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Наш
Заснований у червні 2013 року

18 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 7-10 гра-
дусів морозу, вдень від 1 градуса тепла до 
2 градусів морозу. Схід сонця - 7.19, захід - 
17.43.

19 лютого - хмарно, невеликий сніг, 

температура повітря вночі 3-4 градуси мо-
розу, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 
7.17, захід - 17.44.

20 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 3-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.15, захід - 17.46.

21 лютого - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 1-2 градуси морозу, 
вдень 3-4 градуси тепла. Схід сонця - 7.14, 
захід - 17.48.

22 лютого - хмарно з проясненням, без 

опадів, температура повітря вночі 2-4 гра-
дуси морозу, вдень 7-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.12, захід - 17.49. 

23 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 1-2 гра-
дуси морозу, вдень 7-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.10, захід - 17.51.

24 лютого - хмарно, можливий дощ зі 
снігом, температура повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.08, захід - 17.53.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний 
синоптик

18 лютого - Агафії. Якщо 
цього дня мороз - весна буде 
привітною, а літо - сухим і 
спекотним. 21 лютого - Стра-
тилата. Наші пращури підмі-
тили: чим холодніша остан-
ня неділя лютого, тим теплі-
шим буде березень. 22 люто-
го - Никифора. З цього дня 
сильний мороз найчастіше 
буває лише вночі. 23 люто-
го - Прохора Печерського. 
У народі - Прохір-Зимоох. Ка-
жуть: «До Прохора стара оха-
ла: «Ой, студено!» Прийшов 
Прохір і Влас (24 лютого) 
-  скоро весна у нас». «Прохір 
на тепло повернув». Якщо 23, 
24 і 25 лютого іній на дере-
вах, слід чекати дощу на Мо-
кія (24 травня), а це означає, 
що все літо буде «мокрим». 

13  стор.10-11  стор.
Життєві  історії від Зіни Кушнірук
 у  «Сімейному  гніздечку» 

 Зо два десятки фотографій відомого тернопільського 
журналіста, архівіста Ігоря Крочака та ще стільки ж робіт 
учнів  Станції юних техніків. А ще - шини, балаклави, «кок-
тейлі Молотова»...

Усе це вже стало новітньою історією незалежної України. 
Історією, яку ще й нині наші воїни пишуть власною кров’ю у 
боях з підступним агресором.

Саме тому виставка викликала жвавий інтерес і у громад-
ськості, і у бійців, які перебувають на ротації у рідному місті, і 
у волонтерів та активістів, котрі раз у раз ризикують життям, 
щоб доправити на передову такі необхідні українському вій-
ську гуманітарні вантажі.    

Експозиція «Майдан. АТО. Шляхи до перемоги» у 
бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діятиме упро-
довж місяця.

І біль, і спогад, 
і життя...

До річниці Революції Гідності у 
бібліотеці-музеї «Літературне Тер-
нопілля» відкрили фотоілюстратив-
ну виставку-розповідь «Майдан. АТО. 
Шляхи до перемоги».

На фото: захисник Донецького аеропорту «кіборг» Андрій Нагірний на псевдо «Фазан» 
відвідав виставку з сім’єю – дружиною Іриною та доньками Настею і Софійкою.

Лютневі 

сутінки
для військових 

Тернополянки 
готують 

смаколики 
Щоб заохотити чоловіків 

до війська - платять гроші

допомагають 
героям

Чортківські аграрії

8 стор.
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Мета візиту делегації на 
чолі з мером французького міс-
та Франсуа Бланше була більш, 
ніж благородною, адже на зу-
стрічі з представниками Цен-
тру ЮНЕСКО йшлося про на-
сущні питання об’єднання зу-
силь при наданні міжнародної 
гуманітарної допомоги україн-
цям у такий надскладний для 
нашої країни час.

За словами Франсуа Блан-
ше, у Франції постійно з непід-
робним хвилюванням стежать 
за подіями в Україні, співпере-
живають та намагаються всіля-
ко підтримати нас. Волонтери, 
всі люди доброї волі збирають 
кошти, необхідні речі, закупо-
вують сучасне медичне облад-
нання, багатофункціональні 
ліжка для госпіталів. А ось до-
правити ці гуманітарні вантажі 
за призначенням нерідко стає 
проблемою. Тож, саме на цьому 
етапі великі сподівання покла-
дають на франко-українську 
асоціацію ЮНЕСКО, до діяль-
ності якої зараз долучаються 
все більше людей з обох боків.

Зокрема, першою на Терно-
пільщині таку співпрацю за-
початкувала найпотужні-

ший  в Україні виробник мета-
лопластикових конструкцій 
компанія «Вікнар’off».  У про-
сторому залі старовинного 
Збаразького замку в присут-
ності французьких гостей її 
керівник Володимир Бліхар 
підписав відповідну угоду з 
директором Тернопільсько-
го відділення Міжнародного 
Центру впровадження про-
грам ЮНЕСКО Віталієм Семе-
нюком.

- Ми зобов’язані всіляко під-
тримати прагнення демокра-
тичної спільноти допомогти 
Україні, ми повинні допомогти 
їй допомагати нам, - зауважив 
Володимир Васильович у мо-
мент ратифікації угоди і висло-
вив сподівання, що до цієї до-
брої справи без зволікань долу-
чаться й інші підприємства на-
шої області та небайдужі кра-
яни. – Тільки діючи разом, ми 
зможемо максимально якісно 
та ефективно підтримати всіх, 
хто нині потребує гуманітарної 
допомоги.

Ще керівник акцентував 
увагу присутніх на тому, що 
очолювана ним компанія з 
часу свого заснування ніколи 

не стояла осторонь соціально-
економічних процесів як у ре-
гіоні, так і в Україні. Особливо 
яскраво це засвідчила чітка па-
тріотична позиція колективу 
під час скресових подій на Май-
дані та на сході України. Добро-
чинні акції, привабливі для клі-
єнтів бізнес-проекти дозволи-
ли акумулювати  значні резер-
ви для відчутної матеріальної 
допомоги активістам, волон-
терам та нашим воїнам. Тепер 
же, співпрацюючи з ЮНЕСКО, 
«Вікнар’off» значно підсилить 
благородну місію цієї міжна-
родної організації.

Також і Володимир Бліхар, 
і Віталій Семенюк, і Франсуа 
Бланше наголошували на по-
дальших аспектах роботи у цьо-
му напрямку. Передусім, йдеть-
ся про поглиблення культурних 

і спортивних зв’язків між укра-
їнцями та французами на рівні 
навчальних закладів, про парт-
нерство міст-побратимів тощо.

- Немає жодних сумнівів у 
тому, що співпраця у рамках 
ЮНЕСКО розширюватиметься і 
зміцнюватиметься, адже щора-
зу до неї долучаються все нові і 
нові люди, здатні своєю працею 
та добрими намірами наповню-
вати співробітництво конкрет-
ним змістом. Володимир Блі-
хар, з яким я сьогодні  познайо-
мився, – один з тих українських 
патріотів, за якими майбутнє 
вашої країни. Очолювана ним 
компанія «Вікнар’off», без пере-
більшення, є однією з найсучас-
ніших потужних європейських 
фірм, а тому її залучення до гу-
манітарних проектів, безсум-
нівно, слід вважати неабияким 
успіхом ЮНЕСКО. Відтак, дуже 
важливо, щоб започатковане 
співробітництво не тільки як-
найдовше тривало, а й постій-
но поглиблювалося, імплемен-
тувалося у нові спільні справи, 
- висловив свою впевненість 
французький гість. 

А ще Франсуа Бланше, як 
мера Сан-Жиль-Круа-де-Ві, ці-
кавили перспективи партнер-
ства з українським містом, з 
яким французи зможуть побра-
татися, щоб спільно писати сто-
рінку сучасної європейської іс-
торії.   

- Ми завжди раді зустріча-
ти у себе наших друзів з Украї-
ни, обмінюватися з ними досві-
дом, ділитися планами, разом 
вирішувати актуальні питання 
розвитку своїх регіонів, - ска-
зав він.

- Ми європейці, і саме тому 
ділові стосунки з європейцями 
з інших країн сприятимуть кар-
динальним змінам в Україні як 

на місцевому, так і на загаль-
нодержавному рівнях. Адже у 
нас немає часу на довгі розду-
ми. Здійснювати реформи, змі-
нювати країну, покращувати 
суспільно-економічну ситуацію 
треба було ще вчора. З іншого 
боку, я, як тернополянин, як па-
тріот своєї землі, завжди нама-
гатимусь робити все від мене 
залежне, щоб демократичних 
перетворень у першу чергу за-
знав наш регіон. Тож вважаю, 
що започаткована нами співп-
раця з ЮНЕСКО – важливий і 
вкрай потрібний крок на цьо-
му шляху, - сказав Володимир 
Бліхар.

…Ознайомившись з героїч-
ною минувшиною Збаражчи-
ни, з історичними експозиція-
ми у замках, франко-українська 
делегація разом з головою Зба-
разької райдержадміністра-
ції Юрієм Горайським відвіда-
ла міський цвинтар, де покло-
нилася світлій пам’яті сучас-
них героїв України – Устима Го-
лоднюка, який загинув від кулі 
снайпера на київському Май-
дані незалежності під час Рево-
люції гідності, і Тараса Михаль-
ського, який віддав своє жит-
тя у боротьбі з терористами на 
сході України.

І лягли до могил цих про-
стих хлопців квіти – як символ 
вдячності за те, що тисячі укра-
їнських бійців у запеклих боях 
захищають від новітніх агре-
сорів, від окупантів не тільки 
свою Батьківщину, а й всю Єв-
ропу. 

Нині їм, як ніколи раніше, 
потрібна підтримка усієї євро-
пейської спільноти – допомога, 
яка зближує і окремих людей у 
рамках гуманітарних проектів, 
і цілі народи у геополітичному 
значенні цього слова.

ЮНЕСКО та «Вікнар’off»:
 спільна благородна місія на благо України

Минулої неділі, у свято Стрітення Господнього, 
працівники  Вишнівецького, а потім і 
Збаразького замків зустрічали франко-

українську асоціацію, яка завітала у наш край 
на запрошення Тернопільського відділення 
Міжнародного Центру впровадження програм 
ЮНЕСКО. Наші закордонні друзі з невеликого 
містечка Сан-Жиль-Круа-де-Ві приїхали сюди 
не тільки для того, щоб ближче познайомитися 
з минувшиною нашого регіону, навіч побачити 
непересічні пам’ятки історії та архітектури минулих 
століть, вдихнути повітря чи пройтися стежками, 
якими свого часу ходив Оноре-де-Бальзак. 

Гості з Франції та представники Терно-
пільського відділення Міжнародного Цен-
тру впровадження програм ЮНЕСКО на 
збаразькому цвинтарі віддали шану Геро-
єві України Устиму Голоднюку та кавале-
ру ордена «За мужність» ІІІ ступеня Тарасу 
Михальському.

Володимир Бліхар та Віталій Семенюк у присутності представників франко-української 
асоціації ЮНЕСКО підписують угоду про партнерство у рамках гуманітарних проектів.
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У перші століття християн-
ства головним завданням Вели-
кого посту була підготовка ново-
навернених християн до хрещен-
ня. І в наш час завдання посту за-
лишається без зміни. Ми, хоч і 
хрещені, але постійно втрачаємо 
те, що в цьому таїнстві одержа-
ли. Тому Пасха є наше щорічне по-
вернення до власного хрещення, 
а піст – підготовка до цього. Піст і 
Пасха кожного року є для нас но-
вим відкриттям і надбанням того, 
що було дане нам при хрещенні. 
Отже, коли ми починаємо нашу 
духовну подорож протягом Ве-
ликого посту, то бачимо на кінці 
шляху мету – Пасху, початок ново-
го життя.

Перше нагадування про необ-
хідність поправити духовне жит-
тя чуємо вже в недільному єван-
гельському читанні про навер-
нення Закхея (Лк. 19, 1-10), який 
збирав свій маєток, кривдячи лю-
дей. Коли Господь увійшов до його 
домівки і зігрів душу Закхея Сво-

єю ласкою, серце того  здригну-
лося і він сказав до Христа: «Гос-
поди, половину добра свого я від-
дам убогим, а коли скривдив чим 
кого – поверну вчетверо». З гріш-
ника Закхей стає на шлях виправ-
лення і в невимовній своїй радос-
ті чує з уст Христових, що йому 
прощаються гріхи: «Сьогодні при-
йшло спасіння дому цьому». 

У першу підготовчу неділю чи-
тається притча про митаря і фа-
рисея (Лк. 18, 10-14), в якій роз-
кривається шкідливість гордос-
ті і користь смирення. Гордий і за-
розумілий фарисей, прийшовши 
до храму, вихваляється своїми до-
брими ділами, а покірний митар 
усвідомлює свої гріхи, впокорює 
себе перед Богом так, що не сміє 
навіть поглянути на людей, ані до 
неба звести очі. Покірний митар, 
сказав Господь, повернувся додо-
му більш виправданий, ніж фари-

сей. Християнин може навчити-
ся смиренню, споглядаючи Хрис-
та, втілене Божественне смирен-
ня. Спаситель сказав: «Навчіться 
від Мене, бо Я лагідний і смирен-
ний серцем «(Мф. 11,29).

На другу підготовчу неділю 
читається притча про блудного 
сина (Лк. 15,11-32), в якій розкри-
вається користь покаяння і по-
вернення грішника до Бога. При-
тча розповідає про біду свавільно-
го сина і про милосердя батька до 
нього, коли той покаявся. Церква 
підкреслює: каючись, ми повинні 
усвідомлювати, що заплямували і 
втратили свою духовну красу, що 
ми далекі від правдивого життя, 
що втратили і продовжуємо все 
втрачати не  тільки в особливих 
гріхах і провинах, але і в найбіль-
шому з усіх гріхів – у втраті любо-
ві до Бога.

Тема третьої – М’ясопусної не-

ділі – знову таки любов. Євангель-
ське читання цього дня присвя-
чене оповіданню Спасителя про 
Друге Його пришестя у славі і про 
Страшний суд (Мф. 25, 31-46). Тут 
говориться про любов християн-
ську. Кожний з нас одержав удар 
благодать любові Христової. Нам 
відомо, що для неї треба визнання 
того, що в кожній людині є Боже 
творіння, відображене особливим 
способом. Нам також відомо, що 
на світі є хворі, голодні, саме тому, 
що їм відмовили в особистій лю-
бові. Нарешті, ми знаємо, що хоч 
би якими вузькими і обмежени-
ми були наші можливості, кожний 
з нас несе на собі відповідальність 
за якусь частку Царства Небесно-
го, саме через те, що кожному з 
нас дано дар любові Христової. Ми 
будемо суджені за те, чи взяли на 
себе відповідальність, чи виявили 
ми любов або відмовили у ній.

У четверту неділю, яка нази-
вається Сиропусною, читається 
Євангеліє з повчаннями Спаси-
теля, як треба постити. Першою 
умовою посту є відмова від того, 
щоб вважати бажання і вимоги 
нашого тіла необхідними, а також 
зусилля звільнити дух від пану-
вання над ним тіла. Аби наш піст 
був справжнім, треба, щоб він не 
був показним. Ми повинні пости-
ти не перед людьми, а перед Бо-
гом. Друга умова посту – прощен-
ня. «Коли не будете прощати лю-
дям провин їхніх, то і Отець ваш не 
простить вам провин ваших» (Мф. 
6,15), - говорить Господь.

Тож поспішаймо, достойно і 
гідно приготуватися до далекої 
духовної подорожі, яка вже пе-
ред нами. До якої нас запрошує 
Наш Добрий Наставник і Порад-
ник, Наш Учитель і Спаситель Ісус 
Христос.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член
спілки журналістів

 України.

Приготуймося у духовну мандрiвку
У понеділок, 23 лютого, починається Великий піст

Хоча історія цього 
навчального 
закладу своїм 

освітнім корінням сягає 
ще початку двадцятого 
століття. Тут, на місці 
центрального корпусу, 
була цісарсько-
королівська польська 
гімназія. 

Тисячі випускників ко-
леджу знайшли своє місце 
у житті. Теперішніх студен-
тів із задоволенням запро-
шують на подальше навчан-
ня виші України, - зазначає 
директор закладу Роман Па-
холок. Адже відомо: у Чорт-
ківському коледжі вони здо-
бувають ґрунтовну базову 
освіту.

Дата заснування коле-
джу припадає на 5 січня. Од-
нак, зауважує Роман Пахолок, 
у ці тривожні для України дні, 
святкування не на часі. Тож 
урочистості перенесли на піз-
ніше. Зараз і викладачі, і сту-
денти активно долучаються 
до підтримки української ар-
мії, особливо своїх земляків, 
які воюють на Сході, тих, кого 
мобілізовують нині.

Про те, чим живе один 
з найстаріших престиж-
них навчальних закладів 
Тернопілля, - читайте у на-
ступному випуску «Нашого 
ДНЯ»         

На фото Івана ПШОНЯ-
КА: вчимося, допомагаємо 
армії, любимо Україну...

«Наших випускників 
чекають усі виші України»

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж
 ім. Барвінського відзначає 75-річний ювілей!



№7 (88)/18 лютого - 24 лютого 2015 р.4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Наші героїnday.te.ua

“Руйнування були страшні”
– 29 січня бойовики почали штур-

мувати Вуглегірськ. Намагалися ви-
бити звідти українських військових, 
а потім узяти в кільце місто Дебаль-
цеве, що за 15 км. Хто допоміг вам ви-
йти з оточення і як усе це відбувалось?

– Тоді російська реактивна артилерія 
нанесла масований удар по нашому міс-
цю дислокації. Вийти з важкого і прак-
тично безнадійного оточення нам допо-
міг Бог, мудрі дії нашого комбата та під-
розділ  міліції «Світязь». Їх 40 і нас 30. Ми 
протистояли безпосередньо російсько-
му штурмовому десантному підрозділу, 
утримуючи дві будівлі в центрі Вуглегір-
ська. Разом захищались, разом виходили 
з тридобового оточення. Зробили це без 
сторонньої допомоги, майже без набоїв 
та з двома одиницями практично знище-
ної техніки. 

– Які були наслідки бою для вашого 
підрозділу?

– Тоді ми не втратили жодного вій-
ськовослужбовця. Жодного! Було бага-
то поранених, але всіх ми забрали з со-
бою і всі хлопці залишились живими. Ве-
лике спасибі волонтерам – за кілька днів 
ми зв’язалися з ними, і нам привезли все, 
що потрібно. 

 – За кілька днів ви повертаєтесь 
назад, у зону АТО. Що будете везти з 
собою? Можливо, хлопці дали якісь за-
мовлення?

– Нічого особливого везти не буду, за 
винятком тих речей, які були втрачені 
під час виходу з оточення у Вуглегірську. 
Руйнування були страшні, все, що у мене 
залишилось, це особиста зброя, військо-
ва амуніція та речі, які були на мені. Все 
інше було втрачене безповоротно.
“Потрібен час, 
аби звикнути до тиші”

– Що ви можете сказати про воро-
гів, з якими ведете бойові дії?

– Наші підрозділи радіорозвідки час-
то перехоплюють їхні розмови в 
ефірі. Безпосередньо ж спілкува-
тись “очі в очі” доводилося лише 
з полоненим ворогом. Одначе, на-
голошу, що проти нас воює добре 
вишколений і чудово озброєний 
агресор. 

– Останнім часом 
з’являються розмови про те, 
що в наших хлопців “сідають 
батарейки”. Як вважаєте, це 
відповідає дійсності?

– Морально, звичайно, важко. 
Наші Збройні Сили складають-
ся переважно з простих людей, 
які ніколи не воювали і не бува-
ли в подібних ситуаціях. Не всі 
здатні служити в армії, а тим більше во-
ювати. За наших хлопців не можу сказа-
ти нічого поганого, адже в останніх боях 
за Вуглегірськ всі показали себе мужньо 
та достойно. Тому можу відповісти ціл-
ком упевнено, що в нас “батарейки не сі-
дають”, як би цього не хотіли вороги та 
недоброзичливці. На фронті поступово 
звикаєш до всього. Одначе, помічаю, що 
повернувшись додому, потрібен час, щоб 
звикнути до тиші.

– Багато політологів і навіть вій-
ськових експертів не раз у ЗМІ заува-
жували, що на Сході, проти України, 
воюють не лише російські війська, а 
й чеченці, осетини, абхази, серби та 
представники інших народностей. Чи 
є у вас з цього приводу якась інформа-
ція?

– Так, сьогодні вже не таємниця, що 
крім військ РФ на території України пе-
ребувають і воюють так звані “дикі гуси”, 

найманці з усього світу. Під Краматор-

ськом доводилось бачити і “кадирівців”, 
і багатьох інших бойовиків. 

– А як сприймають жителі Сходу 
українські війська?

– По-різному. Одні негативно, інші – 
привітно. При виході з оточення нам до-
велося зіткнутись і з тими, й з іншими. 
Одні, по телефону, корегували вогонь ро-
сійських військ, які нас переслідували. 
Інші, навпаки, показували нам найкорот-
ший і не перерізаний ворогом шлях. Так 
що, можна сказати, ставлення до україн-
ських військових поділилося приблизно 
навпіл.
“У ворогів краща зброя, але 
ми воюємо за свою землю”

– На вашу думку, як нашим вій-
ськам та іншим силовим структу-
рам досі вдається протистояти та-
кій могутній армії, як російська?

– Так, у наших ворогів краща зброя, 

більш навчений і злагоджений особовий 
склад військ, багато прихильників на за-
хоплених територіях, але ми воюємо за 
свою землю, за свій народ, за батьків, за 
дітей. А за що воюють вони? За тридцять 
срібреників? То нехай згадають або поці-
кавляться, чим закінчив Іуда.

– Що ви можете сказати про за-
безпечення військ? Хто допомагає ва-
шому підрозділу – держава, волонте-
ри чи все за рахунок власних коштів?

– На 80 відсотків наш підрозділ, як 
не сумно це визнати, забезпечують саме 
волонтери і лише відсотків 15 – держа-
ва, решту укомплектовуємо за свій ра-
хунок.

– Чого найбільше не вистачає на-
шим воїнам?

– Перш за все, новітнього 
озброєння. Те озброєння, яке у 
нас є – застаріле, нові види зброї 
на передову потрапляють у над-
звичайно малій кількості.

– А як з харчуванням? Чим 
харчуються наші захисники і чи 
цього достатньо?

- У нас звичайні армійські 
харчі, якими забезпечують во-
лонтери та держава. Консер-
ви зі свинини чомусь забороне-
ні ще з радянських часів, а з яло-
вичини практично їсти немож-
ливо, оскільки там комбіжир та 
низькосортне м’ясо з жилами та 

кістками. Періодично, ми виходимо на 
справжнє полювання, і  якщо мислив-
ська вдача всміхнеться, можемо пола-
сувати м’ясом зайців, косуль, а інколи й 
змій. Та все це за бажанням, в основному 
всього вистачає.

  – Які б поради ви дали і що побажа-
ли побратимам, які зараз на сході на-
шої країни ведуть нерівну боротьбу 
проти агресора?

– Здоров’я, миру, спокою, щоб війна 
якомога швидше завершилась нашою 
перемогою і з мінімальними втратами. 
Ще рік тому Українських збройних сил 
практично не існувало, і те, що ми за-
раз стримуємо одну з найсильніших ар-
мій світу, це вже неймовірно багато. Мо-
білізованим солдатам, які тільки виру-
шать на фронт, хочу порадити, щоб були 
уважними, дисциплінованими – це осно-
ви будь-якої армії. 

Тетяна ХРИСТЮК.

“Крім військ РФ, 
проти України воюють 
так звані “дикі гуси” – 

найманці з усього світу”
Тернополянин Володимир Яніга присвятив своє життя правоохоронним органам, але ні-
коли не міг подумати, що доведеться захищати власну країну на полі бою. Його мобілі-
зували  у серпні минулого року. Після нетривалої початкової підготовки підрозділ, у яко-
му служив, відправили у Вуглегірськ Донецької області. Наприкінці січня там розгоріли-
ся запеклі бої з сепаратистами і російськими бойовиками.
“Наш ДЕНЬ” поспілкувався із Володимиром Янігою про те, як військові виходили з ото-
чення, який настрій в українських солдатів і чому буває важко повертатися додому.
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- Хочу сказати, що я був  і 
залишаюся депутатом Терно-
пільської міської ради, - гово-
рить він. -  Хоча міський голо-
ва Сергій Надал сам одразу зі-
нався, що це було абсолютно 
політичне рішення.  А ще у га-
зеті «Тернопіль вечірній» була 
поширена брехлива інформа-
ція про те, що тернопільських 
депутатів-регіоналів вигнали 
з міської ради одноголосно. За 
це рішення проголосувало за-
ледве 33 депутати з 60. Це, по-
годьтеся, не «одноголосно»... 

На думку політика, таке рі-
шення міської ради спровоко-
ване його зацікавленням різ-
номанітними земельними ма-
хінаціями і поданням ряду де-
путатських запитів. 

- У проекті рішення про по-
збавлення депутатського ман-
дата моє прізвище вписали 
вночі перед сесією, - зауважує 
Віталій. -  Думаю, для цього є 
тільки одна причина. Зокрема, 
я скерував у міську раду чи-
мало  депутатських звернень 
щодо виділення земельних ді-
лянок на сесіях. Всі знають про 
те, що під час пленарних засі-
дань перед розглядом земель-
них  питань я принципово ви-
ходив із зали і не голосував. 

Але згодом зрозумів, що цього 
замало. Потрібно ж комусь зу-
пинити ці афери у місті!  При-
йде час і я покажу журналіс-
там все те, що встиг дізнати-
ся. А зокрема і покажу відмови 
у моїй запитах на підставі, що 
я «вже не депутат». Це ще раз 
підтверджує правдивість моїх 
слів, чому влада зі мною так 
бореться.

Віталій Цимбалюк вважає, 
що позбавлення його депутат-
ського мандата продовжить 
свавілля міських чиновників.

- Коли я надсилаю звернен-
ня, всі чудово розуміють, вони 
зобов’язані надавати мені ін-
формацію, - зазначає політик. 
-  І мені закон дозволяє копі-
ювати її та розміщувати у ЗМІ. 
Коли я не буду депутатом, чи-
новники міської ради плоди-
тимуть такі ж відписки, як і 
пересічним тернополянам чи 
журналістам. Я вже теж такі 
почав отримувати. Але закон 
на моєму боці і, впевнений, су-
дове рішення буде на мою ко-
ристь. 

Також Віталій Цимбалюк 

закликав тернопільських полі-
тиків не спекулювати на темі 
регіональства. Адже це все 
одно не завадить викрити ма-
хінації із землею та інші схеми, 
які вже стали для Тернополя 
звичним явищем. 

- У 2010 році, коли я бало-
тувався до міськради по мажо-
ритарному округу, закон ви-
магав, щоби кожен кандидат 
в депутати належав до партії. 
Після президенства Ющенка 
я дуже зневірився в діяльнос-
ті його політичної сили. Тоді й 
обрав партію влади. Вона лише 
набирала обертів, мала цікаву 
програму. Я повірив у неї. До 
слова, нинішній Президент Пе-
тро Порошенко взагалі був спі-
ворганізатором Партії регіо-
нів, і що тепер?.. Та після кіль-
кох місяців роботи у міській 
раді я зрозумів, що мені з цією 
партією не по дорозі і вирішив 
написати заяву про вихід. Але 
одразу відчув шалений тиск. 
На той час мій батько очолю-
вав Львівську ОДА. Його та-
кож викликали у Київ та при-
грозили, що, коли я привсе-

людно вийду з партії, то його 
знищать.  Я не зміг підставити 
і зректися свого рідного бать-
ка. Але відтоді у мене практич-
но припинилися всі відносини 
з цією партією, я в основному  
зосередив роботу на окрузі, а 
не в сесійній залі та фракції, 
перестав навіть вітатися із ре-
гіоналами. Влітку 2013 року, 
коли мій батько пішов з поса-
ди, я одразу повторно напи-
сав заяву про вихід з партії і аж 
тоді її задовольнили. 

Я переконаний, що вчасно 
зрозумів свою помилку і, пере-
буваючи в цій партії, не нашко-
див нікому з мешканців Терно-
поля, не привласнив жодного 
клаптика землі і не вкрав жод-
ної копійки з бюджету. Тому моя 
совість перед людьми чиста. Як 
писала Ліна Костенко: «В жит-
ті одна помилка – не біда, біда, 
коли усе життя – помилка».

Зараз Віталій Цимбалюк 
веде активну громадську робо-
ту на своєму окрузі і не залиша-
ється осторонь важливих по-
дій, які відбуваються в Україні. 

- Я брав участь у Майдані і 

часто допомагав волонтерам. 
Але цього не афішую, адже ро-
бив це для себе, а не для піару. 
Під час новорічно-різдвяних 
свят пройшов військовий ви-
шкіл під Києвом. Я, мабуть, чи 
не єдиний депутат з міської 
ради, який пройшов таку під-
готовку. Зараз регулярно допо-
магаю бійцям на фронті. Дня-
ми готую до відправлення в 
зону АТО вже  шостий автомо-
біль. У суботу зустрічався з ви-
борцями. Вони розповіли, що 
їм відомо, що на мене чинить-
ся тиск. Сказали, що збирати-
муть підписи на мою підтрим-
ку. Люди обурені такими діями 
міськради. Але ж нам усім відо-
мо, що міська рада не рахуєть-
ся із думкою жителів Тернопо-
ля…

Віталій Цимбалюк заявив, 
що зараз не перебуває у скла-
ді жодної політичної сили і не 
планує змінювати свій статус. 
Основне для нього у ці три-
вожні дні - працювати для гро-
мади. 

- Майдан, Крим, війна… 
Усе це усіх нас дуже змінило, – 
каже депутат. – Ось тільки гір-
ко, що методи «роботи» дея-
ких політичних сил і окремих  
можновладців все одно не змі-
нилися…

Юля ТИМКІВ.

Віталій ЦИМБАЛЮК готовий 

Тернопільський політик Віталій Цимбалюк у суді добився 
призупинення дії рішення сесії міськради та постанови ТВК 

про скасування своїх депутатських повноважень. 

боротися із земельним 
дерибаном у Тернополі

Тернополян турбує 
належна сплата податків
Питання своєчасності сплати податків суб’єктами 

господарювання та ухилення від сплати податків 
– залишається найактуальнішим під час особистих 
прийомів громадян, що проводились керівництвом 
податкової інспекції Тернопільської ОДПІ. Протягом 
січня 2015 року загалом було проведено 3 прийоми 
громадян. 

Також, з метою отримання публічної інформації, 
до податкової інспекції звернулося троє запитувачів. 
Їхні звернення розглянуто та вирішено у законодав-
чо встановлені терміни. 

Нагадуємо, що для того, аби потрапити на особис-
тий прийом до керівництва інспекції, необхідно по-
передньо записатися за телефоном Тернопільської 
ОДПІ 43-46-34, або звернувшись у громадську при-
ймальню Центру обслуговування платників, кабінет 
118. Запит на публічну інформацію можна надісла-
ти факсом – 43-46-00, за поштовою адресою м. Тер-
нопіль, вул. Білецька,1 або на e-mail: publicinfo1918@
ukr.net. Про труднощі у стосунках з податковою, по-
зиціями щодо вдосконалення роботи служби повідо-
мляйте на телефонну „гарячу” лінію «Пульс»: (044) 
284-00-07. 

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

Тернополянам доведеться витрача-
ти більше на проїзд. Уже  з 1 берез-
ня вартість квитків у міських марш-

рутках зросте на 50 копійок – до 3 грн. Таке 
рішення прийняли на засіданні виконавчого 
комітету міської ради.

Школярам у маршрутках доведеться пла-
тити 1,5 грн. У так званих соціальних автобу-
сах вартість проїзду становитиме 2,5 грн, для 
учнів – 1,25 грн.

Водночас, квитки в тролейбусах Тернопо-
ля, кажуть у муніципалітеті, цього року в ціні 
не зростуть. Вартість проїзду в електротран-
спорті становитиме 1,5 грн.

Залишиться наразі без змін і перевезення 
пільгових категорій громадян. У маршрутних 
таксі безкоштовно їздитимуть до трьох піль-
говиків, у соціальному транспорті та в тро-
лейбусах – без обмежень.

Їздити 
чи ходити пішки?

Флячки, деруни, а ще – налисники. Таким буде наступне 
«польове» меню від Ігоря Парія, який 22 лютого уже втре-
тє збирається організувати кулінарно-благочинну акцію 
«З апетитом – до перемоги!».

А у свято Стрітення Господнього на бульварі Данила Га-
лицького біля бару «На майдані» відомий ресторатор та його 
друзі готували і пропонували всім бажаючим бограч-гуляш, 
обсмажені з двох боків вареники, хрусти. Усі, виручені за ці 

смачні ексклюзивні страви, 
кошти (а це більше 5 тисяч 
гривень) організатори пере-
дали другому складу допомо-
ги воїнам в АТО.

- Вражає патріотизм людей, 
їхнє щире бажання підтримати 
країну, військо, бійців на пере-
довій. І це – визначальна риса 
українців у такий надскладний 
і важкий час, - ділиться вра-
женнями Ігор Парій.

Від Парія флячки – 
Путіну болячки…

Отож, до зустрічі 22 лю-
того. З 12 до 15 години дня на 
бульварі Данила Галицького 
ресторатор та волонтери 
знову частуватимуть своїх 
гостей делікатесами.
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Меркель - Нобелівську
 премію миру? За що? 

Депутати Бундестагу пропонують ви-
сунути кандидатуру канцлера Німеччи-
ни Ангели Меркель на отримання Но-
белівської премії миру за вагомий, на 
їхню думку, вклад у вирішенні конфлік-
ту в Україні. По-перше, де німецькі по-
літики побачили «вирішення конфлік-
ту»? По-друге, ми пам’ятаємо 2008 рік. 
Тоді Німеччина і Франція виступили про-
ти надання Україні та Грузії статусу кан-
дидата у члени НАТО. Меркель сказа-
ла: «Думати про ПДЧ в НАТО Україні ще 
рано... Наша думка відрізняється від дум-
ки США». А міністр закордонних справ 
Франції Франсуа Фійон так пояснив по-
зицію своєї країни: «Ми виступаємо про-
ти приєднання України і Грузії до ПДЧ в 
НАТО, оскільки, на нашу думку, це є не-
правильною відповіддю на баланс сил в 
Європі, зокрема, між Росією і Європою. 
Ми хочемо провести з цього питання ді-
алог з Росією». Францію і Німеччину під-
тримали Італія, Нідерланди, Люксем-
бург, Бельгія.

Якби франко-німецький дует «не за-
рубав» ПДЧ для України, то, ймовірно, 
не був би анексований Крим, зруйнова-
ний Донбас і не загинули б тисячі укра-
їнців. Але Європа завжди оглядається на 
Москву.      

По-третє… Ангела Меркель і прези-
дент Франції Франсуа Олланд на перего-
ворах у Мінську відстоювали не в остан-
ню чергу економічні інтереси власних 
країн. Адже санкції, накладені на Росію, 
влітають Європі у мільярдні збитки. Крім 
того, за словами заступника президента 
Європарламенту Ришарда Чарнецького, 
частина європейських держав «хотіла б 
мати спокій за будь-яку ціну. Але якщо 
хтось вірить, що сепаратисти не захочуть 
жодної сотки чи гектара української зем-
лі, то помиляється».

Водночас німецьке видання «Der 
Spiegel» зазначило: головною переду-
мовою дипломатичних зусиль євроліде-
рів, що стали наслідком підписання Мін-
ських угод, стало побоювання втручання 
у бойові дії на сході України Сполучених 
Штатів. Дискусія в Америці щодо надан-
ня зброї українській армії змусила Мер-
кель і Олланда діяти. Німеччина не мо-
гла допустити, щоб США надали Україні 
зброю. Меркель боїться опосередкованої 
війни в Україні між ядерними держава-
ми - США та Росією. На думку німецьких 
журналістів, ціна політики канцлера ви-
сока, і її платить Україна. 

«Ознакою миру будуть не декларації 
політиків у Мінську, Москві чи Берліні, а 
тиша на фронті», - наголосив екс-міністр 
внутрішніх справ Польщі, керівник ана-
літичного центру «Instytut Obywatelski» 
Бартоломей Сєнкевич. І звернув увагу, 
що вперше з часів завершення Другої сві-
тової війни питання безпеки в Європі ви-
рішувалося без присутності США. «Таким 
чином, - на його думку, - відкривається 
вікно до цілком нової політичної реаль-
ності на континенті. Варто додати, що це 
був роками недосяжний постулат росій-
ської закордонної політики... Можливо, 
через роки ми визнаємо, що бої навко-
ло Дебальцевого, Луганська чи Маріупо-
ля насправді велися за іншу ставку. І це 
не суверенність України тоді була ключо-
вою, хоча, власне, з неї все почалося». 

До речі, у Мінських угодах жодним 
словом не згадується Крим. 
Устами терористів 
говорить Москва    

У вітчизняному Міноборони запевня-
ють: готові до відведення озброєнь від лі-

нії розмежування у зоні АТО, але поки що 
не бачать підстав говорити про досягнен-
ня режиму припинення вогню з боку бойо-
виків. Зате ОБСЄ, що вже й не дивує, бачить 
лише «окремі порушення». Заступник на-
чальника управління інформтехнологій 
Міноборони Сергій Галушко з цього при-
воду зазначив: «Окремі порушення», вимі-
рювані сотнею обстрілів, - це нонсенс». Але 
світ прислухається до звітів ОБСЄ. 

Тим часом, розвідка полку «Азов» ін-
формує, що військова техніка з Росії про-
довжує перетинати український кордон 
у підконтрольному терористам Новоа-
зовську.

А ватажки терористичних груп не-
сподівано заявили: мир неможливий, 
поки керівництво України не скасує АТО, 
не вибачиться перед Донбасом (за що???) 
і поклянеться не вступати до НАТО. В 
МЗС вважають подібні заяви намаган-
ням зруйнувати Мінські домовленості. І 
додають: вустами представників «ДНР» 
та «ЛНР» говорить Москва. Все те, що не 
вдалося проштовхнути в Мінську, тепер 
намагаються проштовхнути в такому аб-

солютно недоговірному порядку. 
На думку голови правління фонду 

«Майдан закордонних справ» Богдана 
Яременка, Мінські домовленості-2 відріз-
няються від попередніх чіткішою фіксаці-
єю ролі Росії у врегулюванні ситуації. Але 
для України цей спосіб мирних перегово-
рів є небезпечним. Шлях реаліазції мир-
ного плану Порошенка веде до заморожу-
вання конфлікту. Це - міна уповільненої 
дії, яка вибухне, якщо Україна не реалізує 
те, що передбачено мирним планом. 

Лідери США і Європи, за логікою, 
мали б визнали очевидне: перемир’я не 
існує. Бо як можна вважати миром при-
пинення вогню на вибіркових ділянках 
фронту? Проте ні Меркель, ні Олланд, 
ні Обама, ні Порошенко не наважуються 
офіційно озвучити: Мінськ-2 провалив-
ся і в цьому винна російська влада. Піс-
ля перемовин Путін і його прес-секретар 
Пєсков поспішили заявити, що Росія не є 
стороною конфлікту і, відповідно, ніко-
му нічого не винна. Але Меркель з Оллан-
дом цього не прокоментували. Як зазна-
чають експерти, вони просто ще не вирі-
шили, що робити далі. Стосовно ж Поро-
шенка, йому потрібно спершу заручити-
ся підтримкою ЄС та США, а ті не визна-
чилися з подальшими кроками. 

Можливо, політичний десант знову за-
вітає до Мінська. І знову засідатимуть кіль-
канадцять годин. Але скільки часу країна 
може знаходитися у стані напівмиру і на-
піввійни? Як собі це уявляють західні лі-
дери? А з іншого боку, якщо Путін справді 
тримає в європейських банках 200 мільяр-
дів доларів… Може, в цьому також пробле-
ма, що Європа мляво реагувала на анексію 
Криму, на присутність російських військ і 
зброї на Донбасі? Тепер не помічає пору-
шень після підписання Мінських угод-2? 
Крім того, Меркель з Олландом активно не 
реагують на порушення перемир’я, бо це 
підриває їхню репутацію? 

Якби там не було, війна триває. Най-
гарячіша точка - Дебальцево. Терористи 
стріляють з мінометів, артилерії, «Гра-
дів». Штурмують за допомогою піхоти й 
танків. Українська ж артилерія у відпо-
відь майже не працює - виконує наказ 
верховного головнокомандувача. Бійцям 
батальйонів, які утримують рубіж оборо-
ни у Дебальцевому й довкола нього, до-
водиться відбивати напади ворога за до-
помогою автоматів, кулеметів і ручних 
гранатометів.

Господи, бережи цих мужніх чолові-
ків! Бо тільки на них може покладатися 
Україна.  

Ольга ЧОРНА. 

Господи, бережи цих мужніх чоловіків!  

У Всеукраїнський День пам’яті, 20 люто-
го, о 19 годині в Україні відбудеться за-
гальнонаціональна хвилина мовчання за 
загиблими героями Небесної сотні. 

У цей час на Майдані Незалежності увімкнуть «промені гід-
ності». Вони символізуватимуть енергію з небес, яка йде від 
загиблих героїв Майдану.

Всеукраїнський передзвін церков розпочнеться о 18 годині 
30 хвилин, як це було під час минулорічних штурмів Майдану. 

Також після хвилини мовчання Національний симфоніч-
ний оркестр та хор «Думка» виконають реквієм, а учасники 
акції покладуть квіти до пам’ятних знаків на алеї Героїв Не-
бесної сотні.

 Загалом, за три місяці жорстоких протистоянь на Майда-
ні Незалежності у Києві загинуло більше сотні активістів. На 
жаль, дані про деяких жертв Революції гідності ще й дотепер 
до кінця невідомі, а їх кількість вимагає уточнення. У рядах 
Небесної Сотні відійшли у вічність наші земляки Назар Вой-
тович, Устим Голоднюк, Олександр Капінос, Василь Мойсей та 
Ігор Костенко.

Герої не вмирають!

Західні й вітчизняні політики та експерти застерігали: 
після Мінська-2 Путін може перейти з «гібридної» війни до 
«гібридного» миру. З фронту продовжують надходити тривожні 

звістки про обстріли з боку сепаратистів і російських терористів, 
поранення, смерті. Яким чином у таких умовах Україна може виконати 
постулати останніх Мінських угод - важко сказати. Єдиний, хто 
насправді виграв від зустрічі «нормандської четвірки» - президент 
Олександр Лукашенко. Роками на білоруську землю не ступала нога 
західних політиків. І нарешті зачастили. А ще у соцмережах жартують: 
«бацька» урочисто передав Путіну статус останнього диктатора 
Європи і квиток до Гааги.    

Життя – як мить 
во славу України
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Міліція викрила групу 
телефонних шахраїв, 
які ошукали жителів 

Тернопільщини майже на 1 
мільйон гривень. Організували 
аферу двоє засуджених 
чоловіків, у спільники вони 
залучили таксистів.

Під час розшукових заходів міліціо-
нери встановили, що телефонні дзвін-
ки надходили з пенітенціарного за-
кладу, розташованого в сусідній об-
ласті.

– Двоє засуджених за шахрайства 
та крадіжки чоловіків, відбуваючи по-
карання, розробили цілу схему виду-
рювання коштів. Вони телефонували 
своїм жертвам на мобільний чи стаці-
онарний телефон. Забирати гроші зго-
лосилися декілька їхніх знайомих, які 
працювали таксистами у Тернополі. 
Усі, як правило, з кримінальним мину-

лим. Видурену готівку таксисти ски-
дали на рахунки банківських карток 
ще однієї спільниці – 28-річної терно-
полянки, – розповіли у міліції.

Від шахраїв жителі області потер-
пали протягом кількох місяців. Зло-
вмисники повідомляли свої жертвам, 
що їхні родичі стали винуватцями 
злочину і, щоб уникнути відповідаль-
ності, потрібно сплатити чималі гро-
ші. За словами міліціонерів, переляка-
ні люди зазвичай передавали кошти 
аферистам.

Під час чергової афери шахраїв ви-
крили. Цього разу злочинці ошукали 
65-річного тернополянина. Пенсіонер 
віддав $4тис. начебто за порятунок 
сина від кримінальної відповідаль-
ності за вчинення ДТП.

Загалом правоохоронці встанови-
ли причетність аферистів до 9 фактів 
шахраювання, під час яких вони збага-

тилися майже на 1 млн грн.
Слідчі Тернопільського місь-

квідділу міліції розпочали кри-
мінальне провадження за ст. 190 
КК України – шахрайство.

Усі банківські рахунки, на які 
надходили гроші, заблокували 
правоохоронці. Наразі вони вста-
новлюють причетність підозрю-
ваних до інших подібних злочи-
нів на Тернопільщині та в сусід-
ніх областях.

До смерті побила залицяльника 
Залишивши жертву помирати, нападниця пішла з 

подругою на каву 
Міліція затримала 21-річну тернополянку, яка до смерті 

побила 54-річного чоловіка своєї подруги. Дівчині не сподо-
балися залицяння загиблого.

Трагедія сталася у помешканні подружжя. Як розпові-
ли у міліції, напередодні підозрювана, жителька Тернопіль-
ського району, прийшла до знайомих у гості. Господар квар-
тири спав у сусідній кімнаті, а жінки влаштували застілля. 
Згодом до них приєднався і чоловік. Хотів позалицятися до 
гості, однак захмеліла дівчина відреагувала агресивно та 
вдарила його по обличчю. 

Почалася сварка. У запалі підозрювана штовхнула зали-
цяльника, і той упав. Тоді дівчина наче озвіріла – почала що-
сили бити ногами чоловіка в живіт та голову.

За словами правоохоронців, дружина навіть не спробу-
вала боронити чоловіка, ображена на нього через залицян-
ня до іншої. Згодом жінки покинули побиту жертву на під-
лозі та вирушили в кафе на каву.

Ввечері дружина застала чоловіка на долівці, одначе жи-
вим. Під ранок потерпілому погіршало й довелося виклика-
ти “швидку”. Медики виявили у потерпілого численні гема-
томи на обличчі та голові, вибиті зуби, Травми виявилися 
несумісними з життям, й у лікарні чоловік помер.

Нападницю правоохоронці затримали, вона зізналася у 
скоєному. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 
ст. 121 КК – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричи-
нило смерть потерпілого. Наразі підозрювана перебуває в 
ізоляторі тимчасового тримання.

Батько загинув, 
рятуючи дітей

Жахлива трагедія трапилась 
днями на Теребовлянщині. 
На автодорозі в селі 

Надрічне Теребовлянського району 
у ДТП загинув 39-річний чоловік. 

При виїзді на місце події слідчо-
оперативної групи стало відомо, що водій 
автомобіля Мерседес, мешканець Підгаєць-
кого району 1980 року народження, на ав-
тодорозі місцевого значення в селі Надріч-
не здійснив наїзд на 39-річного пішохода.

 За попередніми даними, водій іномар-
ки, будучи напідпитку, намагався обігнати 
з правого боку автомобіль, що рухався по-
переду. В той час узбіччям йшов чоловік з 
двома дітьми. Помітивши небезпечний та 
ще й заборонений правилами дорожньо-
го руху маневр іномарки, чоловік встиг від-
штовхнути дітей, але сам потрапив під ко-
леса автівки й отримав травми несумісні з 
життя.

За даним фактом було розпочато кримі-
нальне провадження за ч.2 ст.286 КК Укра-
їни, у ході розслідування якого прокурату-
рою Теребовлянського району водію авто-
мобіля повідомлено про підозру у вчинен-
ні ДТП. 

Прокуратура Теребовлянського району 
звернулася до суду з клопотанням про об-
рання підозрюваному запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту. Згодом слідчий 
суддя Теребовлянського районного суду 
ухвалив рішення про відмову в обранні за-
побіжного заходу винуватцю ДТП у виді 
взяття під варту. 

   Не погоджуючись із цим судовим рі-
шенням, прокуратура Теребовлянського 
району звернулася до апеляційного суду з 
вимогою скасувати вказане рішення суду 
та обрати підозрюваному запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою.

Бережанець продавав наркотики
Оперативники Бережанського райвідділу вну-

трішніх справ спільно і співробітниками відділу по 
боротьбі із незаконним обігом наркотиків облас-
ного управління міліції затримали 20-річного жи-
теля Бережан. Його підозрюють у зберіганні та ре-
алізації наркотичних речовин.

 Молодик сам зловживав марихуаною і продавав 
наркотичне зілля іншим.

 Як повідомив начальник відділу боротьби з неза-
конним обігом наркотиків обласного управління вну-
трішніх справ Володимир Строїч, юнак ніде не працю-
вав й вирішив таким чинок підзаробити. Клієнти за-
мовляли наркотики по телефону і щойно надходило 
замовлення – товар доставляли у домовлене місце.

 Продовжувати здійснювати протиправне діяння 
бережанцю завадили правоохоронці. Під час чергового 
збуту марихуани міліціонери затримали наркоділка. У 
ході особистого огляду оперативники вилучили у зло-
вмисника згорток із забороненою подрібненою нарко-
сировиною вагою 20 грамів.

 Хлопця затримали та доправили у райвідділ. У ході 
слідства міліціонери провели санкціонований обшук 
помешкання затриманого під час якого виявили і ви-
лучили ще 200 грамів марихуани та саморобний при-
стрій для куріння наркозілля.

Наразі кримінальне провадження щодо підозрюва-
ного розпочато за частиною 2 статті 307 Кримінально-
го кодексу України. Правоохоронці встановлюють шля-
хи надходження наркотовару. Триває слідство.

Звернутися до вас, шановна ре-
дакціє «Нашого ДНЯ» мене змусив 
ряд обставин. Отож по суті.

Я – рибалка з 52-річним стажем. 
Ось і ця зима покликала мене на водо-
ймища Тернопілля. Зараз багато моло-
ді займається риболовлею і це радує. 
Але останнім часом я помітив таку 
тенденцію, що в зимовий період на по-
верхні льоду горе-рибалки влаштову-
ють пиятику, з їхніх уст чуєш не літе-
ратурні слова, вони ще й забруднюють 
водоймища. Особливо цим зловжива-
ють рибалки мого віку. Здавалось би, 
молодь повинна брати приклад з ве-
теранів, старших людей, однак вини-
кає питання: з кого той  приклад бра-
ти?

На льоду Тернопільського ставу, 
окрасі нашого міста, «любителі» від-
починку з вудочкою залишають після 
себе поліетиленові і паперові пакети, 
пластикові і скляні пляшки, шматки 
газет, одноразовий посуд та інший не-
потріб. Курці розкидають навколо лу-
нок і не лише недопалки сигарет, луш-

пиння від соняшникового і гарбузового 
насіння. 

За своє життя я жодного разу 
не бачив на водоймищах Тернопілля, 
Хмельниччини представників еколо-
гічних служб. Чи існує у нас законодав-
ство про притягнення до адміністра-
тивної і кримінальної відповідальнос-
ті осіб, які забруднюють навколишнє 
середовище? Жодного горе-рибалку не 
оштрафовано, де зафіксовано факти 
порушень стану екології на водоймах 
та навколо них.

Мої колеги-рибалки Володимир 
Шульган, Михайло Черкас, Сергій Шев-
чук разом зі мною прибирають береги 
водоймищ, спалюють сміття. Є з кого 
брати приклад. 

Звертаюся до всіх, кому не байду-
же, яким буде рідний край через бага-
то років. Подбаймо вже зараз, щоб у 
наших водоймах було чимало риби, щоб 
правнуки гордилися нами. Тож отям-
теся, горе-рибалки. 

Олександр ВІБЛИЙ.
м. Тернопіль.    

Отямтеся, горе-рибалки! Видурювали 
гроші з тюрми 

З 12 січня, а саме тоді в краї почали 
приймати заяви на закордонний пас-
порт нового взірця, для оформлення до-
кумента до територіальних підрозділів 
міграційної служби звернулося майже 
п’ять тисяч жителів області. 

Попри запевняння службовців про 
те, що старі документи залишаться чин-
ними до закінчення строку дії, а біоме-
тричний паспорт допоки не дає суттє-
вих переваг своєму власникові, тернопо-
ляни, схоже, вирішили перестрахувати-

ся. У міграційній службі повідомили, що 
за новим документом приходили навіть 
люди, які лише торік-позаторік оформи-
ли собі закордонні паспорти. 

Одначе, не всі громадяни вияви-
ли бажання оформити паспорт із елек-
тронним носієм біометричної інформа-
ції. Трохи більше трьох тисяч краян ско-
ристалися своїм правом, й подали доку-
менти на паспорт нового взірця, але без 
чипу. 

Також у січні працівники міграційної 

служби оформили три сотні проїзних ди-
тячих документів, майже п’ятьом сотням 
громадян надали послугу із внесення ві-
домостей про дітей до паспорта грома-
дянина України для виїзду за кордон.

До слова, на Тернопільщині вже по-
вноцінно працюють 7 робочих станцій 
для оформлення і видачі паспортів гро-
мадянина України для виїзду за кордон 
нового зразка: три в обласному центрі та 
по одному у Борщові, Бучачі, Кременеці 
та Чорткові.

Майже п’ять тисяч жителів Тернопілля подали 
заяви на оформлення  закордонного паспорта у січні



№7 (88)/18 лютого - 24 лютого 2015 р. Життя8 nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

На Тернопільщині четверта 
хвиля мобілізації виконана 
всього наполовину. Тож, 

аби заохотити чоловіків іти до 
війська, фермери Чортківщини 
зголосилися платити 
мобілізованим гроші. Кожному 
обіцяють по три тисячі гривень 
одноразової допомоги за мужнє 
рішення йти захищати Україну. 

- Наші аграрії ще з початку АТО підтри-
мують родини мобілізованих та переда-
ють допомогу на Схід, - розповідає началь-
ник управління агропромислового комп-
лексу райдержадміністрації  Іван Забо-
лотний – Загалом вони допомогли фронту 
приблизно на три мільйони гривень. Купу-
вали бронежилети, спальні мішки, кари-
мати, термобілизну та передали продукти 
харчування. Також з району у зону АТО від-
правили 8 одиниць техніки. 

Аби чоловіки не ховалися від служби у 
війську, місцеві фермери вирішили їх зао-
хотити гривнею. Кожному, кого забирають 
до війська, фермери вирішили виплачува-
ти одноразову допомогу розміром три ти-
сячі гривень. Більше півсотні хліборобів у 
такий спосіб підтримують мобілізацію. 

У селі Косів живе більше тисячі людей. 
Коли Президент оголосив четверту хви-
лю мобілізації, до сільради привезли по-
над півсотні повісток. Та на сьогодні, каже 
сільський голова Андрій Бідочко, вручити 
вдалося лише десяту частину. Багато чо-
ловіків на роботі за кордоном чи в Києві, 
але ті, хто вдома, повістки беруть. Для них 
важлива будь-яка допомога, адже пережи-
вають за свої сім’ї у такий непростий час. 

Чоловік Світлани Бідочко на разі єди-
ний житель Косова, який воює на Сході. 
Вже майже рік як батько двох дітей захи-
щає державу в АТО. Увесь цей час жінка дає 
лад господарству сама. Діти, Ромчик і На-
стя, з нетерпінням чекають на тата. Коли 

чоловіка забрали на війну, синочку було 
лише чотири місяці. Петрові зателефону-
вали і покликали у військкомат. 23 берез-
ня він вирушив на навчання, а далі - на 
Схід. 

- Був і в Дебальцеве, і в Мелітополі, і в 
Сніжному. Він довозить боєприпаси на пе-
редову, - розповідає дружина Світлана Бі-
дочко. - Відколи чоловік поїхав, допомага-
ли нам і фермери, і районна рада, і школа, і 
лісники дровами. 

Зізнається, що допомога від небайду-
жих дуже потрібна. Адже родини лиша-
ються без годувальника, тож без підтрим-
ки ніяк. 

Повернення татуся додому – найбіль-
ше щастя для Насті. Вона навіть в садочок 
не ходить – не може натішитися присут-
ністю найріднішої людини. За час відпуст-
ки Петро допомагає дружині по господар-
ству. Ось і цього разу поїхав  у ліс за дрова-
ми, тож вдома ми його не застали. 

- Сім’ї залишаються наодинці зі сво-
їми переживаннями і турботами, - каже 
теща бійця Ольга Даньо. – Тож добре, що 

є небайдужі люди, які можуть допомогти. 
Наші хлопці отримують там зарплату, але 
багато витрачають, адже купують сигаре-
ти, часом якусь їжу. А тут дружина, діти. 
Ціни ростуть і їм треба якось жити. А хлоп-
ці йдуть воювати за нас з вами. Щоб ми мо-
гли спокійно працювати на землі і вирощу-
вати хліб. 

- Наша допомога націлена на конкрет-
них людей, які йдуть з кожного села, - роз-
повідає власник аграрного підприємства 
ПП «Агро-Спектр», секретар ради аграр-
них підприємств Чортківського району 
Марія Горбаль. - Господар, який обробляє 
землю у їхньому селі, допомагає родинам 
чоловіків, які захищають Україну. Вони що-
дня ризикують своїм життям і роблять все 
для того, щоб ми могли спокійно орати та 
засівати поля. Ми вирішили надавати кож-
ному мобілізованому чи його родині мате-
ріальну допомогу три тисячі гривень.

Також хлібороби організували касу 
взаємодопомоги армії. 57 господарів за-
платили по 2 гривні за кожен гектар землі, 
яку вони обробляють. Ці гроші витрачати-

муть на оперативні потреби бійців, допо-
могу пораненим. 

- Ми розуміємо, що допомагати тре-
ба. Сьогодні сидячи в теплій хаті, ми є ди-
ванною сотнею, - додає Марія Горбаль. -  Є 
багато людей, які відважилися захищати 
Україну на полі бою. Вони щодня ризику-
ють своїм життям. Один хлопець прийшов 
з АТО і хтось із знайомих запитує його, чи 
страшно там? А він каже: ви скільки разів 
на день молитеся? У відповідь чує: раз. А я 
сотні раз, аби мене не вбили, - сказав воїн. 
Наші бійці забезпечують мирне небо над 
Чортковом, щоб ми могли спокійно жити, 
спати, прокидатися кожного ранку. Тож ми 
вирішили нести відповідальність за кожну 
родину, яка послала свого сина, брата, чо-
ловіка, батька захищати цілісність нашої 
держави. 

Чортківські аграрії звернулися до про-
мислових підприємств і приватних під-
приємців із закликом  долучитися до цієї 
ініціативи і також допомагати родинам ге-
роїв. 

- Коли неоголошена війна стукає по-
вістками у наші двері, одні підуть добро-
вольцями, інші підуть за повісткою, хтось 
буде хворий, ще хтось  втече за кордон, - 
додає пані Марія. - Це справа кожної люди-
ни перед лицем тієї війни, яка «Градами» 
поливає мирні домівки. Це вибір кожного 
серця. Війна - це велике випробування не 
лише в житті кожної людини, а й в житті 
цілої нації. 

Також на Чортківщині підтримують  
родину загиблого Дениса Громового із 
села Росохач. У чоловіка залишилася дру-
жина і двоє дітей. Для родини придбали 
двокімнатну квартиру в Чорткові, а зараз 
аграрії за власні кошти роблять у ній ре-
монт і планують придбати все необхідне –  
від посуду до пральної машини, щоб сім’я 
могла переїхати туди. Вже зібрали для цьо-
го понад 100 тисяч гривень.

Якщо план мобілізації в Чортківсько-
му районі військкомат виконає, то ферме-
ри виплатять більше трьохсот тисяч гри-
вень. До війська, згідно плану військома-
ту, заберуть сто двадцять місцевих жите-
лів. А от повісток у районі виписали шість 
тисяч. 

Юля ТОМЧИШИН.

Чортківські аграрії
допомагають героям

Щоб заохотити чоловіків 
до війська - платять гроші

Тернопільщина на 52% виконала план 
по мобілізації. Про це повідомив 
журналістам обласний військовий 

комісар Володимир Катинський під час 
брифінгу. 

– Наголошую, що військовозобов’язаних не відправ-
ляють у зону АТО. Після медичного обстеження ми від-
правляємо наших краян у військові навчальні частини 
для відновлення навичок та проведення злагодження, 
– зазначив полковник Володимир Катинський.

Адміністративна та кримінальна відповідальність 
чекає на тернополян, які ухиляються від мобілізації. На 
сьогодні відпрацьовано більше 300 адміністративних 
правопорушень і передані документи щодо 35 кримі-
нальних проваджень.

– За ухилення від призову на військову службу за мо-
білізацію чинним законодавством України встановлено 
кримінальну відповідальність передбачену статтею 336 

Кримінального кодексу України, яка карається позбав-
ленням волі на строк від 2 до 5 років, , – зазначив майор 
юстиції Роман Троян. - Також є стаття 114.1 передбачена 
ККУ – це покарання осіб, які перешкоджають законній ді-
яльності Збройним Силам України та іншим військовим 
формуванням. За таке правопорушення встановлена 
кримінальна відповідальність на строк від 5 до 8 років.

Тим часом  військовозобов’язані чоловіки знаходять 
все нові способи, щоб уникнути повісток. 

- Більше 10 тисяч мешканців області оформили до-
відки про опікунство та піклування над престарілими ро-
дичами, - зазначив військовий комісар. - На сьогодні цим 
питанням займається прокуратура і СБУ. Яким чином пе-
реоформляються документи. Якщо донедавна піклуван-
ням займалися доньки і онуки, то з початку мобілізації 
все почали переписувати на військовозобов’язаних чо-
ловіків. Люди, які зловживають цим, будуть притягува-
тися до кримінальної відповідальності. 

Народний депутат Олег Барна зазначив, що голо-
ви сільських рад, які видають довідки, чи потребує від-
повідна людина догляду,  мусять розглядати на викон-
комах питання, чи ця особа має інших людей, окрім 
військовозобов’язаних, які могли б доглядати за нею.

- Зараз дуже гарний період, який показує «хто є хто», 
- додав нардеп. - Добре видно диванних патріотів і тих, 
які дійсно захищають Україну, не дивлячись на стан сво-
го здоров’я і вік. Мобілізація – це не є якимось примусом, 
це в першу чергу виконання свого святого обов’язку по 
захисту України і родини. Хочу нагадати усім, перш ніж 
вимагати від держави, ми повинні запитати себе, що ми 
готові, як громадяни, зробити для країни, аби вона стала 
такою, про яку ми мріємо.

До слова, працівники Тернопільського військкомату не 
можуть вручити повістки сімом  депутатам, адже на сесію 
облради, де роздавали повістки, вони просто не прийшли. 

Юля ТОМЧИШИН.

Кілька сотень тернополян покарають через мобілізацію

Марія  Горбаль

Світлана  Бідочко  з  дітьми

Андрій  Бідочко
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Статки Путіна - $200 мільярдів

Президент РФ Володимир Путін во-
лодіє статком у 200 мільярдів доларів. 
Про це заявив глава інвестиційного фон-
ду «Hermitage Capital» Білл Браудер, у ми-
нулому найбільший закордонний інвес-
тор у Росії, в інтерв’ю американському 
телеканалу CNN. «Ці гроші зберігають-
ся на рахунках у швейцарських банках, 
в акціях, хедж-фондах, керованих Путі-
ним і його друзями», - сказав Браудер. І 
додав, що Путін за «перші 8-10 років при 
владі в Росії вкрав стільки грошей, скіль-
ки зміг». За словами Браудера, на даний 
час офіційно найбагатшим у світі вважа-
ється Білл Гейтс, статок якого оцінюєть-
ся у $79 млрд.

Париж лідирує за кількістю 
вуличних крадіжок

Туроператори склали рейтинг най-
більш криміногенних міст. Досі вважа-
ли, що перше місце за крадіжками посі-
дає Рим. Насправді ж рейтинг очолює Па-
риж. Проте Вічне місто втекло недалеко 
від Парижа - воно на другій позиції. Рей-
тинг поширюється на всі країни світу. У 
поле зору злочинців потрапляють всі цін-
ні предмети, починаючи від дешевих го-
динників і закінчуючи дорогими при-
красами. На вулицях Парижа і Риму угру-
повання діють акуратно, тому багато 
жертви помічають факт крадіжки тіль-
ки в готелі. Оскільки на вулицях міст за-
вжди людно, звернення в поліцію не да-
ють результату. Цікаво, що в колі злодю-
жок діє правило, згідно з яким у інозем-
ців не можна красти документи. Але бу-
вають ситуації, коли в гаманці виявля-
ється водійське посвідчення, у такому 
випадку його підкидають у поліцейську 
дільницю. 

Мільйони євро за помилку в 
пологовому будинку

Дві французькі родини, дітей яких 
переплутала медсестра у пологово-
му будинку, отримають компенсацію у 
1 млн. 880 тисяч євро. Так постановив 
суд, хоча спершу сім’ї вимагали від відпо-
відальних за помилку медиків і клініки у 
Каннах 12 млн. євро, повідомляє «Євро-
ньюз». Манон і Мелані народилися у лип-
ні 1994 року. Коли Манон було 10 років, 
батько наполіг на генетичній експерти-
зі, оскільки дівчинка зовсім не була схожа 
на нього. Аналіз ДНК підтвердив, що він 
не є біологічним батьком дитини, про-
те лікарі встановили, що й мати також 
нерідна. Згодом батькам Манон вдалося 
знайти родину, яка виховувала їхню рід-
ну дитину. 

Держдума може 
реанімувати культ Сталіна
Фракція КПРФ внесла в Держду-

му проект постанови про повернення 
Волгограду назви Сталінград. Як по-
відомляють «РІА Новини», крім цього, в 
документі пропонується назвати одну з 
площ чи вулиць у Москві ім’ям Сталіна і 
встановити пам’ятник «Верховному го-
ловнокомандувачу генералісимусу Йоси-
пу Сталіну в ознаменування 70-річчя Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні». Сво-
го часу президент РФ Путін заявляв, що 
не проти перейменування Волгограду у 

Сталінград, але таке рішення мають при-
ймати місцеві жителі на референдумі. 

Пішоходу подарували
 авто і багато грошей 

Американець Джеймс Робертсон по-
чав ходити на роботу пішки, після того, 
як його стара «Honda Accord» 1988 року 
випуску вийшла з ладу, а грошей на ре-
монт авто у чоловіка не вистачило. Ро-
бертсон змушений був ходити на робо-
ту пішки, а це - 34 кілометри. Зголом де-
тройтські ЗМІ розтиражували історію Ро-
бертсона, після чого користувачі інтер-
нету запустили програму зі збору ко-
штів для купівлі нової машини, а компа-
нія «Suburban Ford», заради чудової ре-
клами, безкоштовно віддала йому новий 
«Taurus». За вісім днів збору коштів, по-
жертви залишили понад 13 тисяч осіб, за-
гальна сума «перевалила» за 350 тисяч до-
ларів і продовжує збільшуватися. 

Міністра оштрафували 
за перевищення швидкості

Міністра закордонних справ Фін-
ляндії Ерккі Туоміоя оштрафували за 
їзду на авто з перевищенням дозво-
леного швидкісного режиму і без на-
явності талона техогляду транспорт-
ного засобу. Про це повідомляє фінська 
фінська телерадіокорпорація «Yle». Гла-
ва МЗС Фінляндії їхав зі швидкістю 49 
км/год,  а максимально допустима швид-
кість для руху в центрі Хельсінкі - 40 км/
год. Крім цього, коли поліцейські зупини-
ли Туоміоя, з’ясувалося, що у нього від-
сутній талон техогляду на авто. «Це, зви-
чайно, моя вина, що я не перевірив на-
явність техогляду, але таке буває», - зая-
вив Туоміоя в інтерв’ю «Yle». Точна сума 
штрафу, яку повинен виплатити міністр 
закордонних справ Фінляндії, не повідо-
мляється.

Латвія відгородиться 
від РФ гігантською стіною
Уряд Латвії планує викупити кіль-

ка сотень земляних ділянок уздовж 
кордону з Росією, повідомляє «Німець-
ка хвиля» з посиланням на представ-
ницю латвійського Держагентства за-
безпечення Ієву Рекшню. Рига планує 
створити 12-метрову заввишки прикор-
донну смугу. Реалізація проекту забезпе-
чить недоторканність зовнішнього кор-
дону ЄС, обмеження контрабанди й не-
легальної міграції. Витрати на облашту-
вання прикордонної смуги можуть обі-
йтися у понад 14,5 мільйона євро. Латвій-
ське МЗС вказує, що близько 40 відсотків 
кордону облаштовано незадовільно, чим 
часто користуються порушники. Росій-
ська частина кордону повністю пролягає 
територією Псковської області. Загальна 
довжина понад 200 кілометрів.

Європа беззахисна 
перед терористами

ЄС наразі не може вести ефективну 
роботу із запобігання терористичних 
актів на своїй території, і останні події 
в Данії та Франції це наочно продемон-
стрували. Таку думку висловив куратор 
європейської правозахисної організації 
«Рух солідарності» Олександр Мітц, повідо-
мляють іноземні ЗМІ. «Незважаючи на те, 
що поліція та армійські підрозділи у низці 
країн Євросоюзу приведені у стан підвище-
ної готовності, ми стикаємося з проблемою 
екстремізму і стаємо свідками кричущих 
актів з боку терористів, - сказав він. - Таким 
чином, можна констатувати: Європа безза-
хисна перед терористами - як фанатиками-
мракобісами, так і організованими угрупо-
ваннями». Виходом із ситуації Мітц вважає 
створення спеціальної міжнародної струк-
тури не лише з правоохоронців, а й з психо-
логів і психіатрів. «Тільки таким, чином ци-
вілізоване співтовариство відсіче щупаль-
ця світового терористичного спрута», - під-
креслив експерт. 
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Україна
Порошенко не дозволив 
жінкам пенсію у 55 років

Президент застосував право вето до 
прийнятого Верховною Радою закону, 
який давав жінкам право виходити на 
пенсію у 55 років. Петро Порошенко мо-
тивував своє рішення дефіцитом Пенсій-
ного фонду, повідомили у парламенті. За 
даними Кабміну, право виходу на пенсію у 
55 років для жінок вимагало б 387,5 млн. 
грн. додаткових витрат з держбюджету. 
Як повідомлялося, закон Рада прийняла 
14 січня. Документ дозволяв до 1 січня 
2022 право виходити на пенсію у 55 років 
для жінок за наявності страхового стажу 
не менше 30 років і за умови звільнення з 
роботи. Президент закон ветував. Україна 
з 2011 року почала збільшувати пенсій-
ний вік для жінок до 60 років. Це перед-
бачено програмою співпраці з Міжнарод-
ним валютним фондом. 

Московія повинна 
відбудовувати Донбас 

Прем’єр Арсеній Яценюк не виклю-
чає, що за руйнування на сході Украї-
ни уряд вимагатиме репарації від Ро-
сії. «Що стосується відновлення Донбасу, 
я думаю, що легітимно ставити питання 
про репарації з боку Російської Федерації 
на відновлення цієї території. Вони зни-
щили Донбас. І Росія повинна платити за 
відновлення Донецька і Луганська. Вони 
знищили нашу економіку, здійснили вій-
ськову агресію, і повинні нести за це від-
повідальність», - відповів Яценюк у ефірі 
ТСН на запитання про відновлення Дон-
басу. І запевнив, що Україна не поступить-
ся своєю територіальною цілісністю і не-
залежністю.

Парасюк розповів,
чим займаються депутати 
Нардеп Володимир Парасюк, у ми-

нулому сотник Євромайдану і боєць ба-
тальйону «Дніпро-1», так і не увійшов 
до жодної партії, або фракції у Раді. У 
коментарі ТСН він заявив: не знайшов 
однодумців, а також розповів, як почу-
вається у ролі народного обранця. «Най-
важчим для мене було побачити тоталь-
не небажання щось змінювати в країні. 
Всі чхали, ну не всі, але величезний відсо-
ток, на простих людей», - сказав Парасюк. 
Він пов’язує це з впливом «системи», яка 
склалася давно: «Навіть молодих людей 
ця система намагається з’їсти, нагнути, 
поставити на коліна. І їй успішно це вда-
ється. Бо є великі гроші, зв’язки, вирішен-
ня питань. У якийсь момент людина під-
дається спокусі й продається системі… Ба-
гато людей перед Майданом декларували 
свої позиції, а потім під час війні на Схо-
ді. Але потрапивши в ту чи іншу політич-
ну силу, їх не чути, бо система поставила 
їх у певні рамки».

Бізнес президента процвітає 
Київська кондфабрика «Рошен» 

завершила 2014 рік з чистим прибут-
ком у 34,8 млн. грн., що приблизно у 
8,9 раза більше, порівняно з 2013 ро-
ком. Про це повідомляється у системі 
розкриття інформації Нацкомісії з цін-
них паперів та фондового ринку. До кор-
порації «Рошен» - однієї з найбільших в 
Україні виробників кондвиробів - вхо-
дять Київська, Маріупольська (Донеч-

чина), Кременчуцька (Полтавщина) і дві 
Вінницькі кондфабрики, масломолоч-
ний комбінат «Бершадьмолоко», Літин-
ський племзавод (обидва на Вінничи-
ні), Липецька фабрика «Рошен» (Росія), 
кондфабрика у Клайпеді (Литва) і фа-
брика «Bonbonetti Choco» (Угорщина). 
Порошенко під час виборчої кампанії 
заявляв, що у разі обрання його главою 
держави продасть свої бізнес-активи. 
Однак, ставши президентом, від бізнесу 
не відмовився.   

Яценюк дозволив
 «гнати в шию» перевіряючих

Прем’єр Арсеній Яценюк закликав 
підприємців «гнати в шию» контролю-
ючі органи, які приходять з перевірка-
ми. Про це він сказав на засіданні уряду 
за участю президента і голів ОДА. «Йдеть-
ся про безпринципність, хамство і неви-
конання закону на місцях про заборону 
перевірок. Керівники ОДА повинні взяти 
це питання на контроль. А підприємців 
прошу одне - в шию їх женіть», - наголо-
сив Яценюк. І нагадав: згідно із законом, 
перевірки заборонені для малого бізне-
су протягом двох років, для всіх суб’єктів 
підприємницької діяльності - у першій 
половині 2015-го. Яценюк попросив мі-
ністра внутрішніх справ при надходженні 
скарг від підприємців на місцях відкрива-
ти справи. «Зміни зверху не призвели до 
жодних змін знизу. Половина чиновниць-
кого апарату, який працював до Майдану, 
працює сьогодні за тими ж правилами», 
- зазначив прем’єр. 

Уряд обіцяє дешевший долар
Уряд ухвалив зміни до бюдже-

ту-2015. Кошторис перерахували з 
огляду на курс 21,7 гривні за долар. За 
словами Арсенія Яценюка, уряду досі не-
відома офіційна позиція Нацбанку щодо 
зміцнення гривні. Водночас прем’єр нага-
дав, що одним із основних чинників стабі-
лізації курсу та банківської системи є фі-
нансова допомога Україні з боку міжна-
родних донорів. «Ми оптимістично диви-
мось на валюто-обмінний курс. І я споді-
ваюся, що Нацбанк зробить все, що в його 
силах, і все , що передбачено у Конституції 
і в законі «Про Національний банк», щодо 
стабілізації курсу гривні й банківського 
сектора. І програма з Міжнародним ва-
лютним фондом є одним з основних еле-
ментів допомоги НБУ щодо стабілізації 
курсу», - сказав Яценюк.

Дірявий споживчий кошик 
Журналісти ZIKу порівняли роз-

мір прожиткового мінімуму - 1218 
грн. для працездатного населення, з 
тим, скільки грошей насправді витра-
чається на споживчий кошик, сфор-
мований ще у 2000-у році. Так, місяч-
ні витрати на хлібопродукти і крупи 
складуть 73 грн. На овочі - 43 грн., фрук-
ти - 83 грн. Цукор і кондвироби - 50 грн. 
Маргарин і олію - 15 грн. На передбаче-
ні 660 г свинини й інші м’ясопродукти 
- 220 грн., рибу й оселедець - 40 грн. Мо-
локопродукти коштують понад 200 грн. 
Споживчий кошик передбачає спожи-
вання одного яйця через день - 25 грн. 
Тож на мінімальний набір продуктів 
харчування українець витрачає 776 грн. 
щомісяця. Додавши витрати на мило, 
шампунь, зубну пасту, проїзд у громад-
ському транспорті, вийде 933 грн. Зали-
шок із прожиткового мінімуму - 285 грн. 
Цією сумою треба оплатити комуналь-
ні та інші послуги, придбати одяг. Що-
правда, за розрахунками урядовців, жін-
ка має носити сукню упродовж п’яти ро-
ків, пальто - восьми, светр - три роки. За 
міжнародними нормами, межа біднос-
ті - заробіток у п’ять чи менше доларів 
за добу однією особою. Тобто, зарплата 
у $150. Для українця, за останнім кур-
сом НБУ, мінімальний споживчий кошик 
у 1218 грн. вже утричі менший від рівня 
бідності у Європі та світі. 

Україна Світ
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Струни серця

Річниці лютневих 
подій 2014р.

Світ тої ночі плакав слізьми з крові,
Здавалося, ще мить і все – нема,
Немає милосердя і любові…
Лише біда! Страшна, гірка біда.

Світ тої ночі марив в лихоманці,
Палахкотів і димом, і вогнем…
Він помирав… Хіба ж воно не варто?
І воскресав поміж людських смертей. 

Йому б ще трішки віри і надії,
А менше злоби, черствості і зла,
Йому б дожити до своєї мрії,
До благодаті Божої й добра.

А поки що світ плакав слізьми з крові,
Молився Богу тихо, не вмирав,
Просив у Нього злагоди й здоров’я…
Старенький світ нам миру 

всім благав!
*   *   * 

Надумана кимось, непотрібна війна,
Стурбовані, змучені люди…
А може, усе це - спланована гра?
Навіщо, за що нам ці муки?

Роздвоєна сутність і стомлені сни,
Мільйонів скалічені долі...
Напівпроголошені люди - чужі
У нашому спільному домі ...

Заплакана матір, 
і той, Боже, крик...

Неголосно плаче , а мовчки...
Немов в задзеркаллі лишились її
Надії, добро, безтурботність.

Десь за паралеллю лишилось усе...
Тут - недруг, що був завжди братом,
І в справжніх реаліях наших часів
Схотів нас всіх скорегувати .

В облесливій, навіть зухвалій, 
брехні

Вже, здалось, усе передбачено,
Але все ж знайшлися обличчя такі,
Яким за добро ми віддячимо.

Якими гордитись ми будем завжди,
Які помирали за правду.
То нашої неньки є справжні сини:
Розумні, могутні, відважні! 

Яким, посилаючи свого листа,
Багато простих українців 
Вселяють надію і віру. І ще
Їх просять: “Вертайтесь скоріше”.

Вертайтесь скоріше, і тільки живі,
Ніким не переможені,
До мами, дружини, дітей і рідні - 
Найкращі солдати, нескорені.

Страждена й свята, 
українська земля

Вмивається кров’ю і стогне ...
Холодна, надумана кимось війна,
Нехай вже закінчиться, Боже!

Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА.
с. Кривчики Збаразького району.
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Уляна заходилася пекти пи-
ріжки. Сьогодні субота, син з 
невісткою та внуком обіцяли 
приїхати. Щось смачненьке іще 
зготує, хай діти поласують до-
машнім. Зараз поставить вари-
ти холодець – уже готовий ко-
гутик з самого ранку чекав сво-
єї черги. Раптом загавкали со-
баки. «Кого там несе? Дітям ще 
не пора, та й пси зустрічають 
так лише чужого», - подумала.

Відсунула фіранку. Повз ві-
кно майнула постать сільсько-
го голови. Гукає її, мовляв, ви-
йди на поріг, не хочеться боло-
та до хати нести. 

- Дуже зайнята, Уляно? Спра-
ва є…

Як є, то нехай каже, бо вона 
справді не має часу. Тісто пора 
виробляти. 

Голова чомусь м’явся, роз-
питував про сина, невістку. Хва-
лив, які добрі у неї діти. Уляна 
починала гніватися.

- Ти ж не за тим, Миколо Ва-
сильовичу, прийшов?

Голова зітхнув. Не за тим, 
звісно, але як почати таку делі-
катну розмову, не знає. Та, вре-
шті, чого там…

- З Романом біда. Болгаркою 
обрізало пальці на обох руках, 
повезли до лікарні.

Уляна полегшено зітхну-
ла. А їй що до того? Звичайно, 
хай Бог боронить кожного від 
біди, але.. З Романом вони дав-
но чужі.

Голова не ступався з ганку. 
Уляну починало це нервувати. 

- Як маєш іще казати щось, 
то ходи до хати, Васильовичу. 
Бо ось над’їдуть діти. 

- Там теж дитина маленька. 
Залишилася лише з бабою. Ти ж 
знаєш, стара не ходить. Словом, 
я  подумав, може, ти заглянеш 
до них, Уляно? Чи забереш ди-
тину, поки не приїде Романова 
сестра. Я вже телефонував їй…

- Чи ти здурів, Миколо? Сту-
пися, телефонуй кому хочеш, а 
мене не чіпай. Кажеш, там на-

віть хати нема кому розпалити? 
Ти – сільський голова, от і ду-
май, - зачинила сердито двері.

Вимішувала тісто, аж пища-
ло. Гнів, образа – усе нараз роз-
бурхало давні спогади. Боже, як 
в житті буває? Прийшла моло-
дюсінькою  в невістки. Прав-
да, Роман жалів її, любив, до-
помагав в усьому. А свекруха? 
Якби могла, певне, Уляну в лож-
ці води втопила. Не так сіла, не 
тоді встала. Не те слово мови-
ла, не так подивилася. Не вмі-
ла невістка ні город сполоти, 
ні їсти зварити, ні попрати чи 
попрасувати. О, той пронизли-
вий свекрушин погляд Уляна 
запам’ятала на усе життя. 

Роман спочатку вступався 
за дружину, а потім – чи то вто-
мився, чи набридло – змовчував 
матері. Уляна крадькома випла-
кувалася у кутку, аби менше ба-
чили. Хто по-справжньому жа-
лів Уляну, то молодша Романо-
ва сестра – Софія. Втішала бра-
тову, мовляв, не зважай. А якось 
після чергової сварки відверто 
зізналася, що зробить усе, аби 
виїхати з дому, не бути в одній 
хаті з матір’ю, бо вона і їй, рід-
ній дочці, життя не дасть. 

Софія таки дотримала сло-
ва. Вийшла заміж за хлопця аж 
з-під Полтави. Писала додо-
му скупі листи й окремо Уляні, 
де хвалилася тихим сімейним 
щастям і зізнавалася, що коли і 
сумує за кимось удома, - то хіба 
за нею, своєю братовою. 

А свекруха не подобріла до 
Уляни навіть після народжен-
ня внука. Тож коли вони з Рома-
ном купили невдовзі старе обі-
йстя на віддаленій сільській ву-
лиці, воно здалося Уляні раєм. 

Зрідка додому навідувалася 
Софія. Уляна завжди була рада 
її сімейству. Дружили і їхні діти. 
Може, так би збігли літа. Сергій 
закінчив школу, вступив до ін-
ституту. Виріс добрим, роботя-
щим. Та й вони з Романом не си-
діли, склавши руки: розбудува-
лися – і дім новий звели, і сто-
долу з хлівом, і  літню кухню. 
Тільки б жити…

Та якось забігла сусідка. Між 
розмовою про те, про се, про по-
году закинула: як там Роман… з 
Мілею? Ой, то Уляна нічого не 
знає? А,  значить усе неправда, 
люди казна-що видумають. А 
тим паче, коли мова про Міль-
ку. Сусідка заспішила додому, а 
Уляна перекручувала в пам’яті 
останні тижні, дні, і хоч не хо-
тіла, а таки  усвідомлювала, що 
Роман змінився. Ніби уникав її. 
Раніше пригорне, приголубить, 
а тепер буркне, мовляв, старі 
ми, які там ніжності.

Невже Мілька? Прибилася 
до їхнього села не знати звід-
ки, точніше прислали фель-
дшеркою. Тільки ж на роботі 
довго не затримувалась, як і на 
квартирах – то в однієї старшої 
жінки жила, то в іншої. То їз-
дила десь на заробітки в Поль-
щу, тим і перебивалася. А ще не 

гребувала жодним чоловіком, 
який тягнувся до її спідниці.

Але щоб Роман… Двадцять 
п’ять літ прожили в парі, час 
для  сина невістку чекати. Та й 
старша Мілька не набагато за 
їхнього Сергія. 

Роман, звісно, відпирався. 
Уляна було вже повірила чоло-
вікові. Якби котрогось ранку на 
їхньому дворі не з’явилася сама 
Мілька. 

- Тітко Уляно, а де Роман? – 
стояла безсоромна, зухвала у 
своїй молодості  і гріховній кра-
сі. 

- То я тобі «тітка» і, може, Ро-
ман – дядько?

- Ні-ні, - засміялася білозу-
бо Мілька. – Бачите, я чекаю від 
вашого Романа дитину. То пере-
кажете, що я приходила…

Майнула коротенько спід-
ничкою і пішла, вихитуючись 
на високих струнких ногах. А, 
може, то в очах Уляні хитався 
увесь світ?

Не хотіла, не могла, слуха-
ти ніяких пояснень Романа. Чи 
то випадковість, чи біс у ребро, 
коли в голову сивина. Зібра-
ла речі: іди, чоловіче, зі своєю 
Мількою куди хочеш, забирай з 
хати, що забажаєщ, а хоч  - і по-
ловину обійстя тягни за собою, 
лишень ступися з подвір’я, з 
очей, з серця…

Пережила біль, сором, осуд 
людський. Роман ступився з 
Мількою назад до матері. Тіль-
ки недовго нажився з молодою 

дружиною. Народила Мілька ді-
вчинку, побула ще півроку і гай-
нула чи то в Грецію, чи в Італію.  
Відтоді ось уже більше трьох 
років про неї ніхто й не чув. 

Роман приходив до Уляни, 
просився назад. Мовляв, так 
вже трапилося, прости. Ось і 
сина женити треба.

Нічого, якщо Сергій захоче, 
то прийде за весільним благо-
словенням. Уляна перечити не 
буде, а більше нехай її ніколи не 
тривожить. 

Правда, у селі чутки ши-
ряться швидше, ніж літній дощ. 
Тож знала Уляна, що свекруху 
розбив параліч, що тепер Роман 
має мовби двоє дітей у хаті: му-
сить доглядати за матір’ю і  за 
донькою. 

Утім Уляні байдуже. Усе пе-
регоріло. Що їй, до Романа, його 
теперішньої сім’ї? Приїдуть 
діти. Невісточка у неї золота, і 
внучок…

Та, схоже, її нинішні тривоги 
не закінчилися.

- Мамо, ти чула, з татом біда, 
він у лікарні… – почав ще з по-
рога син.

-  Сергію, чи в тебе іншої 
мови нема? Роздягайся та до 
столу. Зголодніли, мабуть? – об-
ціловувала сина і невістку, а 
най дужче внука.

- Мамо, ви тут вечеряйте, а я 
таки збігаю до баби. Хоч в груб-
ці розпалю. А завтра поїду в лі-
карню, до тата. Ну чого ти на-
хмурилася, мамо?

Хотіла сказати, що вона не 
нахмурилась, а плакати зараз 
буде. Старалася для них, цілий 
день біля плити простояла. Та 
Сергій уже причинив за собою 
двері.

Обвела поглядом чомусь ви-
нувато притихлих невістку з 
онуком. 

- Беріть, Галинко, вечеряй-
те. А я наздожену Сергія. Як він 
там упорається сам, без мене…

Накинула куртку і пірнула 
у лютневі сутінки. Наздоганя-
ла сина…

Зіна КУШНІРУК. 

Як і її подруги, Настя теж 
мріяла про велике і справжнє 
кохання. Коли уявляла себе у 
довгій білосніжній фаті, заквіт-
чаній зеленим миртом, щасли-
ва усмішка вимальовувалась на 
її вродливому личку. Та чомусь 
той, єдиний, з яким пішла б на 
край світу, їй ніяк не стрічався. 

«Може, ти надто горда, 
доню, і тим відбиваєш від себе 
женихів? Хочу весілля тобі гар-
не справити. Доки я жива. Аби 
потім люди мене не судили», - 
не раз говорила лагідно мати.

Одарка була Насті не рід-
ною матір’ю, проте назвати 
її мачухою дівчина ніколи не 
змогла б. Їй здавалося, що ма-
тір любить її більше, ніж влас-
ного сина Захара. Своєї мате-
рі Настя не пам’ятає. Вона по-
мерла у той день, коли Настя 
з’явилася на світ. Матвій, бать-
ко дівчинки, аж почорнів від 
горя. Не уявляв, як сам дасть 
раду дитині. Допомогти йому 
погодилася сусідка Одарка, мо-
лода, вродлива удова, що мала 
трирічного сина. 

Матвій дивувався, з яким 
терпінням  вона няньчила На-
стусю,  купала маля у цілющо-
му зіллі. Перше слово «мама» 
дівчинка промовила на ру-
ках Одарки. «Ти чуєш, Одароч-
ко, Настуня мамою тебе назва-
ла! Тож будь їй нею! Залишай-
ся у нас разом з сином», - мовив 
батько розчулено. 

Одарка була дуже охайною 
і працелюбною господинею. 
Гарно шила і в’язала. А ще чудо-
во куховарила, пекла дивовиж-
ні короваї на весілля. Тож вчила 
доньку готувати смачні пиро-
ги, голубці, гречані млинці, інші 
страви до святкового столу...  

Минав рік за роком. Настя 
засвоювала мамину науку – і 
Одарка дуже раділа з цього. По-
тай від усіх стала готувати На-
сті придане. 

Ніхто і подумати не міг, що 
одного разу в їх мирну оселю на 
саме Різдво прийде біда. За тра-
пезою враз стало зле батько-
ві. Біль пік у грудях, він став за-
дихатися. Захар побіг за фель-
дшеркою, котра жила на краю 
села. Не встиг…

Геть спорожніла хата, коли 
через  рік після смерті батька 
білий світ покинула і її люба 
мама Одарка. Сльози пеленою 
заступали Насті очі, як у домо-
вині матінку виносили на кла-
довище. Не уявляла, як буде 
жити без мами, без її доброго 
слова і мудрої поради. 

Добре, що у неї є брат. На-
стя упевнена: Захар нікому не 
дасть її образити.  І хоч у них 
різні батьки, все ж із Захаром 
вони - не чужі.  

… Одного вечора Захар чо-
мусь затримався на роботі. Не-
приємне передчуття не дава-
ло Насті спокою: де брат, що з 
ним? Почула, як у дворі скрип-
нула хвіртка, хтось повернув 
ключем у замку.

«Це ти, брате?» - спита-
ла. Захар різко відчинив две-
рі. Сміливо ступив у її кімнату. 
І ще сміливіше – наближався до 
її ліжка. «Який я тобі брат, На-

стуню?» - спитав якимсь див-
ним голосом. Настя увімкнула 
лампу. Побачила, як загорілися 
братові очі. Дівчина  пручала-
ся, відбивалася, та руки Захара 
були сильними і безжальними.

Усю ніч Настя проплакала. 
Не вірила, що усе це сталося з 
нею… 

«Прости мені, Настуню. 
Я п’яний був, не розумів, що 
чиню. Давай поберемося з то-
бою. Буду любити і шанува-
ти тебе», - оправдовувався по-
тім Захар. Та Настя не змогла 
пробачити і прогнала Захара з 
дому. Він поселився у якоїсь мо-
лодички у сусідньому селі…

Ось так гріховно, безглуздо 
зародилося у ній нове життя. Зі 
своїм пишним станом ховалася 
від знайомих, уникала подруг. 
На душі було порожньо: від 
жалю, розпуки і невизначенос-
ті. Хотілося померти. Особливо 
тоді, коли гріх уже неможливо 
було приховати. Утім, хіба це її 
гріх? Тільки як пояснити це ін-
шим?

Та з народженням до-
нечки невимовна радість 
знову нахлинула на жінку: 
у неї тепер є дитя! Її втіха, 
її щастя! 

Дівчинку назвала Ірин-
кою. Вкотре з вдячністю 
згадувала маму Одарку, 
коли діставала з придано-
го нею клунка дитячі одя-
ганки, іграшки. ..

Якось навідався до них 
Захар. «Не приходь біль-
ше. Іринка – моя донька», 
- сказала Настя катего-
рично. «Гордість свою по-
казуєш? Не забувай, я теж 
маю право на цю дитину», 
- розлютився Захар. Проте зро-
зумів: вона не простить його 
ніколи.

Донечка росла розумною і 
допитливою. Настю тішили її 
безкінечні «чому»? Та якось за-
питання Іринки збило жінку з 
пантелику. Вона знала, що ко-
лись це неодмінно почує. Але 
щоб ось так - зненацька… «Де 
мій тато? І  чому я одна? Я хочу 
мати братика або сестричку», - 
Іринка всілася їй на коліна і че-
кала відповіді. 

Настя вигадувала хвилю-
ючу історію про те, що батько 
Іринки загинув у страшній ава-
рії і зараз спостерігає за ними з 
небес. А братика чи сестричку 
вона обов’язково купить. Треба 
лише трішки зачекати…

Ця думка, що спалахну-
ла стрімко, як вогник у пусте-
лі, звеселила і водночас зляка-
ла Настю: справді, чому їй не 
народити іще? Аби колись в її 
доні була родина. А то вона, На-
стя, сама-самісінька лишилася. 
І якби не Іринка… Хто б витер 
їй сльози, розрадив?

Вночі Насті приснився хлоп-
чик. Білявий синьоокий кара-
пузик простягав Іринці плюше-
вого ведмедика. Відтепер ба-
жання народити ще одне дитя 
її просто переслідувало. І дум-

ками все частіше повертала-
ся до Степана, колеги з роботи. 
Здається, він не байдужий до 
неї.. Щоправда, у Степана - важ-
кохвора дружина. Виходить, іде 
Настя добровільно у полон грі-
ха?

Утім, вона не забиратиме 
Степана у дружини. Їй потріб-
на тільки дитина! І коли вко-
тре Степан шепнув їй зостати-
ся після роботи, Настя почерво-
ніла і… погодилася.

Її уже не лякали ні перешіп-
тування за спиною, ані ціка-
ві погляди. У ній билося дитя! 
І усвідомлення того, що Іринка 
буде не сама, її окрилювало.

…. Хлопчика назвали Воло-
дею. Боялася зізнатися собі, що 
із народженням сина щось те-
пле і ніжне пробудилося у ній 
до Степана. Він пропонував їй 
зустрічатися: хіба погано їм 
удвох? Та не могла вона бути 
коханкою батька її сина. Видно, 
доля – бути самій.

І в дитячому садку, і у школі 
дивувалися, як Настя дає раду 

з двома дітьми. Вона ж стара-
лася: окрім роботи на будів-
ництві, ходила білити по ха-
тах, розвантажувала вагони 
на залізничній станції, шила, 
в’язала. Усе - заради дітей.

Згодом умеблювала свою 
оселю, зробила ремонт і ста-
ла збирати кошти Іринці на ви-
пускний. Коли донька вступи-
ла до інституту, Настя щотиж-
ня готувала їй сумку з продук-
тами. Потурбувалась про Ірин-
чин гардероб, аби виглядала не 
гірше від інших. Тож радше по-
вірила б у те, що завтра буде 
кінець світу, аніж у зміст лис-
та, який надійшов від ректора 
інституту. Він повідомив про 
можливе відрахування доньки 
з вишу: Ірина нібито часто про-
пускає заняття, погано вчиться. 
Настя не могла повірити: у шко-
лі Іринка була відмінницею, ак-
тивісткою. Це, мабуть, прикра 
помилка, наклеп. Вона завтра 
поїде і усе з’ясує.

Ірину застала у гуртожит-
ку. Це була не її, Насті, донька: із 
синцями під очима, розпатлана, 
сигаретою в руках…

Настя плакала, соромила 
і благала Ірину взятися за ро-
зум. Донька кричала у відпо-
відь: «І хто ж це мене повчає? 
Розпусна жінка, яка нагуляла 

двох дітей? Навіщо мені здав-
ся той братик? Чи ти ж така 
багата, мамцю, щоб статки на 
двох ділити? А у моє життя не 
лізь. Доросла уже – сама впора-
юся».

Настя оторопіла: невже ці 
жорстокі слова вона чує від сво-
єї Іринки?  Чи ж такого ставлен-
ня чекала від рідної доньки? 
Сама зростала біля чужої мате-
рі, та ніколи Одарка не чула від 
неї злого слова. А вона Іринці – 
рідна…

Якось посеред ночі розбу-
див їх з Володею стукіт у шиб-
ку. Настя вгледіла за вікном із 
донькою силует якогось чоло-
віка. Тремтячи зі страху, поспі-
шала відчинити двері.

«Ось знайомтесь, мій чо-
ловік. Будемо жити тут. Не ди-
віться на мене так здивовано. 
А те, що не в шлюбі ми, чи тобі, 
мамцю, судити? Не вір, брати-
ку, її казкам – гуляща була наша 
мама. Утім, і ти мені зовсім не 
рідний. Якби не ти, усе, що тут 
є, було б моїм, розумієш, шмар-
качу?»

Настя заціпеніла. Зблідло 
синове обличчя, у великих ка-
рих очах виступили сльози. 

«Зять», не питаючи дозво-
лу, став розпаковувати ва-
лізу…

Настя з Володею пе-
ребралися жити до літ-
ньої кухні – до хати донь-
ка їх не пустила. Сусіди ра-
дили звернутися до міліції. 
Але Настя усе надіялася, що 
Ірина зміниться. 

Якось Настя прийшла 
з роботи швидше – погано 
себе почувала. На подвір’ї 
надривно гавкав пес, зри-
вався з ланцюга у бік літ-
ньої кухні. Відчуваючи не-
добре, з острахом відчини-
ла двері. Щось обірвалося 

у ній: побачила на ліжку сина 
з образком в руках. Тормоси-
ла Володю, обливала водою по-
синіле обличчя, але тіло сина 
було нерухоме. На столі угле-
діла записку: «Простіть мені, 
мамо. Більше заважати сестрі 
не буду».

… Снився їй син майже що-
ночі. Ніби сидить він у садку під 
розлогою старою грушею і кли-
че її, Настю. Підходить до ньо-
го, а він зникає, наче в тумані, а 
зі старої груші падає на землю 
зсохла гілка..

А Володя кликав її уже не 
тільки у снах. Ось і сьогодні ви-
разно чула за вікном його го-
лос. Повернула голову у садок, 
на стару грушу. Щось потягну-
ло до неї. Худою порепаною ру-
кою Настя притягнула гілляку. 
Жінку трясло, як  у пропасни-
ці, вона ледве прив’язала на ній 
мотузку. Заливаючись слізьми, 
приклякла у молитві. Сумно-
сумно глянула на високе небо, 
на хату, звідки чулися п’яні кри-
ки зятя з донькою… 

«Свята була жінка», - ска-
жуть про Настю на похоро-
ні люди. Бо навіть якщо і мала 
гріх, то спокутувала його спо-
вна. Тільки слів тих Настя уже 
чути не буде…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана 
історія

Просто життя

“ “… Снився їй син майже 
щоночі. Ніби сидить він 
у садку під розлогою 
старою грушею і кличе 
її, Настю. Підходить 
до нього, а він зникає, 
наче в тумані, а зі старої 
груші падає на землю 
зсохла гілка...

гніздечко
Сімейне

Тільки слів тих Настя

ПРИСВЯТА КІБОРГАМ
Пролетіла куля 
і упав боєць,
чорнобровий хлопець - 
січовий стрілець.

Визволяв Вкраїну
в буремні роки, 
пам’ять та про нього
не згине віки.

Так і зараз хлопці
віддають життя,
щоби Україна
мала майбуття.

Кіборги – герої - 
паросль молода,
як спартанці Трої - 
легенда жива.

Жменька їх на полі
у аеропорту,
боронили землю
рідну і святу.

Ми життя віддали
за свій рідний край…
Україно-ненько –
нас не забувай.

Євген КАЛЕНЮК, 
м. Тернопіль.

чути не буде

Лютневі 

сутінки

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці зразкового 
аматорського театру Бережанського РБК Людмила 
Танчак, Таня Лапунька, Юлія Танчак та Наталя Крук.

Світлий день від 
посмішок дівочих, 
І дідух у молодих 

руках,
А зимовий вітер 

так і хоче
Залишити слід 

на їх устах…
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Дві нагороди у Швеції
У шведському Кліппані завершився 

міжнародний турнір із жіночої 
спортивної боротьби, дві медалі у 

якому здобули українські спортсменки.
У категорії до 63 кг перше місце виборола до-

свідчена Юлія Ткач, а в дивізіоні до 69 кг бронза 
дісталася Аллі Черкасовій.

 Нагадаємо, що дворазова чемпіонка Європи 
Юлія Ткач після дворічної декретної відпустки по-
вернулася минулого року на килим і відразу здобу-
ла золото на чемпіонаті світу.

Із Хорватії – з кубком
На Кубку Європи з дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 років у 

Загребі українська збірна виборола перше місце за кількістю 
завойованих медалей

В активі команди 3 золота, срібло і 2 бронзи.
Найкращі результати показали Геворг Манукян, Олексій Бабенко та Дар’я Біло-

дід, які стали переможцями.
На другому місці завершив змагання Олександр Черкай, бронза - у Дмитра Цюха 

та Олексія Моїсеєва.
В активі українських дзюдоїстів також 5 п’ятих місць і 4 сьомих.
Друге і третє місце в загальнокомандному заліку посіли збірні Франції та Італії 

відповідно. Всього у змаганнях взяли участь 552 спортсмени з 27 країн континенту.

Новим власником футбольного клубу 
«Нива» стала одна з кіпрських 
компанії, інтереси якої представляє 

тернопільський бізнесмен Степан Рубай. 
Про передачу клубу новому власнику 
розповів вже колишній президент ФК 
Автанділ Мдінарадзе.

- Ще восени до мене звернувся Степан Рубай з 
пропозицією підключитися до фінансування клубу,  
- розповів він. - Ми розглядали різні варіанти, але 
врешті зупинилися на такому, що Степан Богдано-
вич буде новим власником клубу. Кілька днів тому 
оформили усі належні документи. Новим президен-
том клубу буде Степан Рубай. Також нові власники 
взяли на себе зобов’язання стабільно фінансувати команду та залишити усіх праців-
ників та футболістів на контракті у клубі. За домовленістю всі фінансові витрати на 
клуб починаючи з 1-го грудня 2014 року лягли на їх плечі.

Також Автанділ Мдінарадзе зауважив, що певні суми заборгованості, які були у 
клубі, він візьме на себе, а ще висловив подяку усім людям, які допомагали йому під 
час роботи у футбольному клубі.

«Українські Отамани» вдруге поспіль 
зустрічалися з представниками африкан-
ського континенту. Цього разу нашій ко-
манді вдалось вирвати перемогу у «Ал-
жирських пустельних яструбів».

Зустріч розпочалась боєм в категорії 
до 49 кг, де дебютант сезону Белькасем 
Хенноссі абсолютно без шансів поступив-
ся одному з найяскравіших боксерів укра-
їнського клубу Хасанбою Дусматову.

Другий поєдинок, що проходив у ва-
говій категорії до 56 кг, також завершив-
ся перемогою «отамана» Миколи Буценка 
над Фахемом Хаммачі.

У ваговій категорії 64 кг нашу коман-

ду, на жаль, спіткала перша невдача. Де-
бютант змагань Віктор Петров програв 
свій бій розділеним рішенням суддів Му-
хамеду Будлафу.

У вазі до 75 кг українці втратили пере-
вагу у рахунку внаслідок поразки Тараса 
Головащенка, що зустрічався зі справжнім 
ветераном ВСБ Ільясом Аббаді.

Доля матчу вже вкотре вирішувалась 
у заключному бою вечора і знову її геро-
єм став капітан «отаманів» Денис Пояци-
ка. Денис досить впевнено переміг потуж-
ного Бузіана Хоуна.

Також керівництво «Українських ота-
манів» і Команди Росії провели перегово-

ри у Лозанні та визначилися з місцем про-
ведення матчевих зустрічей на груповому 
етапі п’ятого сезону Всесвітньої Серії бок-
су.  

За їх підсумками  досягнуто домовле-
ності про те, що перша зустріч між коман-
дами відбудеться 21 лютого у Волгограді 
(раніше російською стороною розглядав-
ся Ростов), а матч-відповідь проходитиме 
17 квітня в Києві.

Зараз «Українські отамани»  із 13 очка-
ми у активі займають у групі A друге міс-
це. Росіяни розташовуються на третій по-
зиції, набравши 9 очок, але маючи матч у 
запасі.

Вперше в історії українського 
біатлону, український 
біатлоніст вийде на старт у 

червоній майці лідера.
Раніше, тільки Олена Зубрилова і Вален-

тина Семеренко носили майки лідерів. Біль-
ше того,Сергій Семенов - головний претен-
дент на Малий кришталевий глобус в індиві-
дуальній гонці перед чемпіонатом світу.

Його перевага над Міхалом Шлезингром, 
який йде другим - 20 очок.

«Срібні» шпаги
«Синьо-жовта» дружи-

на змусила чемпіонів пла-
нети поступитися міс-
цем на п’єдесталі поша-
ни. Чоловіча збірна Укра-
їни з фехтування на шпа-
гах виборола срібні медалі 
на Кубку світу у Ванкувері.

Аби оформити путівку до 
фіналу Анатолій Герей, Дмитро 
Карюченко, Максим Хворост 
і Богдан Нікішин створили 
справжню сенсацію змагань.

У півфіналі українці зла-
мали опір чинних чемпіо-
нів світу - команди Франції, і 
лише у боротьбі за золоті на-
городи збірну України зупи-
нили майбутні переможці-
швейцарці.

 Тренерів – в армію
Прес-аташе федера-

ції футболу України Пав-
ло Терновий підтвердив, 
що тренери збірної Украї-
ни Олександр Заваров та 
Юрій Сивуха отримали по-
вістки для служби в армії.

 «Я можу підтвердити, що 
багато співробітників Феде-
рації футболу України отри-
мали повістки, серед них 
Олександр Заваров та Юрій 
Сивуха. У нас в країні йде ві-
йна, є чинне законодавство, 
будь-який громадянин пови-
нен розуміти, що відбуваєть-
ся. Подальші дії тих людей, 
яким прийшли повістки, зале-
жать винятково від них», - по-
відомив Терновий. 

Раніше повідомлялося, що 
ФФУ отримала 89 повісток з 
викликом на службу в армію.

Усе вище і вище
Богдан Бондаренко до-

дасть собі чотири сан-
тиметри уже цього року. 
Український стрибун у ви-
соту розповів, що сподіва-
ється у 2015 побити сві-
товий рекорд.

Хав’єр Сотомайор підко-
рив планку на висоті 2,45 
сантиметрів ще у 1993 році. 

Богдан уже кілька разів 
намагався перевершити це 
досягнення, та поки найкра-
щим його результатом зали-
шається 2,42. Аби все ж до-
дати ще чотири сантиметри 
яких бракує до рекорду, Бон-
даренко зараз активно готу-
ється у Італії. 

Українець пропустив уже 
кілька турнірів у приміще-
ні і планує розпочати сезон 
навесні. Головне ж випробу-
вання року на Богдана чекає 
у серпні, коли у Китаї відбу-
деться чемпіонат світу.

Затверджено дати 
проведення і час початку 
матчів першого туру 

весняної частини Чемпіонату 
України сезону 2014/2015 рр.:

27 лютого (п’ятниця)
Чорноморець – Іллічівець 19:00
28 лютого (субота)
Зоря – Олімпік 14:00
Шахтар – Ворскла 17:00
1 березня (неділя)

Говерла – Металург З. 14:00
Металург Д. – Карпати 17:00
Дніпро – Волинь 17:00
Динамо – Металіст 19:30
Перші матчі 1/4 фіналу розігра-

шу Кубка України пройдуть:
4 березня (середа)
Ворскла – Олімпік 15:00
Металіст – Шахтар 17:00
Чорноморець – Дніпро 19:00
Зоря – Динамо 19:30

Семенов – фаворит
 у боротьбі за кубок

«Нива» отримала 
прописку у Кіпрі

«Українські Отамани» Перемогли африканців 

Великий футбол повертається

Зевіна впоралася навіть 
із чоловіками

Дарина 
стала 

найкращим 
плавцем 
України у 
2014 році, за 
рейтингом 
національної 
федерації.

В п р о д о в ж 
минулого року 
20-річна Зевіна 
завоювала брон-
зу планетарної 
першості на короткій воді і більше десяти на-
город на етапах Кубка Світу. 

Крім того, Дарина встановила аж 9 рекор-
дів України, більшість з яких у своїй корон-
ній дисципліні - на спині. У підсумку в рейтин-
гу федерації Зевіна випередила талановитого 
юніора Михайла Романчука і призера чемпіо-
натів світу та Європи Андрія Говорова.
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Смачні пакунки вона готує 
разом з іншими жінками, 
котрі вирішили підтримати 

солдатів домашніми стравами. 
Тернополянки розповідають, що 
в такий спосіб хотіли показати 
воякам, що їх люблять і чекають 
не тільки рідні, а й інші люди.

Жіноча сотня 
– Ми вкладаємо в пакунки записоч-

ки зі своїми координатами, телефона-
ми. Буває, хлопці після завдань дзвонять, 
аби просто поговорити. Розказують про 
дітей, що донька передала малюнок, що 
родина чекає у відпустку. У моєї двоюрід-
ної сестри чоловік у Щасті, зараз приїхав 
додому. Каже – це приємно, коли є такі 
передачі, – розповідає Віка.

Готувати домашні страви й переда-
вати військовим вона почала у жовтні, 
коли на Схід поїхав батько. Спершу по-
други Віки приходили до неї додому, а 
згодом приміщення надала церква свя-
того Миколая. Тепер щочетверга у хра-
мі збирається більше півсотні волонте-
рів. Приходять після роботи або навчан-
ня і, за великим столом, дружно беруть-
ся за роботу.

– Мій коханий теж бере участь в АТО, 
– каже тернополянка Інна Олійник, вимі-
шуючи приправи із меленим салом. – Ми 
зустрічаємося з ним більше трьох років. 
Зараз він у Донецькій області, записався 
добровольцем. Я зрозуміла, що найкра-
щий спосіб показати свою любов до ньо-
го – це зробити щось корисне, а не 
чекати вдома й переживати.
Домашній борщик 
на передовій 

Невеличка церква святого Ми-
колая розташована біля житлових 
багатоповерхівок, у тернопільсько-
му мікрорайоні “Дружба”. Ще з вули-
ці крізь відчинені вікна долинає за-
пах солодкого печива, приправле-
ного спеціями сала, сушених і аро-
матних овочів для сухих борщиків.

Заготовки для солдатських на-
борів тернополянки роблять удо-
ма. Усі разом ділять на порції та аку-
ратно пакують. До смаколиків до-
дають зворушливі послання і ба-
жають українським військовим по-
вернутися додому живими та з пе-
ремогою.

Серед найпопулярніших страв 
для оборонців – сухі борщики. Ре-
цепт тернополянки підгледіли у 

дніпропетровських волонтерок. З жов-
тня, кажуть, уже нарізали більше 20 
тонн овочів. Аби борщик став “сухим”, 
усі складові для нього слід тоненько по-
різати й висушити. 

– Спершу робили це вдома, а те-
пер маємо кілька професійних сушок – 
шість метрів на три, – розповідає Віка. 
– З цим нам допомагає наш волонтер 
Андрій. Ми для нього нарізаємо цілі 
клунки буряка, моркви, капусти, а він 
усе розкладає шарами на сушку й при-
возить нам готове. Він живе у Петри-
ках біля Тернополя. Колись заготовляв 
дрова й сушив дошки, а тепер займа-
ється сушкою овочів.

Один борщик – на 10 літрів води. Ви-
стачає, аби нагодувати цілий блокпост. 
Тепер, кажуть волонтерки, їхній борщик 
на передовій – серед улюблених. 

– Хлопці передають нам фотографії 
з польових кухонь. Вони дуже задоволе-
ні й кажуть, що тернопільський борщ – 
таки найсмачніший, – додає волонтерка.
“Український наркотик” 
іде “на ура”

Недавно тернополянки придумали 
ще одну смачну страву для військових – 
козацькі набори. Ситну закуску, кажуть 
волонтерки, військові сприймають “на 
ура”.

– Тут є 10 скибок хліба, 300 грамів 
сала, 10 зубчиків часнику й одноразо-
вий ножичок, щоб кожен солдат міг собі 
у бушлат покласти й піти на чергування, 

– показує набір тернополянка Алла. 
Поповнювати запаси “українського 

наркотику” допомагають небайдужі жи-
телі області. Коли не вистачає – волон-
терки ідуть на міський ринок. За один та-
кий похід, кажуть, на базарі вдається зі-
брати до шістдесяти кілограмів сала. 

Із пакетиків, у яких відправля-
ють набори, викачують повітря та 
запаюють їх. Так сало краще тран-
спортувати і воно довше зберігаєть-
ся.
Їстівні валентинки 

Перед днем святого Валенти-
на тернополянки передали україн-
ським бійцям на Схід особливі пода-
рунки. Зігрівали серця солдатів до-
машніми пряниками. Їх самі випіка-
ли та прикрашали патріотичними 
малюнками. Їстівних валентинок за 
тиждень спекли понад 800. 

Студентка історичного факуль-
тету Наталя Литвин приготувала 
для солдатів медові та імбирні пря-
ники. Розповідає, що знайомі, яких 
мобілізували на Схід, пишуть іно-
ді в листах, яка там складна ситуа-
ція. Хочеться чимось допомогти, не 
бути осторонь, каже дівчина. 

– Кожного тижня ми щось пече-

мо й передаємо хлопцям. Я готую пряни-
ки, бо мені це найкраще вдається. Вони 
дуже смачні, містять багато спецій. Та-
кож жінки печуть медівники, пісочне пе-
чиво – хто що вміє. Головне, аби все це 
довго зберігалося та не кришилося в до-
розі. 
“Запам’ятайте 
нас такими…”

Окрім смаколиків для учасників АТО, 
щочетверга в храмі плетуть маскувальні 
сітки. Тернополян закликають допома-
гати овочами, пожертвами чи робочими 
руками.

– Нам потрібні сало, перець, сіль, лав-
ровий листочок, томатні пасти, пакетики 
для їжі, – розповідає Віка. – Завжди не ви-
стачає одноразових рукавичок, бо при-
ходить півсотні людей – і кожного тре-
ба вдягнути. Зараз також дуже потрібна 
капуста. Лише за тиждень ми нарізаємо 
близько 12-ти великих сіток, щоб запа-
кувати двісті борщиків.

Бажаючі допомогти можуть прино-
сити продукти на склад допомоги бій-
цям АТО, що на вулиці Збаразькій у Тер-
нополі (гуртовня “Галант”). А щочетвер-
га у церкві святого Миколая чекають во-
лонтерів для приготування смаколиків. 

– Приємно, коли наші страви смаку-
ють на передовій, – зауважує Віка. – Ми-
нулого тижня хлопці телефонували, щоб 
подякувати. Ми якраз пакували продук-
ти, було більше шістдесяти волонте-
рів. Всі затихли, коли почули їхнє “Слава 
Україні”.  Зі 128-ї бригади дзвонили. Вони 
в самому Дебальцевому. Скидали фото-
графії, казали – дівчата, запам’ятайте нас 
такими… 

– Ми вирішили хоч у такий спосіб під-
тримати солдатів, – додає дівчина. – Аби 
вони знали, що про них пам’ятають та їх 
люблять. 

Антоніна БРИК. 

для військових 

Тернополянки 
готують 

смаколики 
2 тисячі сухих борщиків, 5 тонн печива, 
500 кілограмів сала – тернополянка Віка Лень 
з усмішкою намагається перелічити продукти, 
які відправила військовим. 
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Цілющі краплини 

народної медицини

Якщо ви із заздрістю ди-
витеся на колегу, котрий ра-
нок починає з ароматної кави 
та не менш ароматної булоч-
ки і при цьому не турбується 
про свою фігуру, значить у ньо-
го гарний метаболізм. Ми роз-
повімо, що сповільнює обмін ре-
човин, і чому так складно схуд-
нути!

Без сніданку
Звичайно, краще полежати 20 

хвилин у ліжку, чим приготувати 
смачний і корисний сніданок. Ба-
гато хто вважає, що для сніданку 
достатньо однієї чашки кави.  Ви 
запитуєте, що сповільнює мета-
болізм? Відсутність сніданку! Ви 
прокинулися, тепер потрібно «за-
вести» організм, щоб він теж про-
кинувся.

Відмова від жирів
Організм не може працюва-

ти, як годинник, якщо ви «віді-
брали» у нього жири. Безумовно, 
не варто вечір закінчувати порці-
єю жирної буженини або майо-
незного салату,  нашому організ-
му потрібні корисні жири, напри-
клад, маслинова олія, риба і т.д. 

Голодування
Якщо ви голодуєте, значить, 

ваш організм починає заощаджу-
вати енергію та, відповідно, спо-
вільнює метаболізм. Пам’ятайте 
про це. Коли наступного разу за-
хочете 2-3 дні «посидіти» на ке-
фірі.

Сидячий спосіб 
життя

Часто можна почути, що  жін-
ки готові худнути, зменшуючи 
свій раціон харчування, але від-
мовляючись від спорту, мовляв, 
на тренування зовсім немає часу. 
Тільки не дивуйтеся, що через мі-
сяць такого способу життя, ваша 
вага зупиниться на одній познач-
ці і не захоче рухатися в бік змен-
шення, шкіра стане в’ялою та 
з’являться зморшки.  Спорт  до-
помагає нам тримати тіло в тону-
сі, спалювати калорії та приско-
рювати метаболізм. Не варто під-
німати штангу, достатньо вечір 
закінчити пробіжкою або домаш-
нім тренуванням з обручем і т.д.

Як позбутися 
печії? 

Чого тільки не 
перепробуєш, 
щоб звільнитися 

від неприємних 
відчуттів! Ні їсти не 
хочеться, ні ходити, 
навіть лежати важко. 
Як позбутися печії 
пошвидше і без 
таблеток? Краще 
застосовувати 
немедикаментозні 
засоби.

Щоб позбутися печії 
швидко, потрібно зжувати 
кілька горошин, але в жод-
ному разі не консервова-
них, а свіжих або розмоче-
них у воді сухих. Можна та-
кож випити свіжого соку 
картоплі.

Допомагають при печії 
відвари трав, наприклад, 
м’яти, а також настій без-
смертника (до 1 чашки в 
день). Можна приготува-
ти такий засіб: взяти шка-
ралупу від зварених куря-
чих яєць, подрібнити її в 
порошок. Приймати 3 рази 
на день по половині чайної 
ложки.

А ще рятує пиття луж-
ної мінеральної води. Допо-
магає вода з м’ятними кра-
плями, очищені волоські го-
ріхи або несмажене насіння 
соняшника.

Заміть «швидкої допо-
моги» приймають розчин 
соди (чверть чайної ложки 
у воді), але зловживати цим 
засобом ні в якому разі не 
можна.

Людям, які страждають 
печією часто, не бажано 
їсти на ніч. Також рекомен-
дують постійно натщесер-
це їсти гречану або вівсяну 
кашу, більше пити і обме-
жити прийом жирної їжі, а 
також кави й чаю. Не зло-
вживати алкоголем, газова-
ною водою. Варто відмови-
тися від тістечок, часнику, 
а віддати перевагу продук-
там, які містять клітковину.

Крім того, треба постій-
но стежити за своїм харчу-
ванням. У людей з чутливим 
шлунком печія може бути 
викликана вживанням тих 
чи інших продуктів, а яких 
саме – це вже нескладно ви-
рахувати.

Іноді печія пов’язана із 
курінням. Також її можуть 
провокувати хронічний га-
стрит, виразка, надлишок 
гострої їжі в раціоні або хар-
чів, багатих вуглеводами. 
Тому слід «докопатися» до 
причини, а не тільки усува-
ти симптоми.

1. Кориця
Ця корисна пряність 

має антибактеріальний 
ефект, тому є відмінним 
засобом для профілак-
тики застуди та грипу.

Необхідно взяти 0,5 
чайної ложки меленої 
кориці, залити окро-
пом, додати щіпку чор-
ного перцю і пити кож-
ні 3-4 години. Можна 

пити з медом.
Також корицю мож-

на додавати в каву або 
чай.
2. Куркума

Цю пряність корис-
но використовувати 
при бронхіті, «першін-
ні» в горлі та інших за-
студних захворюван-
нях. Справа в тому, що 
куркума є відмінним зі-

гріваючим засобом і за-
вдяки наявності фе-
нольних сполук вбиває 
віруси.

Необхідно взяти 
чайну ложку куркуми, 
залити склянкою моло-
ка, скип’ятити і пити пе-
ред сном.
3. Гвоздика

Гвоздика слави-
тися своїм приємним 
ароматом і знеболю-
ючим ефектом. Цю 
пряність використову-
ють при перших симп-

томах ангіни.
Необхідно розтер-

ти 4-5 квіток гвозди-
ки, залити склянкою 
кип’яченого гарячо-
го молока і настоювати 
протягом 10 хвилин. Та-
ким засобом можна по-
лоскати горло або пити 
невеликими ковтками, 
ненадовго затримуючи 
в роті.
4. М’ята

Усім відомо, що м’ята 
містить ментол, саме 
він надає неповторний 

смак цій рослині та від-
мінно допомагає при за-
студі

Візьміть 3-4 листоч-
ки свіжої м’ята і додай-
те в чорний або зелений 
чай. Якщо у вас брон-
хіт або скупчення слизу, 
можна зробити інгаля-
ції з декількома крапля-
ми олії рослини.

Якщо ви відчули пер-
ші симптоми застуди, не 
відтягайте лікування. 
Скористайтеся народни-
ми засобами, використо-
вуючи корисні прянощі.

Завдяки правильній 
та здоровій їжі 
ваш організм буде 

чудово функціонувати не 
залежно від того, очікує 
вас нелегкий трудовий 
день чи активний 
здоровий відпочинок.

Головне, урізноманітити хар-
чування за допомогою нерафі-
нованих продуктів і морепродук-
тів, при відсутності протипока-
зань добре вживати цитрусові, 
сорти морських риб, що містять 
йод, морську капусту, пророслу 
пшеницю, а також усі страви, що 
сприяють регулярному очищен-
ню кишечника. 

Найпростіший спосіб заря-
дити свій організм енергією, це 
вживати в їжу більше залізовміс-
них продуктів. Залізо допомагає 
забезпечити внутрішні органи 
киснем. 

Щоб підтримувати працез-
датність організму потрібно не 
менше 18 мг заліза на добу. Якщо 
організму не буде вистачати залі-
за, це відчувається відразу: спо-
вільнюється обмін речовин, хо-

четься спати, з’являється слаб-
кість і стомлюваність.

Включіть у свій раціон біль-
ше печінки, морепродукти, піс-
не м’ясо, горох, зелені та листяні 
овочі, гранати, апельсини і яблу-
ка. Можна також вживати віта-
мінні добавки з великим вмістом 
заліза. 

Якщо приплив енергії необ-
хідний терміново, найкраще пі-
дійде їжа, багата вуглеводами. Це 
можуть бути свіжі фрукти, порція 
каші або вареної картоплі з хлі-
бом. 

Однак для забезпечення ви-
сокої працездатності протягом 
тривалого періоду необхідний 
зважений підхід до складання 
раціону. До корисних вуглеводів 
варто додавати білки та жири. 
Каша з вареним м’ясом або фрук-
товий салат плюс йогурт - відмін-
ний приклад сполучення вугле-
водної та білкової їжі. 

Прекрасним продуктом для 
підвищення працездатності є го-
ріхи. Вони містять велику кіль-
кість корисних білків і ненасиче-
них жирних кислот і зможуть за-
безпечити організм енергією на 
тривалий термін. 

Однак не варто забувати, що 
горіхи містять багато калорій і 
вживати їх потрібно в невеликій 
кількості. Дуже корисне також 
соняшникове і гарбузове насіння. 

Ще одним простим, але дуже 
діючим способом підвищити пра-
цездатність і поліпшити самопо-
чуття є вживання в їжу продуктів 
і напоїв, багатих вітаміном С, що 
регулює синтез спеціальної ре-
човини карнітину, який допома-
гає нашому організму спалюва-
ти запаси жирів для забезпечен-
ня енергією. 

Найбільше вітаміну С знахо-
диться в шипшині, смородині, 
овочах і фруктах. Якщо цього не 
достатньо, можна приймати ап-
течні вітамінні препарати.

Прянощі від застуди
Зима - час застудних захворювань. Прянощі здатні 

не тільки покращити смакові якості різних 
страв, але й бути харчовою добавкою, що здатна 

зміцнити імунітет, підняти настрій, продовжити 
молодість і позбавити від застудних захворювань.

Від втоми 
врятують 

овочі 
та горіхи

Снідайте, щоб схуднути

Мускатний горіх –  не лише чудова спеція. 
Він містить велику кількість вітамінів: B1, B2, 
B4, A, C, PP-каротин, фолієву кислоту, піридок-
син (B6). А також макроелементи: кальцій, на-
трій, магній, калій, фосфор. І мікроелементи: 
цинк, залізо, мідь, селен і марганець. Окрім 
цього, в мускатному горісі є корисні ефірні олії. 
Проте, вживати його треба в мінімальних кіль-
костях, не більше 1 г в добу. 

Мускатний горіх – це сильний стимулю-
ючий і тонізуючий засіб. Він має також проти-
запальні властивості. Народна медицина при-
писує цій спеції заспокійливу, протипухлинну, 
а також антибактеріальну дію.

Мускатний горіх сприяє відновленню тканин 
епітелію, тому його застосовують для лікуван-
ня виразки шлунку і дванадцятипалої кишки. Та-
кож він корисний при нервових розладах, безсо-

нні, простудних і запальних захворюваннях.
Регулярне вживання мускатного горіха як 

спеції насичує організм енергією, стимулює 
роботу кровоносної системи. Ці прянощі ви-
користовують для підняття апетиту, усунен-
ня неприємного запаху в роті, а також для зни-
щення кишкових паразитів.

Додавання в їжу мускатного горіха спри-
яє зміцненню пам’яті та поліпшенню мозково-
го кровопостачання. Завдяки в’яжучим власти-
востям його можна застосовувати для лікуван-
ня діареї. Регулярне вживання цієї спеції має 
омолоджуючу дію на організм.

Водночас, мускатний горіх тільки в ма-
лих дозах є ліками. У великих кількостях може 
спровокувати шкірні висипання, сердечні болі, 
тому треба дотримуватися рекомендацій щодо 
його вживання.

Мускатний горіх – для омолодження організму 
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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 

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

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

Українські анекдоти
Прилетіли американці на Мі-

сяць. Бачать, біля кратера якісь 
люди сидять, застелений кили-
мок, цибулька, сало, первачок, 
збоку лежать великі сумки. Ко-
мандир американського екіпажу 
запитує:

- Ви хто?
- Українці!
- А що тут робите?
- Як що? На заробітки приїха-

ли!
- На Місяць?
- Та чого ж на місяць? На півро-

ку мінімум!
* * *

Ранок. Підстаркуватий багач 
підходить до дзеркала. Звично 

оглядає себе: обличчя в зморш-
ках, лисина, вуха лопухами. Ди-
виться на свій живіт, що випирає, 
як подушка. Потім озирається на 
довгоногу красуню, яка спить, і 
замислено мимрить:

- Це ж треба так гроші любити.
* * *

Їде гуцул «Жигулями». Його 
зупиняє даішник. Гуцул відкри-
ває віконце, інспектор засовує го-
лову до середини автівки. Гуцул:

- Гав!!!
Переляканий інспектор від-

скочив. А гуцул йому каже:
- Не бійся, я припнєтий!

* * *
Опалення в українських міс-

тах вмикають тоді, коли всі апте-

ки виконають план із продажу за-
собів від кашлю та застуди.

* * *
Подруга скаржиться іншій:
- Уявляєш, коли в мене чужий 

чоловік переночував, то всі сусіди 
бачили. А як квартиру обкрадали 
- то всі міцно спали.

* * *
Одеська комунальна кварти-

ра.
- Фімочка, не колупай олівцем 

у замковій щілині, бо таки вико-
леш бабі Сімі око!

* * *
Запитують в українця, який 

повернувся з Іспанії:
- Кориду бачив?
- Бачив. Бугай москаля затоптав.

- Які ж москалі в Іспанії?
- А який недоумок, крім мос-

каля, попре на бугая з червоним 
прапором?

* * *
Дружина: 
- Я подаю на розлучення.
Чоловік: 
- Я обома рогами за!

* * *
Суддя виносить звинувачено-

му вирок: 25 років ув’язнення.
Звинувачений: 
- Що ж це таке? Мені вже 83 

роки!
Суддя: 
- Ми не вимагаємо від вас не-

можливого: відсидите, скільки 
зможете.

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

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

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

Телефонуйте: (066) 0914600.

«Телефон довіри»
В Управлінні Пенсійного фонду України 

у Тернополі з 8, 30 до 16 години (крім субо-
ти та неділі) працює «телефон довіри» з пи-
тань недопущення, попередження та протидії 
проявам корупції в органах Пенсійного фонду 
України в м.Тернополі.

 Звертатися можна за номером 
телефону: (0352) 52-58-97

Управління Пенсійного 
фонду України в м. Тернополі

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвока-

тів, які залучаються для надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги. Заяви для 
проходження конкурсу приймаються Голо-
вним управлінням юстиції у Тернопільській 
області, Тернопільським міським управ-
лінням юстиції, а також всіма районними 
управліннями юстиції до 16 березня 2015 
року.

З повним текстом оголошення можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті Го-
ловного управління юстиції у Тернопіль-
ській області (http\\:terjust.gov.ua).

Тернопільське міське 
управління юстиції
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«Театр – це мистецтво відображати життя», – сказав 
свого часу видатний актор і режисер Костянтин Ста-
ніславський. У цьому також переконує п’єса для дітей 
відомого тернопільського драматурга, заслуженого 
діяча мистецтв України Богдана Мельничука «Каченя 
Пушок і задерикуватий Півень», прем’єра якої недавно 
відбулася на сцені обласного драмтеатру ім. Шевченка. 

Вистава – одна з кращих для першого знайомства 
маленьких глядачів з театром. Динамічний кумедний 
сюжет сподобається як малечі, так і дорослим, адже у 
спектаклі йдеться про те, як важливо для родини жити 
дружно, допомагати і підтримувати одне одного.

За сюжетом дія відбувається у сучасному селян-
ському дворі, де хазяйнують собака Бровко, два коти, 
качки, індики та кури. Головними персонажами є Пів-
ень і каченятко Пушок. Кожен з мешканців двору ви-
конує свої обов’язки і всі живуть великою дружною 
сім’єю. Але одного дня у дворі запанували непорозу-
міння і чвари. Хитра Ворона так переймалася за своє майбутнє, що 
вирішила втрутитися у спокійне життя дворового товариства. Вона 
змусила Півня повірити в те, що він – всемогутній Король двору і всі 
мешканці мають йому підкорятися. Себе ж Ворона призначила рад-
ницею Його Величності і підмовляла Півня роздавати безглузді на-
кази: кури мали ловити мишей, а коти – нести яйця, качки – гавка-
ти, а собака – підмітати подвір’я… Хто ж не виконуватиме розпоря-

джень, того чекатиме покарання – в’язниця. 
От тільки планам «темної сили» не судилося здійснитися – про-

ти повстав весь двір. І найважливішу роль відіграє допитливе каче-
ня Пушок, яке не хоче миритися з несправедливістю, що запанува-
ла у їхньому спокійному товаристві. 

– У цьому є філософський зміст, тому що Каченя уособлює мо-
лодь, яка врешті-решт перемагає, – ділиться своїм задумом автор 
п’єси Богдан Мельничук. – Деякі моменти у виставі нагадують мені 
Революцію Гідності і боротьбу за краще життя для себе і своїх рід-
них. Наприклад, епізод, коли весь двір танцює і потім схиляється 
у поклоні, то саме Пушок їх підіймає, бо він – рушійна сила, яка не 
може миритися з неправдою. До того ж барвисті яскраві костюми, 
багата насичена музика, танці тільки підсилюють сприйняття.

Теми, що порушуються у виставі, сьогодні надзвичайно актуаль-
ні – добро і зло, переоцінка цінностей, лицемірство, подвійна гра, 
гірка правда. Усе це –  «Каченя Пушок і задерикуватий Півень».

– Дорослі глядачі у сюжеті дитячої вистави легко розпізна-
ють картини з реального життя сучасної України, – переконаний 
режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав 
Жила, – адже за образами тварин приховані характери живих лю-
дей, а їх поведінка, чвари, небажання йти на компроміс дзеркаль-
но відображають стосунки у сім’ях, колективі, суспільстві загалом. 

Назар ВОЛЯНСЬКИЙ.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 18 до 24 лютого

Овен
На цьому тижнi не 

берiться за складнi спра-
ви. Будьте максималь-
но обережнi на дорозi. Ра-
димо попрацювати над 
недолiками.

Телець 
Попереду – хороше 

тренування для вашого 
терпiння. Перш за все треба 
сконцентруватися на служ-
бових справах.

Близнюки 
На цьому тижнi роботи 

виявиться набагато бiльше, 
нiж ви розраховували. Чужi 
думки дратуватимуть вас. У 
вихідні гарно відпочиньте.

Рак 
Виникне чимало дилем 

особистого характеру. На 
першому планi опинять-
ся стосунки з близькими 
людьми. Уникайте сварок iз 
колегами.

Лев 
Справи, вiд яких ви вто-

милися, можна перенести 
на iнший час. Бiльше уваги 
придiлiть сiм’ї, вихідні про-
ведіть у гарній компанії.

Діва 
Тиждень пройде пiд деві-

зом: “Виправити старi помил-
ки i не припуститися нових”. 
Доведеться скористатися по-
радами досвiдчених людей.

Терези 
На цьому тижнi не вар-

то ризикувати, краще 
займiться чимось приєм-
ним i водночас корисним. На 
роботi максимально дотри-
муйтеся правил безпеки.

Скорпіон 
Звернiть увагу на ото-

чення, переоцiнiть стосунки 
з колегами. Можливо, варто 
попрацювати над власними 
недолiками.

Стрілець 
Не нарiкайте на долю 

через переживання. Мож-
ливо, ви драматизуєте. Не-
забаром до вас повернеться 
оптимiзм.

Козеріг 
Вас турбують два питан-

ня – друзi та робота. Ви бе-
рете активну участь у життi 
близьких, за можливостi 
допоможiть їм матерiально 
та морально.

Водолій 
Доля запропонує вам 

рiзкi та суттєвi змiни. 
Не плануйте важливих i 
вiдповiдальних справ, ре-
зультати будуть непередба-
чуваними.

Риби 
Не намагайтеся гово-

рити i дiяти за всiх, дайте 
можливiсть людям висло-
вити свою думку. Не берiть 
на себе стороннi проблеми, 
якщо не можете чимось за-
радити.

У теплій невимушеній 
атмосфері звучали 
ліричні рядки 

місцевих поетів. На тему 
війни і життя, родинного 
тепла, добра і зла. І 
весняних променів, які 
наперекір тривогам і 
бідам все одно зігріють 
нашу українську землю. 

Тож струнами душі ділили-
ся Ганна Назарків, Ганна Чух-
рай, Микола Круць, Любов 
Сказко, Ірина Микичак, Гали-
на Гетьман, Петро Худко, Лео-
нія Біла, Людмила Коляденко, 
Зіна Тарнович, Ольга Лихолат, 
Ганна Брилінська, Іванна Яре-
ма, Марія Муравська.

Приємно, що на зустріч за-
вітав і учасник теперішніх по-
дій на Сході України, наш зем-
ляк Володимир Базар із села 
Великий Ходачків. Він прочи-
тав свою нову поезію на вій-
ськову тематику.

Сергій Карпович та Марія 

Лавренюк-Лішнянська пре-
зентували нові  книжечки. 
Присутні також могли помилу-
ватися виробами з бісеру Ма-
рії Муравської. А ще послухати 
колядки під керівництвом Іри-
ни Зерук. 

Тепла і щира поетична зу-
стріч завершилась спільним 
фото на згадку.

     Оля ПОПАДЮК.  

***
Прощально опало так листя
В зажурі дрімають луги.
Горобинові грона червоні
Згори притрусили сніги.
І раптом під нею побачив,
І так щось здалося мені,
Що ніби ще хтось поруч плаче –
Скровавлений сніг на землі.
Та ось загойдалася гілка 
І з шумом знялися вгорі –

Та це ж горобину клювали 
Із смаком отак снігурі.
І враз відлягло так від серця,
О, Боже, мене ти прости.
На світі один Ти всесильний
Від тяжких думок відпусти.
Хай більше ридання не лине,
Не плачте вже більш матері, 
Хай краще собі горобину.
Зі смаком клюють снігурі.

Петро ХУДКО.

«Берегиня» 
зібрала таланти

Мій біль
В турботі і тривозі день згасає,
Заходить сонце вже за небозвід.
Про рідну хату спомин напливає:
Який від мене там зостався слід?
Вже сорок років я прожив на світі,
А все мені, батьки, бракує вас.
Повиростали вже і мої діти,
О, Боже, як невпинно лине час!
Мені здається, що я тільки вчора 
Поїхав з дому, з рідного села.
Болить душа, вона Поліссям хвора,
Однак вже на Поділлі проросла. 
Ось так за роком рік минає,
Здається, що це – тільки мить.
А пам’ять в отчий дім усе вертає,
За рідним краєм серденько болить…

Сергій КАРПОВИЧ.

«Від душі – до душі» - під та-
кою назвою у Козівській цен-
тральній районній бібліоте-
ці відбулося чергове засідання 
літературно-мистецької вітальні 
«Берегиня».

Дитяча вистава з недитячим змістом


