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Наш
Заснований у червні 2013 року

11 лютого - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 5-7 градусів, вдень 1-3 гра-
дуси морозу. Схід сонця - 7.32, захід 
- 17.31.

12 лютого - ясно, без опадів, тем-

пература повітря вночі 3-5 морозу, 
вдень 0-3 градуси тепла. Схід сонця 
- 7.30, захід - 17.33.

13 лютого - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 4-6 граду-
сів морозу, вдень 1-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.28, захід - 17.34.

14 лютого - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 4-5 граду-
сів морозу, вдень 1-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.26, захід - 17.36.

15 лютого - ясно, без опадів, тем-

пература повітря вночі 4-5 граду-
сів морозу, вдень 1-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.25, захід - 17.38. 

16 лютого - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 3-5 градусів морозу, вдень 
1-3 градуси тепла. Схід сонця - 7.23, 
захід - 17.39.

17 лютого - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 2-3 граду-
си морозу, вдень 1-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.21, захід - 17.41.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
12 лютого - Василія. Якщо ві-

тер з півночі, а хмар немає, слід 
готуватись до великих холодів. 
14 лютого - Трифона. За погодою 
цього дня передбачали погоду до 
кінця зими: «Який Трифон, такі й 
останні дні лютого». 15 лютого - 
Стрітення Господнє. Яка погода 
на Стрітення - такою весна буде. 
Існує повір’я: «Якщо на Стрітення 
горобець із калюжі нап’ється - у 
травні віл напасеться».   

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

Детальніше - 2 стор.

Тернопільські бійці 
повернулися додому

Шановна редакціє «Нашого ДНЯ»! 
Відколи ми передплатили ваш 
тижневик, можемо з упевненістю 

сказати – улюблена газета як надійна 
подруга, якій віриш і довіряєш, а також 
з якою завжди із нетерпінням чекаєш 
зустрічі.

Спасибі вам за чудове видання! Газета багата 
не лише колоритністю рубрик, а й гарними ілю-
страціями, цікавими світлинами. Читається легко, 
доступно, що не менш важливо.

Після напруженого дня так і хочеться присісти 
у «Сімейному гніздечку», яке розповість про не-
прості долі наших українських жінок. Чи разом з 
онуками заглянути в «Рукавичку», де і для мале-
чі знайдеться щось цікавеньке. А якою знахідкою 
для нас, жінок, буває сторінка з вишуканими кулі-
нарними рецептами! 

А розповіді про особливих людей, про героїв 
АТО… Вони краять серце до болю, до крові. Викли-
кають сльози і гордість за наших синів. І хочеться 
вірити – все у нас буде добре!

Шановні журналісти «Нашого ДНЯ». Спасибі 
вам за воістину святу працю.

Зичим гострого пера!
Для любові, для добра!
Щастя, радощів, пісень!
Хай завжди живе «Наш ДЕНЬ»!
Тож діліться словом щирим,
Мудрим, лагідним, правдивим.
І у цей нелегкий час
Всі радітимуть за вас!

Ольга ГРОД, Зеновія Салій, 
Люба ФЕДЧИШИН, Ольга НОСКО,

Надія ГОНЦА, Марія СТЕЦЬ. 
м. Теребовля. 

Нам пишуть
Тож діліться

 словом щирим…

Магнітні бурі у лютому
15, 16 і 18 лютого вірогідні слабкі маг-

нітні бурі. Сильних геомагнітних коливань у люто-
му не передбачають, тому можете бути спокійними 
і лише у зазначені дні прихопіть з собою таблетки 
від тиску чи головного болю. 

Син за батька,
батько за сина: 

тернопільську сім’ю 
об’єднала війна3 стор.

Думу про українських 
героїв презентували 
у Тернополі 

Коли ангели 
стають на коліна
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Дорога до миру тяжка і 
складна. Якби світ раніше 
почав допомагати Україні 

долати її, можливо, конфлікт не 
набрав би таких масштабів.             
«Москва гробам не верит»

Хоча Путін вперто заперечує очевид-
не - присутність російських військ і зброї на 
Донбасі, - західні лідери їдуть домовлятися 
до неадекватного господаря Кремля.    

Якщо послухати міністра зовнішньопо-
літичного відомства РФ Лаврова, то «Ван-
таж-200», що йде з України в Росію - не 
справжній. Скидається на те, що тіла росій-
ських солдатів можна купити в супермар-
кеті разом із «Градами»,  «Смерчами», тан-
ками та іншим смертоносним «товаром». У 
соціальних мережах сумно жартують: пора 
Михалкову зняти фільм «Москва гробам не 
верит». 

Ніхто не може спрогнозувати, хто або 
що може зупинити Путіна. Він приміряє 
шинель Сталіна і корону російських царів. 
Хоче забезпечити Росії статус наддержави. 
Не за рахунок розвинутої економіки, новіт-
ніх технологій, рівня життя, а за рахунок ав-
торитаризму, ядерного шантажу, захоплен-
ня територій суверенних держав.   

Європейці бояться бути втягненими у 
війну. І, водночас, не хочуть, аби Сполучені 
Штати надали Україні летальну зброю й по-
силювали свої геополітичні позиції. Украї-
на опинилася між інтересами войовничого 
східного сусіда і прагматичного Заходу.   
Голосувати будуть 
«Моторолла» з «Гіві»?

Невже канцлеру Німеччини треба 
було летіти з президентом Франції Фран-
суа Олландом до Путіна, а потім до Обами, 
щоб зробити висновок: на Донеччині й Лу-
ганщині потрібно провести вибори. Анге-
ла Меркель вважає, що суть Мінської уго-
ди полягає у проведенні у цих областях ви-

борів. Про це вона заявила минулого поне-
ділка на спільному брифінгу разом із пре-
зидентом США Бараком Обамою. «Пробле-
ма останніх днів, останніх зустрічей була в 
тому, що представники Донецька та Луган-
ська не брали в них (виборах) участь... Ма-
ють бути проведені місцеві вибори у відпо-
відності до української Конституції. І в ре-
зультаті цього ви матимете представни-
ків, матимете владу - тих, хто може говори-
ти від імені регіону. Український президент 
вже зробив певні кроки у цьому напрямку», 
- сказала канцлер. І додала, що «ідея прове-
дення таких виборів дістала підтримку та-
кож президента РФ Путіна». 

Щоправда, фрау Меркель не поясни-
ла, яким чином можна проводити вибори 
під шквалом російських «Градів». По-друге, 
значна частина жителів Донбасу - біжен-
ці. Деякі міста і села фактично знищені. Хто 
буде голосувати? «Моторолла» з «Гіві»? І 
важко повірити, що вибори можуть зупи-
нити війну. Настрожує й те, що ідею підтри-
мує Путін. Те, що добре для Росії, погано для 
України. 

Також Меркель укотре наголосила, що 
не бачить війського вирішення конфлікту 
на Донбасі. Прерогатива - дипломатії.   

А президент США Барак Обама у глибо-
ких роздумах. «Я ще не прийняв рішення 
про надання зброї для України. Я консуль-
тувався про це не тільки з Ангелою Мер-
кель, а буду проводити консультації й з ін-
шими союзниками» - сказав глава Білого 
дому під час згаданого брифінгу. За його 
словами, підхід Вашингтона полягає у тому, 
щоб знайти засоби, які допоможуть Україні 
зміцнити її оборону та змусять Путіна змі-
нити свої розрахунки. І можливість поста-
чання в Україну летальної оборонної зброї 
- один із цих варіантів. Водночас Обама під-
креслив: Вашингтон і ЄС продовжать сліду-
вати «дипломатичній стратегії», яка перед-
бачає і санкції проти Росії.

При цьому доречно згадати слова аме-

риканського сенатора Джона Маккейна: 
«Скільки ще людей в Україні повинні заги-
нути, перш ніж, ми їм допоможемо захисти-
ти себе?» 

І чому б не залучати до переговорів під-
писантів «Будапештського меморандуму?» 
Чому в Мінську не було представника США і 
Великобританії? 

І, взагалі, не ту країну Захід позбавив 
ядерної зброї…

Американський фінансит і мільярдер 
Джордж Сорос на Мюнхенській конферен-
ції з питань безпеки, говорячи про розви-
ток демократії і громадянського суспіль-
ства в Україні після Майдану та жертовність 
українців, зазначив: «Секрет, про який ніхто 
не хоче говорити вголос, полягає у тому, що 
сьогодні Україна є тим, чим мав би бути Єв-
ропейський Союз».

Україна веде жорстоку боротьбу за Єв-
ропу без Путіна. На жаль, багато   європей-
ців не хочуть цього зрозуміти. 
Війна і економіка

А українцям інколи важко зрозуміти 
рідну владу. Наприклад, міністр економіч-
ного розвитку і торгівлі Айварас Абромаві-
чус знайшов плюси у… падінні гривні. В ефі-
рі телеканалу «Лтава» він заявив: знижен-
ня собівартості виробництва, обумовлене 
падінням курсу гривні, буде привабливим 
для іноземних інвесторів. 

По-перше, поки триває війна, іноземні 
інвестори не ризикуватимуть вкладати в 
Україну свої кошти. А про «плюси у падінні 
гривні» міністру варто поцікавитися у пере-
січних громадян: як виживають, чим харчу-
ються, за що лікуються… 

Про керівника Нацбанку Валерію Гонта-
рєву годі говорити. Нацвалюта впала нижче 
плінтуса. Експерти фінансового ринку ро-
блять невтішні прогнози: вартість долара 
може сягнути й тридцяти гривень. Але пре-
зидент вперто тримає Гонтарєву на посаді. 

Незабаром весна. А сільське господар-

ство по вухах у проблемах. Аграрії мають 
серйозні проблеми із залученням коштів 
для закупівлі матеріально-технічних ре-
сурсів. Така ситуація, пишуть «Фінанси.UA», 
призводить до економії і, як наслідок, ско-
рочення посівних площ, менш інтенсив-
ної обробки й зниження врожайності. Го-
лова Агросоюзу Геннадій Новиков прогно-
зує: порівняно з минулим роком, витрати 
на весняно-польові роботи зростуть на 45-
50% . А урожайність може скоротитися май-
же на 20 відсотків. Також імовірно будуть 
зменшені посіви цукрового буряка, кукуру-
дзи і ячменю як нерентабельних культур.    

Тим часом, інформує «Економічна прав-
да», уряд готується перевести економіку на 
«військові рейки». Якщо це гасло стане за-
конною вимогою, на бізнес і населення очі-
кують неприємні «сюрпризи». Приміром, 
для об’єктів енергетики головними спожи-
вачами стають: органи держвлади, ЗСУ, вій-
ськові та правоохоронні формування, опе-
ратори спецзв’язку, підприємства з ремон-
ту й постачання озброєння, боєприпасів, 
військової техніки, інші виконавці мобілі-
заційного замовлення. Будь-яке підпри-
ємство можуть зобов’язати працювати на 
оборонку. Можлива так звана «стрижка» 
за кіпрським сценарієм, коли вклади, біль-
ші певної суми (її визначать), конвертують 
в акції проблемних банків на якийсь термін. 

Найближчим часом розроблятимуть 
зміни до державного і місцевих бюджетів. 
Джерел додаткових доходів від економічної 
діяльності нема. Міжнародні фінінститути 
очікують на певну стабілізацію і результати 
перемовин щодо ситуації на Донбасі. Тому 
експерти не виключають: уряд може повер-
нутися до питання «націоналізації» депози-
тів і поточних рахунків населення й підпри-
ємств.

А олігархів очікує випробування «вій-
ськовими рейками»?                   

Ольга ЧОРНА.  

«Україна є тим, чим мав би бути Європейський Союз»

Довгі три місяці вони мрі-
яли побувати у рідних 
домівках, обійняти ко-

ханих дружин та дітей. Бій-
ці з Тернопільщини, які не-
сли службу на 31-му блокпос-
ту, повернулися додому. 12 
сміливих хлопців, які захища-
ють Україну в зоні АТО, зустрі-
ли при в’їзді в Тернопіль ак-
тивісти ГО «Автомайдан Тер-
нопіль». Урочистим кортежем 
вони супроводжували їх на Те-
атральний майдан. Незважа-
ючи на кількагодинне запіз-
нення, тут бійців чекали де-
сятки тернополян, а також 
рідні та близькі. 

Восьмирічний Володя з Те-
ребовлянського району при-
їхав зустрічати свого дядь-
ка. Хлопчик розповідає, що 
з нетерпінням чекав на ньо-
го кілька місяців і переживав, 
щоб з ним все було добре. 

Бійці зізнаються, найбіль-
ше зараз мріють про затиш-
ний дім, дитячі обійми, те-
плу ванну, а ще хочуть піти до 
церкви, щоб помолитися за 
тих, хто не вижив у жорстоко-
му бою за 31-ий блокпост…

Ігор з села Дарахів Тере-
бовлянського району був на 

Сході 90 днів.
- Ще не усвідомлюю до кін-

ця, що приїхав додому, - каже 
він. -  Дуже радий. Вдома на 
мене чекають дві донечки – 
Віталіна і Катя. Не можу доче-
катися, коли їх побачу.  

 Дружина Марія чекала і 
молилася за нього. Зізнається, 
важко було без чоловіка, адже 
діти маленькі. 

- Мрію, щоб війна закінчи-
лася, - каже жінка. – Але розу-
мію, що він зараз мусить захи-
щати Україну. 

23-річний  Андрій з Терно-

поля був мобілізований. Каже, 
не розуміє, чому зараз хлоп-
ці втікають за кордон, аби не 
йти захищати Україну. 

- Багато моїх знайомих ка-
жуть: як прийдуть до нас, тоді 
й піду воювати, - розповідає 
хлопець. -  А я відповідаю їм, 
що тоді вже буде пізно. Війна 
– це дуже страшно. Це важко 
зрозуміти – потрібно побачи-
ти на власні очі. 

Волонтерка пані Люба з 
Микулинців  також прийшла 
з синьо-жовтими квітами зу-
стрічати хлопців. Вже вісім мі-

сяців вона готує передачі на 
фронт. 

- Добре, що  вернули-
ся живі-здорові, - каже пані 
Люба. – Люблю їх всіх і пере-
живаю за них. Робитиму все, 
що в моїх силах, аби вони були 
ситі та одягнені. 

Оплески, квіти, сльози ра-
дості та міцні обійми… Серед 
ночі на Театральному майда-
ні було тісно від усмішок, ра-
дощів і щирих емоцій. Яке це 
щастя, коли додому поверта-
ються Герої - живі та здорові!

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільські бійці повернулися додому Тернопільщина 
прощається 

з Героями

В області знову жалоба 
– ще двоє уродженців 
краю віддали свої 

життя у боротьбі за Україну. 
Під Дебальцевим у різні дні 
загинули бійці 128-ї бригади 
Олександр Орляк і Федір 
Лопацький.

Тіло 24-річного Сашка вже привез-
ли у Тернопіль і в середу поховають на 
Микулинецькому кладовищі. 

- Він знав, для чого є там і проти 
кого воює, - написав на своїй сторін-
ці у Фейсбуці брат загиблого Андрій 
Орляк. - Що командир гармати – було 
серйозною справою для нього. Осо-
бливо, коли Дебальцеве стало чи не 
головним плацдармом фронту. Він пе-
реймався за хлопців, тож за увесь час 
побувати у відпустці не вдалося. 

Друзі згадують Сашка як хорошу і 
світлу людину. Власну сім’ю він ство-
рити не встиг. 

Також відійшов у вічність 36-річ-
ний Федір Лопацький – уродженець 
села Сураж Шумського району Тер-
нопільщини. Чоловіка вже провели 
в останню дорогу на Хмельниччині, 
де він проживав. У нього залишилася 
дружина та двоє неповнолітніх дітей. 

Редакція газети «Наш ДЕНЬ» ви-
словлює щирі співчуття рідним та 
близьким загиблих бійців! Герої не 
вмирають! 
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Після бою шукають 
рідне обличчя

– Богдан записався у добровольчий 
батальйон, їх вже мали відправляти, – 
розповідає пан Ігор. – Я зателефонував 
і кажу: “Почекай на мене, зараз буду й 
ми поїдемо разом”. Молодший син теж 
хотів із нами. Я його не пустив. Можна 
сказати, виштовхав з поїзда. 

На той час Ігореві Радецькому було 
53 роки. По приїзді в Україну чоловік 
хотів мобілізуватися через військко-
мат. Там, однак, йому відмовили. Вій-
ськові пояснили – на службу не підхо-
дить через вік.

Тепер же, останні місяці, він уже офі-
ційно – військовослужбовець, коман-
дир розвідувальної групи.

Розповідати про особисте пан Ігор 
особливо не хоче. Каже: пишається си-
ном, хоча й хвилюється за нього. 

– Богдан якось на легковій маши-
ні танк об’їхав, їхав попереду, – розпо-
відає чоловік. – Його прозвали “безша-
башним”, він лізе вперед, завжди на пе-
редовій. 

Рятуватися під кулями самому й до-
помогти синові Ігорю Радецькому до-
помагала військова підготовка. Прохо-
див службу в армії, а в Іспанії працював 
на військовому кораблі. 

В одному з боїв Богдана поранили, і 
саме батько відвозив його у госпіталь. 
Лікарі тоді сказали: п’ять хвилин пізні-
ше – і вони б уже не змогли допомогти.  
“Справжня 
і дуже страшна війна”

Батько з сином пройшли найгаря-
чіші точки за час протистоянь на Схо-
ді. Пан Ігор каже: для нього це давно 
не АТО, а справжня і дуже страшна ві-
йна. Особливо відчутний цей контраст, 
коли бійці повертаються додому. 

Сьогодні, переконаний чоловік, 
українській армії найбільше не виста-
чає чесних і вмілих командирів. Саме це, 

вважає він, було основною причиною 
трагедії під Іловайськом. Ігор із сином 
дивом врятувалися у період запеклих 
боїв, що тривали наприкінці літа.  Тоді 
у так званому “Іловайському котлі” в 
оточення потрапили сотні українських 
бійців, частину яких російські війська й 
сепаратисти знищили, ще частину по-
лонили. Остаточна кількість жертв не 
відома досі. 

– Ми напередодні повезли “ван-
таж-200” додому, – згадує чоловік. – І 
в сам котел не потрапили. Пробували 
прориватися до наших, але вже не змо-
гли, на позиції увійшли російські вій-
ська. Під Іловайськом ми утримували 
велику територію, але всі батальйони 
командування зібрало в одному місці. І 
коли наші намагалися вийти з оточен-
ня, вороги вже чекали їх і розстрілюва-
ли.
“Бачать більше людей – 
обстрілюють”

Із 450 добровольців батальйону Іго-
ря Радецького живими, каже він, за-
лишилося менше сотні. Згодом їх роз-
формували і перекинули в інші части-
ни. Батько з сином сьогодні воюють під 
Маріуполем. Зараз там, каже, є постійна 
загроза і для мирного населення:

– Перед нами за кілометр вже окопи 

ворога. Вони відійшли, але в будь-який 
час можуть наблизитися. Як тільки ба-
чать більше людей – зразу обстрілю-
ють. До нас приїжджали священики, то 
я весь час за них переживав.

Раніше, каже чоловік, частіше 
зав’язувалися бої з угрупуваннями се-
паратистів. Сьогодні значно побільша-
ло російських військових. Водночас, 
українські бійці теж краще підготовле-
ні, хоча їм і не зрозумілі окремі коман-
ди вищого керівництва.

– Якщо порівняти, як працювала 
артилерія в перші дні, то тепер хлоп-
ці вже навчились стріляти, – розпові-
дає пан Ігор. – Тільки їхні “Гради” почи-
нають обстрілювати позиції, останній 
залп – і наші “отвєтку” дають. Але що-
йно починаємо “давити” – командири 
стримують. Стояли в Авдіївці – по нас 
стріляють, а ми не можемо. 

Спроби домовитися з терористами, 
каже чоловік, не дають очікуваного ре-
зультату. Супротивники йдуть на пере-
говори, коли у них закінчуються снаря-
ди, а щойно привезуть черговий “гума-
нітарний конвой”, посилюють обстрі-
ли.

Щодо настроїв місцевого населен-
ня, то, за словами пана Ігоря, вони по-
троху змінюються:

– Не думали вони, що таке буде. Чи-

мало вже зрозуміли, що таке росія-
ни, “кадировці”, які до них приїхали. Є 
люди, які приходять і кажуть: он там 
живе наша родина, якщо почнуть об-
стрілювати, ми  з вами будемо те село 
захищати. 
“Збагачуються на війні”

У швидке завершення конфлікту 
бійці не вірять – надто багато, каже пан 
Ігор, у владі людей, які збагачуються на 
нинішній ситуації:

– Урядовці повторюють, що все ма-
ємо – амуніцію, зброю, що все є і все 
добре. Та це не так. До нас прийшли 
сім БТРів, з них тільки два можна за-
вести, інші – стоять. Думаю, для бага-
тьох наших посадовців вигідна ця ві-
йна. Що довше вона триває, то біль-
ше вони збагачуються. Коли все закін-
читься, можна буде подивитися, у кого 
й наскільки виросли статки. І зрозумі-
ти, хто є хто. 

Якогось простого рецепту, як досяг-
ти миру в Україні, пан Ігор не дає. Тре-
ба, каже він, щоб більше людей зрозу-
міли: події на сході України не стосу-
ються лише військових чи жителів цих 
регіонів, а всіх.

– Такий був підйом спершу – до Мо-
скви б дійшли, якби дали зброю. А за-
раз люди вже починають зневірювати-
ся. Кажуть: нащо нам та брехлива вла-
да, за що воювати? Ми воюємо за Бать-
ківщину. А Батьківщина – це батько і 
матір, наша родина, яка не зрадила. Їх 
і треба захищати. 
“Воюємо, щоб 
не рвалися снаряди тут”

На війні, вважає пан Ігор, дуже важ-
ко залишитися “білим і пухнастим”, але 
в будь-яких ситуаціях треба бути люди-
ною. На фронті у нього з’явився позив-
ний – “Іспанець”. Хоча в окопах, каже, 
немає значення, звідки ти і якою мо-
вою розмовляєш. Коли над головами 
свистять кулі, інакше починаєш сприй-
мати життя. Головне – надійне плече 
друга, сина, батька, на якого можна по-
кластися.

– На території, де зараз наш баталь-
йон, одразу за нами річка і один міст, – 
розповідає він. – Якщо буде наступ, той 
міст зривають – і ми вже звідти не ви-
йдемо. Але ніхто не збирається відсту-
пати. Треба пам’ятати, заради чого во-
юємо. Ми стоїмо там, щоб не рвалися 
снаряди тут.

У найважчі хвилини, коли пізнаєть-
ся ціна життя і родинні стосунки, бать-
ко і син завжди поруч. На бойові за-
вдання зголошуються разом, а після 
обстрілів перш за все шукають рідне 
обличчя.

Антоніна БРИК.

Син за батька,
батько за сина: 

Проти бойовиків і російських
 військових разом воюють 

батько і син з Тернопільщини 

тернопільську сім’ю 
об’єднала війна

П’ятнадцять років тому 
Ігор Радецький із села 
Великі Бірки, що поблизу 

Тернополя, поїхав шукати кращої 
долі за кордон. Залишився жити 
в Іспанії, набув там багато друзів, 
знайшов роботу. За подіями 
в Україні стежив з екрана 
телевізора. Втім, коли почалися 
бойові дії на Сході, зібрався і 
приїхав додому. “Треба захищати 
Батьківщину”, – небагатослівно 
пояснює, чому повернувся із 
сонячної та мирної держави в 
буремну Україну. На полі бою він 
не один – пліч-о-пліч із ним воює 
старший син.
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У неділю – Стрітення Господнє
   Подія Стрітен-

ня Господнього ста-
лася за давніх часів 
в Єрусалимському 
храмі. Йосиф і Ма-
рія прибули сюди, 
як минув час очи-
щення породіллі, 
щоб принести Дитя 
Ісуса перед Господа 
і подати відповідні 
жертви на виконан-
ня закону Мойсейо-
вого.

Ніхто з служи-
телів храму не міг 
тоді знати, що на 
руках Марії було не-
звичайне Дитя. Кожен міг вважати Дитину сином 
Йосифа з Назарета. Йосиф і Марія дали Самому Бо-
гові розкрити в свій час справжню достойність і 
призначення Дитини, Яку принесли з собою.

Чутка про видіння віфлеємських пастухів до 
Єрусалима не дійшла, тому Йосиф і Марія зовсім 
не сподівалися, що тут  хтось пізнає в їхній Дитині 
Царя Ізраїльського. Та ледве вступили вони у двір 
храму, як виходить їм назустріч з радісним нетер-
пінням, мов до давно очікуваних, один поважний 
старець. Це був Симеон, за своїм лагідним духом 
справжній ізраїльтянин, що користувався пова-
гою в своїх співгромадян. Він чекав утіхи ізраїле-
вої, тобто пришестя Месії – Христа і за це був удо-
стоєний багатьох божественних натхнень. Бог від-
крив, що він не бачитиме смерті, поки не побачить 
Христа Господнього.

Симеон часто відвідував храм, а того разу мав 
особливе бажання йти туди. І ось він бачить, як за-
ходять Йосиф і Марія у двір. Боже провидіння рап-
том вказало йому на них і вклало в його розум – 
це Дитя і є Той Самий Цар-Месія, Якого він чекає. 
Тому старець бере Його на свої руки, а Марія в зди-
вуванні поступається натхненному старцеві. Си-
меон тримає Дитя якийсь час, а потім, охоплений 
радістю давно жаданої миті, то піднімає погляд 
до неба, то опускає його на Дитину, проголошу-
ючи хвилюючі слова: «Нині відпускаєш раба Тво-
го, Владико, за словом Твоїм, з миром… Тепер-то, 
Господи, помре раб Твій спокійно, бо своїми очима 
побачив Спасителя, Котрого Ти дав світові. Я по-
бачив світло народів, бачив славу Ізраїля і досить 
вже пожив…» Та й Марія мала дізнатися тут багато 
нового про майбутню долю Свого Сина, дещо над-
то важливе, покрите таємницею, що тільки пізні-
ше могло пояснитися самими подіями.

Старець благословив Йосифа і Марію за те, що 
вони удостоїлися такої почесті в служінні Месії. 
Потім, звернувшись особисто до Марії, передав  їй 
Дитя, сказавши, що Воно буде предметом спере-
чання та спокуси, і на Ньому, як на пробному каме-
ні, виявиться те, що хто має у своєму серці до Бога 
та Месії. «І Тобі Самій, Маріє, пройде меч у серце 
Твоє…» Та й це слово вже було зброєю. Гострий по-
гляд старця, востаннє на землі осяяний таким світ-
лом, проник гостріше заліза в душу Марії.

Звернувшись до Дитини і осягнувши духом, 
Кого бачить перед собою, прославляє Бога і проро-
чиця Анна, стара вдова, яка мала дар пророкуван-
ня. Вона також чекала утіхи ізраїлевої.

Наслідуймо цих праведників, бо їхній Господь 
є і наш Господь. Стрітившись з ними, Він готовий 
стрітися і з нами. Заглибимося в роздуми про по-
дію Стрітення, стараймося навчитися, як самим 
досягти зустрічі з Господом, Котрий недалеко від 
кожного з нас.

о.Богдан Зінченко, член Національної
спілки журналістів України. 

 В обіймах 
праведного 

Симеона

Як розповідає один з організаторів акції, тер-
нопільський лікар Михайло Могитич, при-
дбали броню та найнеобхідніші речі за ко-

шти місцевих стоматологів та підприємців. Вони вже 
неодноразово допомагали батальйону у його потре-
бах. Не змогли залишитися осторонь, коли там трапи-
лася біда. 

Купили бронежилети українського виробництва, 
виготовлені за нормами НАТО, та інші необхідні речі.  

Долучилися до акції і рідні бійців «Збруча». Адже 
не мають надії, що держава якось допоможе з при-
дбанням речей, які згоріли в пожежі. 

- Ми не можемо залишатися байдужими до того,  
що відбувається. По-перше, ситуація в країні не визна-
чена, а по-друге, наш родич, мій дядько рідний в ба-
тальйоні «Збруч», - каже Сергій Залуцький. -  Допомог-

ти йому, хлопцям, з продуктами, бронежилетами – це 
наш обов’язок.  

Окрім броні, тернопільським бійцям передали те-
плі речі, ковдри, маскувальні сітки та харчі. Придба-
ли і техніку, яка вкрай необхідна у польових умовах, 
- бензопилу та зварювальний апарат. 

- Я сам військовозобов’язаний, - додає волонтер 
Денис Могитич. -  Знаю, якщо б мене призвали, я хотів 
би, щоб мені хтось допоміг. Треба ставити себе на міс-
це цих хлопців, тим більше, що вони ризикують жит-
тям, захищаючи нас. 

Тернопільські лікарі самостійно доставили ван-
таж на Херсонщину. Тож завдяки їх турботам хлоп-
цям, які постраждали від пожежі, буде тепліше у ці 
зимові дні. 

Юля ТОМЧИШИН.

Нещодавно у терно-
пільському батальйо-
ні територіальної обо-
рони «Збруч» трапи-
лась пожежа. Вогонь 
знищив засоби захис-
ту, форму, теплі речі. 
Військові звернули-
ся до рідного міста за 
допомогою. За кілька 
днів тернополян всти-
гли зібрати найнеоб-
хідніше для бійців. 
Волонтери  передали 
землякам на Херсон-
щину 15 бронежилетів 
класу 6. 

Тернопільські лікарі завезли 
бронежилети бійцям батальйону «Збруч»

У класі кипить робота. Дівчата 
шиють і прасують нашоломники. 
Надія Петренко з Маріуполя навча-
ється на першому курсі. В Тернопо-
лі вона має родичів. Сім’я дівчини 
мешкає у Маріуполі в районі «Схід-
ний», який потрапив під обстріл 
«Градів». Їх будинок найближчий 
до блокпосту. Він вцілів, але вікон 
немає. У подруги в будинку зне-
сло дах, в іншого знайомого в при-
ватний будинок потрапив снаряд. 
Надя старанно шиє нашоломники. 
Сподівається, що це комусь допо-

може. 
Перебуваючи за сотні кілометр від 
рідного міста, дівчина робить все, 
щоб наблизити перемогу. У сусід-
ньому класі старшокурсники виго-
товляють маскувальні костюми. 

Як розповідає директор учили-
ща Галина Грушко, вироби для АТО 
шиють в училищі з початку року.

- Наші учні не байдужі до подій, 
які відбуваються в Україні. Адже 
події на сході держави зачепили чи 
не кожну родину. Кожен з нас, як 
може, так допомагає армії.  Ми ви-

готовляли маскувальні костюми, 
теплі штани, білизну. Після зимо-
вих канікул надійшла нова партія 
тканини і ми знову взялися до ро-
боти. І діти, і їх педагоги активно 
працюють, стараються, аби якнай-
швидше виконати замовлення для 
бійців. 

Також в училищі виготовляли 
маскувальні сітки, організували 
благодійний ярмарок та щедрува-
ли, щоб зібрати кошти на допомо-
гу воїнам АТО. 

Таня НИЧКА.

Майбутні кравчині
 шиють маскувальні 
костюми для бійців

Вже кілька місяців учні 
Тернопільського вищого 
професійного училища 

сфери послуг та туризму шиють 
одяг на передову. Маскувальні 
костюми та білизну майбутні кравці 
виготовляють на практичних 
заняттях: вдосконалюють свої 
навички і допомагають фронту. 
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- Пані Ірино, якось так виходить, 
що населення області щорічно змен-
шується, а кількість інвалідів зрос-
тає.

- Це справді дуже тривожна тенден-
ція. Цьому, на жаль, сприяє багато чин-
ників. Останнім часом ми взагалі живе-
мо у стані постійних стресів. На наше 
психічне та фізичне здоров’я впливає 
екологія, те, чим дихаємо, харчуємося, 
яку воду п’ємо.  При такій високій бід-
ності населення, як нині,  не кожен може 
вчасно звернутися до лікаря. Дозволити 
собі відповідне лікування чи операцію, 
і це також нерідко призводить до інва-
лідності. Люди ходять до останнього, 
рятуються травами, займаються самолі-
куванням. І вже коли край, звертаються  
до медиків. На жаль, буває пізно і люди-
на стає інвалідом. 

- Не так давно тернополянам пре-
зентували документальний фільм 
«Насамперед ми люди», присвячений 
життю людей з інвалідністю в Укра-
їні та США, а також їхнім правам та 
можливостям. В основі фільму зво-
рушлива історія трьох майже незря-
чих підлітків, які почувають себе на-
багато комфортніше у чужій країні, 
ніж у себе вдома.

-  Дуже хотілося б, аби його подиви-
лися якомога більше тернополян. Тому 
що права у людей з особливими потре-
бами скрізь схожі. А от можливості, на 
жаль,  – різні. Хоча інколи для того, щоб 
зробити життя інвалідів легшим,  вели-
ких коштів не потрібно.  У вирішенні ба-
гатьох проблем важливим є людський 
фактор. Наприклад, у згадуваному філь-
мі є картинка. Зупинка, серед людей, які 
чекають громадський транспорт, є інва-
лід на візку. Під’їжджає маршрутка, во-
дій виходить, опускає підйомник, заво-
зить візок з інвалідом, фіксує його у спе-
ціально відведеному місці. Це – за кор-
доном. Ви можете уявити щось подібне 
у нас? Наші зупинки, де маршрутки чи 
тролейбуси стають у «три поверхи», а 
не заїжджають в «кишеню», як має бути. 
Бо водії думають про те, як швидше, об-
разно кажучи, наздогнати гривню. А ще, 
бачачи навіть людину, яка кульгає, чи 
незрячого, чи просто старенького, той, 
хто сидить за кермом, тупо зачиняє пе-
ред ними двері. Бути трішки уважніши-
ми, добрішими, толерантнішими один 
до одного – грошей не вартує.

- На вашу думку, чому у нас так 
трапляється?

- Напевне, багато що залежить від 
нашої ментальності, свідомості. Хоча 
різні суспільні інституції, громадські ор-
ганізації стараються  привертати  увагу 
до проблем інвалідів. Ми нині говори-

мо про доступність, тобто надання мож-
ливості людям з особливими потреба-
ми вести незалежний спосіб життя, бра-
ти активну участь у житті суспільства. 
Я знову почну з малого. Чи багато у на-
шому місті належно встановлених пан-
дусів? Їх практично немає або зроблені 
абияк. Ні державні установи, ні приват-
ні структури не хочуть на це тратитися. 
Кругом незручні сходи, особливо слизь-
кі узимку. До міської ради, до ОДА, до по-
даткової, прокуратури, Укрпошти, до 
драмтеатру, до аптек… А коли ті марму-
рові східці ще притрусить сніжок… Здо-
ровій людині непросто по них вибрати-
ся. Хоча підприємцю чи бізнесмену дуже 
мало вартує кинути, наприклад, кили-
мок. Чи прибрати з тротуарів рекламні 
таблиці з позначками меню чи курсом 
валют, так звані спотикачки. Уявіть: іде 
людина незряча. Чому ж для нас важли-
віше продати піцу, ніж те, що хтось може 
перечепитися, травмуватися? Врешті, 
всі ми живемо під одним небом, і ніхто 
не знає, що його чекає завтра. 

- Тобто, і держава, і кожен з нас 
може допомогти таким людям ін-
тегруватися у суспільство?

- Абсолютно. Я хочу сказати, що у бага-
тьох випадках люди з обмеженими мож-
ливостями сильніші від здорових жагою 
до життя, силою духу і волі. Візьміть наш 
«Інваспорт». Його спорт-смени завоюву-
ють призові місця на різних змаганнях, 
у тому числі і міжнародних, прославляю-
чи і презентуючи Україну у світі. Завітай-
те на фестивалі «Повір у себе» і ви відкри-
єте для себе стільки талантів… А які кар-
тини малюють, створюють цілі вишива-
ні шедеври ті, хто, здається, мав би обра-
жатися на долю. Вони об’єднуються у гро-
мадські організації і долають труднощі 
разом. Ми знаємо такі потужні об’єднання 
як  нечуючих чи незрячих, людей з пору-
шеннями опорно-рухового апарату. А ось 
недавно в області утворилася громадська 
організація «Сильні духом». Люди на віз-
ках, з паличками, з нелегкими захворю-
ваннями добилися приміщення, зробили 
там ремонт і шили для наших бійців мас-
кувальні халати. Зараз виготовляють те-
плі устілки. Вони забули про свої хворо-
би, сльози. У той же час скільки людей, 
яким Бог дав здорові руки, ноги, очі про-
сто лежать перед телевізором і жаліють-
ся на життя?..

- Пані Ірино, сьогодні усе часті-
ше говорять про інклюзивне навчан-
ня, тобто, коли дитина з обмеже-
ними можливостями має рівні пра-
ва до освіти, як і її ровесники. І може 
навчатися за місцем проживання в 
умовах загальноосвітнього закладу. 
А не в інтернатах, які до того ж ще й 

часто винесені за межі міста.
- Ідея, звісно, хороша. Але чи її автори, 

прихильники досконало вивчили  про-
блему? Думаю, що ні. Суспільство не го-
тове поки що до таких новацій. Можна 
закрити нині  школи-інтернати. Сказа-
ти, що це погано, от давайте забезпечи-
мо усім інклюзивне навчання у звичай-
них школах чи перебування у садках. Я 
не хочу зараз пригадувати випадок, який 
стався у Кіровограді, коли батьки збира-
лися на збори і вимагали, щоб дівчинку 
з ДЦП не приймали у загальний клас. Це 
було страшно і дуже жорстоко. Але, оче-
видно, треба було вивчити ситуацію на-
перед, подумати про долю тієї дитини, 
її психологічний стан. Звичайно, можна 
звинувачувати батьків, але постражда-
ла в результаті хвора дитина. Чи маємо 
ми на це право? Згідна, у багатьох краї-
нах інклюзивне навчання є нормою. Але 
в світі багато чого вже робиться, а в нас 
– ні. Треба, очевидно, щоб у кожній роди-
ні змалечку вчили дітей милосердя, до-
броти, розуміння, що хтось може бути 
інший: не так бачити, не так ходити, не 
так чути. Та й навчальні заклади мають 
адаптуватися під таких дітей. Бо, зрозу-
міло, коли у класі 30 учнів, учитель орі-
єнтується, якщо не на відмінників, то на 
«хорошистів». У той час діти з обмежени-
ми можливостями просто залишаються 
поза увагою. Так нині є.

- Але так може залишатися і на-
довго.

- Розумієте, ця проблема – як по спі-
ралі. Знову ж таки треба вчити не бути 
байдужим, дійти до свідомості, до серця. 
Не лише раз у рік,  у День інвалідів – 3 
грудня, відвідувати спеціалізовані за-
клади, де вчаться і живуть діти, люди з 
обмеженими можливостями. Це можна 
робити значно частіше, обмінюватися 
різним досвідом, напрацюваннями, про-
водити спільні творчі вечори, концер-
ти. У нинішній ситуації я ніколи не пого-
джуся, що школи-інтернати – це погано. 
Тим паче, ці заклади зараз перереєстро-
вуються у навчально-реабілітаційні 
центри, що психологічно знімає певні 
стресові ситуації для дітей і батьків. Тут 
є спеціальна апаратура, як, наприклад, 
для нечуючих чи незрячих, працюють 
викладачі, які мають досвід роботи і під-
хід до таких учнів. Як правило, випадко-
ві люди у таких закладах не затриму-
ються. Там працюють дійсно ті, хто при-
кипів душею до чужого болю. Є медики, 
які стежать за здоров’ям дітей, прово-
дять їхню реабілітацію. Люди, які разом 
якраз і вчать своїх вихованців адаптува-
тися у здорове суспільство. 

- Що все таки не завжди легко, 
особливо при сьогоднішньому безро-

бітті.
- Згідна. Але разом із управлінням со-

ціальної політики, центрами зайнятос-
ті, тобто нашими соціальними партне-
рами, ми розробляємо програму, як про-
вести дитину від народження до першо-
го робочого місця. Не все вдається. Од-
нак в окремих районах при управліннях 
соціального захисту населення, при ме-
дичних закладах діють центри ранньої 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 
Такий потужний центр за підтримки 
Фонду у свій час був створений на базі 
обласної дитячої лікарні. Сприяємо ми 
також, коли випускники шкіл бажають 
продовжити навчання у вишах. Звертає-
мося з клопотаннями у навчальні закла-
ди, щорічно 10-12 дітей-інвалідів зара-
ховуються на державну форму навчан-
ня. Коли стається, що наш абітурієнт не 
пройшов на безоплатне навчання, тоді 
Фонд відшкодовує кошти з власного 
бюджету. Для цього укладається трис-
тороння угода між навчальним закла-
дом, Фондом і студентом. Звісно, є від-
повідні умови: студент, якому оплачує-
мо навчання, має бути з малозабезпече-
ної сім’ї і гарно вчитися. Тобто, щосеме-
строво він поновлює довідку про дохо-
ди і те, як склав сесію. Ті ж випускники, 
які хочуть працювати, мають зверну-
тися у центри зайнятості. Звідти їх мо-
жуть спрямувати на курси для здобуття 
робочої професії. Чи у центри професій-
ної реабілітації. У Фонді ми готові нада-
ти усю необхідну інформацію.  

-   І все ж підприємці не завжди з 
охотою беруть людей з особливими 
потребами на роботу.

- Якраз, крім реалізації соціальних 
програм, однією з функцій нашого Фон-
ду є контроль за додержанням підпри-
ємствами нормативу створення робо-
чих місць для інвалідів. А це – 4 відсотки 
від загальної чисельності працюючих. 
Тому керівники тих організацій, де пра-
цює 8 і більше людей, повинні прийти 
у Фонд захисту інвалідів і зареєструва-
тися, інакше згідно із Законом будуть 
штрафні санкції. Хочу сказати, що остан-
нім часом підприємці беруть більш охо-
че людей з обмеженими можливостя-
ми. Сьогодні їх працевлаштовано біль-
ше семи тисяч. Такі люди йдуть на робо-
ту не лише заради грошей, а й щоб від-
чути себе потрібними. Тому на завер-
шення розмови хотіла б усім побажати 
здоров’я і мати в душі велике милосер-
дя до тих, хто поруч. Уміти поділитися 
краплиною тепла з людьми, які, може, 
обмежені у своїх можливостях, але вони 
так само уміють і хочуть любити цей 
світ, жити, творити... 

Зіна КУШНІРУК.

Ірина БАЗИЛЕВСЬКА:
«Люди з обмеженими можливостями 
так само уміють і хочуть

любити цей світ»
Сьогодні в області є  58 тисяч 619 інвалідів. Це – практично кожен 18-й з нас. Серед 
тих, кого доля торкнулася надломленим крилом, більше 4,5 тисяч дітей. Ці невтіш-
ні цифри, на жаль, збільшуються щодня. Як живеться цим людям у сьогоднішніх 
нелегких реаліях? Про це розмовляємо з керівником Тернопільського відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів Іриною БАЗИЛЕВСЬКОЮ. 
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Прем’єра стрічки 
«Добровольці Божої 
Чоти» зібрала у Тернополі 

справжній аншлаг. Зал, 
розрахований на дві сотні 
глядачів, не вмістив усіх охочих, 
ще близько сотні дивилися 
фільм, стоячи у проходах.

Перші кадри «Добровольців Божої 
Чоти» - це своєрідний екскурс в минуле. 
Вони   повертають нас в  часи Євромай-
дану, нагадують про Героїв Небесної со-
тні. Далі події розгортаються на Донба-
сі, в донецькому аеропорту, селі Піски і 
прилеглих територіях. Зйомки відбува-
лися восени і тривали декілька місяців.  
Режисери військової думи про Героїв 
Леонід Кантер та Іван Ясній були поруч 
із бійцями на передовій, у найгарячі-
ших точках, часто наражаючи своє жит-
тя на небезпеку. Завдяки цьому вдало-
ся відзняти картини справжньої війни 
без прикрас, побачити хлопців і в боях, 
і в будні.

Фільм триває майже півтора годи-
ни, однак сприймається на одному по-
диху. У головних ролях – бійці Добро-
вольчого українського корпусу зі своєю 
особливою філософією, гумором, щири-
ми розповідями. 

Події фільму розгортаються у Доне-
цькому аеропорту, селищі Піски та до-
вколишніх територіях. Особливо небез-
печними були зйомки в аеропорту, зі-
знаються режисери. 

- Для мене найважчим періодом 
були кілька днів та ніч очікування зні-
мальної групи з Донецького аеропор-
ту, – розповідає один з героїв фільму, 
польовий командир ДУКу Валерій Чо-
ботар (Гатило). - Оскільки вони мали 
всі шанси не повернутися і поповнити  
ДУКівський рахунок загиблих. Але, на-
певне, те, що вони робили, було дуже 
важливе і потрібне. Тому вони приїхали 
живі та здорові. 

- Коли я вперше побачив Леоніда 

після цієї поїздки, - додає Іван Ясній, -  
по його посмішці, радості на обличчі, я 
зрозумів, що це була радість повернен-
ня з пекла. Він був щасливий, що повер-
нувся з цікавим матеріалом і залишив-
ся живим. На передовій є особливий 
запах танків, зброї, мін….запах війни. 
Коли повертаєшся з передової у світ, в 
якому ми живемо, світосприйняття пе-
ревертається.  Це краще можуть ска-
зати вояки, але я також відчув це по-
своєму. Починаєш боротися з тим, се-
ред чого ми зараз живемо, з брудом не 
на вулицях, а в житті, з тим, як ми ста-
вимося до своєї країни, своїх близьких, 
цінностей…

Фільм «Добровольці Божої Чоти» 
показує, якою насправді є війна, велику 
силу духу, сміливість, відвагу і щирість 
українських героїв. Тут немає награно-
го патріотизму, пафосу і гучних слів. Це 
правда про життя на Сході України, це 
реальні події, які відбуваються зараз 
там. 

Режисери дуже точно і лаконічно 
вловили суть кожного персонажа. За 
допомогою кількох штрихів змалювали 
колоритні образи росіянина, який воює 
за Україну, медика, що рятує чужі жит-
тя, командирів, мешканців селища Піс-
ки…

- Наш фільм -  це зброя, за допомо-
гою якої ми змінюємо сприйняття цієї 
війни українцями, – каже Леонід Кан-
тер. - Коли ми робили фільм разом з Іва-
ном, то кожен мав на цю роботу влас-
ну точку зору. Я говорив, що ми зніма-
ємо кіно не для України і українців, не 
для цих людей, що зараз живуть а для 
людей майбутнього. Може, для україн-
ців, може, для французів, фінів, які жи-
тимуть через 30-40 років.  Англійською 
ми назвали фільм «Українці». Вже скоро 
він вирушить у світ і покаже людям ін-
ших національностей, хто такі українці 
і за що вони борються. 

Прем’єра кіно була безкоштовною, 
але при вході у спеціальні скриньки 
люди вкидали добровільні пожертви.  
За вечір вдалося зібрати 13 253 гривні. 
Далі фільм помандрує у Чортків, Копи-
чинці, Заліщики, у Рівне, Луцьк та інші 
українські міста. А також вже є домов-
леність про показ стрічки в Італії.  

Окрім того, «Добровольців Божої 
Чоти» планують показати учням стар-
ших класів тернопільських шкіл.

Тернополяни можуть переглянути 
стрічку щодня до 15 лютого в Палаці 
кіно о 18.00. Вартість квитка - 25 гри-
вень.

Юля ТОМЧИШИН.
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Колишній керівник 
батальйону «Айдар» 
Сергій Мельничук 

заявив, що це він коригував 
вогонь артилерії, під час 
якого загинули російські 
журналісти. Як відомо саме 
цей злочин російська Феміда 
хоче «повісити» на Надію 
Савченко.

Мельничук розповів, що «Ай-
дар» наступав на Луганськ якраз з 
метою звільнити Савченко та укра-
їнських солдатів, які випадково по-
трапили у розташування бойови-
ків.

«Надія зателефонувала мені і 
повідомила, що вони у домі №53, та 
попросила підмогу.

Коли туди прорвались наші 
БТР і БМП, бойовики їх повністю 
розстріляли, а потім викликали 
журналістів, щоб вони зняли ре-
зультати бою. Вони не розрахову-
вали, що ми прийдемо визволяти 
своїх за 12 кілометрів», - пояснив 
він.

Савченко голодує уже 60 днів і 
учора російський суд, розглянув-
ши скаргу на її затримання, продо-
вжив термін слідства у криміналь-
ній справі проти Надії до 13 трав-
ня.

«Цей фарширований цирк треба 
закінчувати. Я нічого не винна ро-
сійському народу, а з тим, що я ви-
нна українському, розберуся, коли 
повернуся»,- сказала Савченко нао-
станок судового засідання.

Думу про українських героїв 
презентували у Тернополі 

«Цей цирк 
треба 

закінчувати»

Зокрема у збройно-
му конфлікті на Дон-
басі нині беруть участь 
сили спецпризначення 
ГРУ генштабу зброй-
них сил РФ, Півден-
ного, Західного і Цен-
трального військових 
округів, повітряно-
десантні війська і 
військово-морський 
флот Росії. 

За інформацією зі 
штабу ЗСУ, на півден-
ному сході України «за-
блудилися» більше 30 
російських військових 
бригад.

Російські
 війська, яких 

в Україні немає
Учора найманці завдали потужних обстрілів з реактивних систем по по-

зиціях українських військових в Артемівському, Ясинуватському, Тельманів-
ському та Волноваському районах Донецької області та у Попаснянському і 
Станично-Луганському районах Луганської області.

Уже під вечір у штабі АТО наголосили, що українські військові поверта-
ються на лінію роз-
межування, зафіксо-
вану мінськими до-
мовленостями. 

За словами реч-
ника АТО Андрія Ли-
сенка, триває контр-
наступальна опера-
ція. Він наголосив, 
що довкола Дебаль-
цевого ситуація за-
лишається складною. 
Бої тривають за на-
прямок Артемівськ-
Дебальцево.

Під Дебальцевим бійці пишуть
 героїчну сторінку історії



№6 (87)/11 лютого - 17 лютого 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬНадзвичайні новини 7

На трьох дівчат – 
шість криміналь-

них справ
Допоки батьки думали, що їхні 

17-річні доньки навчаються у Бучачі, 
трійця дівчат жила в Монастириську в 
оселі 61-річного пенсіонера. Згодом вони 
віддячили старшому доброчинцю кра-
діжкою. І, як з’ясували міліціонери, це не 
єдиний злочин, який скоїли дівчата. 

За словами потерпілого, квартиран-
ток він зустрів в одному з закладів гро-
мадського харчування райцентру. Роз-
чулився розповіддю незнайомок про те, 
що приїхали до міста  на практику, а осе-
литися не мають де, відтак  запросив до 
себе. За дах над головою у дівчат не по-
просив жодної копійки.

Після трьох тижнів квартирування 
у пенсіонера подружки повідомили, що 
практика закінчилася й вони їдуть по до-
мівках. Про те, що разом із пожильцями 
зникли гроші, потерпілий дізнався не од-
разу. Коли ж виявив пропажу, поспішив 
до міліції.

Як з’ясувалося, вже після того, як ді-
вчата вибралися з помешкання, одна з 
подружок ще раз навідалася до пенсіоне-
ра. Поки той спав, витягнула у нього з ки-
шені трохи більше тисячі гривень.

Коли правоохоронці почали спілку-
ватися із неповнолітніми крадійками, 
стали відомими ще кілька кримінальних 
фактів за їхньою участю. Так, одна з трій-
ці зізналася у низці крадіжок з магазинів.

На трьох у дівчат уже відкрили шість 
кримінальних проваджень за фактами 
крадіжок. Міліціонери перевірять непо-
внолітніх на причетність і до інших зло-
чинів.

 

Обкрадав матір, 
щоб купити 
наркотики

Тернополянин виносив з помеш-
кання цінні речі 

57-річна жителька обласного 
центру звернулася у міліцію із зая-
вою про крадіжку ноутбука. Правоо-
хоронці з’ясували, що крадіжку скоїв 
34-річний син жінки. 

Згубна пристрасть до наркотиків 
і раніше штовхала чоловіка на грабе-
жі. Молодика не спиняли ані благан-
ня матері, ані  призначені судом по-
карання.

Із помешкання матері горе-син 
вже неодноразово викрадав цінні 
речі. Ноутбук, як і решту вкрадено-
го, одразу ніс до ломбарду. Виручені 
гроші швидко витрачав на власні по-
треби, здебільшого на наркотики та 
випивку.

У пошуках наживи зловмисник 
обходив двори багатоповерхівок і 
приватних помешкань міста. В одно-
му з дворів запримітив підлітковий 
велосипед, в іншому – дороговартіс-
ну спортивну модель двоколісника. 
Обидва транспортних засоби  продав 
своєму знайомому.

Наступним об’єктом злочину зло-
дій обрав торговий заклад. Коли про-
давець відійшла від каси, непомітно 
витягнув з каси 500 гривень і втік.

За усіма фактами крадіжок від-
криті кримінальні провадження. Мі-
ліціонери вилучили крадені велоси-
педи та повернули власникам. Вирі-
шується питання про обрання підо-
зрюваному міри запобіжного заходу. 

 

Командир та бійці тернопільського батальйону територіальної оборони 
«Збруч» зустрілися з журналістами і розповіли про причини пожежі, яка нещо-
давно трапилась у батальйоні.

- Пожежа виникла не з вини нашого особового складу, – запевняє коман-
дир «Збруча» Ігор Ларін. -  Причини пожежі та винуватця  встановлює слідство. 
Попередньо, той, хто безпосередньо винний, уже затриманий. Це – військовос-
лужбовець іншої частини. 

У пожежі загинуло шість військовослужбовців, у лікарнях і госпіталі пере-
буває ще десять, один із них – у тяжкому стані. Військові запевняють, що в при-
міщенні, яке загорілось, не було гранат, саморобних буржуйок та складу боє-
припасів. Командування розповідає, що намет, який став осередком пожежі, 
знаходився при єдиному вході-виході з приміщення. 

- Всі військові намети згоріли приблизно за три хвилини,  - каже Ігор Ларін. 
-   Задимленість була настільки сильна, що за цей час людина втрачає свідо-
мість. Навіть коли б не було ґрат, навіть якщо був би запасний вихід, була дуже 
сильною задимленість, та й світло пропало на першій хвилині… 

Боєць батальйону «Збруч» Роман Слободян розповідає, що причиною поже-
жі став підпал. Військовослужбовець, який у цьому винен, був неадекватною 
людиною. 

- За 20-25 хвилин до підпалу з його боку пролунали постріли, – згадує Ро-
ман. - Він наставляв автомат на військовослужбовця з нашої частини. В нього 
відібрали цей автомат. Потім він взяв у своєму наметі ще один. Далі військовос-
лужбовці з його частини забрали цього бійця у намет до себе. Через пару хви-
лин почав горіти цей намет. Коли я вийшов зі свого намету і побачив, що він та-
кож загорівся, почав будити своїх товаришів, але задимлення було дуже силь-
не. Дим йшов зверху і був дуже їдкий… Далі почали рватися боєприпаси…

Бійці батальйону «Збруч» звернулися до тернополян  за волонтер-
ською допомогою. Батальйону «Збруч»  на даний час потрібні бензопили, 
електрогенератори, військова форма, бронежилети, наплічники, засоби 
зв’язку, балаклави, рукавиці.

Ні для кого, навіть для 
наших ворогів, не секрет, 
що упродовж десятиліть 

українське військо планомірно 
знищували – ні тобі  постачання 
сучасного високоефективного 
озброєння чи надійної техніки, ні 
підготовки професійних кадрових 
офіцерів, здатних приймати 
адекватні рішення… 

Сліпа та безпечна у своєму невігластві кож-
на наступна вітчизняна влада тупо не дбала 
про обороноздатність незалежної країни, без-
підставно сподіваючись на підписані нею де-
сятки аркушів міжнародних угод.

Коли ж на українську землю прийшов во-
рог, ні Будапештський меморандум, ні поза-
блоковий статус не врятували нас від тисяч 
смертей, розрухи, голоду, від гуманітарної ка-
тастрофи.

Уже годі й вести мову про те, як на почат-
ку минулого року післяреволюційна напів-
сектанська більшість у Верховній Раді денно і 
нощно ховалася у будинку під куполом замість 
того, щоб уже наступного дня після втечі Яну-
ковича, бути у Сімферополі, Донецьку, Луган-
ську.  Аби донести людям правду про Майдан 
та Революцію Гідності, щоб переконати укра-
їнців Півдня і Сходу у тому, що не такі страш-
ні бандерівці, як їх малює російська пропаган-
да. Можливо, й не вдалося б «дійти до кожно-
го» з першого разу, проте, робити цього ніх-
то навіть не пробував. У результаті – «проспа-
ли» Крим, вчасно не зупинили сепаратистів на 
Донбасі, не перекривши їм воду, світло, тепло, 
каналізаційні стоки у захоплених адміністра-
тивних будівлях.

Продажні чиновники, заангажовані судді, 
зрадники у правоохоронних органах та у вій-
ськових штабах… Географічно була країна, іс-
торично – нація. Фактично – не існувало дер-
жави…

Розумію, що заднім числом завжди легко 
бути мудрим. Проте, для того й існує минув-
шина, щоб робити з її уроків відповідні висно-
вки. Та чи роблять?

Нині чи не на кожному перехресті величез-
ними плакатами нас закликають підтримати 
Збройні сили,  підрозділи Національної гвардії 
та добровольчі батальйони. Сотні волонтер-
ських екіпажів з усіх регіонів щодня вируша-
ють до бійців на передову, щоб доправити їм 
провіант та одяг, товари, ліки і навіть техніку. 
У когось там воюють сини, родичі, друзі. Інші 
роблять добрі справи за покликом серця чи 
з почуття патріотизму. Ще кілька років тому 
дещо іронічний клич «Хто ж, як не ми?», зараз 
набув набатного звучання, став керівництвом 
до конкретних дій  задля перемоги.

 За останні півтора року мені неодноразо-
во доводилося зустрічатися та розмовляти з 
людьми, які не уявляють свого завтра без жер-
товності сьогодні.

Багато хто з них – цілком успішні бізнес-
мени, інші – навпаки, змушені відмовляти собі 
у найнеобхіднішому, щоб зібрати чим більше 
воїнам на фронт.

Без перебільшення можна констатува-
ти, що саме благодійники добровільно взяли 
на свої плечі увесь тягар насущних проблем 
українського війська. Саме завдяки їм, незва-
жаючи навіть на незрозумілі  підлабузницькі 

реверанси влади то перед агресором зі Сходу, 
то перед демократами із Заходу,  вдається під-
тримувати належний бойовий дух у солдатів 
та добровольців.

Як на мене, у недалекій перспективі ма-
совий волонтерський рух може і повинен 
стати як ефективною заміною політичної 
кон’юктурщини, так і  дієвим  інструментом 
для формування якісно нових органів держав-
ної влади. Принаймні, у цьому, болісному для 
нинішніх керманичів, процесі всенародна під-
тримка волонтерській спільноті гарантована. 

Усвідомивши усі ці ризики для свого по-
дальшого благополуччя, деякі перекінчики, 
пристосуванці, політичні шулери з депутат-
ськими мандатами уже зараз всіляко намага-
ються затесатися у середовище справжніх па-
тріотів, а нерідко й очолити його, вчасно ви-
стріливши своїми фото із зони АТО у засо-
бах масової інформації. Мовляв, ось дивіться, 
який я гарний у камуфляжі та ще й біля бро-
ньованого автомобіля для бійців. А вже той 
факт, що з-під накинутого наспіх мундира ви-
глядає краватка, а за техніку заплатили зо-
всім інші люди, для них несуттєвий. Головне 
ж, як і колись, вчасно перерізати стрічку перед 
об’єктивом фотокамери та ще зав’язати її бан-
тиком у петлицю.

Начитаєшся таких самовихвалянь, і скла-
дається враження, що у зоні АТО кожен укра-
їнський боєць уже їздить на своєму власному 
броньовику.

Ще більшу відразу викликають новояв-
лені «громадські діячі». Поділивши поки що 
розрізнене волонтерське середовище на зони 
свого впливу, вони, насправді, унеможливлю-
ють координацію дій в одному, нерідко – най-
пріоритетнішому напрямку. Кілька «Самообо-
рон», «Автомайданів», «Складів АТО», ще біль-
ше – громадських об’єднань, закритих клубів 
за інтересами, вхідний квиток у які одночасно 
служить перепусткою на цьогорічні вибори до 
місцевих самоврядних органів влади. 

У світі все має свою ціну – і щира жертов-
ність, і нице блюзнірство. Причому, якщо пер-
ше вимірюється врятованими життями, то 
друге – кількістю замовних статей у газетах. А 
це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.

…Нещодавно довелося побувати на одній 
з численних благодійних акцій на підтрим-
ку наших героїв на передовій. Усі заздалегідь 
знали імена організаторів, місце та дату про-
ведення. У розпал цього заходу до обвішано-
го плакатами, логотипами та закликами сто-
лу підійшли дві жіночки з підносами у руках.

- Ось напекли пиріжків, продайте їх, а гро-
ші киньте у скриньку, - попросили вони. 

Зарум’янені смаколики виглядали апетит-
но – аромат від них швидко зібрав біля столу 
чимало охочих почастуватися. Тим часом, ніх-
то й не зоглядівся, як жіночки непомітно зни-
кли, ніби й не були тут.

Можливо, саме тоді остаточно переконав-
ся, що врятувати Україну зможуть тільки міль-
йони невідомих широкому загалу патріотів, 
але аж ніяк не пропіарені  власним коштом ли-
цедії. Відтак і зважати на їхні недолугі поту-
ги всюди вискакувати на шпальти видань та 
бігборди недоречно, а навіть шкідливо – і для 
усвідомлення всього, що нині відбувається в 
Україні, і для України майбутньої.

Юрко СНІГУР.

чи блюзнірство?

Жертовність Намети підпалив неадекватний 
військовослужбовець

Найбільша кількість декларантів – спадкоємці
З 1 січня 2015 року стартувала кампанія декларування доходів громадян. Протягом 

січня цього року вже 322 жителів Тернополя та Тернопільського району задекларува-
ли свої доходи, отримані у 2014 році. Загальна сума доходів складає майже 14 млн. грн. 

Найбільша кількість декларантів – спадкоємці, - 34, які задекларували 5, 5 млн. грн. 
У Центр обслуговування платників, за адресою Білецька 1, звернулось 23 громадян, які 
продали нерухоме майно. Вони задекларували майже 5 млн. грн. 

Тернополяни та жителі Тернопільського району, які здають в оренду нерухоме май-
но також уже розпочали кампанію декларування. Доходи від квартирантів вже задекла-
рували 10 громадян, - розповів начальник відділу комунікацій Василь Карпа. 

Правом на податкову знижку скористалися 237 мешканців Тернополя та району. З  
бюджету їм повернуть понад 300 тис. грн.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС у Тернопільській області
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Багато років головою конкурсної ко-
місії був нині покійний ректор Тернопіль-
ського медичного університету Леонід 
Ковальчук. Організатором цьогорічної 
імпрези став знаний меценат, начальник 
ПАТ «Тернопільгаз» Олег Караванський. 

Вечір був пронизаний особливим 
щемливим настроєм. Розпочали його ви-
хованці Тернопільського музичного учи-
лища імені Соломії Крушельницької ду-
ховним гімном України «Боже великий, 
єдиний…». Під тужливу мелодію «Пливе 
кача…» присутні вшанували хвилиною 
мовчання загиблих українських  Героїв. 

Лауреатами конкурсу «Людина 
року – 2014» стали:

БАРАН Андрій  -  директор ПАП «Аг-
ропродсервіс с. Настасів Тернопільського 

району;  БАСАРАБ Наталія -  відома тер-
нопільська художниця;  БУЛАТ Микола 
-  актор Тернопільського драматичного 
театру, активний волонтер АТО, ВАВРИК 
Іван - директор товариства «Побутрем-
бут», поет, громадський діяч; ЗАЛІЗНИЙ 
Валерій - громадський діяч, поет, худож-
ник; НОВОСЯДЛИЙ Богдан – заступник 
редактора газети «Свобода», заслужений 
журналіст України, ПЕРЕЙМИБІДА Ган-
на  -  учителька; РУДЗІНСЬКИЙ  Михай-
ло - директор Тернопільського музично-
го училища імені С. Крушельницької; СЕ-
МЕНЮК Віталій - директор обласного 
відділення міжнародного центру впро-
вадження програм ЮНЕСКО; СВИСТУН 
Ігор - директор Тернопільського заводу 
безалкогольних напоїв; ЧАЙКОВСЬКИЙ 

Сергій - підприємець, волонтер, учасник 
Майдану і АТО.

Приємно, що лауреатом «Людина 
року-2014» став номінант газети «Наш 
ДЕНЬ»  Сергій Чайковський (на фото - 
вгорі ліворуч).

Про Сергія ми неодноразово згадува-
ли у наших публікаціях. Цей чоловік був 
на Майдані у найкривавіші дні, коли ж по-
чалася анексія Криму, він першим зустрі-
чав переселенців з півострова, а потім зі 
Сходу. Завдяки йому сотні родин, які за-
лишилися без даху над головою, знайшли 
прихисток на Тернопільщині. У своїй до-
мівці він поселив безстрашних жінок з 
Краматорська, які насмілились вигнати 
сепаратистів із своєї вулиці, а згодом за їх 
життя оголосили винагороду. 

Однак Сергій не міг залишитися осто-
ронь тих подій, які відбувалися на Сході і 
разом з батальйоном «Тернопіль» виру-
шив у Лисичанськ. Після повернення до-
дому знову взявся допомагати переселен-
цям та збирати допомогу на Схід. Каже, 

інакше не може, адже сьогодні майбутнє 
нашої країни залежить від кожного з нас.

На церемонію нагородження Сергій 
поспішав із зони АТО, куди в черговий 
раз возив допомогу нашим хлопцям. 

- Ми їздили на Луганщину, аби доста-
вити допомогу тернополянам, які відсту-
пили з 31-го блокпосту, - розповідає во-
лонтер. -  Теплі речі, форму та харчі пере-
дали бійцям рідні та громада села Шим-
ківці Збаразького району. Тернопільські 
підприємці передали на передову про-
дукти харчування та буржуйки.  До місця 
дислокації воїнів ми добратися не змо-
гли, оскільки селище оточили і дорога 
прострілювалася. Тож ми доїхали тільки 
в Оріхове, а допомогу залишили на їх базі 
у Лисичанську. 

Вже за тиждень Сергій знову вирушає 
у зону АТО з допомогою для наших бій-
ців. Тепер він не уявляє свого життя без 
волонтерства і закликає тернополян до-
лучатися до добрих справ, аби підтрима-
ти нашу армію і наблизити перемогу. 

У  файному  місті  відзначили  людей  року
Минулої неділі Тернопільський замок зустрічав гостей. Тут вітали «Людей року-2014».

Цей престижний конкурс на теренах Тернопілля ще у 
2000-му заснував керівник спортивно-мистецького та 
духовного центру, заслужений тренер України Володимир 

Пласконіс. Відтоді його лауреатами визнали більше двохсот 
відомих краян. 

    Україні 
   
Оранжевий дві тисячі 

четвертий...
Я починаю розуміти світ.
Народ стояв натхненно

 і уперто,
І вірив у свій зоряний політ.
Казали: «Перемога!» 

мама й тато,
Та день у день ставали 

щось сумні.
Хіба мені маленькій було знати,
Що мій народ живе в ярмі?
Роки минали, «наш» ставав 

«не нашим»,
Ковтали гірко зраджену любов.
І у ярмо самі себе кидали,
Втрачаючи свободу знов і знов.
Земля стогнала, а герої спали.
Їм снився рай і з маком калачі.
Та враз усі на схід поприбігали 
На заклики вогненні каланчі.
А там чинився гріх, гнівилось небо,
Бо брат на брата руку підіймав.

І - от біда – не знав ні той, ні другий
За що один вбивав, другий 

страждав.
А їм би просто стати на коліна,
Перепросити щиро образи.
Тоді б з царя корона полетіла,
І закотилася далеко в гарбузи.
І діти би вночі спокійно спали,
Не прислухаючись 

до гуркотів війни.
Герої б стали татами й синами,
І миру не було б тоді ціни!

Тамара Воробець.
19 серпня 2014 року.

Володимир Пенцак, 6-й клас, 
Верещаківська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів Лановецького району

Аліна Волощук, 6-й клас, Верещаківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів Лановецького району

Рукавичка

 

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

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

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

Листи на фронт: 
повертайтесь живими…
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Повний аут

Дослідники Пентагону встановили, 
що президент Росії Путін має серйоз-
ний психічний розлад під назвою «син-
дром Аспергера», який «дуже впли-
ває на його здатність приймати рі-
шення». Про це повідомляє «USA Today» 
з посиланням на доповідь групи психоло-
гів, яку склали ще в 2008 році, однак опу-
блікували лише тепер. «Психічний роз-
виток Путіна був сильно пошкоджений у 
дитинстві», - йдеться у звіті. Спершу екс-
перти припустили, що в Путіна розвинув-
ся аутизм. Однак згодом професор психіа-
трії Університету Північної Кароліни Сті-
вен Поргес уточнив, що російський прези-
дент, швидше за все, має синдром Асперге-
на. Такі люди мають труднощі у соціальній 
взаємодії і обмежене стереотипне мислен-
ня. Психіатри називають синдром Аспер-
гена «високо функціональним аутизмом». 
Раніше журнал «Bild» попросив психолога 
проаналізувати поведінку президента РФ. 
Експерт сказала: жести Путіна видають, 
що він сам не вірить у свої слова.

Золотий «джекпот»
У Китаї пастух натрапив на неймо-

вірну знахідку. Чоловік знайшов у полі 
золотий самородок вагою близько вось-
ми кілограмів. Житель західного райо-
ну Сінцзян Берек Сают розповів, що са-
мородок буквально лежав на землі,  пере-
дає ТСН. Необроблений шматок золота до-
вжиною у 23 сантиметри та шириною у 18 
сантиметрів оцінюють у 250 тисяч дола-
рів. Наразі невідомо, чи зможе щасливчик-
пастух залишити золотий «джекпот» у 
себе. Китайський експерт з металів пояс-
нив, що в обробленому вигляді дорогоцін-
ний метал може принести набагато біль-
ше прибутку, ніж у вигляді самородка. До 
слова, у США 12-річний хлопчик під час 
прогулянки знайшов алмаз вартістю 15 
тисяч доларів. 
На дно з Путіним - вибір росіян

Росіяни не виступлять проти Пу-
тіна за жодних умов, попри очевидну 
шкоду його дій для країни. Про це на 
сторінках видання «The Moscow Times» 
пише Лев Кадік. Автор переконаний: 
основою непохитності режиму Путіна є 
особлива психологія російського суспіль-
ства. Більшість росіян перебувають у по-
лоні пропаганди, яка зуміла їх перекона-
ти, що навколишній світ є ворожим до РФ і 
єдиний порятунок - це Путін. «Пересічний 
росіянин підтримує Путіна всупереч влас-
ним інтересам, ненавидить все «антиро-
сійське» і немає жодного наміру щось змі-
нювати. Він готовий «затягувати пасок», 
якщо його попросять», - пише Кадік. І на-
голошує: провідну роль у формуванні та-
кої ментальності зіграла уміла пропаган-
да, яка переконує, що Росію з усіх боків 
оточують вороги. Звідси й захмарні рей-
тинги Путіна - бажання людей, які відчу-
вають себе оточеними ворогами, залиша-
тись у безпеці.

Меркель дасть 
більше зброї курдам

Міноборони Німеччини заявило, 
що розширює постачання зброї зброй-
ним формуванням «пешмерга» курд-
ської автономії на півночі Іраку, які во-
юють проти ісламістського збройного 
угруповання «Ісламська держава», пе-
редає «Радіо Свобода». Нова допомога 
на суму у 13 мільйонів євро складається, 

зокрема, з протитанкових ракетних сис-
тем «Milan», 30 пускових установок, 500 
ракет, понад 200 ручних реактивних про-
титанкових гранатометів, 4 тисяч автома-
тів і 10 бронетранспортерів «Dingo». Про 
допомогу оголосили в Берліні після зу-
стрічі канцлера Німеччини Ангели Мер-
кель і прем’єра Іраку Хайдара аль-Абаді. 
Торік Німеччина надала курдським бій-
цям, які діють окремо від урядової ар-
мії Іраку, воєнну допомогу на 70 мільйо-
нів євро. Допомагали іракським курдам 
озброєнням й інші члени ЄС. Стосовно ж 
України, Німеччина, як і більшість країн 
ЄС, стверджували, що постачання леталь-
них озброєнь неприпустиме, оскільки 
конфлікт має бути вирішений тільки ди-
пломатичним чином. 

Якщо РФ застосує авіацію - 
реакція США буде миттєвою

Якщо Росія на Донбасі почне за-
стосовувати авіацію, відповідь Сполу-
чених штатів буде швидкою. Про це у 
прямому ефірі ТСН сказав колишній по-
сол США в Україні і один з тих, хто закли-
кав президента Обаму допомогти Украї-
ні зброєю, Джон Гербст. «Звичайно, всі по-
боюються цієї ситуації, що війна в Украї-
ні стає все більш відкритою. Є ризик, що 
Москва може застосувати повітряні сили. 
Наш звіт президенту Обамі про ситуацію 
в Україні не рекоментує застосування про-
типовітряних засобів, оскільки це призве-
де до ще більшої ескалації. Але я думаю, 
якщо Путін буде застосовувати повітряні 
війська, тоді реакція Америки буде швид-
кою», - запевнив дипломат.               

«Саудівська стіна»
Влада Саудівської Аравії почала 

зведення потужного укріпрайону за-
гальною протяжністю 900 км на кор-
доні з Іраком. Проект може бути закін-
чений ще до кінця цього року, повідомля-
ють іноземні ЗМІ. «Саудівська стіна» скла-
датиметься з традиційних загороджень 
і високотехнологічних систем стеження. 
Створюються спеціальні піщані бар’єри, 
що ускладнюють рух людей і техніки, далі 
йде перешкода у вигляді сталевого парка-
ну і декількох рядів із колючого дроту. У 
прикордонній смузі встановлять 78 огля-
дових веж, забезпечених сучасною радар-
ною системою. Пристрої зможуть вияви-
ти рухомі об’єкти на відстані від 18 до 36 
кілометрів, залежно від їх розміру. Крім 
цього, стіна буде забезпечена підземни-
ми датчиками і камерами нічного бачен-
ня. У разі порушення кордону на місце від-
разу прибудуть групи швидкого реагуван-
ня на БТР. Охороняти стіну одночасно бу-
дуть три тисячі солдатів на 240 БТР і поза-
шляховиках. Стіна має убезпечити Саудів-
ську Аравію від проникнення в країну бо-
йовиків з Іраку. 

Телевізор може 
«підслуховувати»

Люди, які використовують телеві-
зор «Samsung Smart TV», повинні буть 
обережні зі своїми розмовами. Якщо 
активовано систему розпізнання голо-
су, телевізор людину «слухатиме». Почу-
ту інформацію пристрій може передавати 
«Samsung» або ж третій строні. Про це офі-
ційно йдеться в угоді користувача, пише 
«The Daily Beast». Така шпигунська здат-
ність телевізорів описана в романі Джор-
джа Оруелла «1984», й на це багато хто 
звернув увагу. На прохання видання про-
коментувати цю інформацію, представни-
ки «Samsung» запевнили, що дуже серйоз-
но ставляться до приватності користува-
чів. І підкреслили, що вживають стандарт-
ні заходи безпеки, зокрема вдаються до 
кодування інформації, щоб захистити осо-
бисту інформацію користувача й запобіг-
ти її несанкціонованому отриманню й ви-
користанню.        

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Хліб може подорожчати 

до 9-10 гривень

Наприкінці травня вартість хліба 
в магазинах може зрости до 9-10 гри-
вень. Такий прогноз висловив перший 
заступник міністра агрополітики Ярос-
лав Краснопольський. Причиною подо-
рожчання він назвав девальвацію гривні, 
яка вплине на зростання вартості продо-
вольчої пшениці, пише УНІАН. На думку 
чиновника, така ціна може призвести до 
негативних соціальних наслідків. Також 
Краснопольський озвучив ряд інших ри-
зиків, які можуть призвести до зростан-
ня ціни: стан озимих, військові дії, подо-
рожчання матеріально-технічних ресур-
сів, ймовірна ревізія податкових пільг і 
введення спеціального мита на імпортні 
ресурси для забезпечення торгового ба-
лансу.

Януковича позбавили 
звання президента

Парламент позбавив Віктора Яну-
ковича звання президента. За відповід-
ний законопроект проголосував 281 де-
путат. У пояснювальній записці до про-
екту закону сказано, що 22 лютого 2014 
року Верховна Рада своєю постановою 
встановила: «Янукович у неконституцій-
ний спосіб самоусунувся від здійснення 
конституційних повноважень та є таким, 
що не виконує свої обов’язки». Ініціатори 
закону вказують, що Янукович «узурпу-
вав владу й призвів до підриву основ на-
ціональної безпеки і оборони України, а 
також протиправного порушення прав і 
свобод людини», а зараз перебуває у роз-
шуку правоохоронних органів.

Донбас щороку отримував 35-
37 мільярдів дотацій

Держбюджет дотував Донбас на 35-
37 мільярдів гривень щорічно, розпо-
вів голова Верховної Ради Володимир 
Гройсман, інформує «5 канал». «Донбас 
отримував щорічно 35-37 мільярдів дота-
цій на життя. При цьому людям постійно 
розповідали про зворотне, що Донбас го-
дує західну Україну. Це злочинна пропа-
ганда, яка закладала певні підстави для 
конфлікту…», - сказав спікер. І зазначив, 
що жителі Донбасу були обмануті вла-
дою, в яку вірили. Потім ця влада втекла. 
І, фактично, люди зрозуміли, що їх просто 
використали й почалося невдоволення. 

Армія бідніла, 
екс-міністр оборони - багатів 

Міжнародний консорціум журна-
лістів-розслідувачів спільно з фран-
цузькою газетою «Le Monde» почав пу-
блікувати дані витоку інформації зі 
швейцарського відділення банку HSBC 
про його клієнтів приблизно з 200 кра-
їн, інформує «Економічна правда». З чи-
новників, які мали відношення до Украї-
ни, повідомляється про екс-міністра обо-
рони Дмитра Саламатіна з уряду Януко-
вича, який тримав на рахунках у швей-
царському банку 11,4 мільйона доларів. 
Саламатін також очолював державні ком-
панії «Укрспецекспорт» та «Укроборонп-
ром». Був нардепом від Партії регіонів. 
В Україні Саламатін жив із 1999 року, ра-
ніше був громадянином Росії і працював 
у комерційних структурах у Москві, мав 
зв’язки із російськими спецслужбами. За-
раз Саламатін живе в елітному будинку в 

найдорожчому селищі Москви - Срібному 
Бору - поруч із босами ФСБ.  

У доньки Кучми найдорожчий 
будинок на планеті

Найдорожчий у світі приватний бу-
динок належить українцям. Це - має-
ток дружини українського олігарха Вікто-
ра Пінчука і доньки другого президента 
Леоніда Кучми Олени Пінчук, повідомляє 
ТСН. Споруда вікторіанської епохи розта-
шована у самому центрі Лондона. Розкіш-
ну віллу оцінюють у 1,58 мільярда (!) до-
ларів. За інформацією британської преси, 
в маєтку (колись це була школа шляхет-
них дівчат), налічується десять спалень 
з ванними, басейн, спортзал, сауна, кіно-
театр і твори мистецтва, які обожнює Ві-
ктор Пінчук. Цікаво, що резиденція прин-
ца Вільяма з дружиною Кетрін у цьо-
му рейтингу посіла друге місце. Як відо-
мо, зять Кучми Віктор Пінчук - друга най-
багатша людина в Україні. Крім лондон-
ського житла, його сім’я володіє розкіш-
ним особняком під Києвом і ще солідні-
шою нерухомістю на італійському остро-
ві Сардинія. 

Пенсія українців -
 із найнижчих у світі

Через різку девальвацію гривні 
українські пенсіонери стали одними з 
найбідніших, навіть серед країн тре-
тього світу, повідомили у прес-службі 
Партії пенсіонерів України, пише «Га-
лінфо». «Лише за останній час при не-
змінності рівня пенсій і подорожчанні 
продуктів та комунальних тарифів май-
же удвічі, на стільки ж, майже вдвічі, по-
гіршився рівень життя пенсіонерів. Тако-
го немає ніде у світі... Якщо врахувати, що 
Україна отримала ринковий курс долара, 
то й ліки та продукти харчування зрос-
туть приблизно на третину вже через 
20-30 днів. За таких умов пенсіонери про-
сто не виживуть. За місяць-два вони зрів-
няються з рівнем проживання з країнами 
третього світу», - йдеться у заяві згаданої 
політсили. Варто зазначити, за даними 
Держстату, базова інфляція в Україні при-
скорилася до 26 відсотків. 

Банки зніматимуть 
збір за кожну послугу 

Відтепер українські банки виріши-
ли знімати збір за кожну, навіть най-
дрібнішу, послугу. Зокрема, й за переказ 
грошей на картку. Приміром, якщо 50 гри-
вень кладе на картку не її власник, то фі-
нустанове зніме комісії не менше, ніж дві 
гривні. Щоправда, банкіри заспокоюють: 
комісія залежить від способу поповне-
ння рахунку. «Ті клієнти, які продовжу-
ють поповнювати картку, маючи в наяв-
ності особисту карту, поповнюють її без-
комісійно. Клієнт, який здійснює попо-
внення карти за номером, без її наявнос-
ті, робить оплату комісії у розмірі двох 
гривень. Хочу зауважити, що ці дві грив-
ні не залежать від розміру поповнення», 
- пояснив банкір Олег Таптунов програ-
мі «Огляд дня» телеканалу ZIK. Тим ча-
сом, економісти припускають: уже невдо-
взі банки можуть ще підвищити комісій-
ний збір. Мовляв, таким чином вони праг-
нуть збільшити свої заробітки.     

Бензин може 
зрости значно зрости у ціні
Експерт з енергетичних питань Сер-

гій Куюн прогнозує подальше зростан-
ня вартості бензину у зв’язку з падін-
ням курсу гривні. У коментарі УНН він 
зауважив, що ціна бензину може сягнути 
23 гривень за літр. Річ у тім, що у вартос-
ті пального переважає валютна складова: 
зі зростанням долара збільшується ціна 
бензину. Крім того, почала зростати вар-
тість нафти на світових ринках. На думку 
експерта, бензин набиратиме у ціні у най-
ближчі десять днів.     

Україна Світ
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Струни серця

В моїх думках – минулих днів тяжіння,
Сповите смутком зраненої долі.
Я йшла до світла в сутінках прозріння,
А з серця хтось виймав 

шматочки волі. 
І досить важко я переступала
Через місток захованого болю.
Проте я твердо йшла й не нарікала
На дану Богом цю тернову долю. 
Мене вела надія до покори,
 А голос звав до пісні затяжної.
Я не співала, бо давило горе,
Заплетене у колючок сувої.
Ридало небо ряднами-дощами
І сум стікав у зболені долоні. 
Летіли мрії ген над берегами,
Лягли думки на білосніжні скроні.

*     *     *
Мрії, мрії, де живете? 
Чи мене ви в гості ждете?
Чи дасте мені надію?
Нею я заволодію.
Я прийду до вас, мов вперше,
 Заповіт мій хтось довершить,
Хтось до вас прийде зі мною – 
Я любов’ю вас напою.
Щоб були ви, наче море,
Про своє забуду горе. 
Щоб були ви, як калина, 
Ваша, мрії, я людина.

*     *     *
Я не виню тебе в нашій розлуці,
Можливо, тут є і моя провина.
Я грішна теж. І у веснянім звуці
Загорнута любов наша єдина. 
Не хочу я, щоб хтось мене хвалив – 
Тріумфом я життя не покорила,
Ти вірно мені щастя приносив,
А я тебе на відстані любила. 
Та сталось так, 

що відстань впала ниць,
І в почуттях не стало більше сили.
Любов, надпиту із дзвінких криниць,
Густі дощі слізьми своїми змили.

*     *     *
Зупинися на мить і послухай,
Як в діброві шумить завірюха,
Як додолу гне вітер тополі,
Як сніжинки кружляють у полі.
Білосніжна краса нас чарує - 
Це зима в парі з вітром танцює.
Це її загадкові узори,
Чисті, світлі, духмяно-прозорі.
Зупинися на мить і послухай,
Щось розкаже тобі завірюха – 
Як літає вона в хмарочосах,
Розплітає свої білі коси…

Оксана КИШКАНЮК,
с. Слобідка Заліщицького району.

Мрії, мрії…
Закоханість – це не любов, 

швидко минає.
Любов надовго. Це вже добре знаю.
Я просто дуже хочу бути біля тебе,
Дивитися в очей дві пари на це небо.
Одним повітрям дихати з тобою,
І музикою також жити. 
Теж одною…

Любомир ГАРДЕЦЬКИЙ.
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гніздечко
Сімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
медсестрички фізіотерапевтичного 
кабінету Лановецької ЦРЛ Людмила 
Мельничук та Інна Шумило. Милі, 
добрі, чуйні до чужого горя, вони 
завоювали велику прихильність у 
пацієнтів лікарні. 

У житті, як завжди,
 мало сонця і неба,
щирих ніжних очей,
які гріють весь світ,
і тому завжди йтимуть,
дівчино, до тебе
ті, кому сонця мало
у буденності літ…

Палажка, 
жартували в селі, 
у чотири ока 
пантрувала за 
внучкою. Була для 
цього причина. 
Не хотіла, щоб 
Оксанка наробила 
в житті стільки 
дурниць, як її 
непутяща матір. 
Ліда, Палажчина донька, піс-

ля школи подалася на роботу до 
міста. Влаштувалася на завод. 
Коли приїжджала додому, хва-
лилася подружкам про міських 
хлопців, які набиваються у кава-
лери. На запитання про заміж-
жя віджартовувалась: куди по-
спішати, якщо є великий вибір?   

Через кілька років, замість 
нареченого, привезла Палажці 
крикливого згортка. Оксанку. 
Трохи побула з маленькою і по-
вернулася в місто. 

Палажка розривалася між 
внучкою і фермою. Нарікала на 
долю, бо рано поховала чоло-
віка. Тепер нікому допомогти. 
Просила доньку повернутися 
додому. Ліда вперлася: працю-
вати до колгоспу не піде.

За місяць, коли Оксанка 
збиралася стати школяркою, 
не стало Ліди. Занедужала піс-
ля чергового аборту й так і не 
видужала. Палажка з внучкою 
залишилися самі.

Поблажок Палажка внучці 
не давала. Щотижня заходила 
до школи взнавати про оцінки. 
Привчала до роботи на госпо-
дарці. На зауваги від односель-
ців, що суворо виховує дівчину, 
відповідала: 

- Не навчила розуму доньку, 
може, навчу внучку.

Оксанка недолюблювала 
інших дітей за те, що мають 
батьків-матерів. Ні з ким не 
дружила. Сусідська Софійка не 
раз кликала бавитися на своє 
подвір’я. Оксанка зиркала ско-
са і йшла геть. 

- Ой, намучиться Палажка 
з Оксаною, - співчували одно-
сельці. - Певно, у свого батька 
вдалася. 

- А Ліда, Царство їй Небес-
не, ліпшою була? Підкинула 
Палажці малу, а сама на гульки 
подалася…

Після школи Оксана вивчи-
лася на кухаря. Добрі люди до-
помогли влаштуватися в їдаль-
ню одного з підприємств рай-
центру. Вранці їздила на ро-
боту, увечері поверталася. Па-
лажка рогом вперлася - нія-
ких квартир. Хотіла, аби внуч-
ка була «на очах». 

У новину, що Оксана зби-
рається заміж за тракториста 
Павла із сусіднього села, мало 
хто вірив. Павло був старим па-
рубком. Жив самотиною у ста-
рій хаті під лісом. Після смерті 
матері навчився прати-білити, 
готувати таку-сяку їжу. Родина 
радила привести на обійстя ко-
трусь із самотніх місцевих мо-
лодиць. Але тихий Павло енер-
гійно віднікувався. 

Село не могло втямити, з 
якого дива Оксана вибрала 
Павла.  

- Дитино, ти не пошкодуєш? 
- хвилювалася Палажка.  

- Мені з ним жити, а не вам. 

- Підеш жити до Павла? 
- Ні, він прийде жити до 

мене. 
Про весілля чи про вечірку 

не йшлося. Просто розписали-
ся. Павло перевіз свої нехитрі 
пожитки до дружини. Палаж-
ка давала поради, що куди по-
класти чи поставити, а Оксана 
злилася. Вловивши мить, коли 
Павло вийшов на вулицю, з 
притиском мовила:

- Бабо, не лізьте, куди вас не 
просять. І так все життя цербе-
ром були.

Палажка сплеснула руками 
й пішла плакати до «літньої» 
кухні. Там і ночувала…

З тих пір Палажка з Окса-
ною майже не розмовляли. А 
мовчазний Павло дивився на 
Палажку винуватими очима… 

Палажка гадала, може, Оксана 
подобрішає, коли народить ди-
тину. Першою з’явилася на світ 
Люда, через рік - Марічка. Оксана 
часто гримала на дівчаток. Пав-
ло невміло заступався. Плакали 
діти, а з ними й Палажка. 

З правнучками Палаж-
ка не була сувора, як колись 
із внучкою. Бавилася з мали-
ми, розповідала байки, нази-
вала дівчаток «ангелятками» 
і «серденьками». Павло діста-
вав із засмальцьованої кише-
ні «іриски»-«барбариски» і вго-
щав ними доньок та Палажку. 
Дівчатка свої смаколики відра-
зу ж з’їдали, а Палажка цукер-
ки ховала, аби пізніше віддати 
правнучкам. 

- Ви, того… не майте на 
мене зла, - якось мовив Павло 
до Палажки. 

- За що, сину? Ти добрий. 
…Хвора Палажка лежала в 

«літній» кухні. Скрутило в по-
переку, що встати з ліжка годі. 
Навідалася сусідка.

- Бабцю, може, якусь мазь 
треба? Або фельдшерку покли-
кати?

- Мине… мине болячка. На 
зміну погоди, певно. 

- Ви б до хати йшли, а не в 
«літній» кухні лежали. 

- Спокійніше мені тут.
Соромно Палажці зізнати-

ся, що Оксана не хоче бачити 
її в хаті. А сьогодні навіть їсти 
не принесла. Так і лежить голо-
дна. 

Після школи забігли 
Люда з Марічкою. Марічка-
першокласниця розповідала, 
як її хвалила вчителька. А до-
рогою додому дівчатка зустрі-
ли батька і він купив їм по пач-
ці печива. Дівчатка поклали 
біля Палажчиної подушки кіль-
ка смаколиків. Палажка не чула 
свого серця: воно кричма кри-
чало від розпуки.

Увечері зайшов Павло. За-
питав, як здоров’я. Палажка по-
просила горня молока. 

- Ви щось їли нині?
- Дівчатка печивом вгости-

ли. Добрі вони. У тебе вдалися. 
Павло приніс молоко і скиб-

ку хліба. І вперше вилаяв Оксану. 
Правнучки були для ста-

ренької радістю і розрадою. 
Коли Оксана вчергове зривала 
на дітях злість, бігли, щоб пра-
бабця пошкодувала. У безсоні 
ночі Палажка молилася і роз-
мовляла з Господом. Просила 
долі для своїх ангеляток. 

…До весни Палажка не до-
жила. Сумували правнучки. І 
Павло. Оксана кинула чолові-
кові:

- Чого ходиш, мов у воду 
опущений? Однією заморокою 

стало менше. 
- А друга заморока хто? 
- Діти твої. 
- І твої також. 
- На тебе вдалися. Добрень-

кі… Людка всі свої нові зоши-
ти віддала Павлишиному си-
нові, бо Павлишин на п’яну го-
лову порвав мало не все шкіль-
не причиндалля. Я що, повинна 
працювати на Павлишиних? А 
Маруська…

- Затихни! - крикнув Павло. 
- А діти… вони найкращі. Чому 
ти їх не любиш?

…Люда з Марічкою їхали ро-
вером з магазину. Люда керму-
вала, Марічка сиділа на багаж-
нику. З подвір’я, мов навіже-
ний, вилетів на «Жигулях» пер-
ший скандаліст на селі Руслан. 
Люда відбулася кількома синя-
ками і розбитим коліном. Не-
притомна Марічка з травмою 
голови потрапила до лікарні. 

Павло не тямився з горя, що 
може втрати п’ятнадцятирічну 
доньку. Люда не уявляла, що 
може залишитися без сестри. 
На Оксаниному обличчі не 
можна було розгледіти жодної 
емоції. Лікар втішав: усе обі-
йдеться. 

…Люда заснула над ранок. 
Їй приснилася лікарняна па-
лата, Марічка із забинтова-
ною головою. Біля ліжка сто-
яв на колінах ангел. Молився. 
А потім торкнувся Марійчиної 
руки і вона вікрила очі. Звід-
кілясь взялася бабця Палажка. 
Перехрестила Марічку. Покла-
ла біля подушки кілька пече-
ньок. І тихо мовила:

- Налякала ж ти мене...  
- Людо, прокидайся, - будив 

доньку Павло. - Вже сонце ви-
соко. І я маю гарну звістку. 

- Я знаю: Марічці легше. 
- Як? З лікарні щойно зате-

лефонували.               
- Сон… Все було, як насправ-

ді. Ти не повіриш, тату… 
Ольга ЧОРНА. 

Коли б хтось запитав у Ганусі, 
який найперший дитячий спогад 
зберігся  у неї в пам’яті, то вона б, 
не вагаючись, розповіла, як у три 
рочки, невдало з’їхавши з гірки, 
розбила колінця і гірко плакала. 
Та враз до неї підійшла невисока 
худенька жінка, одіта у все чорне.  
Тоді Гануся не знала, що це мо-
нахиня, сестра Єлизавета. Жінка 
підняла її із землі, обтрусила ле-
генько брудні зранені колінця і 
міцно-міцно притулила до себе, 
шепочучи заспокійливі слова.

До цього часу дівчинка зви-
кла бачити поруч себе лише жі-
нок у білих халатах-нянечок і 
вихователів дитбудинку. Отож, 
чорний одяг спочатку налякав 
дитину, але відчувши теплі, ніж-
ні руки на своїй голівці, дівчинка 
пройнялася великою довірою до 
незнайомки і не хотіла відпуска-
ти її від себе.

Вже тепер, аналізуючи ті 
давні події з досвіду прожитих 
років, Ганна добре розуміє, що 
якби тоді не упала з гірки, то ні-
коли б не потрапила до сиро-
тинця, яким опікувалися сестри-
служебниці і тоді її життєва сте-
жинка не привела б до того, з 
ким вона безмежно щаслива - до 
Христа.

Гануся зростала, оточена 
любов’ю і турботою. Дівчинка 
була дуже чемною, завжди з по-
слухом виконувала свої доручен-
ня, проте найбільше вона люби-
ла бути поруч з сестрою  Єлиза-
ветою. Спостерігати за її уміли-
ми руками, коли вона обстежу-
вала хворих дітей, бо була ди-
пломованим фельдшером, слу-
хати її мудрі поради.

Коли Ганна трішки підросла, 
сестра Єлизавета розповіла їй, 
що в той день, коли вони впер-
ше зустрілися, вона прийшла за-
брати чотирьох дітей, яким ви-
повнилося  три роки і вони не 
могли вже перебувати в Будин-
ку дитини. Гануся не входила до 
їхнього числа, але, мабуть, сам 
Господь звів дитя з монахинею, 
і замість чотирьох дітей до сиро-
тинцю було оформлено п’ятьох.

Гануся добре навчалася, мала 
нахил до малювання, чудово спі-
вала у церковному хорі, та й вза-
галі, була надзвичайно талано-
витою і милою дівчинкою. 

Швидко збігали роки, Гану-
ся на відмінно закінчила шко-
лу і вирішила йти професійною 
стежкою сестри Єлизавети, всту-
пивши в медичний коледж, що 
був у їхньому місті.

Зараз дівчина студентка. 
Вона і далі проживає в сиротин-
ці, бо  сестра Єлизавета, що ви-
конувала у їхньому сиротинці 
обов’язки медсестри, важко за-
хворіла і дівчина вирішила, що 
допомагатиме діткам, чим зуміє, 
під наглядом своєї наставниці. 

Сьогодні дівчина святкує 
своє 18-річчя. Вихованці сиро-
тинця  приготували скромні по-
дарунки. Сестри накрили свят-
ковий стіл. Гануся раділа, що 
має де жити, її оточують любля-
чі люди, вона здобуває омрія-
ну професію. Здається всі пазли-
ки, що складали картинку її жит-
тя, підійшли до головоломки, не 
вистачає лиш одного фрагмента 
- знайти рідну маму. І тому, коли 

дівчина задмухувала свічки на 
святковому торті, загадала лиш 
одне бажання –знайти ту, хто на-
родивши, покинув її напризво-
ляще.

У свідоцтві про народження 
стояло прізвище та ім’я матері - 
Куриленко Ольга, на місці прізви-
ща батька - прочерк. Чи правди-
ва ця інформація Ганна не знала, 
але все ж таки вирішила пошука-
ти в соціальних мережах. І лише 
сестрі Єлизаветі дівчина до-
вірила свою таємницю. Та, як 
могла, відраджувала її роз-
шукувати матір, бо боялася, 
щоб вона не зранила ніжне 
серце дівчини двічі. 

І от наступного дня 
Гануся залишилася в 
комп’ютерному класі і на-
брала у пошуковій системі 
прізвище та ім’я жінки, що 
могла б розділити з нею ці 
18 років: радість від пере-
мог на олімпіадах та сум че-
рез побиті колінця, яка б по-
вела її до першого святого 
причастя…

Під зазначеним іменем 
Гануся знайшла три особи, перші 
дві вона зразу відкинула через 
зазначений вік - першій було 12 
років, другій 72. А от третя про-
живала зовсім поруч, в сусідній 
області, мала 35 років, а ще, судя-
чи з фото - комфортабельне жит-
ло, дороге авто, красивого чоло-
віка і двійко хлопчиків.

Гануся прагнула розшукати 
свої риси, вдивляючись у фото 
незнайомки. Але чи то дуже 
хвилювалася, чи й справді вони 
були зовсім не схожі між собою, 
бо не були родичами, і дівчина 
закрила чужу сторінку, так і не 
наважившись запитати у жінки, 
чи бувало вона у далекому 1994 
році не залишила своєї дитини в 
половогому будинку.

Ганна на декілька днів за-
була про свої пошуки. Правиль-
ніше буде сказати, заборонила 
собі про це думати. Все поклала 
на волю Божу, як змалечку її на-
вчила сестра Єлизавета, що ста-
ла для неї духовною матір’ю. 
І коли через тиждень вона за-
йшла на свою сторінку, то зна-
йшла в повідомленнях листа від 
Ольги Куриленко. Вона писала: 
«Анютко! Яка я рада, що ти зро-
била перший такий важкий крок 
і відшукала мене. Моє життя схо-
же на казку. У мене є все: біз-
несмен чоловік, який мене обо-
жнює, двоє розбишак синоч-
ків, невеличкий власний бізнес, 
безліч добрих приятелів і кіль-
ка справжніх друзів, поважний 
статус у нашому невеличкому 
містечку. Але я нещаслива! Я не 
можу спокійно спати ось уже до-
вгих 18 років. Відколи я у поло-
говому будинку написала відмо-
ву від тебе. Ти, напевно, чекаєш 
від мене пояснень. Так склали-
ся обставини. Під тиском впли-
вових батьків я відмовилася від 
хлопця, який був твоїм батьком, 
і від тебе - плоду нашого першо-
го кохання. Я не наважилась йти 
наперекір батькам, а мій «коха-

ний», як  тільки дізнався  про цю 
ситуацію, замість того, щоб під-
тримати мене, утік до своєї тітки 
у Дніпропетровськ.

Свою вагітність я приховува-
ла доки змогла, а згодом батьки 
відправили мене до маминої по-
други в іншу область, де тепер 
мешкаєш ти. І от через три місяці 
в одному пологових будинків на 
світ з’явилася ти. Я до кінця не ві-
рила, що батьки, побачивши тебе, 
таку красуню, наважаться  від-
ректися від тебе, але вони впер-
то стояли на своєму і я зламалася. 

Прошу тебе, донечко (хоч і 
не маю морального права тебе 
так називати), нікого не звину-
вачуй у тому, що сталося, лиш 
мене. Мої батьки вже повмира-
ли і Господь їх судить своїм спра-
ведливим судом, твій батько так 
ніколи і не повернувся до рідно-
го дому - його засипало в одній із 
шахт Донбасу, де він працював. 
А я живу. У мене є все, але немає 
душевного спокою. І ще, я так і 
не перестала бути боягузкою. 
Я боюсь, що чоловік дізнається 
про мій давній гріх юності і ніко-
ли не пробачить мені цього. Він 
думає, що я ідеальна дружина і 
мама. Він у мене дуже жорсткий 
і принциповий. Я боюся, що він 
подасть на розлучення і не дасть 
мені бачитися з моїми синочка-
ми. Я боягузка…

P.S Ти думаєш, як я тебе впіз-
нала. У тебе ж інше прізвище 
і твого імені я ніколи не зна-
ла. Але коли я переглядала хто 
у мене був в гостях, то мало не 
втратила розум, побачивши 
тебе. Ти - копія свого тата. Бла-
китні великі очі, білосніжна шкі-
ра, світле волоссячко. Ти - пре-
красна донечко! Напиши мені 
хоч одне слово і я приїду до тебе, 
незважаючи ні на що. Лиш до-
зволь мені і тоді я нарешті пере-
стану бути боягузкою».

Гануся декілька разів пере-
читувала написане, з важкістю 
усвідомлюючи кожну фразу жін-

ки, яка визнала її своєю дочкою. 
Дівчина не знала, чи можна віри-
ти отак одразу всьому написа-
ному, але серцем відчувала, що 
незнайомка не обманює. І тому 
зважилася відписати: «Чекаю!» 
Далі йшла адреса сиротинця.

Минув місяць, а вісточки від 
матері так і не було. Про те, що ді-
вчина знайшла матір, Гануся роз-
повіла лише сестрі Єлизаветі, яка 
жаліла бідну дитину, бачачи, як 
щасливі іскорки надїї, що засвіти-
лися в її очах, згасають з кожним 
новим днем, знову обпікшись об 
лід маминої байдужості.

І от Ганні приснився сон: 
вона в білому весільному платті, 
в красивій фаті, з букетом, захо-
дить у церкву і шукає поглядом 
свого нареченого, а його ніде не-

має. І лиш тоді вона заува-
жує, що щось тримає в ру-
ках. Це невеличкий обра-
зок, на якому забражений 
Ісус Христос. І тоді всі гості 
вітають її квітами і гучними 
оплесками.

З того часу Ганна не пе-
реставала думати про цей 
сон. Вона знала, що це знак 
Господа і тоді у неї народило-
ся рішення, яке вона ще зма-
лечку леліяла у своєму сер-
деньку - вона вирішила ста-
ти сестрою-служебницею.

 Ганна поділилася із Єли-
заветою сокровенним. «Тут 
не може бути поспіху, цей 

крок не роблять з відчаю. Ти му-
сиш все добре зважити, бо не 
простий шлях собі обираєш», - 
казала Єлизавета. «Я знаю,- від-
мовляла Гануся. - Але я чую по-
клик Господа в своєму серці, він 
просить мене йти за ним».

 Гануся склала останній іспит 
на відмінно і отримала диплом 
з відзнакою. А через деякий час 
стала новіціаткою, тобто пре-
тенденткою на монаший сан. 

А незадовго до їхнього си-
ротинця під’їхало дороге авто, з 
якого вийшла гарно вбрана пані 
з безліччю пакунків і попряму-
вала до дверей. І була зустріч 
матері і доньки. І сльози радос-
ті від зустрічі і пережитого смут-
ку за останні 18 років. А наоста-
нок, коли Ольга запропонувала 
Ганусі їхати з нею додому, дівчи-
на відповіла: «Я вже вдома. А за 
подарунки спасибі вам, я їх нео-
дмінно передам нашим діткам».

…Досить часто під стінами 
сиротинця можна побачити авто, 
а за кермом сидить вродлива 
жінка і витирає сльози. Вона зно-
ву приїхала і привезла багато по-
дарунків для дітей. І вона знову 
їде додому, залишаючи неоцінен-
ний скарб - свою дитину, покину-
ту колись і знову знайдену у цих 
стінах. Ольга швидко витирає 
сльози, пригадуючи слова сво-
єї донечки: «Любов - краса душі, 
мамо,- сказав колись святий Ав-
густин».

Жінка заводить двигун і їде 
у свій світ, до свого дому з дум-
кою про те, що знову повернеть-
ся сюди з численними подарун-
ками. А на запитання свого чоло-
віка: куди їдеш? – як звично  від-
повість: до сиротинця. І вона не 
обмане його, вона просто не ска-
же йому правди до кінця.

«Любов - краса душі, - дума-
ла  Ольга. - От тільки чи заслуго-
вує моя душа твоєї любові, доне-
чко?»

Олена МАДАРАШ.

Невигадана 
історія І не скаже 

правди…

Сокровенне Коли ангели 
стають на коліна

“ “... Вона знову приїхала 
і привезла багато 
подарунків для 
дітей. І вона знову їде 
додому, залишаючи 
неоціненний скарб - 
свою дитину, покинуту 
колись і знову 
знайдену у цих стінах...

Етюд Політ
Я немов маленька дитина,
що без тебе жити не може...

Бумбокс “Дитина”
Перехоплюю погляд твоїх зелених очей. 

Ти примружуєш їх, намагаючись за довгими 
віями сховати від мене свої думки. Не треба!.. 
Я так добре знаю тебе. Кожен мікроскопіч-
ний порух твоєї душі відбивається у тебе на 
обличчі. Кожне секундне відчуття скаче у ви-
гинах твоїх брів, грає на твоїх губах, вивіль-
няється через кінчики пальців. Зараз ти тор-
кнешся моєї руки. І хоч торкався вже тисячі 
разів, мене знову вдарить лоскітливим стру-
мом.

Я довіряю тобі! Сліпо, без питань, без ва-
гань. Моє тіло слухається твого мозку, я про-
сто віддаю тобі себе. Коли наше дихання зі-
ллється, ми зможемо злетіти! Я люблю літа-
ти на твоїх крилах, коли в шлейфі невагомого 
вальсу розчиняються всі мої турботи. Ти бе-
реш на себе все сіре або чорне…

Біля тебе тепло, біля тебе затишно… За 
твоїми широкими плечима – безпечно. Ти не 
ідеальний… Як і всі. Але ти любиш мене! Ти 
цінуєш мене…

Ти граєшся моєю слабкістю, я – твоєю си-
лою. Ти обожнюєш мене за недоліки, я тебе 
– за відвертість.

Я кажу тобі: «Дякую!» За те, що я найщас-
ливіша на цій планеті…

Анна Ольтенберг.
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Воронін 
завершив кар`єру

Екс-форвард збірної 
України Андрій Воронін 
прийняв рішення заверши-
ти кар’єру гравця. Про це по-
відомив агент 35-річного 
нападника Андрій Головаш.

За його словами, це рі-
шення футболіст прийняв 
через травму шиї, яку отри-
мав восени 2013 року.

Після цього Андрія проо-
перували, видаливши йому 
диск шийного відділу хреб-
та.

Після подібного грати 
практично неможливо. 

31 березня на стадіо-
ні «Арена «Львів» від-
будеться товарись-
кий матч національ-
них збірних команд 
України та Латвії.

Спаринг між національними 
збірними пройде після виїзного 
матчу кваліфікації Євро-2016 зі 
збірною командою Іспанії, який 
українці гратимуть 27 березня 
у Севільї.

Календар матчів збірної 
України у відбірному турнірі на 
Євро-2016:
Група С. 
2014 рік,
1 тур. 8 вересня, 
Україна - Словаччина - 0:1 
Люксембург - Білорусь - 1:1
Іспанія - Македонія - 5:1 
2 тур. 9 жовтня
Білорусь - Україна - 0:2 
Македонія - Люксембург - 3:2
Словаччина - Іспанія - 2:1
3 тур. 12 жовтня 
Україна - Македонія - 1:0 
Білорусь - Словаччина - 1:3 
Люксембург - Іспанія - 0:4
4 тур. 15 листопада 
Люксембург - Україна - 0:3
Македонія - Словаччина - 0:2 
Іспанія - Білорусь - 3:0
2015 рік. 5 тур. 
27 березня, п’ятниця 
21:45 Іспанія – Україна
21:45 Македонія – Білорусь
21:45 Словаччина – Люксем-
бург
6 тур. 14 червня, неділя 
19:00 Україна - Люксембург 
21:45 Білорусь – Іспанія
 21:45 Словаччина – Македонія
7 тур. 5 вересня, субота 
19:00 Україна - Білорусь 
19:00 Люксембург – Македонія
21:45 Іспанія – Словаччина
8 тур. 8 вересня, вівторок
21:45 Словаччина - Україна 
21:45 Білорусь - Люксембург 
21:45 Македонія – Іспанія
9 тур. 9 жовтня, п’ятниця 
21:45 Македонія - Україна 
21:45 Словаччина – Білорусь
21:45 Іспанія - Люксембург 
10 тур. 12 жовтня, понеділок 
21:45 Україна - Іспанія 
21:45 Білорусь - Македонія 
21:45 Люксембург - Словаччина 

У фінальну частину вийдуть 
дві збірних напряму. Третя ко-
манда вийде напряму, якщо буде 
найкращою з третіх місць, або 
потрапить у плей-офф раунд. 

Збірна України 
зіграє у Львові

Жіноча збірна з 
біатлону виборола 
нагороди найвищого 

ґатунку на чемпіонаті 
Європи, який завершився в 
Естонії.

В останній жіночій гонці-
естафеті “синьо-жовта” дружина у 
складі Юлії Джими, Наталії Бурдиги 
Валентини Семеренко та Ірини Вав-
ринець не залишили шансів коман-
дам Німеччини та Франції. Із само-
го старту гонки наші дівчата пре-
тендували на подіум. Закривши усі 
мішені, Юлія Джима передала еста-
фету четвертою. Та от із стрільбою 
стоячи в Наталії Бурдиги не склалось – українка 
поїхала на коло штрафу.

Виправляти ситуацію на третьому відрізку 
дистанції взялася Валентина Семеренко. Утім лі-
дерка збірної України у десяти пострілах вико-
ристала аж п’ять додаткових патронів. У підсумку 
естафету Валентина передала лише четвертою. 
І саме тут Ірина Вавринець створила чудо. Укра-
їнка безпомилково закрила усі мішені. А хороша 

швидкість і промахи суперниць дозволили Вав-
ринець вибороти для України золоті нагороди в 
естафетній гонці.

З медалями завершили виступи на чемпіона-
ті Європи і чоловіки. У своїй естафетній гонці Ти-
щенко, Семенов, Прима, і Підручний продемон-
стрували найкращу стрільбу серед усіх учасни-
ків, утім ходом все ж поступились росіянам. У під-
сумку українці вибороли срібні медалі чемпіона-
ту Європи.

Ще одна 
нагорода 

у скарбничку

Нова гонка в 
програмі Кубка 
світу з біатлону 

одразу ж принесла 
медаль збірній 
України.

 На сьомому етапі Куб-
ка у чеському Нове-Место 
наші Юлія Джима та Ар-
тем Тищенко здобули брон-
зову нагороду у супермік-
сті. Це нова дисципліна, 
яка являє собою естафету 
з двох спортсменів - чоло-
віка і жінки, які по черзі бі-
жать по два етапи з двома 
вогневими рубежами. Пока-
ранням за промахи для них 
стає штрафне коло у два 
рази коротше за звичайне. 
Від переможців - росіян, - 
наша пара відстала на 24.6 
секунди. Другими фінішу-
вали норвежці.

Золото мандрує до України

Українці не виграли вже у 
трьох перших поєдинках. Мак-
сим Фатіч та Олег Прудкий свої 
бої програли одноголосним рі-
шенням суддів. Олег Зубенко зу-

мів схилити на свій бік одного із 
представників спортивної Фе-
міди, та для успіху цього не ви-
стачило.

Здобути для «Отаманів» пер-
шу перемогу зумів лише 
19-річний Олександр 
Хижняк, який присвя-
тив свою перемогу світ-
лій пам’яті  Андрія Кузь-
менка (Скрябіна).  

В останньому поє-
динку почин Олексан-
дра Хижняка підтримав 
і Тарас Неудачин,  тож у 
підсумку поразка «Ота-
манів» виявилася мі-
німальною. Наступний 
свій поєдинок україн-
ська команда проведе 
в Алжирі тринадцятого 
лютого.

Про це заявив молодший з братів - Володимир, 
який наразі є чемпіоном світу у суперважкій вазі 
за версіями WBA, WBO й IBF.

«Нас часто запитували, чи не збираємося ми влаштувати бій 
між собою, але ми пообіцяли мамі, що ніколи цього не зробимо», - 
цитує Володимира NBC.

При цьому, за словами молодшого Кличка, Дон Кінг свого часу 
запевняв, що він і Віталій таким чином увійдуть в історію.

«Я збираюся зробити вас шалено багатими», - говорив нам 
Кінг. Однак тут не допоміг би і мільярд. Гроші - це ще не все, - по-
яснив боксер. - Розумію, що деякі люди думають, що за допомогою 
грошей можна все вирішити, але не тут. Бою між братами не могло 
бути. Я занадто люблю Віталія».

Перша невдача
Українські Отамани поступились у домашньому 

матчі «Марокканським Атласним Левам» з 
рахунком 2:3.

Зустріч на хмарочосі
Володимир Кличко зустрівся із своїм наступним 

суперником американцем Браянтом Дженнінгсом 
у Нью-Йорку.

Квитки на бій уже у продажу, а їхня вартість стартує від 100 до-
ларів. 

25 квітня на Медісон-Сквер-Гаден суперники вийдуть у ринг. 
Для Володимира це буде перший бій в Америці з 2008 року, коли 
українець побив росіянина Султана Ібрагімова.

Братам Кличкам за бій 
між собою пропонували 

100 мільйонів доларів

У Чернівцях пройшов турнір з 
кікбоксінгу, у якому взяли участь 
понад 50 спортсменів. Честь СК 
«Тернопіль-РИНГ» представили 
одразу 5-ма кікбоксерами.

Дві дострокові перемоги у ва-
говій категорії до 35кг вибо-
ров один з лідерів нашої коман-
ди  Максим Сливінский, який став 
першим серед юнаків 2001 року 
народження. Переможну ходу сво-
го ровесника у ваговій категорії до 
45кг. продовжив  Максим Вербо-
вецький, який не залишив шансів 
своєму опоненту з Чернівців.

Велику силу волі та сміливість 
проявив Володимир Воркун, який 
лише починає виступати у скла-
ді нашої команди. Для нього це 
був лише другий бій у кар’єрі і, на 
жаль, наш земляк поступився су-
перникові. Також не пощастило і 
Олегові Демидасю. У ваговій ка-
тегоріх до 60 кг він поступився за 
очками у фінальному поєдинку та 
став другим. В останній момент до 
нашої команди приєднався Іван 
Петеля. Він у рівному поєдинку у 
фіналі також поступився за очка-
ми і зайняв 2 місце. 

Тернополяни - призери турніру 
«Відкритий Ринг»
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Дорогі читачі, пропонуємо вашій ува-
зі детальний посівний календар для ба-
клажанів і перцю. Саме ці культури вар-
то висівати у лютому. А вже через но-
мер у рубриці «Господарка» календар для 

висівання помідорів,  капусти та проро-
щування картоплі. 

До слова, жирним шрифтом виділено дні 
особливо  сприятливі для висівання та ви-
саджування баклажанів і перцю. 

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР

Для кожної рослини у природі 
визначено власні терміни 
зберігання зернин, їх висіву, 

сходів. У культурних сортів, як правило, 
період схожості та зберігання насіння 
невеликий. 

Цілком зрозуміло, що на зберігання відбира-
ють насіння достигле, сортове, без домішок і пев-
ної вологості, яка для більшості культур не пови-
нна перевищувати 15%. Зберігають насіння овоче-
вих та інших культур розфасованим у паперові (не 
поліетиленові!) пакетики у сухому прохолодному 
приміщенні за температури +2-3ºС. На тривалість 
зберігання насіння впливають й інші фактори. Зо-
крема, краще і довше зберігається насіння, що міс-
тить ефірні олії, а також насіння гарбузових, у яко-
му багато жирної олії. Швидко втрачають схожість 
цибуля та часник.

На тривалість зберігання насіння також впли-
ває біологічний розмір, твердість захисної шкіроч-
ки, вологоємність тощо. Тут доречно сказати, що 
під час тривалого зберігання насіння втрачається 
його схожість, а відтак - і класність. Насіння пер-
шого класу (понад 90% схожості) переходить у 
другий клас (60-70%), а далі у третій (нижче 50% 
схожості). Проте і насіння третього класу ще мож-
на висівати, збільшивши норму висіву.

Ось вивірена не одним агрономом таблиця схо-
жості насіння овочевих культур.

В оселі Євгена Івановича прогрівається 
земля для посіву розсади селери та 
полуниці. Саме ці культури чоловік  

висіватиме днями. 

- Насіння полуниць збираю із самих ягід, - розпові-
дає чоловік. – Обираю на ринку найкращі та найдости-
гліші ягоди. Зрізаю ножем з них шкірку, кидаю у воду 
на кілька днів і таким чином відділяю насіння. Потім 
підсушую на папері і так зберігаю до лютого. 

Полуниця, вирощена таким бюджетним способом 
плодоносить аж на наступний рік. До слова, під час ви-
сівання насіння полуниці та селери не можна загор-
тати у землю, потрібно його висіяти на поверхні і ле-
генько притиснути рукою до землі, - радить Євген Іва-
нович. – Інакше рослини не зійдуть. 

Господар купує грунт для розсади у спеціалізованих 
магазинах та змішує його з кретовинням з парку, а ще 

додає трішки попелу та міндобрива (нітроамофоски). 
Висіває розсаду в ящики або пластикові склянки. 

Зверху накриває склом і ставить в темне місце, аби на-
сіння швидше проросло. Коли з’являються перші схо-
ди, скло потрібно зняти. 

- Якщо ж висіваю в пластикові склянки, то наси-
паю до половини землі – лию водичку і кидаю по на-
сінинці у кожну склянку, - пояснює чоловік. -  Коли ж 
з’являються сходи і рослинка починає рости, щора-
зу підсипаю землю і так аж до повного. Тоді у розсади 
формується сильна коренева система. Для перцю і по-
мідорів це дуже важливо.  

Вже 15-16 лютого Євген Іванович висіватиме пе-
рець. Напередодні насіння протравлює у рожевому 
розчині марганцівки 15-20 хв , промиває. Далі намо-
чує  насіння, щодня міняючи воду, приблизно на п’ять 
днів. Замість води можна використовувати стабіліза-
тор росту або ж додавати до води звичайний попіл. 

ЗБЕРІГАННЯ 
НАСІННЯКУЛЬТУРА

Баклажани   4-5 років
Гарбузи   6-8 років
Горошок зелений  2-3 роки
Дині   3-4 роки  
Кабачки   5-6 років
Кавуни    6-7 років
Капуста білокачанна  5-6 років
Кріп    2-3 роки
Морква    2-3 роки
Огірки    3-4 роки
Петрушка   2-3 роки
Помідори   4-5 років
Редис    3-4 роки
Редька чорна   4-5 років
Салат    6-8 років
Цибуля-чорнушка  2-3 роки
Цибуля-сіянка   1-2 роки
Часник ярий   1-2 роки
Часник озимий  1 рік  
Щавель   4-5 років

Подбайте про насіння

Сторінку підготувала Юля ТОМЧИШИН

Про розсаду 
піклуймося 
вже у лютому

Тернополянин Євген Соловей вже багато 
років власноруч вирощує овочі та фрукти 
на дачі. Разом з дружиною з ранньої весни 
і до пізньої осені турбуються про сад та го-
родину, щоб отримати гарний врожай. 

Із лушпиння цибулі можна при-
готувати корисне добриво. У будь-
яку ємність потрібно покласти жме-
ню лушпиння, залити окропом, за-
лишити настій на ніч. Потім рідину 

процідити. Профілактичний полив 
цибулиним настоєм достатньо ро-
бити для рослин 1 раз на місяць. На-
стій із цибулиння можна використо-
вувати не тільки для поливу, а й для 
обприскування рослин. Лушпин-
ня, що залишилася після проціджу-
вання, можна використовувати по-
вторно,  додавши в ґрунт до овоче-
вих рослин.  

За допомогою лушпиння ци-

булі можна боротися зі шкідника-
ми городу та з грибковими захво-
рюваннями. Наприклад, таке за-
хворювання рослин як «чорна ніж-
ка», для боротьби з якою викорис-
товують розчин марганцівки, мож-
на без зусиль лікувати настоєм ци-
булиння. Завдяки цьому настою 
шкідлива мікрофлора, що утвори-
лася в ґрунті, перестане вбивати 
рослину. Цибулиння згодиться та-
кож у боротьбі з попелицею і паву-
тинним кліщем. 

Цибуляне добриво
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Іспанська тортилья – 
запіканка з яєць і картоплі

Потрібно: 5 яєць, 5 картоплин, 1 вели-
ка цибулина, порізана кубиками, 3 великі 
розтерті зубчики часнику, оливкова чи со-
няшникова олія, приправи, сіль, перець.

Приготування: картоплю нарізати 
тонкими скибочками. На пательні підігрі-
ти олію та смажити картоплю. Через 4-6 хв. 
додати цибулю та часник. На малому вогні 
смажити далі. У миску розбити яйця, при-
правити їх і збити до однорідної маси. Як 
тільки картопля стане м’якою, відцідити 
олію. У тарілку з яйцями кинути картоплю 
та цибулю, змішати все, перекласти масу 
на пательню та обсмажити протягом 4-6 
хв. з обох боків. До смаку приправити сіл-
лю та лимонним соком. Перед подачею на 
стіл слід зачекати 8-10 хв.

Тортилья з овочами

Потрібно: картопля - 100 г, оливкова 
олія - 60 мл, по половинці червоного та зе-
леного солодкого перцю, 3 зубчики часни-
ку, сіль до смаку, мелений чорний перець 
- 1/4 ч. л., помідори - 200 г, кукурудза замо-
рожена - 100 г, яйця - 4 шт., петрушка - 20 г.

Приготування: очистити і нарізати 
кружальцями картоплю. Поставити сма-
жити. Перець очистити від насіння, наріза-
ти кубиками. Додати в сковороду перець, 
подрібнений часник, посолити, поперчи-
ти. Ще через 5 хв. додати нарізані кубика-
ми помідори і кукурудзу.  В окремій мисці 
злегка збити виделкою яйця з дрібно нарі-
заною зеленню і сіллю. Коли картопля ста-
не м’якою, влити яйця в сковороду. Далі 
поставити в гарячу духовку (200 град.) на 
пару хвилин або обсмажити на плиті на 
слабкому вогні. Подавати в гарячому або 
холодному вигляді.

Рисово-цибульковий 
густий суп-пюре

Потрібно: рис - 1/4 скл., цибуля - 2 шт., 
томати - 2 шт., перець болгарський - 2 шт., 
масло вершкове - 50 г, вершки - 2 ст. л., сіль,  
вода - 1 л. (2 порції).

 Приготування: цибулю порізати 
півкільцями, залити холодною водою і 
прокип’ятити. Злити воду, додати полови-
ну масла, обсмажити. Додати нарізані пів-
кільцями помідори і половину рису і воду. 
Посолити. Коли овочі приготуються, зня-
ти з вогню, перемолоти блендером і про-
цідити через сито, щоб у суп не потрапля-
ли шкірки. Решту рису залити водою, про-
варити 15 хв., додати вершки і проварити 
до готовності. Перець почистити, поріза-
ти півкільцями або дрібніше і обсмажити 
на рештках масла. Додати до збитої блен-
дером маси вершковий рис і перець. Усе пе-
ремішати. 

Гаспачо – 
іспанський овочевий суп

Потрібно:  6-7 великих стиглих помі-
дорів, 2 невеликих болгарських перці, 2 
огірки, 2 зубці часнику, 2 шматочки чер-
ствого батона, шматочок свіжого чилі з мі-
зинець, без кісточок, 50 мл винного оцту, 
100 мл оливкової олії, 2 великі дрібки солі. 
За бажанням: декілька штук анчоусів, ка-
персів, листків орегано, мелений перець. 
Для подання: листочки базиліка або оре-
гано, дрібно нарізані хрусткі овочі (огірок), 
відварене яйце

Приготування: томати занурити на 30 
секунд в окріп, підчепити ножем і зняти 
шкурки, вирізати серцевини. Огірки очис-
тити від зеленої шкірки, залишаючи місця-
ми її сліди. Видалити з перців кісточки, по-
чистити часник. Хліб занурити у воду, дати 
злегка розмокнути. Усі інгредієнти супу 
помістити в каструлю (якщо використову-
єте занурювальний блендер) або в склян-
ку блендера. Влити олію та оцет, посолити. 
Каперси, анчоуси, орегано збагатять смак, 
але можна обійтися і без них. Усі інгредієн-
ти збити блендером до отримання одно-
рідної маси (у ній повинні залишатися по-
мітні дрібні частинки овочів), охолодити і 
подавати.

За день-два в холодильнику смак гас-
пачо лише покращиться. За бажанням 
можна додавати в тарілку крутони, ложку 
дрібно порізаних овочів або половинку ва-
реного  яйця.
Мадридський часниковий суп

Потрібно: бульйон телячий - 1 л, хліб 
білий - 200 г, часник (зубці) - 6 шт., папри-
ка - 20 г, сіль, олія оливкова, цибуля зеле-
на, яйця курячі - 4 шт., перець чорний ме-
лений, перець червоний мелений.

 Приготування: для гріночок: обчис-
тити хліб від шкірки та нарізати на шма-
точки. Часник почистити та розтерти у 
ступці зі сіллю. Влити у сковороду олію, 
вкинути туди часник. Поки не сильно на-
грілася олія, викласти хліб. Обсмажити 
з обох боків до золотистого кольору. Ви-
класти на паперовий рушник обсмажені 
грінки. Розігріти готовий бульйон (мож-
на заморожений, можна і  зварити безпо-
середньо перед приготуванням супу). До-
дати часник обсмажений, паприку, сіль до 

смаку, червоний перець. Довести до кипін-
ня. Зменшити вогонь, щоб ледве кипіло. 
По одному яйцю вбити у черпак для супу. 
Легенько та обережно вилити яйце у буль-
йон, який ледь кипить. Ложкою згорнути 
білок. Варити десь 2-3 хв. Посипаємо зеле-
ною цибулькою та подаємо з грінками.

Страва з Валенсії – паелья
Потрібно: 750 г курятини, 500 г м’яса 

кролика, 400 г рису, 250 г зеленої стручко-
вої квасолі, 200 г квасолі, 100 г помідорів, 
50 мл олії, 800 мл води, 1 ч. л. солодкої па-
прики, перець, сіль, шафран.

Приготування: білу велику квасолю 
залити холодною кип’яченою водою та за-
мочувати протягом 12 год. Зварити в тій 
же воді.

М’ясо курки та кролика добре вимити 
і порізати на шматочки. Зелену квасолю 
помити. Помідори ошпарити кип’ятком, 
очистити від шкірки та порізати на куски. 
Олію розігріти на великій пательні, шма-
точки курки обсмажити з кожної сторо-
ни. На цю ж пательню викласти м’ясо кро-
лика і також обсмажити з усіх боків. Дода-
ти стручкову квасолю і смажити протягом 
2-3 хв. Потім додати зварену квасолю, нарі-
зані помідори, солодкий перець і все пере-
мішати. Рис сипати повільно, помішуючи 
дерев’яною ложкою. Додати шафран і сіль. 
Залити все це водою, довести до кипіння 
та варити на маленькому вогні під криш-
кою. Більше мішати страву не потрібно. Го-
тується паелья не довше ніж 18-20 хв. Зня-
ти з вогню та дати «дійти» ще 5 хв. Паелью 
накладають дерев’яною ложкою. Можна 
прикрасити четвертинкою лимона та пе-
трушкою. Подається страва на пательні. За 
бажанням курятину та кролика можна за-
мінити креветками, іншими рибними делі-
катесами.

Каталонський крем
Потрібно: 750 мл молока, 8 яєчних 

жовтків, 1 апельсин – для цедри,  120 г 
дрібного цукрового піску, 30 мл кукурудзя-
ного крохмалю, трішки ванілі, коричневий 
цукор – до смаку.

Приготування: облити апельсин окро-
пом, потім опустити в крижану воду, зго-
дом дуже тонко зрізати цедру з апельсина.

Вилити 700 мл молока в каструлю, до-
дати цедру апельсина, ваніль і довести до 
кипіння. Потім  потримати на повільному 
вогні ще 5-7 хв. Зняти з вогню й витягти це-
дру апельсина. Розвести крохмаль в 50 мл 
молока та влити гаряче молоко, добре пере-
мішати. Поставити суміш на невеликий во-
гонь. Збити жовтки з цукром у пишну піну. 
Тонким струменем, постійно збиваючи він-
чиком, ввести жовтки в молоко. Щойно су-
міш почне густіти, зняти з вогню. Розли-
ти крем по формах. В Іспанії для цього де-
серту традиційно використовують глиня-
ний посуд. Налити на лист гарячу воду, по-
містити на нього форми з кремом і постави-
ти у духову з температурою 150 град. на 35 
хв. Потім витягти десерт із духовки, злегка 
остудити і поставити на кілька годин у хо-
лодильник. При подачі на стіл посипати ко-
ричневим цукром і злегка підігріти.

Яєчні кошички 
Потрібно: яйця перепелині -12 шт., бе-

кон. Тісто для кошиків: борошно -150 г, 
жовтки яєчні - 1 шт., масло вершкове - 75 
г, сіль.

Приготування: замісити тісто - зміша-
ти борошно, жовток, нарізане шматочка-
ми вершкове масло, столову ложку води і 
сіль, поставити підійти в холодильник на 
20 хв. Тісто розкачати тонкими шарами, 
вистелити ним дно формочок для тартале-
ток, зробити проколи виделкою і випіка-
ти в духовці 15 хв. при температурі 180 гр. 
до готовності. Готові тарталетки остуди-
ти. В кожну помістити маленький шмато-
чок бекону, вбити по одному перепелино-
му яйцю, зверху покласти ще один малень-
кий шматочок бекону і випікати в духовці 
5 хв., поки яйця не запечуться, але важли-
во щоб жовток не згортався повністю і за-
лишався трохи рідким.

Сангрія
Потрібно: вино червоне - 0,5 л, коньяк 

- 50 мл, апельсини - 3 шт., персики - 2 шт., 
грейпфрути (маленький) - 1 шт., лимони - 
2 шт., цукор - 3 ст. л., лід.

Приготування: сангрія є одним з най-
популярніших слабоалкогольних напо-
їв в Іспанії, на основі червоного вина з до-
даванням шматочків фруктів і цукру. Сан-
грію можна приготувати з найрізноманіт-
ніших інгредієнтів. Смакові якості напою 
можуть значно варіюватися в залежності 
від виду фруктів, використаних при при-
готуванні. Можна також  додати газовану 
воду, надаючи напою ігристості. Влітку по-
давати напій добре охолодженим, взимку 
— підігрітим, засмаченим корицею, гвоз-
дикою і мускатним горіхом. У зв’язку з від-
сутністю традиційно суворого рецепту 
сангрію іноді називають «винною окрош-
кою», на що мимоволі наштовхує її вигляд: 
велика ємність із сумішшю льоду, цитрусо-
вих і червоного вина. Отож, з апельсина (1 
шт.), лимону (0,5 шт) та грейпфруту зняти 
шкірку. Шкірку лимона не викидати, вона 
знадобиться пізніше. З персиків вийняти 
кісточку.

Фрукти нарізати дольками, скласти у 
миску, посипати цукром, залити коньяком 
та залишити маринуватись на 1,5 год. З 2 
апельсинів та 1 лимона вичавити сік. В єм-
кість (1,5 л) скласти мариновані фрукти, 
влити апельсиновий, лимонний сік та чер-
воне вино. Зверху покласти порізану шкір-
ку лимона. Сангрію поставити на 2 год. в 
холодильник для того, щоб напій повніс-
тю охолодився.  Подавати з шматочками 
фруктів, найкраще в таку спеку смакує з 
льодом.

Кухні народів світу: 
 Країна кориди та фламенко, сонця та піща-

них пляжів, запахів оливи і шафрану, апельсинів 
і вина. Усе це – про Іспанію. Відома в усьому світі 
й соковита та смачна кухня цієї країни. Інозем-
ні туристи залюбки куштують паелью – спеці-
альну страву з рису, гаспачо – холодний гострий 
суп, тортилью – місцевий різновид омлету й 
інші смаколики. Спробуйте  і ви найкращі стра-
ви. Для цього зовсім не обов’язково їхати до Іспа-
нії. Наші рецепти допоможуть вам здивувати 
рідних і друзів колоритними іспанськими стра-
вами вже сьогодні.

страви  з  Іспанії – 
соковиті, оригінальні, 
неперевершені – на  вашій  кухні
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Відповіді

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

Українські анекдоти
Якщо мураха піднімає вагу у десять разів біль-

шу своєї, то 50 грамів мурашок можна посилати 
за пивом.

* * *
Купила новий високотехнологічний холо-

дильник. Намагаюся його відкрити після 18 годи-
ни. А він каже людським голосом:

- Буде день - буде їжа.
* * *

- Ні, куме, у наш час немає друзів! Зустрів до-
брого знайомого й попросив позичити сто гри-
вень. І що ви думаєте? Цей негідник мені відмо-
вив!

- Куме, відразу вас попереджаю: я також негід-
ник.

* * *
Урок у школі:
- Діти, який синонім до слова «влада».
- Красти! - хором відповіли учні. 

* * *
Жінка, яка в селі пасе гусей, отримала пріз-

висько Леді Гага.
* * *

Сидить п’яний на тротуарі. До нього підхо-
дить знайомий і запитує :

- Чому сидиш? Про що думаєш? 
- Про те, що Земля крутиться.
- Ну й що?
- Чекаю, коли мій будинок під’їде.

* * *
Дві блондинки розмовляють в аеропорті, див-

лячись на «Боїнг»: 
- Цікаво, як такі величезні машини викрада-

ють? Куди ж її заховаєш? 
- Смішна, хто ж краде «Боїнги» на землі, коли вони 

великі? Їх викрадають у небі, коли вони маленькі.
* * *

- Мамо, де наш ліхтарик?
- Навіщо тобі?
- На побачення йду.
- Я, сину, на побачення у твої роки без ліхта-

рика ходила.
- Ну й поглянь, що ти у темряві вибрала. 

* * *
Зустрілися двоє друзів. Один хвалиться: 
- Я собі таку круту тачку купив! Тепер ніхто не 

зупиняє, паркуюся скрізь безкоштовно. Ба, біль-
ше: щойно під’їжджаю - одразу місцем поступа-
ються.

- Ти що, на «Мазератті» назбирав?
- Ні, евакуватора купив.

* * *
Коли американці висадились на Місяць, Бреж-

нєв викликав у Кремль космонавтів і сказав:
- Американці на Місяці. Треба їх переплюнути. 

Ми вирішили послати вас на Сонце.
Космонавти захвилювались:
- Готові виконати будь-яке завдання партії і 

уряду, але ж ми там згоримо.
Брежнєв посміхнувся:
- Гадаєте, що в радянському уряді дурні си-

дять? Полетите вночі.
* * *

Упіймав українець золоту рибку, задумує ба-
жання: 

- Рибко, хочу щоб усі українські дороги стали, 
як у Європі. Без вибоїн, рівненькі-рівненькі. 

- Чоловіче, ти для країни, а не для себе просиш. 
А це трохи складно для мене. Давай щось простіше. 

- Хай Азаров вивчить українську мову. 
Рибка задумалася і каже: 

- А дороги будувати у дві чи у чо-
тири смуги?

* * *
- Чи може дружина зробити чолові-

ка мільйонером?
- Так, якщо він мільярдер.

* * *
- Із чим на дорозі найчастіше на вас 

нападали злочинці?
- Зі смугастою палицею. 

ХОЧЕШ ЗНАТИ ПРО СЕБЕ ВСЕ?
ВІДВІДАЙТЕ ДВА РАЗИ У МІСЯЦЬ 

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
ЛІКАРЯ-ВАЛЕОЛОГА (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС!). 
ЕКСПРЕС-КУРСИ З КОСМЕТИКИ!

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ – 
(067) 2955998, (097) 8639093. 

Продаю
Двокімнатну квар-

тиру в центрі Одеси, 
одна зупинка від заліз-
ничного вокзалу, поруч 
море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
запрошує до співпраці українців, 
бажаючих вкласти власні віль-

ні кошти на різні терміни в розви-
ток економіки краю та отриман-
ня прибутку. Гарантія і застава 

забезпечуються.
 Телефонуйте: (066) 0914600.
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Підвищуючи якість надання послуг та рі-
вень комунікації з клієнтом, Укрпошта кар-
динально змінила рівень надання послуги 
«Кур’єрська доставка».

«Пріоритетом в роботі національного 
оператора поштового зв’язку є максимальна 
адаптація до потреб споживачів та зміцнен-
ня економічного фундаменту для подальшо-
го розвитку підприємства в умовах постійно 
зростаючої конкуренції, – відзначає в.о. гене-
рального директора Укрпошти Ігор Ткачук. – 
Задля більшої зручності наших споживачів ми 
модернізували наш сервіс «Кур’єрська достав-
ка», встановивши чіткі терміни доставки та 
прозору тарифну політику». 

З 1 січня 2015 року в кожній регіональній 
філії Укрпошти створено «Центр управлін-
ня», завдяки якому контролюється весь тех-
нологічний процес замовлення кур’єра, при-
ймання, проходження та вручення відправ-
лень кур’єрської доставки. Це, в свою чергу, 

сприяє суттєвому підвищенню якості надан-
ня послуги, яка відповідає очікуванням клі-
єнта.

Так, за січень місяць оновленою послугою 
«Кур’єрська доставка» вже скористалося біль-
ше 22 тис. споживачів, відправивши майже 50 
тис. відправлень по всій Укра-
їні.

Для більшої зручності ко-
ристувачів сервіс передбачає 
інформування клієнтів про 
статус виконання замовлень, 
узгодження часу та місця до-
ставки тощо. Укрпошта цінує 
час своїх клієнтів, тому стро-
ки доставки дотримуються 
чітко.

«Ми надаємо додатковий 
сервіс «Кур’єрська доставка» 
по всій мережі Укрпошти як в 
міських, так і в сільських від-

діленнях поштового зв’язку (за винятком Лу-
ганської і Донецької областей). Скористатися 
послугою можуть фізичні і юридичні особи, 
зокрема компанії, що займаються дистанцій-
ною торгівлею», –  наголосив в.о. генерально-
го директора Укрпошти Ігор Ткачук.  
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ГОРОСКОП
з 11 до 17 лютого

Овен
На цьому тижнi вам 

доречно буде зайнятися 
кар’єрою. Пам’ятайте, що 
пiд лежачий камiнь вода 
не тече.

Телець 
Не варто заради ро-

боти жертвувати всiм. 
Розподiлiть час так, щоб 
його вистачало на всi спра-
ви та iнтереси.

Близнюки 
Зiрки обiцяють на-

тхнення у творчостi 
та удачу в справах. У 
матерiальних питаннях ви 
тiльки виграєте.

Рак 
Налаштуйтеся на 

лiричний лад – вiдвiдайте 
творчi заходи або почи-
тайте книжку. Це допомо-
же впоратися з депресiєю. 
Відпочиньте на природі. 

Лев 
На цьому тижнi друзi 

вiдiграють важливу роль 
у вашому життi. Зараз час 
сюрпризiв i нових вра-
жень. Не піддавайтеся по-
ганому настрою.

Діва 
Варто зробити акцент 

на вирiшеннi дiлових пи-
тань – тиждень сприят-
ливий для цього. Вихiднi 
присвятiть улюбленим за-
няттям.

Терези 
Зараз чудовий момент 

для прояву талантiв. І не 
важливо, в якiй саме галузi 
– велике значення матиме 
сам процес.

Скорпіон 
Звернiть увагу на тi 

пропозицiї, вiд яких колись 
вiдмовилися. Саме вони бу-
дуть найвдалiшими для 
вашої роботи.

Стрілець 
Настав перiод, щоб на-

вчитися чогось нового у 
своїй професiї. Наприкiнцi 
тижня проявiть себе у 
побутi.

Козеріг 
Як не дивно, але 

протирiччя минулого тиж-
ня вирiшаться на вашу ко-
ристь. Ви зумiєте покра-
щити ваше фінансове ста-
новище. Відпочиньте у 
компанії друзів. 

Водолій 
Попереду цiкавий пері-

од, особливо приємними 
будуть сюрпризи долi. Це 
стосується як роботи, так i 
особистого життя.

Риби 
Як кажуть, усьому свiй 

час. Якщо щось не вихо-
дить, повернiться до цьо-
го питання пiзнiше. Рiднi 
та близькi пiдтримають 
вас.

Вітаємо!
Дорогу нам людину, кохану дружину, 

добру дочку, люблячу матусю
 Світлану Леонідівну Савич 

із с. Плотича Козівського району 
з Днем народження!

Бажаємо, щоб у твою світлу долю Господь 
посилав міцне здоров’я, життєву мудрість, 
добробут та щасливе майбутнє.
Хай приносять ранки добрі лиш надії,
Щоб збувались задуми і хороші мрії,
Бажаємо радості, сонечка, літа, 
Любові й щастя – повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим!
Хай кожен день тобі дарує свято,
А доля сипле в ноги ніжний цвіт,
Живи у мирі, радісно й багато
Ще многая щасливих літ!
З вдячністю і любов’ю – чоловік Андрій, 
дочки Галинка та Іринка,  батьки - Марія, 
Броніслав і Надія, уся родина та друзі.

Вітаємо!
Інструктора поштового зв’язку м. Зборів

Валерія Володимировича 
Галкевича
з ювілеєм!

Роки – неначе птиці,
Їх ніколи не вернеш назад,
Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже шістдесят!
Та хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!
Бажаємо вам здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
 Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і роси!

З повагою – працівники ЦВПЗ Зборів-1.
До цих гарних слів приєднується 
і колектив редакції «Наш ДЕНЬ». 

Дякуємо, шановний 
Валерію Володимировичу, 

за спільну працю, за прихильність 
до нашого видання. 

Хай вам день цей радість принесе,
Замете незгоди і печалі,
А найкраще – аби разом ще 
Вашу сотню літ ми зустрічали! 

 

Вітаємо!
Отця 
Олега 

Ігоровича 
Кухарука,

священика
 церкви Святої 
Покрови с. Лози Збаразького району 

з Днем народження! 
Великий дар Господь Вам зволив дати -
Пастирем поставив між людьми,
І владу дав, щоб нам гріхи прощати, 
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
На ваше слово сам Спаситель з неба
Невидимо приходить на престіл 
І Тілом-Кров’ю наші душі кормить 
Із ваших рук в Літургії святій.
Із ваших уст Він нас навчає віри,
І Божих правд, любові й каяття,
В трудних часах хоронить від зневіри,
Проводить всіх до вічного життя.
Тож хай Господь вам щедро помагає,
Продовжить вік, 

примножить своїх ласк.
Хай радість й мир із неба посилає 
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З повагою – громада села, 
церковний хор,
 усі парафіяни.

Світлана Савич з доньками

Вітаємо!
Марію Іванівну Поліщук 
із с. Малі Вікнини Збаразького району

 з Днем народження!
Дозвольте щиро привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде гарним кожен день в житті!
Хай доля цвіте пишною айстрою,
Все добре до вас звідусіль приліта,
Сердечно бажаємо гарного настрою,
Удачі й здоров’я на довгі літа!
Зичимо в спокої й радості жити,
Ніколи й ніде ні за чим не тужити,
Хай серце не знає печалі і втоми,
Хай мир і усмішки панують у домі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від людей, а ласка – від Бога.

З повагою – працівники 
ВПЗ Вікнини на Збаражчині.

Вітаємо!
15 лютого святкують 40-річницю 

подружнього життя 
Володимир та Галина 

Мацелюх 
із с. Плотича Козівського району! 

Нехай буде у вас все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку!
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного – 
Від щирого серця бажаємо цього!
Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає,
Хай радість всміхається у вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
І ще раз здоров’я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, ріднесенькі вам!
З найкращими побажаннями – дочка 
Оксана, зять Олександр, онук Артем, 
син Василь, мама Стефанія.

Вітаємо!
 Галину Василівну Щур 
із с. Плотича Козівського району,

яка зустріла 55-річницю 
з дня народження!

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді, 
Дорослими вже стали діти,
А ви душею – молоді!
Бажаєм в щасті вам прожити,
Здоров’я міцного – на довгий вік,
Щоб внуків встигли одружити
 І благословити правнуків у світ!
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних, сонячних, щасливих днин!
З повагою – сільський голова Світлана 
Савич, колектив сільської ради та одно-
сельчанка Іванна Ярема.  

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 пе-
рерахувавши кошти на р/р 26006010939623 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 
300023, код 2265003402.

«Кур’єрська доставка» від Укрпошти: 
місяць роботи в новому форматі


