заповіту нотаріу-
сом. Зокрема, визначається, що нотаріус 
посвідчує заповіт, який написаний запові-
дачем власноручно або за допомогою за-
гальноприйнятих технічних засобів. Но-
таріус може на прохання особи записати 
заповіт з її слів власноручно або за допо-
могою загальноприйнятих технічних за-
собів. У цьому разі заповіт має бути вго-
лос прочитаний заповідачем і підписаний 

ним. Якщо заповідач через фізичні вади 
не може сам прочитати заповіт, посвідчен-
ня заповіту має відбуватися при свідках.

Крім того, відповідно до вимог статті 
1252 ЦК України, посвідчуються при свід-
ках заповіти у наступних випадках:

1. Заповіт особи, яка перебуває на лі-
куванні у лікарні, госпіталі, іншому стаці-
онарному закладі охорони здоров’я, а та-
кож особи, яка проживає в будинку для 
осіб похилого віку та інвалідів, може бути 
посвідчений головним лікарем, його за-
ступником з медичної частини або чер-
говим лікарем цієї лікарні, госпіталю, ін-
шого стаціонарного закладу охорони 
здоров’я, а також начальником госпіталю, 
директором або головним лікарем будин-
ку для осіб похилого віку та інвалідів;

2. Заповіт особи, яка перебуває під час 
плавання на морському, річковому суд-
ні, що ходить під прапором України, може 

бути посвідчений капітаном цього судна;
3. Заповіт особи, яка перебуває у пошу-

ковій або іншій експедиції, може бути по-
свідчений начальником цієї експедиції;

4. Заповіт військовослужбовця, а в 
пунктах дислокації військових частин, 
з’єднань, установ, військово-навчальних 
закладів, де немає нотаріуса чи органу, що 
вчиняє нотаріальні дії, також заповіт пра-
цівника, члена його сім’ї і члена сім’ї вій-
ськовослужбовця може бути посвідчений 
командиром (начальником) цих частини, 
з’єднання, установи або закладу;

5. Заповіт особи, яка тримається в 
установі виконання покарань, може бути 
посвідчений начальником такої установи;

6. Заповіт особи, яка тримається у 
слідчому ізоляторі, може бути посвідче-
ний начальником слідчого ізолятора;

7. Заповіти осіб, зазначених у частинах 
першій - шостій цієї статті.

У статті 1253 ЦК України визначено, 
що у таких випадках присутність не менш 
як двох свідків при посвідченні заповіту 
є обов’язковою. Крім того, відповідно до 
вимог даної статті, на бажання заповідача 
його заповіт може бути посвідчений при 
свідках. Свідками можуть бути лише осо-
би з повною цивільною дієздатністю.

Свідками не можуть бути:
1) нотаріус або інша посадова, службо-

ва особа, яка посвідчує заповіт; 2) спадкоєм-
ці за заповітом; 3) члени сім’ї та близькі ро-
дичі спадкоємців за заповітом;  4) особи, які 
не можуть прочитати або підписати заповіт.

Свідки, при яких посвідчено заповіт, 
зачитують його вголос та ставлять свої 
підписи на ньому. У текст заповіту зано-
сяться відомості про особу свідків.

Лілія ТЕРЕЩУК, завідувач Пер-
шої Тернопільської державної но-

таріальної контори. 

Особливості посвідчення заповіту при свідках

Як я викликала ПОЛІЦІЮ
До речі, зробила це вперше в житті. Сподіваюся, що й востаннє. 

Єдине, про що шкодую: мала б зробити це набагато раніше, 
три або й чотири роки тому. Коли пияки тільки-но починали 

«освоювати» наш під’їзд, розписавши стіни нецензурщиною 
та вибивши вікно на другому поверсі. 

Розпивання спиртних напо-
їв завершилося трагедією у се-
лищі Велика Березовиця Терно-
пільського району. Під час сварки 
63-річний місцевий житель забив 
до смерті свого 59-річного знайо-
мого.

Правоохоронці з’ясували по-
дії того трагічного дня. Підозрю-
ваного обурило те, що гість почав 
ритися в його речах. Люті додало, 
коли товариш ліг спати на ліж-
ко взутий. Господар помешкан-
ня схопив молоток і обухом почав 
бити гостя по голові.

За підрахунками експертів, 
нападник наніс знайомому від 5 
до 10 ударів. Заспокоївшись, пі-
шов спати, залишивши свою 

жертву стікати кров’ю.
Поліцію про загибель пенсіо-

нера повідомили медики «швид-
кої», яких викликала сестра підо-
зрюваного. Жінка прийшла про-
відати родича й виявила на кухні 
тіло його товариша.

За висновками судово-
медичної експертизи, пенсіонер 
загинув від втрати крові та чис-
ленних ран голови.

Правоохоронці розпочали 
кримінальне провадження за ч. 3 
ст. 136 ККУ (ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, що спри-
чинило тяжкі наслідки). Санкція 
статті передбачає позбавлення 
волі на термін від 2 до 5 років.

Тернополянина засудили до 
двох років за ухилення від мо-
білізації. За інформацією проку-
ратури області, чоловік у липні 
цього року пройшов військово-
лікарську комісію і був визна-
ний придатним до служби в ЗСУ. 
Проте, ухилився від призову за 
мобілізацією.

– Чоловік не з’явився до вій-
ськового комісаріату без поваж-
ної причини та не мав правових 
підстав на відстрочку чи звіль-
нення від призову, – кажуть у 
прокуратурі.

Справу військовозобов’я-
заного розглядав Тернопіль-

ський міськрайонний суд. Чоло-
віка визнали винним у вчиненні 
правопорушення, передбачено-
го ст. 336 КК України (ухилення 
від призову за мобілізацією), та 
засудили до двох років позбав-
лення волі.

Вбив молотком колегу по чарці

Не хотів служити – два роки тюрми

Правоохоронці затримали 
двох чоловіків, які вчинили за-
мах на вбивство та розбійний на-
пад на чортківчанина. Підозрюва-
ними виявилися уродженець За-
порізької області, який вже кілька 
років мешкав на Тернопільщині, 
та його спільник – житель Ориш-
ківців Гусятинського району.

Чоловіки вчинили напад на 
29-річного підприємця із Чортко-
ва. Один із зловмисників був зна-
йомим постраждалого. Іншого на-
падника, який в автомобілі заки-
нув постраждалому на голову пет-
лю з металевого тросу, чоловік не 

знав. Правоохоронці встановили 
особу зловмисника, ним виявився 
житель Гусятинщини. Йому нале-
жала автівка марки «Шкода Окта-
вія», на якій нападники приїхали 
на зустріч з жертвою.

Як встановили правоохоронці, 
після невдалого замаху на вбив-
ство, коли постраждалий вирвав-
ся з металевої петлі, зловмисни-
ки зірвали з нього сумку, в якій 
була велика сума грошей. За по-
передніми даними, нападники по-
цупили майже 2 млн. грн., 30 тис. 
американських доларів і 10 тис. 
євро.

Невдовзі після нападу чоло-
віки зупинилися у селищі Нагі-
рянка Чортківського району в ро-
дичів одного з них. Там поділи-
ли гроші й спалили автомобіль, у 
якому планували вбивство. Нара-
зі підозрювані арештовані.

Поліція розкрила резонансний 
злочин у Чорткові 
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Про життя св. Миколая ми 
маємо багато переказів. Він 
був незвичайною людиною, а 
його життя було повне чудес. 
Народився св. Миколай при-
близно 270 року в побожній 
християнській родині в мало-
азійському місті Патарі в про-
вінції Ликії.

Він був єдиним сином у за-
можних батьків, його вихову-
вали у побожності та христи-
янських чеснотах. Його бать-
ки передчасно померли, а ним 
заопікувався дядько, єпископ 
того міста. Бачачи добрі при-
кмети племінника, дядько піс-
ля належної підготовки, ру-
коположив його в сан свяще-
ника. Св. Миколай в пості та 
молитві ревно працював для 
Святої Церкви. Найголовніше, 
він помагав людям у різних їх 
потребах, дуже часто так, щоб 
вони того не знали. Хоч як він 
не ховався зі своїми добрими 
ділами, але люди про них до-
відувалися. Велику спадщи-
ну, яку Миколай отримав від 
батьків, він роздав бідним і 
потребуючим. На славу Божу 
зложив весь маєток, а Господь 
нагородив його великою си-
лою творити чудеса.

Вперше це виявилося, 
коли він вибрався до Палести-
ни, щоб помолитися в тих міс-
цях, де жив і проповідував Ісус 
Христос. У час подорожі по Се-
редземному морю зірвалася  
велика буря, що загрожувала 
небезпекою для корабля. Св. 
Миколай в своїй щирій молит-
ві звернувся до Бога про поми-
лування і визволення від не-
щастя. Нараз буря затихла й 
небезпека минула. Подорож-
ні, які бачили силу молитви св. 
Миколая, не могли мовчати, 
коли прибули до м. Олексан-
дрії, і слава про нього широко 
рознеслася.

Повернувшись із Святої 
землі, св. Миколай вирішив 
всеціло віддатися молитві і 
постові, а тому вступив до мо-
настиря. Одначе, був там не-
довго. Одного разу у сні йому 
з’явився Христос, який подав 
йому Євангеліє, а Богородиця 
покрила своїм  омофором. При 
цьому почувся голос, який на-
казував Миколаю залиши-
ти монастир та іти між лю-
дей. В цьому часі помирає ар-
хієпископ Ликії. Зібрані єпис-
копи цієї провінції спочатку 
не могли з-поміж себе вибра-
ти архієпископа. Та,  настав-
лені Духом Святим, вони ви-
брали св. Миколая на це ста-
новище. Ставши архієписко-
пом міста Мир і провінції Ли-
кії, св. Миколай був близьким 
до всіх: батьком сиротам, по-
радником засмученим, заступ-
ником покривджених та вели-

ким доброчинцем.
У час переслідування хрис-

тиян імператором Діоклеті-
аном, св. Миколая кинули до 
в’язниці. Але і там він щиро 
проповідував слово Боже  і до-
помагав ув’язненим. Повна 
свобода для християн при-
йшла з проголошенням визна-
ння християнської віри в 313 
р. імператором Костянтином. 
Але спокій в церкві був пору-
шений виникненням різних 
наук, незгідних з Євангель-
ським навчанням, а між ними 
єресі Арія, який навчав про 
різноістотність Сина Божого 
з Отцем. Був скликаний пер-
ший Вселенський Собор в 325 
р., на якому св. Миколай, як ар-
хієпископ, разом з св. Афанасі-
єм обстоювали Євангельську 
науку.

Повернувшись із Вселен-
ського Собору в Нікеї, св. Ми-
колай віддано працював у 
своїй єпархії, наставляючи у 
вірі паству. Коли ж Господь 
покликав великого угодника 
в небесні обителі, то його лю-
бов і милосердя до людей на 
землі ще більше зросли. Одер-
жавши від Бога «нев’янучий 
вінок слави» (1Петр.5,4), свя-
титель Миколай «світу всьо-
му подав дорогоцінне милос-
ті миро  і невичерпне чудес 
море». Його ім’я призивають у 
молитвах не тільки христия-
ни, але й представники інших 
вірувань у скрутних випад-
ках життя. Християнська істо-
рія зберігає численні розпові-
ді про чудесні явлення святи-
теля Миколая  та його благо-
датну поміч. Він і тепер неви-
димо допомагає тим, хто з ві-
рою, безсумнівною надією та 
любов’ю звертаються до ньо-
го в молитвах, і благодатно 
охороняє їх.

Плекаймо пошану до свя-
тителя Миколая і звертаймо-
ся церковним піснеспівом до 
нього: «Величаємо тебе, свя-
тителю отче Миколає, і шану-
ємо святу пам’ять твою, бо ти 
молиш за нас Христа Бога на-
шого» (Величання). 

  о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
  член Національної 
спілки журналістів

 України.

– У нашому параді взяли участь 
більше сотні помічників, – розпо-
вів координатор акції «Миколай 
про тебе не забуде» в Тернополі 
Назар. – Оголошення про акцію ми 
давали у школах, молодіжних ор-
ганізаціях, громадських спільно-
тах, в університетах, у церквах. Та-
ким заходом хотіли показати, що є 
люди, які допомагають та прино-
сять радість дітям, які цього по-
требують. 

Тим часом перед Архикате-
дральним собором розгорнула-
ся благодійна ярмарка. Тут можна 
було придбати шоколадні та ме-
дові пряники, оригінальні екотор-
бинки, карпатські чаї, вироби руч-
ної роботи. 

Акція «Миколай про тебе не 
забуде» відбувається у Тернополі 
вже одинадцятий рік поспіль. Її ор-
ганізатори вигадують різноманіт-
ні способи, аби зібрати кошти на 
придбання необхідних речей для 
діток із малозабезпечених сімей. 

- Щонеділі біля церков Терно-
поля ми продавали пряники, які 
печуть для нас декілька місцевих 
пекарень, - додає Назар. - За 12-
13 грудня волонтери запакували 
близько 5 тисяч пряників на Фа-
бриці святого Миколая, яка діє при 
церкві Святого Йосафата, що на ву-
лиці Лучаківського, 5А. За вируче-
ні кошти ми закупимо для діток 
солодощі, канцтовари, засоби осо-
бистої гігієни. Тернополяни також 
можуть приносити ці речі в храми 

УГКЦ або на Фабрику Святого Ми-
колая.

А ще помічники Чудотворця за-
прошують на Фабрику волонтерів. 
Треба розфасовувати подарунки, 
розвозити і розносити їх по домів-
ках. Охочі можуть зголошуватися 
через спільноту в соціальній ме-
режі «Миколай про тебе не забуде. 
Тернопіль» або за телефоном - 068 
242 09 89. Пакуватимуть подарун-
кові набори до 18 грудня, а після 
обіду їх почнуть розвозити. Зага-
лом, цього року помічники плану-
ють завітати до 1800 дітей. Також 
надішлють подарунки 45 дітям у 
Лисичанськ та інші міста Східної 
України.

Юля ТОМЧИШИН.

Хоростківська ЗОШ I-III сту-
пенів №2, що на Гусятинщи-
ні, заснована у 1972 році і має 
свої традиції та звичаї. Дирек-
тор школи Галина Юріївна Во-
рона (на фото ліворуч) - чудо-
вий керівник, талановита лю-
дина, педагог від Бога. Галина 
Юріївна уміло координує ро-
боту учителів та учнів. Саме за-
вдяки допомозі та підтримці 
директора у школі відбувають-
ся благодійні ярмарки, різні ак-

ції  на підтримку військових.
Зокрема, цього місяця у нашій школі Галина Юрі-

ївна спільно з міським головою Степаном Васильо-
вичем Гладуном і волонтеркою Любомирою Михай-
лівною Іванісік організували ярмарок до Дня Свя-

того Миколая - «Святий отче Миколай, воїнам 
АТО допомагай!». У заході взяли участь школя-
рі, батьки, учителі, дирекція школи.  Хоростків-
чани охоче купували смачну випічку, солодощі, 
адже усі розуміли, що солдати також чекають на 
Святого Миколая.

Подібні благодійні ярмарки відбуваються у 
школі не вперше. Усі виручені кошти спрямовані 
на підтримку наших героїв.

Також ми запрошуємо до школи воїнів АТО - 
хоростківчан. Для них діти виготовляли обереги, 
дарували подарунки, писали листи. Тому що най-
важливіше - це мир і любов до Батьківщини, сво-
го побратима, родини. 

Віта ЖЕЛЕЗНЯК, педагог-організатор 
Хоростківської ЗОШ №2.  

«Величаємо тебе, 
святителю 

отче Миколаю» 
«Чудотворче дивний і преславний, угоднице Божий, 

святителю Миколаю, Тебе, що всьому світові виливаєш 
дорогоцінне й незмірне море чудес, з любов’ю вихваляє-
мо» (акафіст). Таку молитовну похвалу ми висловлює-
мо нашому заступникові і помічникові.

Команда святого Миколая 
готується до свят

«Святий отче Миколай, 
воїнам АТО допомагай!»

Цьогоріч помічники Чудотворця принесуть 
подарунки майже 2 тисячам дітей

У Тернополі вдруге відбувся парад помічників Святого 
Миколая. Урочисто, під спів колядок та гру оркестру, 
тернополяни, які створюють справжню казку для 

дітей із малозабезпечених сімей, готують подарунки 
та розносять їх напередодні 19 грудня, пройшли від 
Театрального майдану до Катедри.
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Рукавичка

Вже 
за кілька 

днів всі україн-
ські діти відзнача-

тимуть одне із найулю-
бленіших свят у році – День Свято-
го Миколая. Свої творчі подарунки 

з цієї нагоди нам підготували учас-
ники літературного гуртка «Сло-

вограй» Голгочанської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, що на Підгаєччині. Цими ві-

ршованими та прозовими рядками 
школярі звертаются до Чудотвор-
ця Миколая, діляться своїми мрія-

ми та побажаннями, а ще просять 
миру та спокою на рідній землі. 

«Хай всі війни пропадуть 
й щасливо люди заживуть»
Школярі з Тернопільщини просять у Миколая 

миру  та  спокою  для  України

Благання 
до Святого Миколая
Вже настав святковий час,
Миколай спішить до нас, 
крізь морозні візерунки,
 несе дітям подарунки.
Всі веселі, як весна,
а Оленочка сумна.
Бо таточко на війні, 
а там кулі злі й сліпі.
Вона Чудотворця благає, 
щоб для таточка із раю
приніс те, що зігріває  
і любов’ю в серці сяє.
Щоб живим він повернувся
і до рідних пригорнувся.
Щоб війни вже не було
Й сонце радості зійшло.
Почуй, Святий, це дівчатко,
Хай повернеться її татко.
Хай всі війни пропадуть 
й щасливо люди заживуть.

Марійка ТРАКАЛО,
учениця 5 класу.

                                                      
Він світиться 
добротою  
Він милосердний, щедрий, добрий, 
Дарунки діткам всім несе,
А хто був дуже неслухняний
Отому різочка буде. 
У зимову тиху пору
Він сходить радісно з небес
І всім на втіху та на щастя
Творить казочку чудес. 
У його прекрасне свято
Співаємо пісень багато 
Хто він, друже, відгадай?
Це звичайно - Миколай!
Ми йому молитви щирі 
Посилаємо у мирі,
А Миколай добротою 
Нам віддячує й любов’ю .

              Соломія ФЕДЧИШИН, 
учениця 7 класу.

                                     
Приходь, 
Святий Миколаю
Святий  Отче  Миколаю,
ти  на  світі  лиш один,
цілий рік тебе благаю, 
не залиш мене ні з чим.
Я слухняною була
І старалась, як могла,
А матусю і бабусю 
Не засмучувала я.
Тож ангели  в кожушках,
Приходіть, як у казках,
З Миколаєм та дарами,
Що просила в молитвах.

                    Марічка СИМКО,
 учениця 3 класу.

Чекаю Миколая
Святий добрий Миколаю,
У віконце тебе виглядаю,
І молюся дуже щиро, 
Щоб сотворив ти чудо-диво.
І приніс мені дарунки,
Ще й матусині цілунки.
А ще ляльку і стрічки,
Мандаринки й книжечки.

Софійка КРУШЕЛЬНИЦЬКА, 
учениця 2 класу.

Дорогий Чудотворцю, скоро наступить радість для всіх ді-
тей, бо ти, Святий Миколаю, зійдеш із небес і принесеш пода-
рунки кожній чемній дитині. І нечемних не обминеш, бо ти до-
брий і милосердний.

Я кожного року чекаю тебе і молюся, щоб подарував мені і 
всій сім’ї здоров’я, радість і щось смачненьке для гарного на-
строю. А сьогодні пишу тобі листа і прошу-благаю: «Змилуй-
ся над нашим краєм. Подаруй Україні мир, спокій та щасливе 
майбутнє. Попроси у Господа, щоб сонце радості зійшло над 
нашим збідованим, але гордим краєм.

А ще сердечно прошу тебе, Чудотворцю, завітай в оселю 
моєї подруги Марічки, бо в неї велике горе, то зігрій її сердень-
ко своєю ласкою та любов’ю. Подаруй цій дівчинці душевний 
спокій та силу духу, бо вже другий місяць вона плаче за бать-
ком, який загинув на війні, яка зараз точиться на сході нашої 
країни. І матусю її зігрій теплом своєї доброти. Адже це так 
тяжко - жити без турботи і піклування батька, боляче і гір-
ко дивитися на його фотографію у чорній рамці і лише у дум-
ках розмовляти з татусем.

Я щодня бігаю до Марічки і стараюся розрадити її словом 
тихим та лагідним. А ти, святий Миколаю, візьми дівчину та 
її матір під свою опіку та поверни їхні думки до того джере-
ла, що наповнює серця силою любові, віри та надії. Адже жит-
тя продовжується і потрібно, крізь темні хмари, бачити про-
мінці сонця та  кожним днем  наближатися до їхнього світ-
ла і тепла.

Почуй мене, Миколаю, і спустися з раю до оселі заплаканої 
та стривоженої Марічки. А мені принеси книжку, з якої черпа-
тиму знання, мудрість та натхнення до гарного навчання в 
школі та до творчої праці. Нехай твоя доброта, святий отче 
Миколаю, і щедрість розіллються радістю  і ласкою над усім 
світом.

Бажаю тобі прекрасного перебування на землі, де діти 
чекають-виглядають своїх подарунків. 

Оленка ТКАЧУК, учениця 7 класу.

Від редакції. Щиро дякуємо керівнику «Словограю» пані Оксані МАКСИМИШИН 
за підготовку цієї чудової сторінки, за щирість дитячих сердець.

Інші твори вихованців студії - у наступній “Рукавичці”.

Прохання 
до Чудотворця
Святий Отче Миколаю,
Молюсь до тебе і благаю,
Принеси для мами й тата
Подаруночків багато,
Щоб жили вони здорові
У злагоді та любові.
А братику і мені 
Нехай ангели твої
Книжки гарні принесуть,
Й під подушку покладуть.

                 Зоряна СПАНЧАК, 
учениця 4 класу.

Вірш про Миколая
Святий Отче Миколаю,
Молюсь до тебе і благаю,
Для маленької сестрички
Неси  теплі рукавички,
А ще стрічки й книжечки,
Щоб читала залюбки.
Про малят - сиріт згадай,
Й до них з дарами  завітай

Соломія ОКУНЬ, 
учениця 3 класу.

Сьогодні 18 грудня. Андрійко грає на комп’ютері, 
а Маринка пише листа до Святого Миколая. Коли ді-
вчина закінчила писати, то запитала братика: “Чому 
ти не пишеш листа Святому Миколаю?” 

- Тому, що я вже великий і знаю, що подарунки 
приносить не Миколай, а батьки. 

- А я вірю у Святого Миколая. І він до мене при-
йде, - сказала дівчинка і вийшла з кімнати. 

- Мабуть, не потрібно було так казати Маринці, - 
подумав Андрійко,- бо он як образилась. Та нехай. А 
я все ж правий. Але спробую написати листа Чудот-
ворцю і попрошу, щоб приніс мені ролики. А у бать-
ків попрошу велосипед і переконаюсь у своїй право-
ті.

Потім хлопчик підійшов до Маринки і показав 
лист. Сестричка зраділа і обійняла Андрійка. Він ки-
нув лист кудись у ящик, поки цього не бачила Ма-

ринка. Посеред ночі хлопчик прокинувся. Він за-
глянув під подушку і побачив там ролики. Андрійко 
здивувався і закинув їх під ліжко. Зранку його роз-
будила щаслива Маринка. Вона хотіла, щоб братик 
побачив свої подарунки. На ліжку лежав велосипед, 
а під ліжком - ролики! Андрійко встромив в один з 
них руку і вийняв свого листа. Хлопчик швидко по-
біг до того ящика, де мав лежати конверт...Там його 
не було! Тоді здивований Андрійко сів на ліжко і по-
чав читати листа з ролика. З одного боку був його 
текст, а з іншого - слова самого Святого Миколая: 
“Це мій подарунок тобі. Сподіваюся, після цього ти 
повіриш у мене?”

Після цього випадку Андрійко кожен рік писав 
листа Святому Миколаю і всіх закликав так робити.

Отже, вірмо у диво і воно завжди буде з нами!
Марійка СТАШКІВ, учениця 7 класу.

Лист 
до святого 
Миколая

І повірив хлопчик у Святого Миколая
У темну нічку
Нічка темна наступає,
зорі сяють, сніг рипить,
і до кожної дитини
добрий Миколай спішить.
Хто молився і був чемним,
щедрі дари принесе,
а бешкетнику Андрійку,
мабуть, різочка буде.
Всі чекають Чудотворця
і лягають скоро спати,
а він тихо, дуже тихо,
відчиняє наші хати.

Софійка ДЯКІВ, 
учениця 3 класу.                     

На фото: учні Хоростківської ЗОШ I-III ступенів №2, що 
на Гусятинщині, провели ярмарок до Дня Святого Миколая 
- «Святий отче Миколай, воїнам АТО допомагай!». Усі виру-
чені кошти спрямують на підтримку наших героїв.
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Командувач армії США у Європі 
розставив крапки над «і»

Надання летального озброєння 
Україні лише призведе до погіршен-
ня ситуації. Про це заявив командувач 
армії США у Європі генерал Бен Ходжес 
в інтерв’ю «Голосу Америки». «Ми дали 
чітко зрозуміти: США хочуть, щоб Укра-
їна могла себе захистити. Якщо політи-
ка США щодо надання Україні «Джаве-
лінів» зміниться, це, ймовірно, призве-
де до збільшення втрат серед українців 
на полі бою, бо росіяни суттєво збіль-
шать свою військову присутність. Ду-
маю, що найкраще - продовжувати на-
вчати українців і надавати їм підтрим-
ку», - зазначив Ходжес. За його словами, 
Росія докладає максимум зусиль, щоб 
ситуація на Сході України зайшла у глу-
хий кут. «Ми не хочемо цього. Цього хоче 
Росія. Росія хоче створити безлад, щоб 
не платити за свої дії, щоб Україні було 
важко вступити до ЄС чи отримати ста-
тус країни-претендента на вступ до Єв-
росоюзу», - наголосив амерканський ге-
нерал.

За рік у світі загинули 
128 журналістів

У 2015 році в 31 країні світу заги-
нули 128 журналістів. Про це йдеться 
у доповіді організації «Press Emblem 
Campaign». Так, упродовж року 11 жур-
налістів загинули в Сирії, в Іраку - 10, 
Мексиці - 10, у Франції, Лівії та Філіппі-
нах - по вісім працівників ЗМІ. У допові-
ді зазначається, що Сирія залишається 
найнебезпечнішою країною для роботи 
журналістів - за останні п’ять років тут 
загинули 86 представників медіа. Також 
цьогоріч у Бразилії, Індії, Південному Су-
дані та Ємені загинули сім журналістів, 
Пакистані і Сомалі - по шість, у Гондура-
сі - п’ятеро. В Україні та Колумбії вбито 
четверо журналістів, у Гватемалі - троє, 
в Афганістані та США - по двоє. Найне-
безпечнішим регіоном для роботи пре-
си залишається Близький Схід, де у 2015 
році загинули 38 журналістів. Наступ-
ні - Латинська Америка - 31, Африка - 18, 
Європа - 13. Варто нагадати, в Україні у 
2014 році загинули дев’ятеро працівни-
ків ЗМІ. 

Росія готується 
до великої війни?

У РФ відбуваються події, які вказу-
ють на можливість початку Росією но-
вої війни. Про це російський журналіст 
Олександр Сотник написав у «Facebook». 
«Щодо кількох подій, які, ніби, не 
пов’язані одна з одною. Просто, малює-
мо графік. Перше: Медведєв читає ури-
вок з «Війни і миру». Саме ту частину, де 
- війна. Нібито у рамках року літератури. 
Друге: Останкіно обносять колючкою. 
Нібито від терористів. Третє: Шойгу ро-
бить заяву про боєготовність 95 відсо-
тків ядерних ракет. Що це? Війна на по-
розі? По кому вдарити зібралися, хлоп-
ці?» - запитує журналіст. 
Щаслива лотерея для безхатька

В американському штаті Колорадо 
60-річний безхатько Майкл Інгфорс 
виграв $500 тисяч у лотерею «Eternal 
splendor». Працівник АЗС, де чоло-
вік придбав доленосний квиток, розпо-

вів, що Інгфорс часто брав участь у розі-
граші. Але  вигравав не більше двох до-
ларів. «Я запитав Інгфорса, чим має на-
мір зайнятися. Він відповів, що хоче ста-
ти на ноги й налагодити контакт зі сво-
єю донькою, яку не бачив уже 20 років», 
- цитує «9news» слова представника міс-
цевого притулку для бездомних Джере-
мі Коваліса. Американець не мав влас-
ного житла протягом шести років. За 
цей час він зміг впоратися з алкоголь-
ною залежністю, втратити бізнес і пере-
жити розлучення. Примітно, що шанси 
Інгфорса на отримання джекпоту дорів-
нювали один до 840 тисяч. А нещодав-
но у США назвали щасливицю, яка зірва-
ла шалений джекпот у лотереї на $310,5 
мільйона. Жінка вирішила залишити ро-
боту і збудувати новий маєток. 

$500 млрд. виділять багаті 
держави - бідним, 

щоб зупинити потепління
У Парижі погодили і схвалили гло-

бальну кліматичну угоду, виконан-
ня якої буде обов’язковим для всіх кра-
їн світу, повідомляє ВВС. Ключові пара-
метри угоди такі: якомога швидше має 
розпочатися скорочення викидів пар-
никових газів, у другій половині 21 сто-
ліття має бути досягнутий паритет між 
викидами та усуненням парникових га-
зів з атмосфери; підвищення глобальної 
температури має лишатися «із запасом 
нижче за два градуси за Цельсієм», при 
цьому сторони будуть докладати зусиль 
для того, щоб наблизитися до показника 
в 1,5 градуса; досягнутий прогрес будуть 
переглядати кожні п’ять років; $100 мі-
льярдів на рік до 2020 року буде виділя-
тися для фінансування кліматичних зу-
силь країн, які розвиваються. 

Бездомним котам у Болоньї 
перепало справжнє багатство

Бродячі італійські коти успадкува-
ли квартиру за 230 тисяч євро в іта-
лійській Болоньї, пише «The Local». 
Квартира має сім кімнат. До неї додаєть-
ся гараж і чудовий сад з пальмами. Все 
це заповіли бродячим котам міста. Воло-
діла житлом Фіорелла Сканнабіссі. Вона 
була відома любов’ю до чотирилапих. 
Жінка за своє життя підібрала чимало 
бездомних кішок і котів. У заповіті, скла-
деному в 1992 році, вона вирішила за-
лишити свої апартаменти в Болоньї міс-
цевим бродячим котам. Але чотирила-
пі не отримають безпосередньо кварти-
ру. Рада міста, відповідно до волі Скан-
набіссі, повинна продати житло й пере-
дати виручені кошти міському притулку 
для тварин. Він дуже потребує фінансу-
вання. Керівники на ці гроші запланува-
ли розширити територію притулку і об-
лаштувати окрему житлову площу для 
кожного кота чи кішки.

«Асад тур»: Московія 
сходить з розуму

У «Роспатент» надійшла заявка 
на реєстрацію товарного знака «Асад 
тур». Туроператор має намір запропо-
нувати своїм клієнтам розважальні ту-
ристичні путівки на лінію фронту в Си-
рії, повідомляє агентство міських но-
вин «Москва» з посиланням на копію за-
яви про реєстрацію. Заявник - компанія 
ТОВ «Мегаполіс» планує вже наступно-
го року організовувати тури з Москви в 
Сирію - на війну. Це будуть індивідуальні 
подорожі, тривалістю чотири-п’ять днів, 
розраховані на групи від трьох до п’яти 
осіб. Компанія вже скерувала запити у 
посольство Сирії та профільні відомства 
й веде переговори з готелями і тран-
спортними компаніями воюючої країни. 
Серед московитів-туристів є бажаючі 
побачити війну на власні очі. Кому - біда, 
кому - розвага. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Ще одна «реформа»: 

платитимемо за газ по-новому

Із квітня 2016 року українці бу-
дуть платити за газ за двома догово-
рами: щомісячні фіксовані суми «за 
доступ до потужності» - розподільчій 
компанії (облгазу), а також за вартість 
відібраного обсягу палива - компанії-
постачальнику, передає «Інтерфакс-
Україна». Учасник робочої групи з роз-
робки нормативної бази у газовій сфе-
рі Мирослав Боднар пояснив: «За пропо-
зицією голови «Нафтогазу» Андрія Кобо-
лєва прийняли концепцію, згідно з якою 
споживачі будуть оплачувати послуги 
розподільчих компаній рівним графіком 
весь рік. Абонплата за доступ до розпо-
дільної труби складе від 17 до 29 гри-
вень на місяць. Це залежатиме від того, 
який у вас лічильник і прилади: якщо 
тільки плита - 17 гривень, якщо котел - 
29. Недолік у наступному: «газ не спожи-
ваю, але платити потрібно». Але й систе-
му підтримувати у готовності необхід-
но постійно». За словами Боднара, роз-
міри плати за доступ до потужності роз-
раховані таким чином, щоб кожен облгаз 
отримував таку ж суму, яку отримує і за 
старої системи. Водночас, зазначив по-
садовець, нова система відповідає євро-
пейському досвіду і побудована за мо-
деллю, що працює в Австрії. 

15 мільйонів
 українців отримують субсидії

За даними прем’єр-міністра, 15 
мільйонів громадян отримують допо-
могу від держави. Про це повідомляє 
департамент інформації та комунікацій 
з громадськістю секретаріату Кабміну. 
За словами Арсенія Яценюка, п’ять міль-
йонів українських сімей отримують пря-
му допомогу від держави «на те, щоб за-
платити за ринкові та зважені тарифи». 
Це, за його підрахунками - 15 мільйонів 
людей.
Перед анексією Криму поплічник 
Путіна залякав українську владу 

Тарас Березовець, політтех-
нолог і директор компанії «Berta 
Communications», розповів у прямому 
ефірі «Шустер LIVE» про таємні роз-
мови Олександра Турчинова і спікера 
ради Федерацій Росії Сергія Наришкі-
на у 2014 році, перед анексією Криму. 
Зокрема, він повідомив: «На початку бе-
резня Наришкін телефонував Турчино-
ву і сказав буквально наступне: «Саша, 
якщо ви будете щось робити в Криму 
протягом двох днів, ми висадимо пові-
тряний десант у владному трикутни-
ку - Адміністрація Президента, Верховна 
Рада, Кабінет міністрів».

На окупованому Донбасі - 
катування і рабство

За даними Моніторингової місії 
ООН, на територіях, які перебувають 
під контролем терористичних «ДНР» 
і «ЛНР», фіксують серйозні порушення 
прав людини, зокрема, вбивства, ка-
тування та обмеження свобод. Про це 
йдеться у 12-ій доповіді Моніторингової 
місії ООН з прав людини в Україні. «Про-
довжуються серйозні порушення прав 
людини щодо населення, яке проживає 
на територіях, контрольованих самопро-
голошеними «ДНР» і «ЛНР», включаю-

чи вбивства, катування, жорстоке пово-
дження, незаконне тримання під вартою 
та примусову працю, обмежену свободу 
пересування, зібрань і вираження погля-
дів», - йдеться у документі. Представни-
ки ООН також відзначили посилення па-
ралельних «владних структур» терорис-
тів, зокрема так звані «поліцію, прокура-
туру і суди», що є порушенням Конститу-
ції України та Мінських домовленостей.

Путівки до Туреччини 
подешевшають

Ціни на тури в Туреччину почнуть 
знижуватися у квітні-травні 2016 року, 
повідомляє «Газета по-українськи». На 
Новий рік Туреччина українців цікавить 
мало, тому чартерну програму на зиму 
туроператори не замовляли. А на літній 
сезон прогнозують істотно нижчі ціни, 
ніж були у цьому році. У минулому сезоні 
відпочити в Туреччині можна було міні-
мум за 400 доларів на двох, констатують 
туроператори, але наскільки зменшить-
ся ціна на наступний рік, прогнозувати 
не беруться. Подорож до Туреччини ви-
гідна українцям, бо не треба оформляти 
додаткові документи для авіаперельо-
ту. А тим, хто подорожує автобусом, слід 
оплатити лише болгарську візу.

Нелегальної зброї - тьма 
В Україні налічується понад чо-

тири мільйони одиниць нелегальної 
зброї - без урахування гранат, вибухів-
ки та боєприпасів. Такі дані наводять в 
Українській асоціації власників зброї, ін-
формує ТСН. Щоденні повідомлення про 
вибухи гранат, збройні напади і числен-
ні схрони у мирних містах вказують на 
величезну прогалину з боку держави у 
цьому питанні. Правоохоронці констату-
ють: кількість злочинів, пов’язаних із не-
законним обігом зброї, лише за рік зрос-
ла вдвічі. Кажуть: винна війна на Сході. 
Про відлуння війни у мирних містах го-
ворять і в асоціації власників зброї: потік 
нелегального арсеналу із зони АТО є, але 
він не створив, а поглибив давню про-
блему. Нелегальну зброю обраховували 
мільйонами і п’ять, і сім років тому. Ви-
ходом із ситуації бачать легалізацію про-
дажу зброї. Тоді лише за одним патро-
ном можна було б визначити всі дані про 
власника. Але відповідний законопроект 
більше року не виносять на розгляд Вер-
ховної Ради. Експерти підозрюють: зава-
жає цьому група лобістів у владі, яка має 
зиск із нелегального ринку обігу зброї.

Ціни: все вище і вище
Вартість продуктів харчування в 

Україні за останні п’ять років зросла 
на 71,3 відсотка, інформує сайт Держ-
служби статистики. Ціни на алкоголь 
і тютюнові вироби з грудня 2010 року 
зросли більше, ніж удвічі. Компослуги 
подорожчали у три рази, ціни на проїзд 
у громадському транспорті - більше, ніж 
утричі. У відомстві зазначають: з грудня 
2010 року до листопада 2015-го інфляція 
в Україні склала 86,4 відсотка.

Із Межигір’я викрали елітний 
алкоголь Януковича 
й продали у Лондон

Дві колекційні пляшки елітно-
го алкоголю екс-президента Віктора 
Януковича викрали з Межигир’я і про-
дали російському бізнесмену Євгенію 
Чичваркіну. Про це він написав у «Фей-
сбук». «На вкрадені у народу України гро-
ші головному українському шахраєві був 
зроблений подарунок, який потім був 
вкрадений з музею корупції через корум-
повану охорону і проданий в обхід бю-
джету України нам. Ціна однієї пляшки 
напою купажу 1898 року - 162281 грив-
ня. «Мутон Ротшильд» 1945 року випус-
ку - 572854 гривні», - повідомив Чичвар-
кін. «Громадському.TV» вдалося дізнати-
ся, що пляшки були куплені в Одесі через 
корумпованих чиновників.

Україна Світ



Мирослава не розуміла, чому 
саме одна із її сьогоднішніх пацієн-
ток схвилювала її найбільше і весь 
день не виходить з голови? Багато 
жінок звертається до неї за допо-
могою, але ця, з її весняним іменем 
Марта, іще ж зовсім юна… І взага-
лі, Мирослава не розуміла, як мо-
гла дівчина так затягнути хворо-
бу, адже зізналася, що ущільнення 
у грудях відчула більше двох міся-
ців тому, а прийшла тільки тепер, 
коли відчула біль і ослаблення в 
усьому тілі.

День нині справді був важкий, 
але Мирослава жодного разу не по-
шкодувала, що стала лікарем. Ма-
буть, остаточне рішення прийшло 
до неї тоді, коли від важкої жіночої 
недуги померла її мати. «Буду до-
помагати  таким, як мама», - затя-
лася, коли батько наполягав, щоб 
обрала професію учителя.

Швидше б під душ. Зняти вто-
му, освіжитися, подумала.

Теплі бризки приємно ніжили 
тіло. Враз під пальцями Мирослава 

нащупала гульку в грудях. Остовпі-
ла. Заніміла. Злякалася. Перевіря-
ла себе знову і знову.

Ні, помилки не було. Господи, 
звідки, коли прийшла до неї біда? 
Вона ж періодично самообстежу-
валася і все було добре. Як же так? 
Іншим радила берегти здоров’я, 
а сама, виходить, не зуміла. Сльо-
зи заливали Мирославине облич-
чя. «Що з тобою, мамочко? – пере-
ляканими оченятами дивився  на 
неї синочок Андрійко. І собі почав 
плакати.

«Не плач, синку, скоро татко 
з роботи прийде. Злякаємо його, 
коли плакати будемо» - Миросла-
ва гладила кучеряву голівку сина, 
відвертала вологі очі…

В онкодиспансері Мирослава 
побачила Марту. Дівчину вже про-
оперували. З кожним днем їй ста-
вало краще і вона готувалася до 
виписки.

«Усе буде добре. Заміж вийде-
те, діток народите, - заспокою-
вав Марту лікар. А Мирослава піс-
ля хіміотерапії чахла, як квітка без 
води. Боялася глянути на себе у 
дзеркало: де подівся її рум’янець, її 
пишне волосся? 

У нестерпних муках минали 
дні, місяці. Надворі гудів холод-
ний грудень,   коли Мирослава по-
кликала до себе чоловіка Мак-
сима. «Бережи сина, Максимку. 
Пам’ятай, я дуже любила вас обох» 
- були її останні слова.

Світ для Максима зів’яв, змілів 
і ніби зупинився, коли зостався з 
Андрійком один.  А скільки було у 
них планів з дружиною! Обіцяли 
Андрійкові море показати. Максим 
розумів – тепер це буде неможли-
во. Хай колись, згодом… Але він 
мусить жити заради сина. Максим 
усіляко догоджав Андрійкові. На-
вчився готувати за рецептами Ми-
рослави.

Одного травневого дня чоло-
вік вирішив поїхати з сином до 
Тернополя. Атракціони відвіда-
ти, на катері покататися. Бо на 
море поїхати поки-що ніяк не ви-
ходить. Андрійко весело сміявся, 
коли вони піднімалися на чорто-
вому колесі. «Татку, глянь, як бли-
зенько сонечко! І хмаринки ніби 
над твоєю головою!» - дивувався. 
«Насправді це тільки так здаєть-
ся, синку. І хмари і сонце дуже да-
леко, - мовив Максим. «Як мама?» 

- спитав Андрійко, вкотре влучив-
ши гострою стрілою в  Максимо-
ве серце.

Хлопчикові сподобалось на 
атракціонах. У їх селищі таких не 
було. Як добре, що  вони приїхали 
до Тернополя, подумав Максим. Те-
пер він часто буде привозити сюди 
сина. Вони підійшли до берега ста-
ву, де вже підходив катер.

Андрійко хотів ще і ще катати-
ся по «морю», так він називав став. 
Весело ловив у долоні водяні бриз-
ки. Максим підтримував тендітне 
тільце сина, як  раптом Андрійко 
вирвався з його рук уперед, де си-
діли  молоді дівчата. «Татку, глянь, 
он наша мама! – смикнув за плат-
тя одну з дівчат. Максим закляк у 
здивуванні. Дівчина і справді була 
дуже схожою на його покійну дру-
жину. Така ж висока, худорлява, з 
великими голубими очима і світ-
лими кучерями…

«Ти злетіла з неба? Так, мамоч-
ко? – Андрійко простягнув до не-
знайомки руки. Дівчина, зашарів-
шись, притиснула його до грудей. 
«Я так скучив за тобою, мамочко!» 
- шепотів хлопчина.

Усі троє вони гуляли парком, 
їли морозиво. Андрійко ніяк не ро-
зумів, чому татко, як колись при 
зустрічі не поцілував маму. Чому 
кличе іншим іменем – Марта. Коли 
настав час їхати додому, не хотів 
відпускати дівчину. Плакав, тягнув 
за руку: їдь з нами, мамо. І Марта 
була змушена пообіцяти, що через 
тиждень буде чекати їх біля ста-
ву. «Ви вже вибачте дитині. Прошу 
вас. Справді, дивна ваша схожість з 
його покійною матір’ю. Утім, якщо 
зможете – чекайте на нас, - мовив 
Максим на прощання.

Майже щотижня Максим во-
зив сина до Тернополя. Там чека-
ла їх Марта. Дівчина була родом з 
їх району, але жила у тітки в Терно-
полі, де навчалася у виші.

З настанням холодів Максим 
рідше привозив сина на атракціо-
ни. Та Андрійко просився до Мар-
ти, а дівчина ловила себе на дум-
ці, що також чекає їх. Усім серцем 
вона полюбила хлопчика, який на-
зивав її мамою. Щось тягнуло і до 
Максима, про якого знала лишень 
те, що поховав молоду дружину.

«Навіщо воно тобі? Чужа ди-
тина – не своя», - відраджувала її 
подруга Ірина, коли Марта поді-

лилася своїми сумнівами. Може, й 
права подруга, але Марта не хоті-
ла і не могла залишити Андрійка, 
який світився щастям, коли вони 
зустрічалися. А Максим? Він уваж-
ний до неї, ввічливий і такий врод-
ливий! Вчора він зателефонував і 
сповістив, що, незважаючи на хо-
рошу погоду, не зможуть приїха-
ти завтра до Тернополя, мовляв, в 
Андрійка день народження і вони 
відзначатимуть його удома.

Марта довго не могла заснути. 
Думки роїлись у голові: може, пої-
хати до Андрійка і привітати його? 
Але ж її ніхто не запрошував. Не за-
хотів чи не наважився Максим це 
зробити. Але ж Андрійко мабуть, 
чекає на неї…

Вранці поїхала на ринок, наку-
пила іграшок, фруктів, і для іме-
нинника його улюблений «Київ-
ський» торт, чотири свічечки і по-
спішила на автобус.

Їх будинок знайшла швид-
ко. На подвір’ї біля  огорожі рясно 
цвіли жоржини. Червоні, рожеві з 
білими краплинками, фіолетово-
сині – Марта таких і не бачила. Об-
вела очима обійстя: скрізь було 
видно умілу руку господаря. Сер-
це шалено стукотіло. Кілька хви-
лин вона простояла на сходах, не 
насмілюючись натиснути кноп-
ку дзвінка. Вітер бавився дівочи-
ми кучерями, підганяв у спину: 
заходь! Вмить відчинилися две-
рі. Андрійко кинувся її обнімати. 
«Татку, мама приїхала!» - радісно 
закричав. Марта вручила йому па-
кет з подарунками, поклала торт 
на святковий стіл.

Її погляд упав на фото у рамці 
з чорною стрічкою, з якого диви-
лася Мирослава – її лікар, її мудра 
і добра порадниця. Жаль вколов 
дівоче серце, але розуміла: нині 
свято в Андрійка і сумувати їм не 
можна! Життя усе-таки продовжу-
ється. І Андрійко з Максимом такі 
милі і рідні їй…

… Більше двадцяти літ мину-
ло з тих пір, як Андрій вибрав собі 
маму Марту, котра не  лише стала  
рідною, а й прищепила йому лю-
бов до життя, до музики, навчила 
грати на акордеоні. Нині він успіш-
ний підприємець, має чудову дру-
жину з якою чекають первістка.

Подружжя проживає окремо, 
однак Андрій знає: у домі, де на-
родився, його завжди чекає бать-
ко, турботлива мама Марта, і улю-
блена сестричка Мирося, учитель-
ка музики, як і її мати… Коли в ро-
дині повага і любов, а роки прожи-
ті розумно, чесно і сердечно, наро-
джуються і буйно квітнуть в душі 
веселкові акорди. Радісні і жадані, 
як тепла мамина усмішка…

Марія МАЛІЦЬКА. 

Вона бачила його щодня. Він 
стояв біля мольберта і творив 
на полотні свої картини. Їй ціка-
во було дізнатися, що він малює, 
але вона ніяк не наважувалася пі-
дійти. Сам художник здавався їй 
чомусь дивним: щось малює на 
самоті і, здавалося, не помічає ні-
кого, хто проходить мимо.

Чоловіка можна було побачи-
ти на одному місці кожної пори 
року. Навіть, коли була негода 
і сіяв дощ, чи стелився навкру-
ги білим килимом сніг, він роз-
ставляв тоді намет і продовжував 
свою роботу. Його пензель безпе-
рервно ковзав по білому полотні 
і вимальовував то широке голу-
бе плесо ставу, то білокору беріз-
ку, що весняної пори розпустила 
свої перші листочки, то воркітли-
ву пару горлиць, що закохано ди-
вилися одне одному в очі, то за-
дерикуватих горобців, що чуби-
лися між собою на розлогій гілці 
клена… Легким помахом пензля 
художник переносив усе побаче-
не на полотно і воно несподівано 
оживало незвичайними кольора-
ми і зачаровувало кожного. 

Одного дня вона наважилася 
підійти до нього.

– Стань, ось тут! – мовив не-
сподівано до неї художник, ніби 
до давньої знайомої.

– Але в мене нема вільного 
часу, щоб тобі позувати, – сказала 
вона, ніяковіючи. – Я спішу на ро-
боту. В мене дуже суворий керів-
ник. Він карає за спізнення.

– А я не буду тебе довго за-
тримувати, – переконуючи її, мо-
вив художник. – Хвилина-дві і ти 
– вільна. На полотні я лише наки-
ну твої обриси.

Вона ще якусь мить вагала-
ся, але згодом покірно стала на 
те місце, на яке вказав їй худож-
ник і терпляче спостерігала, як 
він швидко і вправно щось ви-
мальовував олівцем. Її непокоїв 
уважний і вивчаючий погляд його 
темно-карих очей, що перебігав 
то по ній, то миттєво перескаку-
вав на полотно, а потім знову, мов 
блискавка, пронизував її наскрізь.

– Все! – задоволено мовив ху-
дожник, і вона побачила, як по 
його строгому обличчі сонячним 
променем пробігла лагідна по-
смішка, від якої у її грудях схви-
льовано забилося серце. – Можеш 
йти, – мовив він приязно. – Я, зда-
ється, тебе довго не затримав…

Весь день і наступних два 
тижні вона думала про худож-
ника, але ніяк не наважувала-
ся підійти до нього знову. На-
віть, на роботу спішила лякли-
во в обхід, побоюючись зустріти-
ся з ним десь по дорозі. Правда, 
чим довше вона його не бачила, 
тим сильніше їй хотілося з ним 
бути. Вона навіть придумувала 
уявні бесіди, коли його зустріне. 
І,  зрештою, наважилася підійти 
до нього.

Художник, здавалося, її чекав. 
Посміхаючись, глянув на неї сво-
їми добрими очима і зраділо ви-
гукнув:

– Ось, ти, нарешті! Ти не уяв-
ляєш, як я хотів тебе побачити. 
Чому ти так довго не приходила?

– Але ж я сьогодні прийшла… 
– мовила вона і зніяковіло опус-
тила голову.

– А я чекав весь цей час і ду-
мав про тебе. Навіть, робота не 
бралася. Ось, глянь, що я намалю-
вав…

Коли художник скинув з кар-
тини білосніжну накидку, то вона 
завмерла від здивування. Митець 
зобразив її у вигляді ангела, який 
летів високо в небі і поглядав на 
землю, де зеленіли трави і пишно 
цвіли різнокольорові квіти. Вітер 
розвівав темно-русяве волосся, а 
прозорі крила за спиною виблис-
кували срібною барвою у сяйві 
сонця… 

– Але ж це не я. Це ж – ангел! – 
мовила вона соромливо.

– Ні, це ти. Такою я тебе поба-
чив серед безмежного неба, – за-
кохано сказав художник. – Будь 
моїм ангелом-охоронцем!

Художник поцілував її, а вона 
несподівано розплакалася, бо ще 
ніколи не почувала себе такою 
щасливою… 

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.

Струни серця

Гра «ЖИТТЯ»
А знаєш чого я боюся 

найбільше?
Не зради, що в морі 

затопить вітрила,
Не бідності, інколи гроші 

ще гірше
Металом холодним 

пов’язують крила.

Я дуже боюся втрачати 
свободу,

Вона по житті нас веде, 
мов маяк.

Боюсь скаламутити 
душу і воду,

Бо що тоді питимуть 
люди і як?

Боюся іти в нікуди і нізвідки,
Стояти боюся, отак без мети.
Чекати когось/та чогось/

або мітки
Щоб потім розводить 

і зводить мости.

Життя – це така непроста 
вікторина,

На перший лиш погляд 
здається, що гра,

Де  двоє гравців – цілий світ 
і людина

Сідають за стіл довжиною 
в життя.

*     *     *
Самотність буває різною: 
у кілька мільйонному місті
Ти сам із своєю валізою
І разом вам теж трохи тісно.
Хоча навкруги люди й люди,
Ти бачиш їх ноги і плечі.
Насправді цей острів давно 

вже безлюдний,
Його і на карті немає, до речі.
Якщо тобі страшно – 

кричи скільки влізе,
Ця тиша і так поглинає 

всі звуки.
У тебе нічого нема, 

крім валізи.
Від чого тремтять твої руки?
У грудях гніздиться 

самотність свинцева,
Стріляють думки, 

мов патрони,
А хтось промовля: 

ця зупинка кінцева.
Пасажири, будь ласка, 

звільніть вагони.
Мар’яна ПАЛАГНЮК-

САРАНЧУК.
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Ти просив не телефонувати, 
не турбувати тебе. Сказав, що 

знайшов кращу від мене. 
Вродливішу, а головне – ти 
маєш з нею про що погово-
рити. Мовляв, вона розу-

міє тебе з півслова.
Як же мені було не-

стерпно й образливо 
чути це! Адже досі, а любили-

ся ми більше двох років, тебе 
влаштовувало у наших сто-

сунках усе! Ти запевняв, 
що красивішої дівчини 

немає у світі. Що ми з тобою створені одне 
для одного. І що у нас буде найромантичні-
ше й особливе весілля. 

І раптом це зізнання. Та, мабуть, не твоя 
зрада вразила мене найбільше. А те, що 
тією, кращою за мене новою обраницею, 
виявилася моя дуже близька подружка. 

Звісно, мені боляче. Та на людях я весе-
ла, бо співчуття мені точно не допоможуть. 
Та й чи всі співчувають щиро?

Я повернулася до свого улюбленого за-
няття – малювання. Колись ти казав, що 
це – даремна трата часу. Можливо, мої кар-

тини і справді – не шедеври. Але у тих ма-
люнках – моя душа. Віриш, мені зараз не-
легко, але на папір з-під мого пензля ляга-
ють світлі райдужні кольори. Бо, якщо на 
небі хмари – за ними все-одно є сонце, яке 
обов’язково вигляне у відповідний час. Так 
і до мене – я у це вірю – прийде нова світ-
ла любов.

А тобі? Хай щастить. Лише чому ти пе-
реказуєш через знайомих, що хочеш зу-
стрітися зі мною? Не треба, не воруши ми-
нуле. Я малюю собі нову долю.

Ірина В. м. Збараж. 

«Он, моямама...»

Лiричним 
рядком

Осінь 
життя
Осінь життя…
Невже, й зима настане?
А почуття?
Вони ж такі весняні!..
Глибока осінь - 
Хто з нас її просить?
Але надворі уже осінь.
Зима прийде,
Але сніги розтануть,
Бо дуже добре уже 

знають:
Торкнуться серця,
А любов, як із відерця, 
В любові нас вони 

застануть.
*     *     *

Весна, вона  завжди  
зі мною…

І крига скресне – 
я живу весною!

Дощить...
Дощить… Глибока 

уже осінь,
Темніє швидше. 

До себе просить
Щось отаке: плед, чай, 

чи каву…
Не прагнеться чомусь 

й забави.
Нічого… Пізня осінь 

промайне,
Й любов чекатиме 

тебе й мене.
*     *     *

Але усі ми - «діти» 
все ж весни,

Любов є вічна 
і приходить в сни.

О, Боже...
О, Боже, я до Тебе

 лише молюсь:
Щоб у людей все ж 

була совість,
На жаль, - теперішнє, 

не повість
Щоб не було війни, 

не гинули сини,
Щоб на роботі підлості 

не було…
І щоб про все лихе 

ми вже забули.
Любомир 

ГАРДЕЦЬКИЙ. 

Малюнок нової доліДiвочими устами

                                ЕтюдБути щасливою

Невигадана історія

Життєві сюжети І досі гірчить той 
«солодкий рай»Як же вмовляв Петро свою Зою 

не їхати за кордон! Бо хто туди пої-
хав - у того вже ладу в родині нема: 
то жінка вскочить у халепу, то чоло-
вік. А тоді вже до розлучення дохо-
дить, до суду. Петро не хотів тягати-
ся по судах, бо та тяганина грошей 
коштує, а їх і так катма.

«Ох, ті гроші, - думав Петро, - У 
цих папірцях таки сенс життя. Якби 
не шелестіли вони в кишені, то чо-
ловік і горілочки з перцем не випив 
би, і шматочка ковбаски не з’їв би. 
А їжа – то важливе. Не з’їси добре 
– не будеш мати сили до роботи». 
Так Петро напівжартома розмірко-
вував, поки розвозив продукти по 
магазинах. Його ж дружина Зоя си-
діла в декретній відпустці, ростила 
доню Настуню. Великого достатку 
в родині не було, але й не бідували, 
Богу дякувати.

Тільки ж та чужина клята зама-
нює наших людей, як дівка хлоп-
ця. Якось зустріла Зоя свою подругу 
Ірину, котра приїхала з Греції у від-
пустку. Поговорили, позгадували 
шкільні роки, пожалілися одна од-
ній на безлад у державі.

- А я, мов  за кам’яною стіною, - 
хвалилася Іра. - Свого Вадима давно 
залишила. Непутящий він. Тинявся 
під ногами, як набридливий кіт, от 
я й поїхала в світи. А там – рай, Зо-
єчко! Принаймні для мене. Задури-
ла я одного грека своєю любов’ю, то 
він мене на руках носить. Живу, як 
вареник у маслі. Зоя так уважно слу-
хала Іру, що аж рот відкрила. «Не-
вже так буває?» – думала. А Іра все 
більше дров підкидала до вогню, 
детально змальовуючи розкоші за-
кордонного життя-буття.

- Чув, як люди живуть? – задзьо-
бала Зоя чоловіка. – А ми?

Петро й слухати не хотів про за-
робітки. Йому ставало млосно від 
однієї думки про те,  що Зоя може 
кудись від нього поїхати. Але вона 
все частіше стала про це говорити. 

Після чергової суперечки Петро 
відрубав:

 - Якщо так хочеш, то їдь, я тобі 
не бороню. Подивишся на той рай, 
але щоб потім не шкодувала.

Петро ще ніколи не був таким 
сердитим, а Зоя вже витала в ро-
жевих мріях. Ще їй приснився гар-
ний сон: вона пані-мільйонерка, 
походжає по власній віллі вся в бі-
лому, в білих рукавичках і капе-
люшку. «Петро є і буде, - втішала 
себе Зоя, - треба й інше життя по-
бачити».

Відмовляла дочку від необду-
маного вчинку і мама. Просила не 
гнатися за грошима, бо найбіль-
ше багатство жінки – то її сім’я  і 
здоров’я.

   Не послухала Зоя рідних лю-
дей, бо чужий світ кликав її, ма-
нив, зваблював… Якби ж вона зна-
ла, що щастя, про яке так мріяла, і 
залишиться лише в мріях…

Працювала Зоя важко за неве-
лику платню. За два роки відда-
ла борги. Все більше хотілося їй 
додому, до Петра. Хотілося обня-
ти донечку, побачити рідних. Але 
ж вона нічого не заробила! Важкі 
думки млоїли їй душу. Захворіла. 
А за що  лікуватися? Хто  опікува-
тиметься нелегалом? Пан, у яко-
го працювала, подивився, що не 
буде вже із Зої роботи, й попросив 
звільнити місце для іншої жінки. 
Так Зоя опинилася на вулиці. Сла-
ва Богу, знайшлися добрі жіночки, 
що відправили її своїм коштом в 
Україну.

Важко було Зої ступати зна-
йомою стежиною до свого дому. 
Вона не повідомила про приїзд 
рідних, не хотіла тривожити їх, 
тому вдома Зою не чекали. Вона 

тихенько прочинила двері.
- Зоєчко! – Петро кинувся на-

зустріч дружині. – Що з тобою? 
Невже це ти? Я не вірю!

Зоя пригорнулася до свого Пе-
тра і заплакала. З-за дверей бояз-
ко визирала Настуня, наче соро-
милася підійти до мами. А мама не 
знала, що має робити: чи тата обі-
ймати, чи донечку цілувати.

- Ось моє щастя, ось, – гладила 
по голівці Настуню, заливаючись 
слізьми. Ось де рай. Удома…

- Я ж тебе, доню, просила не 
їхати, - втішала Зою мати. – До 
чого ж ти доробилася на тій чу-
жині?

Довго боролася родина за Зо-
їне життя. Ледве вирвали моло-
ду жінку з лабетів смерті. Скіль-
ки грошей пішло на лікування 
– страшно й подумати. Нарешті 
Зої полегшало, але душевний біль 
не відступав. «Якби була вдома, - 
картала себе, - то й здоров’я збе-
регла б, і гроші були б. Захотілося 
мені в світ, а світ жорстокий. Од-
ним дає, в інших відбирає…»

Нині Зоя отримує пенсію за ін-
валідністю. Не може ходити. І про-
стити сама собі не може. Благо, 
що має доброго чоловіка, котрий 
її підтримує, допомагає і нічим 
ніколи не дорікає. Це для жін-
ки має велике значення. А 
ще Зоя не вірить, коли 
хтось каже, що в світі лег-
ко. Вона побувала в тому 
«солодкому раю». Він і досі 
гірчить полиново в її долі. 
Зоя спробувала того трунку 
й тепер десятому закаже 
дорогу на чужину…

Оксана 
КИШКАНЮК.

На фото 
Мирослава 
КОЛОМИЙЧУКА: 
працівники 
Лановецького 
районного центру 
зайнятості.

До них, працівників Лановецького районного цен-
тру зайнятості,   спішать за допомогою люди. Їх зу-
стрічають привітно кваліфіковані спеціалісти, які 
підкажуть і порадять у конкретній життєвій си-
туації, як діяти, щоб швидше знайти роботу. Дирек-
тор центру Світлана Ярославівна Філюк уже 15 ро-
ків працює тут, рік на керівній посаді. Місто їхнє не-
велике, тож проблеми людей знає добре, стараєть-
ся кожному зарадити.   

 До речі, 21 грудня минає 25 років з дня заснуван-
ня в Україні служби зайнятості. «Наш ДЕНЬ» вітає 
усіх, хто завжди готовий допомагати людям! 
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Свій перший матч на турні-
рі українці проведуть з Німеччи-
ною 12 червня у Ліллі. Через чо-
тири дні гра з Північною Ірлан-
дією у Ліоні. 21 червня матч з 
Польщею в Марселі.

Під час церемонії жеребку-
вання 24 команди були розподі-
лені на шість квартетів.

Збірні, які подолали квалі-
фікацію, були розбиті на чоти-
ри кошики на підставі рейтин-
гу національних асоціацій УЄФА. 
Іспанія як чинний чемпіон отри-
мала перший номер «посіву».

Збірна Франції не «сіялася», 
оскільки їй автоматично була при-
власнена перша позиція у групі А. 

Підсумки жеребкування:
Група А: Франція, Румунія, 

Албанія, Швейцарія.
Група B: Англія, Росія, Вельс, 

Словаччина.
Група C: Німеччина, Укра-

їна, Польща,  Північна Ірлан-
дія.

Група D: Іспанія, Чехія, Ту-
реччина, Хорватія.

Група E: Бельгія, Італія, Ір-
ландія, Швеція.

Група F: Португалія, Іслан-
дія, Австрія, Угорщина.

Фінальний турнір стартує 
10 червня 2016 року та завер-
шиться фіналом 10 липня на 
Стад-де-Франс.

Ліга Чемпіонів УЄФА
Груповий турнір. Група «G». Шостий тур

«Динамо» – «Маккабі» – 1:0

Поєдинок відбувався при порожніх трибунах 
НСК «Олімпійський», що не завадило господарям 
з перших хвилин заволодіти ініціативою. Віднос-
но швидкий гол зняв напругу, однак перед цим 
трапився прикрий епізод. Андрій Ярмоленко за-
робив вирішальний штрафний удар ціною влас-
ної травми і ранньої заміни на Олега Гусєва. А ви-
конання стандартного становища від Сергія Ри-
балки було просто бездоганним – ані захисник, 
ані голкіпер не завадили Денисові Гармашу від-
значитись з меж воротарського майданчика.

Розвинути цей успіх не вдалось, але перемо-
га автоматично залишила «Динамо» у головному 
клубному турнірі континенту.

В паралельному поєдинку цього квартету 
«Челсі» здобув вирішальну перемогу над «Порту» 
- 2:0. Це дозволило англійцям набрати 13 очок і 
посісти перше місце у квартеті. «Динамо» з 11-ма 
пунктами фінішувало другим. У португальців за-
лишилось 10, і вони приєднаються до «Шахтаря» 
у Лізі Європи УЄФА.

Груповий турнір. Група «А». Шостий тур
«Парі Сен-Жермен»  – «Шахтар» – 2:0

Останній матч на даному етапі чемпіонсько-
го турніру не носив жодного значення для фран-
цузів, а «гірники» потребували б очок лише у ви-
падку вдалої гри шведів проти «Реала» у Мадри-
ді. Відтак, до перерви саме український клуб був 
ближчим до голу, проте Едуардо з Алексом Тей-
шейрою ніби змагались поміж собою, хто загу-
бить більше моментів.

«ПСЖ» зумів мінімально додати після пере-
рви, чого вистачило для комфортної перемоги.

Паралельний поєдинок останнього туру у гру-

пі «А» завершився рекордним рахунком, адже 
«Реал» вдома був нещадним до «Мальме» - 8:0. Та-
ким чином, мадридці фінішували з 16-ма очками, 
на 3 менше у «ПСЖ» - і цей дует виходить до 1/8 
фіналу ЛЧ. По 3 бали залишилось у «Шахтаря» і 
«Мальме», але перевага за додатковими показ-
никами відправляє донеччан до 1/16 фіналу Ліги 
Європи УЄФА.

В 1/8 фіналу розіграшу Ліги Чемпіонів УЄФА 
жереб для підопічних Сергія Реброва обрав ще од-
ного представника Туманного Альбіону, адже за 
груповою стадією «Динамо» добре познайомилось 
з «Челсі». Тепер за право пробитись до чвертьфі-
налу кияни посперечаються з «Манчестер Сіті». 
Перший поєдинок український клуб проведе вдома.

«Шахтар» отримав право продовжити між-
народний сезон у Лізі Європи УЄФА. Там пройшло 
визначення суперників на стадію 1/16 фіналу дру-
гого за престижністю клубного змагання конти-
ненту. Жереб визначив, що на донеччан очікує ні-
мецький «Шальке 04».Перший поєдинок команда 
Мірчі Луческу також проведе в Україні.

Ліга Європи УЄФА
Груповий раунд. Група G. Шостий тур
«Дніпро» – «Русенборг» – 3:0

Це був перший в євросезоні дніпропетров-
ців матч на своєму полі, коли вони мали можли-
вість відчути підтримку вболівальників після за-
вершення терміну дискваліфікації. Проте підсум-
ковий рахунок виглядає до певної міри оманли-
вим, виходячи з першої чверті зустрічі. Двічі Де-
нис Бойко став на заваді вірним голам норвежців. 
Після фолу Папа Гуйе у власному штрафному май-
данчику голкіпер господарів парирував пенальті 
Пола Андре Хелланда. Згодом український голкі-
пер виявився напоготові і внаслідок моменту з 
гри. Лише потім дніпропетровці перейшли до на-
ступу і досить швидко досягнули бажаного. 

Після відпочинку господарі зуміли розвинути 
успіх. Зовсім безнадійним стало становище нор-
вежців після помилки голкіпера гостей, який від-
бив удар Євгена Шахова через себе під поперечи-
ну власних воріт – 3:0. 

Як наслідок, 3-є місце у квартеті, яке не дає 
можливості продовжити боротьбу за престижний 
міжнародний трофей.

Інший матч групи F: «Сент-Етьєн» Франція – 
«Лаціо» Рим, Італія  – 1:1 

Підсумкове становище команд:
«Лаціо» - 14 очок; «Сент-Етьєн» - 9; «Дніпро» - 

7; «Русенборг» - 2.

На етапі Кубку IBU в Ріднау з 
першої позиції стартувала 
Ірина Вавринець, яка кількома 

днями раніше перемогла у спринті 
і небезпідставно претендувала на 
високі місця в переслідуванні.

Однак, допустивши промах в першій же 
стрільбі лежачи, українка втратила пере-
вагу і на дистанцію пішла другою. Ситуація 
ускладнилася після другого вогневого рубе-
жу, коли Іра допустила дві помилки і пере-
містилася на сьоме місце з хвилинним від-
ставанням.

Але характер Варвинець і бажання зійти 
на подіум зіграли не останню роль. Зібрав-
шись на стрільбу стоячи і закривши останні 

дві мішені, Іра вдруге поспіль зайняла місце на п’єдесталі пошани. 
Цього разу - третє

Україна вперше на етапі Кубку світу-2015/16 в 
австрійському Гохфільцені та втретє у нинішньому 
біатлонному сезоні опинилася на п’єдесталі поша-
ни. Після «бронзових» фінішів Олени Підгрушної в 
Естерсунді в індивідуальній гонці та спринті, тепер 
порадувала й естафетна команда.

Першою з українок стартувала Юлія Джима, у 
підсумку вивівши команду України на другу пози-
цію та програвши чешці Єві Пушкарчиковій лише 
півтори секунди. Зазначимо, що щільність резуль-
татів була високою, адже перше та десяте місця роз-
діляли 13 секунд.

Отримавши вільний простір, Габріела Соукало-
ва почала нарощувати відрив від суперниць. Але 
Ольга Абрамова витримала темп і, відрадно, що на 
останньому колі українка знайшла сили для ривка, 
перемістивши команду на шосте місце.

Валя Семеренко вийшла на четверте місце пе-
ред стрільбою лежачи, на якій в українок знову ви-
никли проблеми. 

На останній етап першою вирушила команда 
Німеччини, другою була Франція (+10), третьою 
- Україна (+12), а четвертою - Білорусь (+15). Валя 
на завершальних метрах своєї дистанції змогла ви-
передити білоруску. Італійки програвали 21 секун-
ду, але розраховувати на Доротею Вірер, як і збірна 
Чехії на Вероніку Віткову. Тому боротьба мала бути 
надзвичайно цікавою.

Підгрушна без проблем витримувала темп, та  
знову стрільба підвела. Проте за 800 метрів до фі-
нішу Олена почала стрімко зменшувати відставан-
ня від двійки лідерів, та все ж перевага була завели-
кою. Підгрушна фінішувала третьою, відставши на 
13 секунд. 

Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією 
WBО у важкій вазі українець Олександр Усик 
захистив свій титул, здолавши кубинця Педро 

Родрігеса нокаутом у 7-му раунді.
З перших раундів Родрігес почав пропускати безліч ударів укра-

їнця. Усик працював у своєму стилі та не мав жодних проблем з ку-
бинцем.

Між раундами Олександр навіть розігрівав і підбадьорював гля-
дачів.

Починаючи з другого раунду, кубинський гість почав діяти тро-
хи впевненіше. Намагаючись пристосуватися до стилю українця, 
Педро все частіше почав відповідати на його удари.

Проте, вже у четвертому раунді українець взявся за справу ще 
завзятіше.

У шостій трихвилинці  Родрігес не зумів витримати на ногах 
удар Усика та впав. А вже після короткої перерви у сьомому раун-
ді кубинець пропустив безліч ударів від Усика, звалившись з ніг. Ре-
фері вирішив зупинити бій, зафіксувавши перемогу українця нока-
утом.

 

Столичне «Динамо» після 16-річної перерви вийшло у наступний тур найпрестижні-
шого футбольного турніру Старого Світу, тоді як донецький «Шахтар» спробує свої сили 
у у Лізі Європи УЄФА. Суперники, які дісталися українським клубам, не настільки сильні, 
щоб їх не можна було здолати.

Єврокубкова весна: реалістичні надії

На Євро-2016 збірна України 
гратиме в групі C

Такі результати жеребкування, що відбуло-
ся у Парижі. У суперники українській коман-

ді дісталися команди Німеччини, 
Польщі та Північної Ірландії.

Знову «бронза» 
В активі жіночої ко-
манди України з біат-
лону вже третє при-
зове місце за підсум-
ками двох етапів.

Усик: дев’ять з дев’яти

Дві нагороди Ірини
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Цілющі краплини 

народної медицини

Народні рецепти 
для покращення 

зору
• Випивайте на ніч по 

склянці медової води (одна 
чайна ложечка меду на склян-
ку очищеної води).

• Щодня випивайте не мен-
ше однієї склянки свіжого 
морквяного соку з половинкою 
чайної ложечки оливкової олії.

• Одним з кращих засобів 
для поліпшення зору є відвар 
з плодів шипшини, який необ-
хідно готувати в такій пропо-
рції: 3-4 чайні ложечки подріб-
нених плодів на дві склянки 
окропу. Варити не більше п’яти 
хвилин. У теплий склад дода-
ємо чайну ложечку меду (на 
склянку відвару).

• Також для поліпшення 
зору рекомендується їсти що-
дня салат з імбиру і червоного 
буряка, заправленого лимон-
ним соком і оливковою олією 
(по чайній ложечці).

• Відваріть п’ять хвилин у 
двох склянках води одну - дві 
чайні ложечки подрібненої 
кропиви (можна використову-
вати як листя, так і стебла), піс-
ля чого процідіть відвар через 
марлю і змішайте його з зеле-
ним чаєм. Вживати по полови-
ні склянки на день.

• Залийте одну чайну ло-
жечку насіння кропу (сухого) 
склянкою окропу. Через п’ять 
хвилин випийте настій дрібни-
ми ковтками. Вживати двічі на 
день.

Відвар цибулиння містить флавоноїди, 
фруктозу, клітковину і є сильним антиок-
сидантним засобом.

Мабуть, багато хто не викидає лушпин-
ня цибулі тільки на Великдень, коли ви-
користовує його для фарбування краша-
нок. Однак ми знайшли як мінімум сім ін-
ших причин, чому лушпиння не варто ви-
кидати.

Лікує бронхіт
При гострому бронхіті може чудово за-

радити відвар з цибулиння. З нього при 
хворобі роблять компреси. Для приготу-
вання відвару потрібно залити склянку 
лушпиння окропом, залишити на 15 хви-
лин, потім помістити в марлю і відтиснути. 
Готовий компрес потрібно класти на груди 
3 рази на день приблизно на 30 хвилин.

Є ще один рецепт, який допоможе по-
збутися сильного кашлю. Лушпиння від 15 
цибулин необхідно залити одним літром 
холодної води, довести до кипіння і трима-
ти на малому вогні, поки рідина не вики-
пить наполовину. Далі потрібно настояти 
суміш до повного охолодження, проціди-

ти і пити відвар по 2 столові ложки 4-5 ра-
зів на день.

Бореться зі шкірними 
захворюваннями

Щоб позбутися бородавок і дерматитів, 
дрібних ран і грибка, можна використову-
вати подрібнене лушпиння. Змішайте його 
з вазеліном або нейтральним жирним кре-
мом в пропорції 2 до 3. Наносьте цей засіб 2 
рази на день на уражену шкіру. Мазь варто 
зберігати в холодному темному місці.

Допомагає при набряках 
і варикозі

Цибулиння допомагає боротися з бо-
лем в ногах і варикозному розширенні 
вен. Залийте 2 столові ложки лушпиння і 2 
ложки квіток ромашки 2 склянками води, 
прокип’ятіть 15 хвилин. Залиште суміш на 
5 годин, а потім на водяній бані випаруйте 
половину вмісту. Екстракт, що залишився, 
втирайте у хворі місця.

Втому і біль в ногах добре знімає ще 
один засіб - масло з лушпинням. Щоб його 

приготувати, дрібно розітріть жменю ци-
булиння і додайте 2 столові ложки олив-
кової олії або масла виноградних кісточок. 
Настоюйте 10-12 днів в скляному або кера-
мічному посуді і робіть масаж ніг з цим мас-
лом 2-3 рази на тиждень.

Позбавляє від алергії
Відвари з цибулиння допомагають 

при алергічних реакціях, а також очища-
ють організм від шлаків. Просто залий-
те лушпиння гарячою кип'яченою водою і 
прокип'ятіть на водяній бані 10-15 хвилин, 
потім охолодіть і процідіть. Вживайте кіль-
ка разів на день по 2-3 столових ложки.

Покращує ріст волосся
А ще настій з цибулиння надає 

йому гарний блиск. Залийте лушпиння 
кип’яченою водою кімнатної температури 
в неметалевій ємності в пропорції 1:2. На-
крийте кришкою і настоюйте 12 годин. Об-
поліскуйте ним волосся кожного разу після 
миття протягом 2-3 тижнів. Настій не має 
різкого аромату, тому ви можете користу-
ватися ним завжди, не боячись неприємно-

го запаху.
Чудовий харчовий барвник

Цибулиння - це не просто нешкідли-
вий, але й цілющий харчовий барвник. 
Всім відомо, що за допомогою лушпиння 
можна фарбувати крашанки, але це далеко 
не єдине застосування. Наприклад, багато 
господинь підфарбовують бульйон, влива-
ючи в нього проціджений відвар лушпин-
ня. Також можна класти в каструлю неочи-
щену цибулину. Страва матиме гарний зо-
лотистий колір.

Для догляду за рослинами
Настій цибулиння застосовують для 

промивання кімнатних рослин, очищаю-
чи їх від кліщів і різних бактерій. Цей на-
стій можна використовувати і як добри-
во. Приготувати його дуже просто - в лі-
трову банку покладіть склянку цибулин-
ня, залийте кип’яченою водою і залиште 
на 24 години. Процідіть і ретельно обро-
біть ним рослину, особливо нижній бік 
листя. Через добу вимийте квітку чистою 
водою.

У народів Сходу є 
притча про часник, 
згідно з якою, він 

виріс із зубів дракона, 
посіяних одного разу 
якимсь мудрецем. І так 
як вся сила дракона -  в 
його зубах, часник так 
само захищав від усіх 
хвороб і надавав сил 
людині. У наш час до 
цієї культури ставляться 
не менш шанобливо. 
Часник допомагає 
вилікувати багато 
захворювань, є чудовим 
профілактичним і 
омолоджуючим засобом.

До складу часникового соку 
входить гірчичне масло, флаво-
ноїди, а також мінеральні речо-
вини: калій, кальцій, магній, на-
трій, фосфор. Крім того, він ба-
гатий залізом, марганцем, цин-
ком, йодом і міддю, містить ні-
котинову кислоту, вітаміни С і В.

Часник є чудовим засобом 
від багатьох захворювань і по-
мічником при різних проблемах 
з організмом.

При застуді часниковий сік 
необхідно застосовувати у по-
єднанні з медом або горілкою, 
приймаючи внутрішньо. Зо-
внішньо цей же склад може по-
збавити від гнійних запалень 
шкіри і виразок.

При укусах комах необхід-
но просто протерти місце уку-
су часниковим соком – і свербіж 
зникне.

Сік часнику допомагає по-
збутися остеохондрозу. Для 
цього необхідно змішати 400 
грамів соку часнику з 1 літром 

горілки або спирту. Цією суміш-
шю натирати хворі місця перед 
сном.

Для омолодження організ-
му і приведення в норму кро-
воносної системи необхідно по-
дрібнити 400 г часнику, вичави-
ти сік 24 лимонів, все ретельно 
перемішати, помістити в скля-
ний посуд і накрити тканиною. 
Приймати суміш потрібно 1 раз 
на день по 1 чайній ложці розве-
деної в 1 склянці холодної води.

Для очищення шкіри об-
личчя можна зробити часнико-
ву маску, якщо немає подраз-
нень. Для цього необхідно змі-
шати 20 г часникового соку, 5 г 
меду, 2 г бури, 5 г гліцерину і 60 
г води. Цю маску наносити що-
вечора на чисту шкіру обличчя 
на 5-7 хвилин. Потім змити те-
плою водою.

Для зміцнення волосся по-
трібно втирати сік часнику в 
шкіру голови. Він здатний під-
силити приплив крові до шкіри 
голови, тим самим зміцнюючи 
волосяні цибулини.

Для лікування сухого волос-
ся сік часнику необхідно зміша-
ти з будь-якою олією в рівних 
кількостях і втирати цю суміш 
у шкіру голови не більше 1 разу 
на тиждень протягом 2-3 міся-
ців.

Багато хто не наважуєть-
ся застосовувати часник че-
рез його запах. Позбутися цьо-
го можна за допомогою відвару 
петрушки або соку лимона.

ЛУШПИННЯ ЦИБУЛІ – 
чудо-засіб від хвороб
Говорити про користь цибулі можна нескінченно, але чи знаєте ви, що не 

менш цінне і цибулиння? Волокна, які в ньому містяться, знижують ризик 
виникнення серцево-судинних захворювань, а також позитивно впливають 

на шлунково-кишковий тракт.

7 точок на нозі,
які повернуть 
добре 
самопочуття

А ви знали, що, масажуючи великий палець ноги, 
впливаєте на гіпоталамус? Це дуже корисно 
людям, які страждають надмірною вагою. 

Натискання на цю точку допомагає контролювати 
апетит, сприяє природному схудненню. 

У центрі великого пальця є точка, що відповідає за роботу гіпофі-
за - головної гормональної залози. Аби уникнути гормонального дис-
балансу, спробуйте приділяти і цій точці трохи уваги.

Біля основи великого пальця є область, масаж якої благотворно 
впливає на щитовидну залозу. Перебуваючи в постійному стресі, щи-
товидка часто дає збої навіть у абсолютно здорових людей, розмина-
ти цю зону корисно всім.

Центр стопи масажувати особливо приємно - сплетіння нервів там 
пов’язане з діафрагмою. Ось воно, справжнє розслаблення! Активний 
вплив на середину стопи допомагає впоратися зі стресом, знімає на-
пругу.

Біля внутрішнього краю стопи, ближче до середини, розташова-
ні нервові закінчення, пов’язані з роботою наднирників. Якщо ви від-
чуваєте непереборну втому, масаж цього місця швидко допоможе вам 
знайти втрачену енергійність.

Розминаючи ноги в області, наближеної до п’яти, ви активізуєте 
видільну системи організму - токсини не будуть застоюватися і отру-
ювати вас зсередини.

Приступайте до масажу, не відкладаючи. Зробіть собі подарунок в 
кінці напруженого трудового дня, розімніть ніжки, як слід. Результат 
надихне вас повторювати це приємне дійство щодня.

СІК ЧАСНИКУ: 
для здоров’я 
і краси
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Без солодкого десерту не обходиться жодне святкування. Тож пропонуємо вам підбірку смачних 
та оригінальних тортиків, які стануть справжньою родзинкою на вашому столі. 

на втіху 
гостям та рідні

Торт «Амаретто»

ПОТРІБНО: для тіста - 150 г моло-
ка, 50 г води, 70 г какао, 3 ч. л. розчинної 
кави, 2 ст. л. олії, 6 яєць, 250 г цукру, 400-
450 г борошна, 18 г порошку до печива (1 
пакетик), 1 крапля мигдалевої есенції, 3 
ч. л. сиропу амаретто. Крем: 400 г верш-
кового масла, 150 г вершків або густої до-
машньої сметани, 100 г чорного шокола-
ду, 300 г вареного згущеного молока, 4 ч. 
л. сиропу амаретто. 

ПРОСОЧУВАННЯ: 150 г гарячої води, 
4 ч. л. розчинної кави, 2 ст. л. цукру, 4 ст. л. 
коньяку або кавового лікеру. Глазур: 2 ст. 
л. молока, 2 ст. л. вершкового масла, 2 ст. л. 
цукру, 2 ст.  л. какао, 1 ч. л. розчинної кави. 
Прикраса: 150 г мигдалевих горішків.

ПРИГОТУВАННЯ: розчинити в молоці 
какао і довести до кипіння, долити розчи-
нену в гарячій воді каву. Охолодити. Яйця 
збити з цукром. Додати охолоджене ка-
као з кавою, поступово вмішати борош-
но, просіяне з порошком до печива. Дода-
ти олію, есенцію і сироп. Все акуратно ви-
мішати. Тісто має литися (має бути тро-
хи рідше, але не дуже, як добра домашня 
сметана). Розділити тісто на дві частини і 
випікати в розігрітій до 180 градусів ду-
ховці 15-20 хв. Охолоджені коржі кожен 
розрізати на 2 і просочити запареною ка-
вою з цукром і коньяком.

ДЛЯ КРЕМУ: шоколад подрібнити, до-
дати до вершків і нагрівати на вогні, аж 
поки шоколад не розчиниться. Охолоди-
ти. М’яке масло збивати і потрошку дода-
вати шоколад з вершками і варене згуще-
не молоко, по ложечці сироп амаретто. Го-
товий крем поставити до холодильника 
на 15-20 хв. Просочені коржі перемастити 
кремом, зверху залити звареною і охоло-
дженою глазуррю. 

Боки і верх торта прикрасити мигда-
левими пластівцями або подрібненими 
мигдалевими горішками. 

Кекси «Латте»
ПОТРІБНО: 150 г борошна, 150 г 

вершкового масла, 100 г цукру, 2 яйця, 1 
½ ч. л. розпушувача, 3 ст. л. молока, 1 ст. л. 
розчинної кави, 1 пакетик ванільного цу-
кру. Для крему: 33-35% 250 мл вершків, 1 
½ ст. л. цукру, 2 ст. л. маскарпоне, какао за 
смаком

ПРИГОТУВАННЯ: борошно просіяти 
і змішати з розпушувачем. Масло, цукор 
і ванільний цукор розтерти. Вбити по од-
ному яйця, збивати до однорідності. По-
ступово додаючи борошно, замісити тіс-
то. Влити молоко. Добре збити. Розділи-
ти тісто на 2 рівні частини. В одну дода-

ти каву, добре вимісити. У формочки для 
кексів викласти 1 ложку білого тіста, по-
тім 1 ложку кавового тіста. Формочки на-
повнити тістом на 2/3 висоти, розрівня-
ти. Випікати кекси 20-25 хв. при темпера-
турі 180 градусів. Тим часом приготувати 
крем. Вершки збити з цукром до м’яких 
піків. Потім акуратно вершки змішати з 
маскарпоне. Поставити в холодильник 
охолоджуватись. Готові кекси повністю 
охолодити. За допомогою кондитерсько-
го мішка прикрасити кекси кремом, звер-
ху посипати какао.

Сирник «Мелінда»

ПОТРІБНО: 6 яєц, 6 ст. л. цукру, 7 ст. 
л.мінеральної води, 100 г олії, 1 уп. по-
рошку до печива, 3-4 ст. л. борошна (з гір-
кою), 3 ст. л. какао, 6 збитих білків.

СИР: 200 г масла, 200 г пудри, 1 кг пе-
ремеленого сиру, лимон, ваніль, 1 уп. ли-
монної галеретки. Галеретка: 800 г води 
“Фанта”, 2 пудинги, 3 ст. л .цукру

ПРИГОТУВАННЯ: для приготування 
коричневого коржа жовтки збити з цу-
кром, додати мінеральну воду по ложці. 
Потім, продовжуючи збивати, додавати 
олію, порошок до печива, борошно, какао 
та збиті білки. 

Масло збити з пудрою, додати сир, ли-
мон, ваніль. Галеретку розвести у 100 г 
кип’яченої води і додати до сиру. «Фанту» 
з пудингом варити поки не загусне.Коли 
підстигне, викласти на сир. Пильнувати, 
щоб не перестигло, адже тоді буде важко 
викласти на сир. 

Пляцок «Вишнева мрія»

ПОТРІБНО: слойоне тісто - 250 г мар-
гарину, 4 яєчних жовтки, 1скл. сметани, 3 
скл. борошна, 2 ч. л. розпушувача, 6 біл-
ків, 1 скл. цукру, приблизно 600 г вишень 
без кісточок (1 л банки вишень у власно-
му соку), 2ст. л.крохмалю.

ГОРІХОВО-КОКОСОВИЙ КОРЖ: 6 біл-
ків, 1скл. цукру, 100 г волоських січених 
горіхів, 100 г кокосової стружки, 1ч. л. 
розпушувача, 1ч. л.крохмалю.

ВИШНЕВИЙ КРЕМ: 1скл. вишневого 
соку (що залишився від вишень), 3 ст. л. 
крохмалю, 200 г цукру, 300 г масла. 

ПРИГОТУВАННЯ: СЛОЙОНЕ ТІСТО: 
борошно, розпушувач перетерти з мар-
гарином, додати жовтки і сметану, замі-

сити тісто, розділити на 4 частини. Білки 
добре збити з цукром, вмішати просіяний 
крохмаль. Розкачати по формі одну час-
тину тіста, наколоти його виделкою, ви-
класти половину вишень і змастити по-
ловиною збитих білків, накрити другою 
частиною тіста. Пекти при 180 градусах 
40 хв. Спекти таких два коржі.

ГОРІХОВО-КОКОСОВИЙ КОРЖ: білки 
збити з цукром до густої піни, легко вмі-
шати кокос, горіхи і просіяний крохмаль 
з розпушувачем. Пекти 30 -35хв. при тем-
пертурі 180 градусів. 

ВИШНЕВИЙ КРЕМ: розмішати в не-
великій кількості соку крохмаль. Решту 
соку з цукром довести до кипіння,тонкою 
цівкою вливати розчинений крохмаль і 
постійно помішуючи варити до загустін-
ня. М’яке масло збити, по одній ложці до-
давати вишневу масу і продовжувати зби-
вати.

Збирати за схемою: слойоний корж з 
вишнею, крем, горіхово-кокосовий корж, 
крем, слойоний корж, крем.

Шоколадний торт-суфле 
без випічки

ПОТРІБНО: для основи - 200 г печива, 
1 ст. л. какао, 50 г розм’якшеного верш-
кового масла, 3-4 ст. л. молока. Для шоко-
ладного суфле: 100 г шоколаду, 300 г пас-
топодібного сиру кімнатної температури 
(можна  “Фанні”), 1 \ 4 скл.  цукрової пу-
дри, 1 пакетик (10 г) ванільного цукру, 1 
ст. л. швидкорозчинного желатину, 200 
мл вершків 33%, 50 мл шоколадного або 
будь-якого іншого лікеру (за бажанням).

ПРИГОТУВАННЯ: дно рознімної фор-
ми 19 см. застелити пергаментом, борти-
ки змастити вершковим маслом, печиво 
подрібнити, додати масло і какао, перемі-
шати, по необхідності додати молоко. По-
винна вийти маса, яка тримає форму. Го-
тову масу викласти на дно форми, утрам-
бувати, поставити в холодильник. Шоко-
лад розтопити на водяній бані, додати цу-
крову пудру, ванільний цукор і сир, добре 
все збити міксером, окремо збити верш-
ки.

Желатин розчинити в невеликій кіль-
кості гарячої води (приблизно 3-4 ст. л.), 
влити тонкою цівкою в сирну масу і до-
бре перемішати міксером, потім додати 
вершки і алкоголь, ще раз збити, виклас-
ти крем у форму, прибрати в холодиль-
ник на ніч. Наступного дня пройтися но-
жем по краю форми, зняти бортик, гото-
вий торт можна посипати какао, прикра-
сити тертим шоколадом або свіжими яго-
дами.

Шоколадно-кавовий 
сирник

ПОТРІБНО: для сирної маси: сир кис-
ломолочний  - 500 г, яйця курячі – 3 шт., 
шоколад чорний – 150 г, сметана – 100 
г, цукор – 3 ст. л., кава розчинна – 3 ч. л., 
крохмаль картопляний – 3 ст. л., сіль – 1 г; 
для основи: печиво пісочне – 300 г, масло 
вершкове – 130 г.

ПРИГОТУВАННЯ: печиво подрібни-
ти на крихту. Додати розтоплене верш-
кове масло і ще раз подрібнити. Маса має 
вийти як мокрий пісок. Форму діаметром 
15-16 см вистелити пергаментом. Сфор-
мувати з маси дно і бортики. Відправити 
в холодильник на 20-30 хв. У кухонному 
комбайні збити сир, яйця та сметану ра-
зом з цукром, сіллю та крохмалем. Маса 
має вийти абсолютно однорідною. До-
класти розчинну каву та розтоплений на 
водяній бані чорний шоколад (беріть шо-
колад високої якості). Ще раз гарно по-
дрібнити. Сирну масу викласти в форму 
на основу. Випікати 50 хв. в попередньо 
розігрітій до 180 град. духовці. Повніс-
тю охолодити. Найкраще подавати після 
12-годинного вистоювання в холодиль-
нику.

Шоколадний пиріг

ПОТРІБНО: борошно – 200 г, цукор 
– 200 г, какао - 65 г, сода харчова – 1 ч. 
л., перець червоний мелений – 0.2 ч. л., 
сіль – 0.2 ч. л., вода – 240 мл, олія (60 мл 
для тіста + 1 ч. л. для глазурі) – 70 мл, 
оцет яблучний – 1 ст. л., шоколад чор-
ний – 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 175 град. Змастити круглу роз’ємну 
форму 20 см олією, дно закрити папером 
для випічки, теж трохи змастити олією. 
Потім необхідно просіяти борошно і ка-
као в миску. Туди ж додати всі сухі інгре-
дієнти: цукор, сіль, соду, перець, добре пе-
ремішати. Окремо потрібно відміряти і 
перемішати рідкі інгредієнти: воду, олію, 
оцет. Додати рідкі інгредієнти до сухих, 
акуратно перемішати. Тісто буде трохи 
неоднорідним. Викласти тісто для пирога 
у форму і розрівняти ложкою або лопат-
кою. Випікати пиріг при 175 град. протя-
гом 35-40 хв. до «сухої зубочистки». Коли 
пиріг спечеться, потрібно дати йому тро-
хи охолонути у формі. Це займе 10-15 хв. 
Потім можна вийняти з форми і остаточ-
но охолодити на решітці. Поки пиріг ости-
гає, приготувати глазур: шоколад розла-
мати на шматочки, додати ложку олії для 
блиску і розтопити  на плиті, помішу-
ючи. Як тільки в шоколаді залишиться 
пара невеликих шматочків, зняти з вог-
ню і, продовжуючи розмішувати шоко-
лад, шматочки розчиняться. Полити пи-
ріг глазур’ю. Її вистачить, щоб прикраси-
ти верх пирога. Якщо ви хочете повністю 
залити глазур’ю пиріг (і верх, і боки), ві-
зьміть подвійну кількість продуктів для 
глазурі. Зверху пиріг можна прикраси-
ти подрібненими горіхами, кокосовою 
стружкою, чи свіжими фруктами.

Печемо тортики 
смачні - 
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок
 і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Українські анекдоти
- Куме, що насправді означає фра-

за: вогонь, вода і мідні труби?
- Самогонний апарат.
* * *
Дружина - чоловікові:
- Мені стільки грошей треба! На 

епіляцію, манікюр, педикюр, меліру-
вання, косметику...

- А мені пощастило! Я гарним на-
родився.

* * *
Урок математики у третьому 

класі. Вчителька запитує:
- Діти, скільки буде 0,5 + 0,5?

Голос із задньої парти.
- Літр!
* * *
Їдуть у потязі двоє українців. По-

руч примостився москаль. 
- Добридень, синку.
- Здрастє.
- Скільки тобі років? 
- В актябрє будєт 20.
- Ой, не буде, хлопче, ой, не буде!
* * *
Покупець запитує у продавця:
- З чого виготовлено ось цю ков-

басу?
- Не скажу. 

- Чому?
- Щоб усе правильно пояснити, 

треба п’ять років на хімічному фа-
культеті вчитися. 

* * *
Іспит у сільгосптехнікумі. Викла-

дач запитує в студента:
- Наприклад, ви - директор фер-

мерського господарства. У вас зно-
ву неврожай. Які причини? Як буде-
те виправдовуватися?

- Погані погодні умови.
- Це вже не спрацьовує. Треба 

щось інше.
- Забули посіяти. 

Перевірки проведені, донара-
ховані податки - сплачують
Про це зазначила начальник управління податко-

вого аудиту Тернопільської ОДПІ Людмила Кривик. 
Упродовж 11 місяців цього року фахівці управління 
провели документальні перевірки 264 суб’єктів госпо-
дарювання - юридичних осіб, за наслідками яких до-
нараховано 49,1 мільйона гривень. Бюджет уже отри-
мав від порушників 9,7 мільйона платежів. 

За інформацією відділу контрольно-перевірочної 
роботи доходів і зборів з фізичних осіб,  1035 переві-
рок фізичних осіб - підприємців принесуть до казни 
3,6 мільйона гривень раніше не сплачених податків.

Відділ комунікацій Тернопільської ОДПІ.

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає 

завтра, знімаю вроки, 
вінок безшлюбності, постав-

лю сильний дзеркальний 
захист, можлива особиста

 зустріч і консультація 
на відстані. 

Тел. (096)556-10-28 (питати Інну).



№50 (191)/16 грудня - 22 грудня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 16 по 22 грудня
Овен  

Зiрки рекомендують внести 
деякi змiни до своєї зовнiшностi. 
Вiдвiдання салону i новi речi при-
несуть чимале задоволення.
Телець 

З новими знайомствами у 
вас з’являться новi зобов’язання. 
Органiзацiя i планування дiй до-
поможуть уникнути плутанини у 
справах.

Близнюки 
Фортуна дуже схильна до 

вас. Виграшi, сюрпризи i пода-
рунки так i посиплються на вас. 
Можливi пропозицiї, якi дадуть 
додатковi прибутки.
Рак 

Новини вiд друзiв будуть не 
тiльки приємними, а й корисни-
ми. Варто обмежити себе в солод-
кому. Удача на вашому боці, тому 
сміливо можете вирішувати спра-
ви, які відкладали на потім. 
Лев 

Попереду у вас цікавий і на-

сичений період. Сміливо беріть-
ся за втілення своїй мрій і планів 
у життя. Успіх на вашому боці. У 
стосунках з близькими вас чекає 
розуміння та гармонія. 
Діва 

Доля поставить вас перед 
вибором. Головне – не розгуби-
тися i зробити правильнi кро-
ки. До кiнця тижня ви вирiшите 
домашнi проблеми.
Терези 

Вашi успiхи будуть пов’язанi 
зi службовими поїздками. Що 
активнiше ви проявлятимете 

себе на роботi, то швидше досяг-
нете бажаного успiху.
Скорпіон 

Настав перiод, коли вже не-
можливо вiдкладати накопиченi 
справи. Старi та новi обов’язки 
нависнуть над вами Дамокловим 
мечем.
Стрілець 

На вас чекають приємнi 
зустрiчi, вiд яких ви матимете 
користь на майбутнє. Якщо ви 
не зможете комусь допомогти, 
то краще вiдмовитися вiд цiєї 
затiї.

Козеріг 
Час, проведений iз близьки-

ми та друзями, додасть енергiї. 
Це стане поштовхом до реалiзацiї 
прихованих талантiв.
Водолій 

Дружнi стосунки переростуть 
у кохання. Ви зможете реалiзувати 
свої можливостi. Ближче до 
вихiдних чекайте гостей.
Риби 

Найважливiшi справи на 
роботi краще запланувати на на-
ступний тиждень. Домашнi кло-
поти займуть увесь вiльний час.

Державний навчальний заклад 
«Тернопільський центр професійно-

технічної освіти»
запрошує усіх бажаючих

на День відкритих 
дверей

який відбудеться 20 грудня 2015 року об 11 год. 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8   

тел. 52-35-89.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких 
та друзів можна безпосередньо 

у редакції тижневика  
“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 

Ціна привітання - від 50 грн.
 Оплатити послугу можна у редакції, або ж пере-

рахувавши кошти на р/р 26006010939623  
в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023, 

код 2265003402.

16 грудня - хмарно, вночі 
можливий сніг, температура по-
вітря вночі 1-3 градуси морозу, 
вдень від 1 градуса морозу до 1 
градуса тепла. Схід сонця - 8.06, 
захід - 16.20.

17 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 2-3 градуси морозу, вдень 2-3 
градуси тепла. Схід сонця - 8.06, 
захід - 16.20.  

18 грудня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 1-2, 
вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.07, захід - 16.20. 

19 грудня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 6-7 граду-
сів тепла. Схід сонця - 8.08, захід 

- 16.21.
20 грудня - хмарно, без опа-

дів, температура повітря вно-
чі 5-6, вдень 5-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.08, захід - 16.21. 

21 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 4-6, вдень 5-8 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.09, захід - 16.21.

22 грудня - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 5-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 8.09 захід - 16.22.

Погода 
в Тернополі 
й області

Доброго дня, дорога редакціє! Хочу 
розповісти на сторінках улюбленої 
газети про чудову відповідальну 

людину, сільського голову із Городка 
Заліщицького району Михайла Росяка. 

У селі, яке розташоване на берегах Дністра і 
Серету проживає понад 700 людей. Його мешкан-
ці – це хлібороби з діда-прадіда, справжні патріо-
ти свого краю. Працював я з ними пліч-о-пліч ба-
гато років і тепер, на схилі літ, цікаво, як жи-
вуть мої колишні земляки. Звичайно, зараз усім 
нелегко, та жителі Городка люблять своє село, 
тут злагоджено працює соціально-культурна 
сфера. 

Звичайно, в селі має бути мудрий господар, 
який уміє працювати з громадою. Таким і є Ми-
хайло Росяк, якого вже утретє люди обирають 
своїм головою. Він виріс у Городку, працював агро-
номом, тож добре знає проблеми людей.

За роки роботи Михайла Росяка село змінило-
ся на краще. Є добрі дороги, тротуари, бордюри, 
зроблено пішохідні переходи. У доброму стані ав-

тобусна зупинка, міст через Серет. Багато років 
пусткою стояв напівзруйнований дитячий садок. 
Сільська влада спільно з батьками за допомогою 
Івана Порожака, керівника фермерського госпо-
дарства «Перспектива», відновила роботу до-
шкільного закладу. Нині тут перебуває 28 малю-
ків. Тепло, затишно і у ФАПі, і в сільській школі, де 
навчається 58 дітей. 

У будинку культури до свят завжди організо-
вують цікаві концерти. До речі, сільський голова 
Михайло Росяк є активним учасником художньої 
самодіяльності, без його виступів не обходиться 
жодна імпреза. 

22 грудня пан Михайло буде відзначати 
60-річчя від Дня народження. Бажаю йому міцно-
го здоров’я, щастя, радості, сімейного благопо-
луччя, миру і добра. Нехай Бог посилає сили дов-
го служити громаді на благо незалежної України.

Іван БІЛИК,
постійний читач 

газети «Наш ДЕНЬ».
с. Джурин Чортківського району.           

Ним пишаються мої земляки

Вітаємо!
Чарівну, мудру жінку, заступника директора 
Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
Валентину Броніславівну Удич

з Днем народження!
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку в серці ніколи не було.
Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
Любові й щастя повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим!
Хай ясною буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
                           З повагою – друзі.

Вітаємо!
Вродливу, добру, щиру, привітну жінку,

начальника Козівської автостанції
Ганну Андріївну Лішнянську 

                               З Днем народження та
 з наступаючим Днем ангела!

Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Нехай добро щоднини прибуває,

                                            Ісус Христос з небес благословляє! 
З повагою і вдячністю – пасажири та ветерани, які ко-

ристуються громадським транспортом.


