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Наш
Заснований у червні 2013 року

Народний синоптик
25 лютого - Олексія чудотворця. У народі - Олексія Риб-

ного, бо якщо цього дня відлига - влітку буде добре ловитися 
риба. 27 лютого - Кирила. Якщо цього дня гарна погода - до 
сильних морозів. Відлига - до тепла. 28 лютого - Онисима. 
Цього дня зима з весною борються: кому йти вперед, а кому 
назад повертатися. Якщо мороз, холод - перемогла зима. Те-
пло - до ранньої  весни.    

У Тернополі молилися 
за душі Героїв Небесної Сотні

Тиха елегія смутку… На обличчях рідних 
і близьких, жителів міста. На синьо-
жовтих прапорах і квітах, з якими терно-
поляни вшановували героїв.

Сотні людей взяли участь у неділю в молебні та 
жалобному мітингу в пам’ять про загиблих рік тому 
на Майдані. Захід пройшов у центрі міста на Теа-
тральній площі. 

Ми знали, що буде важко. Адже сьогодні, коли в Україні війна,  
не легко нікому. Тому й зберегли найнижчу в регіоні передплатну 
ціну на нову, але вже визнану вами газету «Наш ДЕНЬ». Саме завдя-
ки вашій любові ми збільшили тираж, і щотижня несемо у ваші до-
мівки щире правдиве слово. 

Та чи потрібна Україні незалежна преса? У той час, коли ведеть-
ся потужна інформаційна атака з боку сусідньої країни-агресора, 
у нас щодня дорожчає папір, поліграфічні послуги. Кожного разу з 
жахом ми дізнаємося про нові ціни за друк газети. Адже вони зрос-
тають не на сотні, на тисячу гривень!

Сьогодні ми прийняли рішення, аби не зменшувати кількість 
сторінок, а значить, не залишати вас без цікавих матеріалів, улю-
блених публікацій, частково відмовитися від повноколірного дру-
ку. Сподіваємося, ви, шановні читачі, зрозумієте нас.

За редакцією «Нашого ДНЯ» не стоїть жодна політична сила, ані 
олігархи. Ми творимо газету своєю чесною журналістською пра-
цею. Тому просимо про розуміння і, навіть, допомогу. Ви можете 
підтримати нас передплатою чи купивши тижневик у кіоску. При-
вітайте на сторінках видання рідних, друзів, і це теж буде, хай неве-
лика, але фінансова допомога. 

Ми віримо: труднощі – не вічні. І в Україні, на рідній нашій, зро-
шеній сльозами матерів, дружин, дітей, землі, настане мир. Віримо, 
що і «Наш ДЕНЬ» зустріне разом з вами ще багато-багато щасливих 
сонячних днів. І років! Бережіть себе! 

З любов’ю – головний редактор «НашогоДНЯ», 
заслужений журналіст України Зіна КУШНІРУК. 

Слово до читачів
Чи потрібна Україні 
незалежна преса?
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«Вчимося, 
працюємо, 
любимо Україну»
Чортківський гуманітарно-педагогічний 
коледж відзначає 75-річний ювілей!

Роман ПАХОЛОК: 

5  стор.

Молитва 
болю 

і надії…
7  стор.

Дощ -
 на щастя

Життєві  історії 
 у  «Сімейному 
 гніздечку» 
10-11  стор.
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Нещодавно я публічно висловлювався про те, 
що прийняття Закону України «Про відкри-
тість використання публічних коштів» ста-

не  тестом  на відкритість і демократичність  президен-
та та прем’єр-міністра України, адже саме ці дві найви-
щі в країні посадові особи спільно контролюють парла-
ментську більшість у Верховній Раді. 11 лютого Верхо-
вна Рада  таки ухвалила цей законопроект. Тепер попро-
буємо його проаналізувати.
Затягування з  практичним введенням 
в дію положень закону вважаю безпід-
ставним

Практичне введення закону в дію перенесено на 
шість місяців: з того часу має запрацювати єдиний веб-
портал, де буде розміщатися інформація про те, як роз-
порядники бюджетних коштів, державне казначейство 
і Пенсійний Фонд України витрачають бюджетні кошти. 
Отже, практичне запровадження в дію закону затягу-
ється! Не бачу жодних для цього підстав - при бажанні 
влади, на моє переконання, веб-портал мав би запрацю-
вати максимум за квартал.
Депутати вирішили інформацію про 
платіжні доручення оприлюднювати 
щодня, а договори – раз в квартал. По-
милились чи недоопрацювали?

Розпорядники бюджетних коштів повинні розмі-
щати інформацію про всі свої бюджетні асигнуван-
ня та укладені договори, відповідно яких вони бу-
дуть використовувати бюджетні кошти, із зазначен-
ням предмету закупівлі, його ціни, кількісних показ-
ників закупівлі. Звітувати про використання коштів 
їх розпорядники мають один раз у квартал. З цим 
можна погодитися. Хоча це звітування, на мою дум-
ку, мало б відбуватися в режимі реального часу, адже 

казначейство якраз в режимі on-line повинно щоден-
но розміщати на цьому  сайті інформацію про кожне 
платіжне доручення розпорядника бюджетних ко-
штів. Прошу звернути увагу, що платіжне доручення 
без додатків, що підтверджують правомірність цих 
витрат «нічого не вартує», а їх можливо буде поба-
чити лише через три місяці! В мене питання: поми-
лились чи недоопрацювали депутати? Враховуючи, 
що прем’єр-міністр вважається знавцем економіки і 
є ще юристом за фахом, тому в мене є сумніви, що це 
помилка.
Неприйнятно, що комунальні та дер-
жавні підприємства матимуть можли-
вість уникнути звітування

Переконаний, влада не хоче відкриватись! Свідчен-
ням цьому є наступний момент. Згідно до цього зако-
ну комунальні та державні підприємства повинні зві-
тувати лише один раз на рік. При цьому, лише по до-
говорах укладених більше ніж на один мільйон гри-
вень. За моїм прогнозом,  ці підприємства будуть укла-
дати по декілька договорів на рік до 1 млн. грн., з ме-
тою уникнення обов’язку звітувати. І якщо розпоряд-
ники бюджетних коштів повинні відкрити свої кошто-

риси, то чому дер-
жавні і комунальні 
підприємства  ма-
тимуть право пу-
блічно не опри-
люднювати свої 
фінансові плани?  
Пропозиції щодо змін до цього  
закону передамо депутатам  
Верховної Ради від громадської ради 

Поки-що високу оцінку за цей дуже важливий за-
кон поставити керівникам нашої країни  і депута-
там  не можу. Свої зауваження і пропозиції щодо цьо-
го закону я  уже озвучив на зустрічі з народними де-
путатами України від Тернопільщини Степаном Бар-
ною, Ігорем Побером і Тарасом Юриком. Відповідне 
письмове подання бажаних змін до даного закону у 
парламентський профільний комітет буде надіслане 
від громадської ради при Тернопільській ОДА. Тож, 
надіюся, що  громадою буде легше «дотиснути»  цю 
проблему і ми змусимо владу зробити і наступний 
крок на шляху боротьби з відмиванням бюджетних 
коштів. 
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Петро ЛАНДЯК: «Влада зробила лише перший крок  
до прозорості використання бюджетних коштів»

Тернопільщина на 60% 
виконала планове завдання 
по мобілізації. Про це 

повідомив обласний військовий 
комісар полковник Володимир 
Катинський під час зустрічі з 
журналістами. 

– Сподіваюся, що спільними зусилля-
ми і з патріотичними почуттями ми най-
ближчим часом виконаємо завдання з 
четвертої хвилі часткової мобілізації, яке 
нам поставлено державою, – зазначив 
комісар. -  Наголошую, що захист Бать-
ківщини – це конституційний обов’язок 
кожного громадянина України. Тож за-
прошую мешканців області до військо-
вих комісаріатів. 

У повному обсязі виконали планове 
завдання на Кременеччині та Шумщині. А 
от найгірші показники у Бучацькому і Мо-
настириському районах (близько 14%). 

У військкоматі досі не змогли вручити 
повістки сімом депутатам з дев’яти. 

Депутат облради Володимир Болєщук 
отримав повістку і пройшов медичну ко-
місію. Він розповів журналістам про те, 
що  записався добровольцем в батальйон 
«Тернопіль» і зараз готується до місячно-
го бойового вишколу та злагодження. Та-
кож вдалося вручити повістку заступни-
ку голови облради Олегу Боберському. 
Але оскільки  на посади  голови і заступ-
ників голів обласних, міських, районних 
рад, голів і заступників голів ОДА  і РДА 
поширюється “бронь”, то, ймовірно, його 
не мобілізують. 

- Також ми вручили повістки 10 чо-

ловікам, які приїхали в область зі Схо-
ду, - розповів Володимир Катинський. 
- Всього серед переселенців є 140 
військовозобов`язаних чоловіків. - Однак 
інших ми не застали вдома. Зазвичай, їх 
дружини говорили, що вони повернули-
ся на Схід. 

Відомо про два випадки, коли 
військовозобов’язаних чоловіків, які 
ухиляються від мобілізації, зловили на 
українсько-польському кордоні. Їм вручи-
ли повістки і направили у військовий комі-
саріат. Всього в області розшукують більше 
25 тисяч чоловіків, яким не можуть вручити 
повістки або ж вони просто не з’являються у 
військкомат. Списки передали у МВС та СБУ. 
На Тернопіллі вже відкрито 36 криміналь-
них та 326 адміністративних проваджень за 
ухилення від мобілізації.

- Якщо людині не вручена повістка, 
то це адміністративне провадження, - по-
яснює Володимир Катинський. -  Якщо 
вручена повістка і людина не з’явилася, 
то це кримінальна відповідальність. 
Військовозобов’язані, яких розшукують, 
нестимуть адміністративну і криміналь-
ну відповідальність і все-таки будуть мо-
білізовані.

Як повідомили в РНБО, в Україні в 
2015 році відбудуться три хвилі частко-
вої мобілізації: перша – з 20 січня, трива-
лістю 90 днів, друга – орієнтовно з квіт-
ня, тривалістю 60 днів і третя – з червня, 
тривалістю 60 днів. Під час першої хвилі 
на Тернопільщині планують мобілізува-
ти близько 3 тисяч осіб. 

Юля ТОМЧИШИН.

В Україні відновили призов 
на строкову службу. 
Вже цієї весни до армії 

покличуть хлопців віком від 18 
до 27 років. Відповідний указ 
підписав Президент України.  

Згідно з документом, у 2015 році чер-
гові призови громадян України на стро-
кову військову службу пройдуть у квітні-
травні та жовтні-листопаді.  Також Петро 
Порошенко запевняє, що усі військовос-
лужбовці строкової служби не будуть 
відправлятися у зону АТО.

Як повідомив начальник відділу 
комплектування та призову – заступник 
обласного військового комісара підпол-
ковник Олег Денисюк, призов може здій-
снюватися як у мирний, так і воєнний 
час. Призиватимуть на строкову військо-
ву службу осіб чоловічої статі, які у пері-
од призову досягнуть, або які досягнули 
18 років. А от відправці у війська підля-
гатимуть особи з 20 до 27 років. 

У законодавстві відбулися змі-
ни щодо осіб, які мають право на від-
строчку. 

Зокрема, позбулися такої пільги  кан-
дидати у народні депутати, депутати 
сільських і міських рад. Особи, які за-
ймалися фермерською діяльністю, рані-
ше мали відстрочку на 3 роки. Тепер цьо-
го не буде. Вчителі і медики тепер мати-
муть право на відстрочку лише за умо-
ви, що працюють в сільській місцевості, 
– повідомив Олег Денисюк. 

У разі якщо призову на строкову вій-
ськову службу підлягають кілька синів 
одночасно, відстрочка може надавати-
ся одному з них за їх бажанням з ураху-
ванням пропозиції батьків на час про-
ходження строкової військової служби 

братами, до звільнення в запас одного з 
них, - йдеться в законі. 

Зробили зміни і для опікунів, оскіль-
ки зараз чоловіки масово почали оформ-
ляти на себе опікунство за хворими або 
старенькими родичами. Тепер відстроч-
ку дають лише за умови, що призовник є 
офіційно працевлаштований.

Від призову на строкову військо-
ву службу в мирний час відповідно до 
закону «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» звільняються грома-
дяни України:

які визнані за станом здоров’я непри-
датними до військової служби в мирний 
час;

які до дня відправлення на строко-
ву військову службу досягли 27-річного 
віку;

які виконали обов’язки служби у вій-
ськовому резерві протягом строків пер-
шого та другого контрактів;

батько або мати, рідний (повнорід-
ний,  неповнорідний) брат або сестра 
яких загинули, померли або стали інва-
лідами під час проходження військової 
служби або зборів військовозобов’язаних. 
Призовники, які мають право на звіль-
нення від призову на цій підставі, можуть 
його не використовувати;

які до набуття громадянства України 
пройшли військову службу в інших дер-
жавах;

які були засуджені за вчинення зло-
чину до позбавлення волі, обмеження 
волі, у тому числі із звільненням від від-
бування покарання;

яким після закінчення вищих на-
вчальних закладів присвоєно військо-
ві (спеціальні) звання офіцерського (на-
чальницького) складу.

11 лютого Верховна Рада України ухвалила закон «Про відкри-
тість використання публічних коштів». «За» проголосували 289 на-
родних депутатів.  Закон визначає умови та порядок забезпечен-
ня доступу до інформації про використання публічних коштів роз-
порядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бю-
джетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної влас-
ності, фондами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.  Про позитиви та недоліки документа у коментарі 
Петра ЛАНДЯКА,  депутата Тернопільської міської ради, відомого 
у краї громадсько-політичного діяча, голову ТОО політичної партії 
«Громадянська позиція».

До війська підуть 
і фермери, і депутати

Мобілізація триває
Депутати та біженці 

не поспішають брати повістки 
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За словами Юрія 
Свідерського, військова 
медицина принципово 

відрізняється від звичайної:
- За великим рахунком, ми не ліку-

ємо людей у звичному значенні цього 
слова. Ми рятуємо їх життя.

Однак, жоден медик-волонтер не 
може вплинути на кількість поране-
них на полі бою бійців. Медикам та са-
нітарам тільки залишається, що опе-
ративно, а головне, вправно та швид-
ко забезпечити умови для подальшої 
евакуації постраждалих у шпиталі. У 
таких випадках лік іде на хвилини. Ось 
тому, щоб врятува-
ти якомога більше 
життів нашим во-
їнам, є лише один 
стовідсотковий ви-
вірений шлях - слід 
займатися тренін-
гами серед рядо-
вих бійців, вчити 
їх прийомів надан-
ня першої медич-
ної допомоги. На 
цьому й зосереди-
ли свою діяльність 
«Білі берети».

За кілька мі-
сяців діяльнос-
ті своєї організації  
медики-волонтери 
стали найкращи-
ми інструкторами 
для тисяч україн-
ських бійців як на 
Сході, так і у на-
вчальних центрах 
за місцем дислока-
ції військових під-
розділів, добро-
вольчих батальйо-
нів. А ще вони охо-
че навчають пра-
вил надання пер-
шої медичної до-
помоги та само-
допомоги мобілізованих, або ж навіть 
всіх охочих, зайнятих на виробництві, 
у бюджетних установах чи громад-
ських формуваннях.

Дев’ятеро фахівців тернопільсько-
го загону «Білих беретів» працюють 
в основному у найгарячіших точках. 
Станиця Луганська, Щастя, Піски, То-
неньке…  Дехто з них так і не нава-
жився розповісти рідним і близьким 
страшних подробиць своїх «службо-
вих відряджень» - навіщо ж непокоїти 
тих, заради кого пліч-о-пліч з військо-
вими боронять рідну країну від агре-
сорів. До речі, навіть зі зброєю у руках, 
бо терористи ніколи особливо не зва-
жали на всілякі міжнародні конвенції, 

а тому медики нерідко стають 
для них особливо «привабли-
вими» мішенями.

- Узагалі ж, потрапивши на 
війну, опинився ніби в іншій 
реальності. Так, там страш-
но – і від того, що над голо-
вою свистять кулі та рвуться 
снаряди, і від побаченого та 
почутого між боями, - ділить-
ся своїми враженнями Юрій. – 
Якось довелося рятувати взя-
того нашими бійцями у по-
лон пораненого російського 
офіцера. «Вам, напевно, важ-
ко доводиться», - поспівчував 
він, запитавши, де українські 
спецслужби утримують у за-

ручниках сім’ю, щоб я не втік з пере-
дової... 

А ще «Хірург», бо саме так назива-
ють його бойові побратими, перекона-
ний: якщо кожен, хто вміє та фізично 
може протистояти ворогові, нині захо-
ває голову в пісок чи замкнеться у сво-
їй «крайній хаті», то може статися так, 
що вже завтра окупанти увірвуться й 
до неї. Тому болісно реагує, бачачи, як  
іноді показний патріотизм здорових 
хлопців закінчується тоді, коли їм при-
носять повістки з військкоматів.

- Де б ти не був, де б не працював, 
а скрізь треба пам’ятати, що на схо-
ді країни тебе, твій спокій захищають 
українські воїни. Тож кожна, пролита 
ними у боях, краплина крові, має спо-
нукати до активних дій в ім’я спільної 
перемоги. Можливо, саме твоя частка, 
твій внесок у загальну справу можуть 
стати вирішальними, - намагається 
достукатися до сумління своїх земля-
ків Юрій Свідерський.

У ці дні «Хірург» зі своїми терно-
пільськими колегами знову перебуває 
там, де сотні вояків найбільше очіку-
ють на їхню допомогу. Але перед цією 
черговою поїздкою у зону збройного 
конфлікту Юрій завітав в офіс компа-
нії «Вікнар’off»,  де на нього чекав при-
ємний сюрприз. 

За словами керівника найпотуж-
нішого в Україні підприємства з ви-
робництва металопластикових кон-
струкцій Володимира Бліхара, очолю-
ваний ним колектив у такий нелег-
кий для країни час вирішив не вла-
штовувати жодних святкових корпо-
ратирів чи вечірок. Натомість, праців-

ники фірми  особисто долучи-
лися до благочинних проектів 
під маркою «Вікнар’off»,  та за-
купили для потреб «Білих бе-
ретів» медичний інструмен-
тарій,  перев’язочні матеріа-
ли і найбільш актуальні у по-
льових умовах лікарські засо-
би.  Доброчинних пожертв та-
кож вистачило і на придбан-
ня двох «натовських» рюкзаків 
для медиків-волонтерів з по-
вним комплектом всіх необхід-
них на полі бою засобів. 

 Передаючи гуманітарну до-
помогу, Володимир Бліхар від 
імені колективу передусім по-
дякував Юрію Свідерському за 
мужність та вірність своїй про-
фесії, а також зазначив:

- Звичайно, придбані нами 
речі – лише краплина у морі по-
треб для українського війська. 
Однак, сподіваємося, що вони 
стануть у нагоді і вам, медикам, 
і тим, хто конче потребує вашої 
допомоги. Адже немає вищого 
покликання, немає більшого ге-
роїзму, ніж з ризиком для влас-
ного життя рятувати життя на-
ших захисників.

Таня НИЧКА.

«На війні ми не лікуємо хворих, 
а рятуємо життя бійців»

«Хірург» з Тернополя:

На запитання про свої часті візити у зону АТО судинний хірург Юрій 
Свідерський  постійно віджартовується:

- Працюю  в обласній клінічній лікарні, а їздити до бійців у зону зброй-
ного конфлікту – моє хобі. Мені ще поталанило, бо начальство медично-
го закладу не вставляє палиць у колеса, коли я, так би мовити, відпрошу-
юся з роботи. А ось у декого з моїх колег і справді виникає безліч проблем. 
Для того, щоб  тиждень-другий попрацювати на передовій, від них ви-
магають кипу різних паперів та довідок мало не з печатками міністер-
ства оборони.

Зауважте, жодного високопарного слова, жодного натяку на благо-
родство своєї місії. Натомість про всеукраїнську лікарську, фактично во-
лонтерську, організацію «Білі берети» Юрій може розповідати довго та 
детально.

- Ініціатором створення нашого загону став мій колега, який у най-
більш напружений час на Майдані працював волонтером мобільних ме-
дичних бригад. Вони надавали медичну допомогу потерпілим безпосеред-
ньо на полі бою, - розповідає лікар. –   Коли дізнався про створення «Білих 
беретів», вирішив приєднатися, бо хотів допомагати в тій справі, яку 
знаю найкраще. Пройшов багато вишколів, в тому числі й «натовські». 
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Запізніле прозріння екс-
генсека НАТО. Далі буде?    

Захід допомагав Росії з підполковни-
ка КДБ Путіна «виростити» новітнього 
Адольфа. Йому прощали те, чого не про-
стили б іншим політикам. У кожної кра-
їни на це свої причини. Газ, гроші, шан-
таж, бізнес... Московія володіє достатнім 
«джентельменським» набором, аби зму-
сити іноземний політикум грати за свої-
ми правилами.         

Україну Захід зрадив. Давно. Забудь-
мо про стару добру Європу. Її не існує. Це 
- міф, загорнутий у дешеву фольгу. А тепе-
рішня франко-німецька Європа для Укра-
їни чужа. Очевидно, Україні доведеться 
шукати іншу Європу - без фальші, подвій-
них стандартів, порожніх обіцянок. І на це 
знадобиться час.      

Інколи дехто на Заході прозріває. Піз-
но, на жаль. Так, колишній генсек НАТО 
Джордж Робертсон у статті для видання 
«Herald Scotland» визнав: ядерне роззбро-
єння України було помилкою. Ідея ядер-
ного роззброєння не виправдала себе. У 
результаті Україна в обмін на односторон-
нє роззброєння отримала гарантії, які не 
виконуються. «Я вірив, що відмовившись 
від ядерної зброї, ми ініціюємо і почнемо 
позитивну ланцюгову реакцію. Я був не-
правий», - написав Робертсон. І наголо-
сив, що «Будапештський меморандум» від 
1994 року «за відмову України від третьо-
го за величиною у світі ядерного арсена-
лу» надавав «клятвенні запевнення без-

пеки з боку Росії, США і Великої Британії». 
Екс-генсек НАТО зазначив: логічно запи-
тати, чи був би Крим захоплений і схід 
України окупований, якби Україна збере-
гла ядерний арсенал? 

Водночас, головнокомандувач об’є-
днаних сил НАТО в Європі, американ-
ський генерал Філіп Брідлав заявив: Ро-
сія створила на сході України величезну 
армію - добре озброєну і обладнану. І ця 
«дуже грізна сила» має здатність влашту-
вати ескалацію бойових дій. Однак відпо-
відь на конфлікт в Україні може бути ди-
пломатична чи політична, але не воєнна, 
сказав командувач НАТО майже словами 
Ангели Меркель. 

Мінські домовленості подібні на «Бу-
дапештський меморандум». На папері є,  а 
реально помножені на нуль. Може, колись 
німецький канцлер Меркель або фран-
цузький президент Олланд визнають, що 
вбивчі для України угоди були помилкою. 
Наразі ж франко-німецький політичний 
дует буде мешти рвати, аби довести Євро-
пі, а в першу чергу своїм виборцям, і Шта-
там, що вони були праві. Хоча, мабуть, зна-
ли, особливо Меркель, що з Путіним до-
мовитися годі. 

Представник України при ЄС Костян-
тин Єлісєєв назвав ситуацію в Дебальце-
вому, яка склалася після Мінська-2, ляпа-
сом Росії в обличчя демократичному між-
народному співтовариству і особливо Єв-
росоюзу. «Ми закликаємо Європейський 
Союз прокинутися і зробити все можливе, 
щоб зупинити кровопролиття і війну... Ви 

можете уявити, що йде відкрита неоголо-
шена війна на кордоні з ЄС? Потрібно пе-
рестати видавати декларації та заяви, і ді-
яти», - наголосив Єлісєєв. 

А популярне американське видання 
«The Wall Street Journal» назвало провал 
Мінська-2 одним із найбільш принизли-
вих - як для ЄС в особі Меркель і Олланда, 
так і для президента Порошенка. На дум-
ку оглядачів, лідери Німеччини і Фран-
ції, а також президент США Обама фак-
тично змусили Порошенка погодитися на 
перемир’я, а потім дозволили Путіну ци-
нічно порушити домовленості.

Коли українських солдатів прямим на-
веденням розстрілювали танки - наша ар-
тилерія мовчала, виконуючи наказ про 
чергове «перемир’я». Мовчала у найне-
безпечніші, найпотрібніші моменти.  
Якби не Майдан, 
усім був би «Моноліт»    

Силовики стверджують: якби не Май-
дан, незалежної України вже не існувало 
б. Як повідомляє ТСН, російське ФСБ готу-
вало таємну спецоперацію «Моноліт», яка 
мала перетворити Україну в провінцію 
РФ. А сотні тисяч незадоволених отри-
мали б усі шанси потрапити до концта-
бору. Росія готувалася до захоплення на-
шої держави більше десяти років. Голо-
ва СБУ Валентин Наливайченко каже, що 
окрім очільників силовиків з російським 
громадянством, були й досі працюють ще 
тисячі (!) зрадників України на всіх рівнях 
владної вертикалі, в правоохоронних ор-
ганах, бізнесі, освіті. Ця мережа зрадників 
мала назавжди перетворити українців на 
малоросів, а державу - на концтабір. 

У цій операції брав участь Янукович та 
інші керівники. Ціна питання - влада до 
2020 року. Розраховувалися областями, 
Кримом, економічними активами, надра-
ми. За словами Наливайченка, спецопера-
ція передбачала і військовий сценарій. 

Якщо «Моноліт» готували понад де-
сять років, то невже попередні прези-

денти Кучма і Ющенко не знали про це? І 
прем’єри? 

Майданівці з дерев’яними щитами 
врятували Україну. Романтики зробили 
Революцію Гідності. А тепер небо нашої 
Батьківщини тримають мужні чоловіки, 
патріоти, які воюють на Донбасі. 

Прагматикам не до революцій. Вони 
зрадницьки зривають плоди навіть з тих 
дерев, які намагалися викорчувати. Ми-
нув рік після Майдану. Злодії державного 
масштабу і мілкіша «риба» мали б відпо-
вісти перед законом. Зрадниками у держ-
структурах, спецслужбах повинно й не 
пахнути. Недогенерали з Генштабу і Міно-
борони мали б позбутися лампас і посад. 
Працівники обладміністрацій, райадміні-
страцій, інших держорганізацій, для яких 
і Кучма був «батьком», і Ющенко, і Януко-
вич, не повинні бути «усиновлені» новим 
президентом… 

Цікаво, чи притягнуть до відповідаль-
ності екс-генпрокурора Ярему - за безді-
яльність? Чи покарають військових «не-
достратегів», через яких загинули укра-
їнські бійці? Коли зупинять керівника 
Нацбанку Гонтарєву, аби та не постави-
ла хрест на гривні? Коли регіонали поне-
суть покарання за політичні злочини? На-
разі несуть лише мільйонні застави. «Чес-
ні» судді - за нечесні суди? А хто відповість 
за провал інформаційної політики? Зараз, 
через курс валют, папір і поліграфія стали 
неймовірно дорогими. Якщо так тривати-
ме й далі, то українські газети і журнали 
перетворяться на предмети розкоші. І це 
в час війни, коли слово - зброя. 

Дивно чути, мовляв, деколи влада-
можцям подають недостовірну інформа-
цію. Порошенко може не знати реальної 
картини обстановки на фронті. Прем’єру, 
можливо, не доклали, що нацвалюта й 
економіка отримали не лише кулю в лоба 
- у них розрядили цілу обойму… Брехли-
вих «гінців» треба гнати в шию. А, по-
друге, невже президент, прем’єр, міністри 
(крім деяких), місцеві керівники не ко-
ристуються інтернетом? Не читають пре-
су? Не дивляться по телевізору новини, а 
лише футбол? 

Якби не було Майдану, 
революціонерів-романтиків, Небесної со-
тні, то нині не було б президента Поро-
шенка, прем’єра Яценюка, спікера Грой-
смана та інших «слуг народу». Усім був би 
«Моноліт». Пам’ятаймо про це.         

Ольга ЧОРНА.

міф, загорнутий у дешеву фольгу
Світ продовжує істерити про ісламський тероризм і водночас 

сором’язливо оминає питання російського тероризму. Хоча 
смерть, розруха, терор в Україні спостерігаються щодня. 

Світові медіа на деякі події у нашій державі інколи майже не 
реагують. Для прикладу, на теракт у Харкові реакція світу була 
млявою. Ось якби подібне трапилося в Нігерії, Іраку, Йорданії… 
Зрештою, коли Москва «визволяла» чехів, поляків, угорців, Європа 
також робила вигляд, що нічого особливого у сусідів не трапилося. 
Це схоже на «підсліпуватих» спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. І тоді, й 
тепер оглядаються на Кремль.         

Героїв Небесної Сотні 
вшанували 20-го лютого 
у Бережанському 

агротехнічному інституті. 
Серед тих, хто назавжди 
залишиться у пам’яті 
українців, є і студент навчального закладу 
Устим Голоднюк. 

Рік тому в Києві на Майдані жорстоко, цинічно 
розпочалась розправа і вбивство над українцями, 
які виступили проти режиму Януковича. Вони ви-
ступили лише за одне – природне право бути віль-
ною людиною на своїй рідній землі. Ці молоді хлопці 
та дорослі чоловіки мали своє майбутнє, але відда-
ли життя заради нас, заради майбутнього України.

Устим навчався на третьому курсі. Здобував про-
фесію інженера-енергетика. Але коли почалися про-
тести у Києві, відклав навчання і поїхав на Майдан. 

«Рабів до раю не пускають!» – його улюблений 
вислів. Чи не тому хлопець був у столиці з перших 
протестів. Приїжджав додому на 2-3 дні і знову по-
вертався до Києва.

Він загинув 20 лютого. Снайперська куля наздо-
гнала хлопця за дві години до зустрічі з батьком. 
Устима не врятувала навіть голуба ООНівська каска, 
яку вважав своїм оберегом.

У Бережанському агротехнічному інституті  сьо-
годні є пам’ятна дошка Устиму Голоднюку. Саме тут 
священики різних конфесій відслужили літургію за 
упокій його душі та усіх Героїв Небесної Сотні. 

Викладачі та студенти, представники влади 
та мешканці міста схилили свої голови у  світлій 
пам’яті, в скорботі, у молитві перед ними. Згодом усі 
присутні, тримаючи в руках національну символіку, 
вирушили в центр міста. Там, біля пам’ятника Тара-
сові Шевченку, помолилися разом за мир в Україні.

Ми ніколи не забудемо Героїв Небесної Сотні.  
Вони стали ангелами, щоб ми були людьми. Герої не 
вмирають, допоки ми продовжуємо втілювати роз-
початі ними зміни. Аби створити ту Україну, за яку 
вони відали своє життя.

Душі Небесної Сотні відлетіли у небо… Вічна 
пам’ять і вічна слава!

В. ЗАЙЧУК,
завідувач відділу гуманітарної освіти, 

виховання і студентських справ Бережан-
ського агротехнічного інституту.

Вони стали ангелами, 
щоб ми були людьми

Стара добра Європа -
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  - Романе Івановичу, 5 січня ваш ко-
ледж відзначив 75-річний ювілей.

- Нині Україна переживає тривожні 
часи. Тому разом із викладачами та сту-
дентами вирішили перенести урочис-
тості на весну. Попередньо плануємо на 
сьоме травня. А тим часом просимо у 
Бога підтримки, у керівників держави – 
мудрості, щоб та напруга, яка є в нашій 
рідній Україні, хоч трохи спала, щоб ми 
забули слово «війна». Ще така історична 
довідка: у 1909 році у Чорткові була за-
початкована цісарсько-королівська вчи-
тельська чоловіча семінарія. У 1936 році 
відбувся її останній випуск, у 1939 – змі-
на влади. 5 січня 1940 року рішенням 
Тернопільського облвиконкому у Чорт-
кові запрацювала педагогічна школа. 
Згодом перейменована у педучилище, 
а нині – гуманітарно-педагогічний ко-
ледж. Отож, освітнім корінням ми сягає-
мо початку двадцятого століття. Нам не 
вистачило чотири роки, щоб стати пра-
вонаступниками історії Чортківської чо-
ловічої семінарії, а разом і педагогічної 
школи зі столітнім ювілеєм. Але ми тво-
римо свою історію:  маємо оновлені кор-
пуси, навчальні та комп’ютерні кабіне-
ти, потужну бібліотеку, студентський 
гуртожиток, спортивні зали… І виклада-
чі, і студенти талановиті, сповнені сил та 
енергії.

- У ваших планах – створення му-
зею коледжу.

- Так, адже тут навчалися багато відо-
мих людей, які прославили рідний край. 
Керівники, які тут були, - кожен зробив 
свій внесок у розвиток закладу. До речі, 
перший директор мав у своєму розпоря-
дженні, як транспортний засіб, коней, та-
чанку, фурмана і так пересувався по міс-
ту чи їздив до області. Взагалі, близько 
12 тисяч випускників, які тут навчалися, 
знайшли гідний шлях у житті. Пройдено 
великий відтинок часу і багато доброго 
зроблено. 

- Скажемо відверто: бути керів-
ником у нинішній скрутний фінансово 
час – нелегко. Ви – не нарікаєте. 

- Відповідаю просто і щиро. Так скла-
лося, що я перший керівник у цьому на-
вчальному закладі, якого обирав ко-
лектив. А обласна рада затвердила. Це 

означає - більше відповідальності пе-
ред людьми. А від того, що я буду нарі-
кати, хіба побільшає грошей? Керівник 
повинен думати, а не стогнати. Можна 
сісти у зручний стілець, розписати при-
йомні години… Але само по собі нічо-
го не зробиться. У душі керівника пови-
нен бути постійний неспокій. Не виста-
чає бюджетних коштів? Будемо працюва-
ти з тим, що є, і шукати можливості, щоб 
і колеги, і студенти, а це разом тисячний 
колектив, не відчували, що є труднощі у 
державі. Може, цю відповідальність пе-
ред іншими у мені виховали мої доро-
гі тато і мама, Іван і Катерина. Великий 
вплив на мене мав  батько Володі Івасю-
ка – Михайло Гри-
горович, у якого я 
навчався у Черні-
вецькому універ-
ситеті. Я педагогі-
ку вивчав, як мо-
виться, з глибин, 
адже працював 
учителем у зви-
чайній сільській 
школі, потім за-
ступником дирек-
тора. Життя під-
носило різні уро-
ки. І тоді, коли до-
велося поїхати на 
заробітки за кордон, де у вихідні пощас-
тило працювати в українській недільній 
школі. І тоді, коли повернувся у коледж, 
починаючи все з чистого листа. Я знаю 
одне: наводити в хаті лад мусимо самі – 
чужий ніхто не допоможе.

- Випускників вашого коледжу з 
охотою чекають вищі навчальні за-
клади.

- Тому що є ступеневість освіти: 
школа-коледж-університет. Величезне 
значення має професійна підготовка та 
практика. Наприклад, зараз четверто-
курсники на практиці у школах. Тобто 
наші діти отримують якісну базову осві-
ту. І коли вони приходять уже на третій 
курс в університети, звісно, вирізняють-
ся добрими знаннями, практичними на-
виками. Тому випускників нашого коле-
джу запрошують для продовження на-
вчання виші всієї України. У нас скла-

даються хороші стосунки з Тернопіль-
ським педагогічним університетом. Гар-
но налагоджена співпраця з вишами 
Івано-Франківська, Чернівців, Дрогоби-
ча, Кам’янця-Подільського…

- Ваш коледж відомий багатьма 
художніми колективами, які гастро-
люють навіть за кордоном.

- Це – окрема тема, адже більшість на-
ших художніх колективів мають зван-
ня народного. Чи то мішана хорова ка-
пела, чи духовий оркестр, жіночий хор 
молодших курсів чи танцювальний ко-
лектив… Скажу лише, що у навчально-
му закладі дитина може повністю себе 
знайти, їй допоможуть проявити талан-

ти – у музиці, співі, танцях, 
вишивці, малюванні… 18 
років поспіль ми займаємо 
перше місце в обласному 
конкурсі-огляді творчих 
колективів серед училищ, 
коледжів, університетів. 
Думаю, це не випадково. 
Це – наполеглива праця і 
це – вже певна школа. До 
речі, 80 відсотків наших 
студентів – учні сільських 
шкіл, які, може, не завжди 
приходять до нас підго-
товленими у плані музи-
ки чи співу, але які тут мо-

жуть себе чудово реалізувати. Головне 
– це бажання вчитися.

- Ви також допомагаєте армії, 
тим своїм краянам, які захищають 
Україну на фронті.

- Усе, що робиться у виховному чи на-
вчальному аспекті, має  правдиво і щиро 
торкатися душі вихованця, але воно має 
щиро також іти від вихователя. І тоді буде 
гарний результат. У нас діти в більшості із 
сімей середнього достатку, але у селі пере-
важно всі мають господарку. Тож виріши-
ли допомогти хто консервами, хто крупа-
ми, хтось приніс варення чи сало, згущів-
ку. Ми створили у себе склад, і це все во-
лонтери передали на Схід. Один раз, дру-
гий… Працівники коледжу поділили-
ся своєю зарплатою. Буквально тиждень 
тому семеро наших земляків були мобілі-
зовані. За кошти працівників коледжу ми 
практично одягнули їх – від термобілиз-

ни до берців, балаклав, спальних мішків. 
Хлопці, їхні рідні дякували зі сльозами на 
очах. Це такі моменти, які словами не за-
мінити. Вони не потребують реклами, але 
я просто хочу розказати ще один випадок. 
Думаю, він зробив серця дітей набагато 
добрішими, милосерднішими, люблячи-
ми. У нас була зустріч з учасниками АТО. 
Серед них – Андрій, справжній воїн-герой. 
Студенти запитали, чи він отримав обіця-
ну від держави земельну ділянку. Так, але 
для того, щоб оформити її у власність, по-
трібна ще певна сума коштів. Звідки взя-
ти ці гроші солдату, коли вдома залиши-
лися дружина, діти? У залі – присутні десь 
250 студентів. І я запитую, чи вони не про-
ти, якщо ми допоможемо воїну, який нас 
захищає? І візьмемо ці гроші зі студент-
ської скарбнички для АТО? У відповідь – 
ліс дитячих рук. Сильний мужній чоловік, 
який не раз дивився в очі смерті, зізнався, 
що за останні дев’ять місяців перебуван-
ня на фронті він вперше заплакав. Допо-
магаємо всі: продуктами, грошима, пали-
вом. Навіть свято закоханих – Валенти-
на – студенти провели під гаслом патріо-
тизму: люблячи один одного – ми люби-
мо Україну. А кошти, зібрані від фото бута-
форії, докинули у свою скарбничку.

У нас вчиться 9 дітей, чиї брати, бать-
ки на війні. Мусимо подбати і про них.                        

- Коли у душі неспокій, чи маєте на-
дійний тил?

- Скажу – так. У мене справді є добрі 
тили: кохана дружина Зоряна,  три сини 
– Тарас, Андрійко і Матвійко. Найстаршо-
му - 34 роки, середущому – 14, а наймо-
лодшому - лише п’ятий місяць. Невістка 
Оляна і дві внучки – Марічка та Аничка. 
Це – з одного боку. З іншого – мої коле-
ги, однодумці. Педагогічні колективи не 
є простими. Кожен – і викладачі, і сту-
денти зі своїм характером, думкою. Ти-
сячний колектив, який створює і неспо-
кій, і комфорт. Люди бачать, що робить-
ся і для чого робиться. Все залишається 
тут, на цьому подвір’ї. Маленький при-
клад. Якщо  півроку тому було бажання 
кудись поїхати і ми шукали транспорт, то 
тепер придбали комфортабельний авто-
бус на 43 місця. І так щодня – працюємо, 
вчимося, любимо Україну...

Зіна КУШНІРУК.

«Вчимося, працюємо, 
любимо Україну»

Роман ПАХОЛОК: 

Чортківський гуманітарно-педагогічний 
коледж відзначає 75-річний ювілей!

Чортківська земля багата 
визначними особистостями, 
історичними пам’ятками. У 

певні часи тут жили, працювали, 
сюди приїжджали знамениті люди. 
У Чорткові зі своїм мандрівним 
театром гастролював і Лесь Курбас. 
Саме тут він закохався в красуню 
актрису Катерину Косак (Рубчакову). 
Почуття майбутнього генія сцени, 
кажуть, спалахнуло після вистави, 
яка відбувалася у приміщенні бурси 

тодішньої Чортківської гімназії. 
Тому самому приміщенні, де нині 
навчаються студенти гуманітарно-
педагогічного коледжу імені О. 
Барвінського.   
Про те, чим живе один з найстаріших 
навчальних закладів області, 
розмовляємо з його директором 
Романом ПАХОЛКОМ (на фото) – 
людиною цікавою,  
неординарною, поетом,  
закоханим у рідний край.   

Близько 12 тисяч 
випускників, які тут 
навчалися, знайшли 
гідний шлях 
у житті. Пройдено 
великий відтинок 
часу і багато 
доброго зроблено. 
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Минув рік з часу 
трагічних подій 
на Майдані, 

уже майже рік наша 
країна захищає свою  
незалежність на східних 
кордонах.

Схиляємо голови і молимо-
ся за тих, хто віддав своє життя, 
втратив своє здоров’я заради 
кожного з нас. У той же час, ми 
бачимо як народжується нова 
країна, як відроджується наша 
прадавня нація.

Україна вже ніколи не буде 
такою, як була. Ми гідні кращо-
го життя, ми заслуговуємо жити 
у сильній і могутній державі. На 
цьому шляху будьмо разом і ро-
бімо все заради нашого спільно-
го майбутнього.

Нині багато організацій і во-
лонтерів, просто небайдужих 

людей роблять усе можливе, 
щоб кожний захисник держави 
відчув таку необхідну підтрим-
ку. Хочу подякувати нашим дру-
зям з Чорткова, Ростиславу та 
Іванні Козак, за збір продуктів 
на Схід, а також всім чортків-
чанам, які долучаються до бла-
годійності,  представникам ГО 
«Нова хвиля нації», Олександру 
Воробцю з Тернополя, які пере-
дали нашим солдатам ноутбу-
ки та військову амуніцію. Окре-
ма подяка - БФ «Слава і честь» в 
особі Володимира Романишина, 
який разом з Олегом Сигилем з 
Чорткова та Ларисою Петросян, 
яка  нині мешкає у США, переда-
ли військову амуніцію для тан-
кістів, 

Слава Україні!
Роман РУСНАК, 

юрист ТОО НСЖУ.

У територіальному центрі з обслуговування одиноких старень-
ких та немічних на Лановеччині у клубі “Промінь надії” відбувся за-
хід “Допоможи воїну АТО”. Присутні обговорили події, що відбува-
ються на сході країни. А також передали захисникам Вітчизни ма-
теріальну та гуманітарну допомогу, речі, які виготовили і зібрали 
власноруч активні учасники клубу та мешканці стаціонарного від-
ділення.

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

Благодійники  підтримують
українських 
бійців На фото:

мобілізований 
тернополянин 
Олександр 
Войтюк 
отримав  по-
вний комплект 
обмундируван-
ня  танкіста

«Промінь надії» -
воїнам АТО

За словами народного депутата України Івана Кири-
ленка, необхідно, щоб в Україні почалася справжня, а не 
декларативна децентралізація та реформи на місцях. Дер-
жавний бюджет на 2015 рік та нещодавні зміни до Бю-
джетного і Податкового кодексів призвели лише до по-
дальшої «централізації» повноважень та фінансових ре-
сурсів.

А тому «Батьківщина» вимагає оголосити четвер цьо-
го пленарного тижня у парламенті Днем місцевого само-
врядування.

«Зараз ми відновлюємо справедливість, йдучи на де-
централізацію, на лібералізацію земельних відносин - пе-
редаємо всі ці функції місцевій громаді. Люди повинні зна-

ти, хто орендує землю, хто отримує прибуток на цій землі 
і хто отримує зиск від того, що ця земля включена в госпо-
дарський обіг», - наголосив співавтор законопроектів Іван 
Кириленко.

Мова йде про 9 законопроектів, розроблених «Батьків-
щиною» у співпраці з представниками громад та органів 
місцевої влади: проекти законів про внесення змін до Бю-
джету-2015; про внесення змін до Бюджетного та Подат-
кового кодексів; два закони, які унормовують земельні від-
носити; закон про боротьбу з корупцією у земельній сфері; 
закони, спрямовані на економічне посилення сільських і 
селищних громад, що пов’язано з поліпшенням умов гос-
подарювання фермерів та сільських домогосподарств.

Необхідність цих змін зумовлена тим, що після ухвален-
ня бюджету-2015 реальне фінансування 95 відсотків сіль-
ських, селищних та міських громад значно погіршилося.

Варто додати, що під зазначені законопроекти коман-
да «Батьківщини» віднайшла додаткові джерела фінансу-
вання, тож бюджет країни після їх прийняття залишиться 
збалансованим.

Член фракції «Батьківщина» Іван Кириленко також за-
явив на брифінгу, що після ухвалення 2001 року Земельно-
го кодексу 20% земель стали землями запасу і 15% - зем-
лями резерву для створення фермерських господарств, 
для передачі об’єктам господарювання.

За його словами, місцеві громади, які опікуватимуть-
ся 12 млн гектарами землі,  в разі ухвалення цього за-
конопроекту можуть отримати додаткові фінансові сти-
мули.

«Ми вважаємо, що це більш прозоро, більш чесно і від-
повідає духу реформ», - повідомив Кириленко.

Фракція «Батьківщина» пропонує Верховній Раді 
невідкладні кроки для децентралізації та реформ

У Тернополі спіймали «на гарячому» опера-
тивного працівника одного з підрозділів вну-
трішніх справ області та  начальника одного з 
відділів виконавчої служби під час отримання 
неправомірної вигоди. 

Оперативник вимагав та отримав винагороду за 
непритягнення до кримінальної відповідальності.

 Відомості про цей факт слідчі Тернопільської 
обласної прокуратури внесли до єдиного реєстру 
досудових розслідувань. Дії підозрюваного ква-
ліфікують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодек-
су України - прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою. Досудове розслідування проводять слідчі 
прокуратури.

Прокуратура Тернопільської області також на-
правила до суду обвинувальний акт стосовно на-
чальника одного з відділів виконавчої служби у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 368 КК України – одержання непра-
вомірної вигоди службовою особою. 

Встановлено, що державний виконавець вима-
гав у жителя Тернополя неправомірну вигоду в сумі 
2 000 доларів США за сприяння у знятті державною 
виконавчою службою арешту з нерухомого майна. 
Посадовця затримали правоохоронці після отри-
мання від тернополянина зазначених коштів. На 
цей час його уже звільнено із займаної посади. 

Дев’ять тисяч гривень ви-
крали двоє чоловіків ромської 
національності з помешкання 
77-річної мешканки села Ти-
лявка Шумського району. Пра-
воохоронці розшукують злоді-
їв.

За словами потерпілої, до неї 
додому зайшли невідомі віком 
25-30 років і запропонували ку-
пити ковдри. Продавці пообіця-
ли пенсіонерці хорошу  знижку. 

Жінка вирішила взяти 10 
ковдр для усіх онуків. Пішла по 
гроші. Відрахувала 3 тисячі гри-
вень.

 Решту,  шість тисяч, поклала 
на холодильник і відійшла по та-
блетку для гостя, у якого  рапто-
во заболіла голова. Коли поверну-
лася – не застала ні продавців, ні 
ковдр, ні дев’яти тисяч гривень.

 Про крадіжку пенсіонерка 
повідомила правоохоронців. Мі-
ліціонери розшукують злодіїв. 
Наразі вони виготовили фото-
робот та встановили автомобіль, 
на якому пересувалися зловмис-
ники.

Правоохоронці звертають-
ся до всіх мешканців краю бути 
обережними і пам’ятати, що 
чужих у помешкання пускати 
не можна. Для проникнення у 
квартиру і викрадення цінних 
речей досвідченим злодіям до-

статньо 20–30 хвилин. Рідко, 
коли крадії перебувають у квар-
тирі довше.

Що робити, якщо крадіжку 
намагаються здійснити, коли ви 
дома, або вона вже трапилась? 
Отож:

якщо самі вдома, то не по-
трібно відчиняти двері невідо-
мим людям;

якщо злочинці намагають-
ся відчинити двері в квартиру, а 
вони міцні та надійно зачинені, 
спершу потрібно подзвонити у 
відділення міліції або дати знати 
про це сусідам. Якщо ж є сумніви, 
що захист надійний, то спочатку 
потрібно закріпити двері будь-
яким важким предметом;

якщо двері до помешкання 
відчинені, коли ви прийшли, то 
в квартиру заходити не можна. 
Треба звернутися до сусідів, ви-
кликати міліцію і спостерігати 
за квартирою до їх приїзду. Якщо 
в квартирі хтось є, потрібно за-
чинити двері на ключ і залиши-
ти його в замку. Якщо в обкраде-
ній квартирі нікого немає, все за-
лишити на місцях, не рухаючи, 
до прибуття міліції;

залишайте ключі від кварти-
ри в надійному місці, не тримай-
те їх у кишенях верхнього одягу. 
Якщо ключі загубились – негай-
но поміняйте замок.

На Монастирищині двоє мешканців Івано-
Франківщини грабували крамниці. 

За півтори години умільці поцупили з трьох 
магазинів одяг та інструменти. 

Виїхавши на місце події, міліціонери опитали 
потерпілих та з’ясували, що в усіх випадках схема 
крадіжок однакова і прикмети підозрюваних схо-
жі.

Злодіїв спіймали по  «гарячих слідах». Ними 
виявилися двоє жителів Івано-Франківської об-
ласті. Чоловіки віком 41 та 42 роки уже не раз 
мали проблеми із законом – були судимі за май-
нові та наркозлочини. Правоохоронці вилучили у 
зловмисників крадені з магазинів речі.

 За словами підозрюваних, вони їхали до Тер-
нополя у гості до товариша. Дорогою вирішили 
вийти у Монастириську. Зловмисники крали все, 
що вдавалося. Діяли за схемою: один відволікав 
увагу продавця, інший непомітно тягнув товар. З 
магазину одягу поцупили джинси. З будівельної 
крамниці винесли інструменти загальною вартіс-
тю майже 300 гривень. Ще з одного торгового за-
кладу вкрали товару на 200 гривень.

 За фактами крадіжок відкриті кримінальні 
провадження. Підозрюваним інкримінують час-
тину 2 статті 185 ККУ (крадіжка). Триває досудо-
ве розслідування.

 

Надзвичайні новини

А хабарі беруть Правоохоронці викрили 
злочинний дует

На клієнтів – з ножем
Розібратися за допомогою 

ножа із невдоволеними клієнта-
ми вирішила працівниця однієї з 
приватних компаній у Тернополі. 
У результаті – двоє поранених.

Як повідомили у прес-службі об-
ласної міліції, на лінію 102  19 люто-
го зателефонувала жінка. Вона роз-
повіла, що в приміщенні кадрової 
фірми їй погрожують працівники 
компанії.

На місце події виїхала гру-
па швидкого реагування Терно-
пільського міського відділу міліції. 
З’ясувалося, що троє людей – двоє 
чоловіків та жінка, прийшли на фір-
му, аби забрати свої гроші. За сло-
вами відвідувачів, агенція обіцяла 
їх працевлаштувати. В іншому ви-
падку вони повинні були повернути 
гроші впродовж 3-10 днів. Проте, ні 
роботи, ні коштів замовники послуг 
не отримали.

Люди вирішили зайти в офіс і за-
брати те, що їм належить. Діалог пе-
реріс у конфлікт. За словами потер-
пілих, один із чоловіків хотів віді-
брати ніж від розлюченої працівни-
ці фірми. У результаті – в одного клі-
єнта неглибокий поріз, а у менедже-
ра – поранена рука.

23-річна працівниця фірми 
стверджує, що ніж витягнула лише 
заради самозахисту.

Подію слідчі міського відділу мі-
ліції внесли в єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань. 

Цигани пограбували бабусю
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Піст здавна встановлено у 
християнській Церкві, і мета 
його полягає в тому, щоб спри-
яти вірним у перемозі духовно-
моральних  прагнень над чут-
тєвими. Піст – дар древній, він 
– дорогоцінність отців, сучасний 
людству. Піст узаконено в раю. 
Таку першу заповідь прийняв 
Адам: «З дерева пізнання добра 
і зла не їж» (Бут.2,7). Оце «не їж» 
- є узаконення посту і стриман-
ня», - говорить св. Василій Вели-
кий. Преподобний Симеон заува-
жує: «Піст є початком і основою 
всякого духовного діяння. Які б 
чесноти не чинив ти на основі 
посту, всі вони будуть непохитні й непорушні, бо збудовані на 
твердому камені».

Проте сам піст ще не може дати спасіння, коли не буде узго-
джений з тією метою заради якої вдаються до нього, коли від-
сутні плоди посту. Він – тільки засіб боротьби з гріхом. Тож не 
піст сам по собі виправдовує людину перед Богом, а та зміна, що 
відбуваеться в ній під час посту. 

Є піст тілесний, а є піст і душевний, - говорить св. Тихон За-
донський. Тілесний піст – коли утроба постить від їжі й пиття; 
душевний піст – коли душа стримується від лихих помислів, діл 
і слів. Ти постиш? Не бери чужого, стримуй язик від неправди 
і уста – від лестощів, прости образу ближньому, щоб і самому 
одержати відпущення гріхів. Той, хто постить, святкує перемогу 
духу над плоттю. На час посту Церква накладає певні обмежен-
ня в їжі, які полягають в тому, що люди свідомо приймають її не 
для насолоди, а тільки задовольняючи потребу тіла. Однак це 
стримування має бути «по силі своїй», тобто не повинно знеси-
лювати тіло. Не слід накладати на себе такого посту, який пере-
вищує сили. Полегшення його для немічних дозволяється і цер-
ковними правилами.

Ніколи не можна досягти духовної чистоти самим тільки 
стримуванням від їжі, тобто постом тілесним, не пам’ятаючи 
того, що він неодмінно має поєднуватися з подоланням інших 
пристрастей. Той, хто стримується в їжі, але поводиться недо-
стойно, не перестає грішити. 

Зовсім нерозумно було б утримуватися від дозволеної їжі, а 
очима поїдати те, що заборонено. Ти не їси м’яса? Не вкушай же 
і очима нескромності. Нехай постить і слух, піст якого полягає в 
тому, щоб не слухати лихослов’я і неправди. Нехай і язик постить 
від марнославства і лайки.

Чоловіколюбивий Бог показав багато шляхів, якими ми, 
коли тільки того самі захочемо, можемо досягти великої сміли-
вості перед Ним. Піст і покаяння – дві сходинки морального вдо-
сконалення християнина. Усвідомлюючи свої гріхи, ми повинні 
осуджувати себе за них перед Богом і мати твердий намір поки-
нути їх, принести щиру сповідь Богові перед отцем духовним, 
прагнути всіма силами відкинути гріхи і досягти успіхів у до-
брочесності.

Приступаючи до покаяння, треба найперше уважно приди-
витися до свого внутрішнього стану, звіряючи його з Божим за-
коном. Без такого самовипробування неможливе глибоке усві-
домлення своїх гріхів і щире розкаяння. Кого приваблює біль-
ше поверхове, той, звичайно, не любить заглиблюватися в себе, 
неохоче зважає на свої недоліки, часто намагається приховати 
їх не лише від оточуючих, а й від самого себе. Та, як сказав Гос-
подь, навіть «за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони да-
дуть відповідь в день суду» (Мф.12,36). Як іскра спричиняє по-
жежу, як незначна недуга обертається часто у невиліковну хво-
робу, так і малі, на перший погляд незначні гріхи, можуть згодом 
стати тяжкими. Отже, всякий гріх ламає якусь заповідь закону 
Господа, Який сказав: «Будьте досконалі, як досконалий Отець 
ваш Небесний» (Мф.5,48).

Піст приборкує тіло, душу ж просвітлює, робить легкою і 
злинаючою вгору. Приборкання плоті слід поєднувати із сокру-
шенням духу, - тоді ми принесемо найприємнішу жертву Бого-
ві. Піст – літо духовне. Тож від його початку оброби ниву тво-
єї душі, виполи терня, посій слово благочестя. У піст кожний з 
нас мусить частіше замислюватися над тим, як йому треба віру-
вати в Бога, як любити Його, як молитися Йому і, взагалі, яких 
обов’язків слід дотримуватися щодо Бога, самого себе і ближніх.

Скористаймося ж часом Великого посту, як слід, і кожного 
дня будемо очищати себе від пороків через покаяння і молитви, 
примножуючи в собі скарби чеснот. Перевіряймо власні помис-
ли і вчинки, твердо сподіваючись, що з милості Божої наступно-
го дня будемо вільні від тих гріхів, від яких ще не позбулися сьо-
годні.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної
спілки журналістів України. 

Плоди 
ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Чому саме такою молитвою прагну розпочина-
ти новий день – не знаю. Він встає, народжується, та 
чи завжди ми сьогодні зустрічаємо його радісно, ба-
жано? Ось він день: твій, мій, наш, а що він нам при-
несе? Тривогу, біль, тиху радість, бо все-таки хтось 
народився, хтось одружився, хтось залишився жи-
вим… Та чи всі сьогодні в тривозі? Можливо, і всі. 
Лише хтось за своє чи чиєсь життя, а хтось - за міль-
йони гривень чи доларів - кого не дістане ні війна, ні 
Божа рука. Легко бути патріотом перед телевізором, 
у затишному кабінеті, за океаном. Там не стріляють 
кулі, десь гинуть чужі сини, ридають чиїсь матері. 
Такі юні, такі молоді ідуть на свідому смерть, а тих, 
хто не може, ще звинувачують у боягузстві, непатрі-
отизмі. Тільки чи мають право звинувачувати? Мати 
усе життя леліє дитину, виховує, і її ніхто не питає 
як, а потім усі згадують і забирають без права голо-
су. Ти - раб. Одних стосується, інших – ні. У кого скар-
би – у того сила і влада.

Господи, Ти високо і бачиш далеко. Невже не 
чуєш стогону нашої землі, розпуки  і німого болю 
матерів, що мріяли про захищену старість, а тепер 
хоронять своїх синів? Не бачиш тих переляканих 
оченят осиротілих діточок, безпорадних, так рано  
овдовілих дружин? Україна вкрита передчасними 
могилами. Цвіт, юний цвіт гине. Якби ж то Україну 
захищали всі, без винятку, то по-іншому склалася б 
та проклята війна.

Господи, поглянь, як кривавиться небо, як тьмя-
ніє сонце, як пустіють  села, як тужно плачуть дзво-
ни, як ридають і моляться зранку до вечора матері, 
дружини, кохані, маленькі діти. І мільйонне «дай» 
до тебе щохвилини: дай миру, дай спокою, не заби-
рай наших дітей… Поглянь, скільки болю, страху, 
тривоги в очах тих, хто віддав своїх дітей, і в очах 
тих, хто на війні. Кожен молить, взиває до Тебе. По-
чуй молитву, Господи, споглянь на цю грішну зем-
лю, зм’якши біль, витри сльози. Пресвята Богороди-
це, ти не раз захищала наших синів від ворогів. Ти ж 
Мати всього світу, і сила Твоя і Любов Твоя безмеж-

ні. Захисти наш край, покрий своїм омофором, спи-
ни ненависть, зло, вбивства, жорстокість. Перемі-
ни в любов. Сьогодні вимітають із сіл і міст придат-
них і непридатних, а хто захищатиме їхніх матерів, 
дружин, дітей, коханих? Скільки ще смертей потріб-
но, скільки жертв, скільки юних життів та болю, щоб 
наситити жадобу ворога? Кажуть:  Господь дає жит-
тя і має право взяти його, то чому ми так легко від-
бираємо сьогодні чуже життя , права не питаючи і на 
заповіді уваги не звертаємо. Коли і хто нарешті змо-
же змінити ненависть на любов, мир, злагоду? Якби 
на війну ішли всі без винятку, то вона набрала б ін-
шого змісту. 

Господь дарує нам день… Яким він буде - ніхто не 
знає. Одному  подарує нове життя, іншому збереже 
його, для когось цей день буде  останнім… Господи, 
разом із днем, який посилаєш, подаруй мудрості, ми-
лосердя, прозріння тим, кому потрібна війна, всип 
пригорщу любові в кожне серденько, де залишилася 
ненависть. Господи, Владико днів моїх, Отче небес-
ний, подаруй той день, коли всі скупається в любові,  
в радості, у мирі. Господи, я взиваю до тебе голосом 
всіх матерів, жінок, дітей, батьків, бо всі вони – Укра-
їна і кожна мати – Україна. Боже, стиш і зітри про-
кляття, ненависть, озлобленість. Ти це можеш, Гос-
поди.

Я молю, благаю Тебе: дай солодкої тиші, спокою 
і радості, щоб не гинули наші діти. Засвіти світ соне-
чком миру і любові. Я взиваю до Тебе, Господи, го-
лосом своєї немочі, голосом серця: даруй життя для 
життя, не між можновладцями, а всім, хто під твоїм 
покровом ходить. 

Будь проклята війна! Нема більше слів і сил, 
щось сказати. Прости нас, Господи, прости за гріхи 
наші, бо якщо це кара за них, то які вони мають бути 
страшні. Не розумію цієї, надто великої розплати. І 
взагалі навіщо війна, Боже? 

Врешті, хто я? Жінка, мати, пилинка у цьому жор-
стокому несправедливому світі. А Ти великий, Гос-
поди. Якщо можеш – зупини ненависть і зло…

* * *
Зорі вириваються 
із рук Всесвіту
і летять 
в обійми Землі.
Зітхає 
Галактика-мати:
долю таку обирають 
мої непосиди малі…
- Сину, 
тобі лише трохи 
за двадцять, 
там не стрілялки
в компі…
- Я мушу йти туди, 
тату,
там уже Вітька, Сашко…
Всі, хто там, - 

друзі мої. 
- Синочку,
а як же твоя наречена?
Ви ж збирались іти
до вінця.
- Вона розуміє, мамо:
це - страшна
і священна війна. 
Мене будуть чекати
три жінки:
Україна, ти, мамо, 
і кохана моя. 
Я повернусь, 
обіцяю…  
- Сину…
Заплакала,
перехрестила, 
обійняла…

Світ волає:
- Спини війну,  
всемогутній Боже.
Стікає кров’ю
розтерзана 
ворогами земля.
Молиться мати:
- Віддам, сину, за тебе 
душу. 
Кохана молиться:
- Хай береже тебе лю-
бов моя…
- Свята Маріє, - здіймає 
руки 
до Небес Вкраїна, -     
- убережи
Вітьку, Володю, 
Михаська, Ромчика,

Сашка…
Свята Маріє,
вони всі діти мої,
Без них я буду 
удова й сирота…  
…Галактика зітхнула
космічними громами. 
Скотились сльози
в Ангела добра.
- Я молюся з тобою, 
Україно, -
нечутно мовила 
Свята Марія. -
Я молюся за всіх. 
І за Володю, Вітьку
Михаська, Ромчика 
І за Сашка…

Ольга ЧОРНА. 

Молитва 
болю 

і надії…

  «Господи, Ти судиш зем-
лі, Ти не любиш неправду, по-
чуй молитву мою   недостойну 
і пошли силу Свою і поміч Твою 
там, де зустрінуть мене воро-
ги видимі і невидимі, і щоб ста-
ли стовпи на місці тому, де зу-
стріне їх сила Твоя…»

Р. S. Цей тихий невимовний зойк, надривний крик зболеної материнської душі так і надійшов 
до редакції – без підпису, молитвою серця і душі у білому конверті. Ми не знаємо – хто вона, ав-
торка цього листа, але впевнені, що під цими відверто оголеними словами горя і розпуки підпи-
шеться кожен, з чиїх уст звучить подібна молитва… 
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Радіють тому, що мають 
27-річний тернополянин потрапив в Уганду завдяки 

міжнародній організації AIESEC. Вона пропонує різні про-
грами для молоді. Дмитро жив у столиці країни – Кампалі 
та разом з іншими учасниками організації зі всього світу 
втілював там освітні проекти. 

Жоден екскурсовод, каже хлопець, не розкаже про кра-
їну того, що можна дізнатися від продавчині на ринку чи 
робітника у селі. 

– Людям треба їздити кудись. Не виїжджати назовсім, 
а подорожувати. Це потрібно, щоб мислити глобальніше, 
побачити себе зі сторони. Тоді краще розумієш і людей, і 
себе, – зауважує він.

Уганда сповнена контрастів, як і вся Африка. Ошатні та 
сучасні будівлі у центрі великих міст змінюються нетрями 
на околицях. Проте люди тут, за словами хлопця, радіють 
тому, що мають. 

– Люди можуть жити в нетрях, але вони там посміха-
ються, не плачуть, – каже він. – Так, їм хочеться більшо-
го, але діти у них веселі. Граються, чим мають. Здувся м’яч 
– скрутили з кульок імпровізований і так розважаються. 
Хто хоче – “ганяє” шину з палкою. 
Історії міських нетрів 

Українцям важко зрозуміти, як можна жити у нетрях, 
зауважує Дмитро. Збиті з шиферу й дощок “халабуди” да-
ють прихисток для багатьох сімей. Хтось не має роботи і 
доходів, для інших це – спосіб перечекати кризу й назби-
рати грошей на краще житло.

– Нетрі відрізняються одне від одного, – розповідає 
хлопець. – Це можуть бути тимчасові перегородки, на-
криті шифером. А є будиночки з цегли, хоч і на одну кім-
нату. Їжу готують надворі, на вугіллі. В таких умовах жи-
вуть багато селян. Вони хочуть потрапити в місто, дума-
ють, їм буде краще. Але в країні великий відсоток безро-
біття, часто вони опиняються на вулиці. Живуть у нетрях 
і представники інтелектуальних професій. Я 
був знайомий з одним архітектором, який так 
жив, хоч і працював у хорошій компанії.

З нетрями пов’язаний спогад про Уганду, 
який найбільше вразив Дмитра. Поруч, розпо-
відає, містилася школа, куди ходили діти бід-
няків. Вона була невисокою, збитою з дощок. 
Хоча в тому районі були й інші школи, цегляні.

– О сьомій вечора в Кампалі починає захо-
дити сонце, – згадує тернополянин. – За годи-
ну там уже темно. У цей період я не раз бачив, 
як учні в тій  школі сиділи при одній лампочці 
та вирішували всім класом домашнє завдання. 
Я часто спілкувався з дітьми. Вони завжди ка-
зали, що їм дуже подобається вчитися.
Дороги кращі, ніж в Україні

Уганда – колишня британська колонія, 
офіційна мова там – англійська. Зазвичай біль-
шість людей її знають, інакше порозумітися 
було б непросто. Країна дуже картата, її насе-
ляють різні племена. У кожного – свої тради-
ції та мова. 

Більшість населення – християни. Частина 
мешканців сповідує іслам та інші релігії. Уган-
да пережила громадянські війни, повстання, і 

нині пожинає плоди тих протистоянь. 
– Це знаходить відголос у стані будівель, бідності, – 

розповідає Дмитро. – Якщо порівнювати з Україною, то 
люди живуть бідніше. Більшості людей вистачає на їжу, на 
якісь розваги. Студенти, якщо не можуть дозволити собі 
ноутбук, купують телефони. Хоча я б не сказав, що за рів-
нем зарплат ми далеко “втекли”. А от дороги у них зазви-
чай кращі, ніж у нас. 

Важко добратися іноді до сіл, особливо якщо вони роз-
ташовані у гірській місцевості. Деякі з них нагадали Дми-
тру українські хутори: люди носять воду з джерел, виро-
щують різноманітні сільськогосподарські культури. 

– Села в Уганді дуже схожі, – каже він. – Не у всіх є елек-
трика. Я жив у такому півтора тижні, на Різдво, у родині 
колеги. Ми їздили ближче до траси, де був готель, і там за-
ряджали ноутбуки. В Уганді поширені червоні ґрунти з ви-
соким вмістом глини. Місцеві їх пресують, сушать, а потім 
зводять із цього житло. Є і хати, схожі на традиційні для 
України: коли дуже багато шарів соломи, які не пропуска-
ють дощі. 

Через дощ можна спізнитися на роботу 
Тропічні зливи – чи не єдине, чим дошкуляє угандій-

цям природа. Прохолодно тут буває хіба у період дощів, 
і то температура рідко опускається нижче 16 градусів за 
Цельсієм. Спеки ж тут майже не буває. У найгарячіший 
день – близько 30 градусів тепла.

– На заході Уганди – гори, які розмежовують її з Кон-
го. Там холодніше, – розказує Дмитро. – А загалом клімат 
дуже хороший. Хоч це і Африка, влітку там набагато ком-
фортніше, ніж у нас в Україні. Дощ, до речі, для угандійців 
– це чудове виправдання, аби спізнитися на роботу чи не 
прийти вчасно на заняття. Ллє справді дуже сильно. Хоча 
за годину там вже сухо, ніби зливи й не було. 

Незважаючи на теплий клімат, рідко який місцевий 
чоловік навіть на прогулянку вдягне шорти. Зазвичай за 
цим впізнають туристів. Мешканці міст тут переймають 

стиль одягу із Заходу. Колоритне вбрання можна побачи-
ти на численних  святкуваннях. На весілля жінки прихо-
дять у яскравих сукнях. Цікаве і вбрання молодят. Нарече-
ний, наприклад, одягає щось схоже на білий халат, і вже по 
ньому – піджак. 

– Весілля у них проводять у два етапи, – розповідає 
Дмитро. – Спершу батьки нареченого приносять багато 
дарів майбутній родині – схоже на викуп в українців. За-
звичай це продукти –  крупи, м’ясо. Родичі молодят вино-
сять дарунки на головах, у кошиках. Впродовж усієї цере-
монії гості співають і танцюють. Наприкінці влаштовують 
щедру трапезу. Ходиш з тарілкою вздовж столу – і береш, 
що захочеш. 

Варені банани і солодка картопля 
Взагалі, їжа в Уганді доволі здорова. У місцевій кухні 

багато овочів і фруктів. Угандійці люблять поїсти, тож і та-
рілки, і порції там великі. 

– До їхньої традиційної страви входить несолений рис, 
матоке – сорт бананів, які збирають зеленими. Їх чистять, 
відварюють і потім з цього роблять пюре. Крім рису й ма-
токе, додають кілька картоплин: схожу на нашу й солод-
ку – батат. До цього пропонують різні підливки: з горохом, 
бобами, телятиною, рибою, земляними горіхами чи арахі-
сом. Також дають багато зелені, – розповідає Дмитро.

Обережним слід бути хіба з вуличною їжею, каже він. 
Аби заробити на життя, місцеві продають, хто що може. 
Вздовж доріг торгують наїдками, продають меблі, запчас-
тини, сувеніри. Серед мотлоху трапляються справжні ди-
ковинки – як, наприклад, взуття з відпрацьованих шин, 
схоже на в’єтнамки. Угандійці й самі охоче в такому ходять. 

Вишиванкою в Африці не здивуєш 
Мандрівники зазвичай їдуть в Уганду для активного 

відпочинку. Тут багато мальовничих озер і національних 
парків з дикими тваринами. На місцевих водоймах орга-
нізовують сплави, любителі екстриму можуть влаштува-

ти вилазку в гори й подивитися за життям го-
рил. Коштує таке задоволення, щоправда, не-
дешево – кілька сотень доларів.

У місцевих селах люди зі світлим кольо-
ром шкіри й самі стають предметом спосте-
режень. Дітлахи намагаються їх торкнутися, 
особливо волосся. А вслід радісно гукають: 
“Музунгу! Музунгу!”. “Музунгу” означає “бі-
лий” і для місцевих це теж – справжня екзо-
тика. 

Подорожі, вважає Дмитро, це чудова наго-
да не лише побачити світ, а й порозумітися з 
іншими. 

– Коли спілкуєшся, то усвідомлюєш, що 
загальнолюдські цінності всюди однакові – 
в Африці, Америці, Європі, – каже він. – У по-
дорожах розумієш – ми не настільки різні, 
як нам здається. В Уганді я часто вдягав ви-
шиванку й ніхто на мене не звертав особли-
вої уваги. Думали, купив їхню національну со-
рочку з іншого регіону. Треба їздити кудись, 
щоб мислити глобальніше, подивитися на 
своє життя зі сторони. Тоді краще розумієш і 
людей, і себе. 

Антоніна БРИК.

“У подорожах розумієш – 

ми не настільки різні, 
як нам здається”
Рік в Уганді прожив тернополянин Дмитро Сопрончук. Саме в цій країні біля екватора, розповідають, замешкало вічне літо. Тут є 

все – від засніжених гір до саван, від непрохідних джунглів до пустель, від скаженого шуму міст до тихого і самобутнього життя сіл. 
Культура і менталітет місцевих мешканців інші, ніж будь-де на планеті. Проте загальнолюдські цінності всюди однакові, каже Дмитро.
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Маккейну соромно за Обаму

Американський сенатор-
республіканець Джон Маккейн зая-
вив: йому соромно за те, що США нада-
ють замало допомоги Україні. «Мені со-
ромно за себе, свою країну та президен-
та через те, що ми так мало допомагає-
мо Україні» - сказав Маккейн в інтерв’ю 
телеканалу CBS. Відомий радикальни-
ми поглядами на зовнішню політику, се-
натор давно закликає Обаму дати Украї-
ні зброю, щоб наша країна могла захисти-
ти себе від російської агресії. Президент 
США поки вагається. 

Зарплати світових лідерів
Зарплата українського президента 

Петра Порошенка складає $11640 на 
рік. Це втричі менше, ніж у президента Бі-
лорусі Олександра Лукашенка - $33,6 ти-
сячі, та удесятеро менше від платні пре-
зидента Росії Путіна - $115 тисяч, пише 
видання «Слово і діло». Проте Порошен-
ко, Лукашенко і навіть Путін не увійшли 
до двадцятки лідерів країн, які отриму-
ють найвищі зарплати. Першу сходинку 
посів прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь 
Лун - 2 млн. 183 тис. 516 доларів на рік. 
Другий - голова виконавчої адміністра-
ції Гонконгу Чун-Інг Леунга, який щоро-
ку отримує $530 тисяч. Президент США 
Обама лише третій із зарплатою у $400 
тисяч. Канцлер Німеччини Меркель заро-
бляє щороку $283 тисячі (дев’ята сходин-
ка рейтингу). Президент Франції Олланд 
має $230 тисяч, а прем’єр Великобританії 
Девід Камерон - $215 тисяч.

Взаємна нелюбов
За останній рік негативне відно-

шення американців до Росії різко по-
гіршилось. У цьому плані РФ обігнала 
таких ворогів як КНДР, Китай, Ірак. Такі 
дані наводить інститут Геллапа. Лише 
чверть громадян США добре відносять-
ся до Росії. При цьому, 18 відсотків вважа-
ють РФ головним ворогом. 13 відсотків 
американців відносяться до Путіна пози-
тивно, а 72 відсотки - негативно. Взаєм-
ністю відповідають і росіяни. Політику 
США позитивно оцінюють лише чотири 
відсотки громадян РФ, а 82 - ставляться 
до Штатів негативно.

Лукашенко прозріває
Президент Білорусі Олександр Лу-

кашенко зазначає, що його країна го-
това до конструктивного діалогу з 
НАТО. «Як суверенна держава, ми відкри-
ті, у тому числі, до конструктивного діа-
логу з НАТО. На принципах паритетності 
та прозорості. У нас є багато спільних пи-
тань, спільна праця, яка повністю відпо-
відає інтересам Білорусі», - зазначив Лу-
кашенко. До слова, білоруського прези-
дента можуть запросити на саміт Схід-
ного партнерства у Латвії, незважаю-
чи на заборону в’їзду в країни Євросою-
зу. Про це повідомляє «Reuters», посилаю-
чись на джерела в дипломатичних колах 
ЄС. «З’являється все більше ознак того, 
що Білорусь відкривається Європі. Лука-
шенко виявився дуже корисним під час 
мінських переговорів», - сказало джере-
ло агентства в ЄС, зазначивши, що члени 
Євросоюзу стали обговорювати розморо-
жування відносин з Мінськом.

Російська пропаганда
взялася за поляків 

Російське інформагентство «Спут-
нік» ввело у дію інформаційний пор-
тал польською мовою. Глава МЗС 
Польщі Гжегож Схетина уже назвав це 
«наступом російської пропаганди», пе-
редає «Укрінформ». «Насправді, це - 
нове явище. Це питання наступу інфор-
маційної російської пропаганди, яка 
фінансується з російського бюджету», - 
заявив Схетина. На його думку, необхід-
но уважно дослідити, хто фінансує такі 
проекти, і на кого вони працюватимуть. 
Водночас міністр назвав відкритим пи-
тання, як Європа убезпечить себе у кон-
тексті виходу на місцевий ринок росій-
ськомовного інформаційного телеба-
чення. «Спутнік» наразі передає інфор-
мацію англійською, французькою, серб-
ською, португальською, арабською, гін-
ді, німецькою, іспанською, китайською, 
турецькою, киргизькою та абхазькою 
мовами.

Північнокорейські «раби»  
Десятки тисяч своїх громадян Пів-

нічна Корея посилає за кордон у якос-
ті «рабів», зарплата яких йде на спон-
сорування витрат уряду. Практика, яка 
спостерігається з 1980-х років, посили-
лася останнім часом. Чисельність таких 
державних «рабів» сягнула 100 тисяч, 
пише «The New York Times». За гроші, за-
роблені цими людьми, режим у Пхеньяні 
купує за кордоном для правлячої верхів-
ки продукти, предмети розкоші, фінан-
сує будівельний бум у столиці. Активісти 
стверджують, що Росія - найбільший спо-
живач робочої сили з Північної Кореї. Та-
кож є «раби» на Близькому Сході, в Китаї, 
Африці. Катарі критикують за викорис-
тання рабської праці північнокорейців, 
які працюють на будівництві стадіонів до 
ЧС-2020 з футболу. Вони будують шикар-
ні хмарочоси. «Ми заробляємо тверду ва-
люту для нашої країни», - сказав один із 
таких працівників кореспонденту «The 
Guardian».

НАТО готується до масштабної 
атаки Росії на Європу

Сили Північноатлантичного альян-
су повинні бути готовими до можли-
вої «масштабної і стрімкої атаки Росії» 
на одну із східноєвропейських країн-
членів організації. Про це заявив за-
ступник командувача об’єднаними сила-
ми НАТО в Європі генерал Едріан Бред-
шоу, пише газета «The Guardian». Гене-
рал повідомив, що російське керівни-
цтво може використовувати «регулярні 
війська не лише для залякування і стри-
мування, але й для захоплення території 
НАТО». Бредшоу зазначив, що такі стрім-
кі дії вже були помічені за Росією перед 
захопленням Криму. Він підкреслив, що в 
епоху постійного протистояння з Росією 
НАТО необхідно підтримувати єдину сис-
тему захисту східних кордонів, а також 
адаптуватися до підривних дій та інших 
методів гібридної війни, які РФ застосо-
вує в Україні. 
Данія проситься під захист США

Данія занепокоєна агресією Росії в 
Україні й шукає гарантій у Вашингто-
ні щодо готовності трансатлантичної 
спільноти протистояти цьому викли-
ку безпеки. Про це, як повідомили в Бі-
лому домі, йшлося під час зустрічі глави 
МЗС Данії з радником президента Оба-
ми з питань нацбезпеки Сюзан Райс, ін-
формують іноземні ЗМІ. Тема російської 
агресії залишається для Данії в числі 
найбільш актуальних проблем у плані 
безпеки після теракту 14 лютого у Ко-
пенгагені. На Заході цей інцидент поста-
вили в один ряд із паризьким терактом 
проти журналістів тижневика «Charlie 
Hebdo».

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Зниклими безвісти вважаються 

майже 1500 бійців

Наразі зниклими безвісти вважають-
ся близько 1500 українських військо-
вих. Про це заявив голова центру сприяння 
звільнення полонених і заручників при СБУ 
Юрій Тандіт, передає «Укрінформ». «Дуже 
важливо, щоб близькі родичі, які займають-
ся пошуком, звертались у відповідні струк-
тури. Вони мають набратися терпіння, тому 
що це тяжка праця. Цим займаються люди, 
які мають досвід війни: «афганці», патріо-
ти. Головне, щоб родичі, особливо по жіно-
чій лінії, здавали аналізи на ДНК, це нам до-
помагає. Так знаходяться тіла, фрагменти. 
Головне знайти людину, в якому б вона ста-
ні не була», - сказав Тандіт. І розповів, що 
психологічний стан бійців, яких звільня-
ють з полону, важкий. Серед них є поранені. 
«Наших хлопців, які були на території До-
нецька, тамтешні медики лікували. А ті по-
лонені, яких утримували польові команди-
ри, у важчому стані», - зазначив він. Тандіт 
каже, що обмін полоненими має заверши-
тись 4-5 березня.

Газ подорожчає на 280
 відсотків, тепло - на 66

За кредити МВФ розраховуватиметь-
ся народ. Україна узгодила з Фондом під-
вищення тарифів на газ на 280 відсо-
тків, на тепло - на 66, повідомила глава 
Нацбанку Валерія Гонтарєва. І додала: у 
зв’язку з таким підвищенням тарифів, ін-
фляція до кінця року складе 25-26 відсо-
тків. Отже, якщо зараз природний газ для 
потреб населення коштує за наявності га-
зових лічильників 1,089 грн/м куб, то після 
подорожчання доведеться платити 4,138 
грн. Центральне опалення за тарифом 9,20 
грн/м кв. обходиться у 460 гривень для 
квартири площею 50 квадратних метрів. 
Після підняття тарифів метр квадратний 
буде коштувати приблизно 15,27 грн., а за 
опалення квартири на 50 «квадратів» дове-
деться заплатити більше 760 гривень.

Справа державної ваги?
У час війни, коли не вистачає гро-

шей на найнеобхідніше, поранені солда-
ти змушені просити грошей на лікуван-
ня у благодійників, а біженці навіть не 
сподіваються на допомогу від держави, в 
елітній Кончі-Заспі, де мешкають найба-
гатші люди України, за великі гроші ре-
монтуватимуть дорогу. Згідно з інформаці-
єю «Вісника державних закупівель», служба 
автодоріг у Київській області замовляє ре-
монт траси у селі Козин. Планують витра-
тити 1 млн. 300 тис. гривень з держбюдже-
ту. Козин - не звичайне село, воно належить 
до легендарної Конча-Заспи. Тут живе і пре-
зидент Порошенко. До Козина веде Староо-
бухівська траса. Її капітально відремонтува-
ли п’ять років тому. Тоді казали: старають-
ся для Миколи Азарова. Тепер ремонтувати-
муть дорогу, що веде до будинку Порошенка. 
Проводитиме роботи «Київшляхбуд». Фірма 
зареєстрована на віргінський офшор.  

Окупований Донбас 
заборгував 11 мільярдів 

Борг не контрольованих українською 
владою територій Донбасу за газ складає 
близько 7,5 млрд. гривень, за електрое-
нергію - 3,5 млрд. Про це повідомив глава 
Міненерговугілля Володимир Демчишин 
в інтерв’ю журналу «Фокус». «Крим розра-
ховується вчасно, у Донбасу величезний 
борг», - сказав міністр. І зазначив: щоміся-

ця сума боргу за електроенергію зростає на 
700-800 мільйонів гривень. У зв’язку з цим 
було ухвалено обмежити виплати генера-
ції в зоні АТО, яку не контролюють органи 
державної влади. Однак днями ДП «Енерго-
ринок», на підставі рішень адмінсудів, від-
правило 170 млн. гривень «Донбасенерго» і 
330 млн. гривень іншим станціям. Але ці ко-
шти заморожені органами фінмоніторингу, 
а на рішення судів подано апеляцію. 

Із березня зросте вартість 
світла для населення 

Домовленості з МВФ передбачають 
зростання тарифів на електроенергію 
для населення на 40 відсотків із березня, 
повідомив міністр енергетики і вугіль-
ної промисловості Володимир Демчи-
шин. «Люди отримають платіжки, оцінять 
нові тарифи і влітку утеплять стіни, помі-
няють котли, щоб підготуватися до майбут-
ньої зими. З квітня також введемо систему 
субсидій», - сказав міністр. 

Миротворча місія ООН: 
бути чи не бути?

Як мінімум шість місяців потрібно, 
аби розгорнути миротворчу місію ООН 
на Донбасі. За цей час Радбез ООН має пого-
дити всю документацію, фінансування мі-
сії, підписати контракти з країнами, які бра-
тимуть участь у примиренні сторін і ще ба-
гато інших аспектів. Про це розповів пред-
ставник України в Раді ООН із прав людини 
Володимир Василенко, передає телеканал 
новин «24». За словами Василенка, півро-
ку - це навіть швидко, оскільки на кожному 
з етапів Росія може блокувати будь-яке рі-
шення й процес розгортання може затягну-
тися, або ж узагалі зайти в глухий кут. «Не-
обхідно забезпечити фінансування цієї мі-
сії. Питання про фінансування вирішується 
у п’ятому комітеті Генасамблеї ООН. М’яко 
кажучи, склад п’ятого комітету такий, що 
дає можливість Росії впливати на багатьох 
його представників», - сказав дипломат. 
Візи стали ще менш доступними

Через курс валют українцям стало 
складніше отримати «шенген», повідо-
мляє видання «Вісті. Бізнес». Вся справа 
у негласному правилі посольств ЄС: віза ви-
дається при доході 300-400 євро на місяць у 
перерахунку на гривні. Але якщо раніше ця 
сума складала 3000-4000 гривень, то за но-
вим курсом - 9500-12500. Як розповіла пред-
ставник одного з туроператорів, наразі по-
сольствам достатньо показати зарплату у 
3500-4000 гривень. Але з собою турист по-
винен мати 40-45 євро (Польща, Угорщина, 
Прибалтика) і 60-65 євро (Німеччина, Фран-
ція, Італія). А це від 1200 до 2000 гривень на 
день. Такі суми не кожному по кишені. 

Виграють монополісти
Проблема зростання тарифів на газ 

і тепло полягає в існуванні монополіс-
та «НАК Нафтогаз», повідомив прези-
дент Українського аналітичного центру 
Олександр Охріменко. Він пригадав заяву 
прем’єра Яценюка, який влітку 2014 року 
розповідав, яким чином буде реформова-
ний «Нафтогаз». Реформування планува-
лося розпочати 1 вересня. «У нас «НАК На-
фтогаз» - монополіст, комунальні підпри-
ємства - монополісти, й цього ніхто зміню-
вати не хоче. Владу змінювати можна скіль-
ки завгодно, але поки є монополісти, нічого 
не зміниться», - переконаний експерт. І за-
значив: у Європі постачання електроенер-
гії та газу для населення обчислюються за 
розумними мірками приватними компані-
ями. І якщо компанії поставляють спожи-
вачу неякісні послуги, він можете їх зміни-
ти. «Замість того, щоб підвищувати тари-
фи, треба реформувати систему й ліквіду-
вати монополію. У меморандумі з МВФ те ж 
саме написано. Але саме цього ніхто не ро-
бить», - сказав Охріменко. Крім того, запев-
няє він, дотацію «Нафтогазу» ніхто не буде 
скасовувати, можливо, навіть, вона зросте. 
А восени можна очікувати чергового підви-
щення тарифів. 

Україна Світ



Про вірне  подружжя ка-
жуть: «…і померли в один 
день». У них, Валентини й Пе-
тра, вийшло майже за народ-
ним передбаченням: вона по-
мерла того самого дня, коли 
його ховали. Не можна було 
осягти оком людей, які про-
воджали їх  в останню путь, 
особливо її, Валентину Сергі-
ївну. Здається ж, не місцева. 
Приїхала до своїх далеких ро-
дичів аж з сибірських нетрів. 
Українська мова давалася їй 
нелегко. Однак, на диво, ово-
лоділа нею швидко й бездо-
ганно. Мріяла стати педаго-
гом - вступила в педучилище.

Нова людина в селищі 
його жителям кидається у 
вічі одразу. А вона була кра-
сунею: висока, струнка, русо-
коса. Ті коси важкувато спа-
дали на плечі, адже на голо-
ві їх довго не втримаєш. А очі 
- глибокі, густо карі, вираз-
ні. Їхній погляд то заворожу-
вав, то заставляв підтягува-
тися, навіть якось сам по собі 
дисциплінував. Особливо це 
відчували її учні. Ні галасу, ні 
крику в класі, де вела у широ-
кий життєвий світ своїх пер-
шокласників юна Валенти-
на Сергіївна. Вабив і її голос: 
чистий, дзвінкий, соковитий. 
Недаремно за її випускника-
ми - четвертокласниками не-
забаром утворилася черга 
вчителів - мовників, які хоті-
ли «взяти» саме її клас. А при-
хід Валентини Сергіївни на 
вечори зустрічі з випускника-
ми завжди  ознаменовувався 
аплодисментами. Стільки те-
плої ласки залишала вона в 
серцях дітей.

Звичайно, не могли не по-
мітити красуню-незнайомку 
місцеві парубки. Особливо 
вона запала в душу Петрові 
- високому, ставному красе-
ню. Почав топтати стежку до 
квартири, де зупинилися мо-
лоді вчительки, запрошував 
на прогулянки. Їхні зустрічі 
частішали. Про них дійшла 
чутка і до Петрової матері.

«Чужа? О, ні! Хіба мало 
своїх дівчат, які задивляють-
ся на її сина?!» Почалися не-
приємні домашні бесіди, що 
часто переростали в гострі 
сварки. А коли зайшла мова 
про одруження, мати катего-
рично заявила: «Я цієї зайди 
й на поріг не пущу!»

Усе ж таки одружившись, 
молодята довго тулилися у 
невеличкій найманій хатині. 
Петро працював на залізниці 

машиністом. Народилася На-
талочка, маленька щебету-
ха. А красуня! Хіба може бути 
інакшою дитя у таких гар-
них батьків? Справді, коли 
вони йшли поруч, ніхто не 
міг очей відвести.

Минали роки. Матері Пе-
трової не стало. Батько по-
кликав їх в рідну синові хату. 
У подружжя народився  ще 
хлопчик. А роки не минали - 
летіли. Дочка, вже сама мати, 
за кордоном. Син з сім’єю - не-
далеко, в обласному центрі.  

Часто згадували Вален-
тина з Петром минуле.  У зрі-
лі роки найповніші карти-
ни постають із дитинства, 
юності. Валентина пам’ятає 
себе дівчам, якому мама да-
вала загорнуті в коричневий 
твердий папір смажені тер-
тюхи з картоплі, щоб вона, 
нібито граючись у пошуках 
квіток на віночок, клала їх 
біля великого каменя, непо-
далік якого тяжко працюва-
ли люди з кирками в руках.

Їх було багато. За ними на-
глядали військові. Валя зна-
ла, що це небезпечно. Мати 
наказувала їй мерщій повер-
татися, відчуваючи тривогу. 
Дівчина слухала маму, однак 
так кортіло подивитися, як її 
передача попаде в руки голо-
дних людей.

І не раз їй це вдавалося. Та 
якось вона почула грубу лай-
ку. Услід за нею - пронизли-
вий стогін.

Глянула із своєї схован-
ки - то охоронець вибив з 
рук каторжника  її переда-
чу. Почувся постріл. Валя не 
пам’ятає, як домчала додому. 
Мати більше її туди не поси-
лала.

- Так ти ще в дитячі роки 
гартувала характер, - робив 

свої висновки Петро.
- Звичайно, якби було 

інакше, хіба б про мене коле-
ги написали на ювілей такі 
рядки:

Молода, не місцева…
Зате воля крицева,
У життя лиш приносить 

Добро.
Голосна, неспокійна.
Та гнучка і граційна.
І навічно їй доля - Петро.
Бойова, справедлива.
І в родині - дбайлива.
Невсипуща. Щаслива…
- Аж забагато епітетів, со-

ромно, - проказала. Петро за-
перечив.

Його Валю безмежно лю-
блять діти, внуки, колеги. 
Петрова любов вимірів не-
має.

… І він також інколи вда-
вався в спогади.

- До того, як ти приїхала в 
селище, воно було зовсім не-
завидне.

- Пам’ятаю - у центрі ве-
лика калюжа, біля неї пор-
палися кури. Ні тобі великих 
будинків, ні магазинів. А за-
раз - глянь: будинок культу-
ри, пошта, профтехучили-
ще, універсам, школа, ліцей… 
У центрі - чудовий парк, що 
ріс разом з нами. Жаль, прав-
да, що зруйновано стільки 
всього: маслозавод, асфаль-
товий і комбікормовий заво-
ди, «Сільгосптехніку», «Сіль-
госпхімію»...

- Наші діти, онуки ви-
правлять помилки деяких 
нерозумних можновлад-
ців, - сходилися вони в одно-
му. - Лише б Україну зберег-
ти, її мову, народ, неповтор-
ну природу…

І тінь зажури з’являлася 
на обличчях.

У цю спокійну старість уві-

рвалася жахлива звістка: у Ва-
лентини страшна невиліков-
на хвороба. О, тепер не було 
часу на спомини. Вагалася Ва-
лентина: робити цю важку 
операцію чи ж… Та вся родина, 
подруги переконали її:  опера-
ція дає шанс. Важко було вга-
дати, хто більше переживав: 
чоловік чи дружина. Петро, 
діти не залишали Валентину 
саму.

Час ішов. Спочатку все 
ніби налагодилось. Але й вік 
робив своє…

Не можна віднайти слів, 
як Петро переживав за свою 
дружину. Змарнів, висох, осу-
нувся. Ніяк не міг змирити-
ся, що його коханої не буде. 
Здавалося, що і його підто-
чує якась невидима хвороба.

- Як здоров’я твоїх бать-
ків? - спитала мамина коле-
га, коли син сідав у автобус, 
їдучи додому, в місто.

- Мама дуже хвора, батько 
ще нічого, - сумно відповів.

Та, вочевидь, не доїхав 
син додому, як не стало бать-
ка. Тяжка печаль точила його 
серце в останні роки спіль-
ного подружнього життя. Не 
міг осягнути, що не в силі за-
побігти хворобі коханої. Тяж-
ко було йому спостерігати, як 
байдужіє його Валентина до 
навколишнього світу, як зга-
сає її променистий погляд. 
Петро заплющував очі - і по-
ставала в уяві Валя тією не-
забутньою красунею, що ви-
промінювала ласку й тепло. А 
коли розплющував їх - бачив 
її глибокий, самотній смуток.

- Валечко, я навічно з то-
бою,.. - тихо прошелестів по 
кімнаті його голос і затих. 
Також навічно.

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

№8 (89) / 25  лютого-3 березня 2015 р. 11Для всієї10 родини nday.te.ua

Струни серця

Переселенка
Личко блідесеньке. Злякані очі…
- Ось, шоколадку візьми
- Я не хочу…
- Скільки ж років тобі, янголятко? – 
Прошепотіло несміло дівчатко:

- П’ять з половиною. Звати Настуся.
В мене найкраща у світі матуся!
Мати всміхнулася. Втерла сльозину.
Поїзд хитнувся.

- Не бійся дитино.
Тьотя хороша. Знайомиться з нами.
Дівчинка враз пригорнулась до мами.
- Я передумала. Дай шоколадку.

Як у відпустку приїде мій татко, -
Прощебетала, як пташка, Настуся, - 
Я із тобою також поділюся. 
А за вікном миготіли дерева …
- Тепло тут… Курточку зняла рожеву

В сірих очах – крапелинки печалі.
- Знаєш, ми довго жили у підвалі. 
Холодно й темно там. Досі боюся…
Вголос читала молитву бабуся –

Та, що приїхала в гості до Алли. 
Навіть найменшенькі не пустували.
В Бога просили усі порятунку…
Я при свічках малювала малюнки.

Сонце виходило трішки сумненьке.
Спало в кутку кошенятко руденьке.
Вчора його віднесли до сусіда –
Він вже старенький, нікуди не їде.

Може, удвох веселіше їм буде…
Мамо, а звідки взялися ці люди?
- Доню, котрі?
- Ті, що в місті стріляли…
- Настю, а як твого котика звали?

- Мурчиком. Буду за ним сумувати
Мамо, там справді 

не будуть  стріляти?
- Справді. Не бійся.
- Уже не боюся.
Мабуть, я спатоньки буду, матусю…
І прихилила голівку до неньки.
Снилося їй кошенятко руденьке.
Сонце веселе всміхалося з неба…
Скрикнула враз:
- Не стріляйте! Не треба!..

Киця принесе калач
Хлопчик у парку на стежці спіткнувся,
Внука до серця тулила бабуся.
Як лиш могла, утішала дитину,
Щоб не боліло розбите коліно.
«Ти, онученьку, не плач –
Киця принесе калач…»
Слізоньки витер 

маленький хлопчина –
Він же у домі єдиний мужчина!

На килимочку м’якім біля ліжка
Солодко спала улюблена кішка.
… Нині у парку вони не гуляють.
Місто, як привид. 

Щоднини стріляють.

Хліба ні крихточки… Плаче бабуся.
Хлопчик до серденька їй пригорнувся.
«Ти, бабусенько, не плач –
Киця принесе калач…»

Дивиться хлопчик благально на кішку.
- Як не калачик, то хлібчика трішки.
І молочка...Відчиню тобі двері.
Будь обережна. Приходь до вечері…

Ганна НАЗАРКІВ,
с. Вікторівка Козівського району.
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…Її щастя колись перечепи-
лося через чужий поріг. Мико-
лин мотоцикл заглох біля обі-
йстя старої Ярини. Волокти мо-
тоцикла в інший кінець села 
не хотів. Затягнув на Яринине 
подвір’я. 

- Дай Боже, щастя, бабо Яри-
но. Не проженете?

- Постав свою техніку коло 
стодоли. Ближче до собачої буд-
ки. Бровко буде пильнувати. 

Коли Микола видяковувався 
з Яриною, з ганку визирнула не-
знайома дівчина. 

- Йди-но сюди, Соню. Бачиш, 
який слічний хлопець до нас 
зайшов? То, Колю, донька моєї 
далекої родини. Приїжджають 
на став рибу ловити. Але Соня 
тільки ноги в ставу сполоскала і 
повернулася. Чекає батька з бра-
том, аби посмажити те, що зло-
влять. 

Микола стояв, мов укопаний, 
дивився на дівчину і… забув, що 
клявся у вічному коханні Олесі. 
Що наступного місяця мав сва-
тів засилати. Ярина посміхала-
ся запалими очима. «Гарний па-
рубок, - думала. - Такого б Соні, 
а не якогось міського жевжика».  

Увечері Микола повернув-
ся з інструментами. Щось кру-

тив, стукав, але техніка не вида-
ла жодного звуку. 

- Шкода, що мої хлопці пе-
рекусили і знов пішли до ставу. 
Певно, цілу ніч там просидять. 
Допомогли б тобі. Приходь за-
втра перед обідом. А зараз ви-
мий руки і заходь до хати. Соня 
рибки насмажила. 

Микола віднікувався, хоча 
кортіло побачити дівчину.      

До свіжої риби Ярина нали-
ла настоянку з трав, яку, зізна-
лася, робить ще з молодих ро-
ків. Певно, недарма в селі про 
бабу кажуть: трохи відьма. Від 
Ярининої настоянки зашуміло 
в голові. А, може, то Микола за-
хмелів від нового кохання. Про-
сидів з Сонею до перших пів-
нів. Про Олесю й подумки не зга-
дав. Вона цієї ночі залишилася у 
вчорашньому дні. І повернутися 
Микола вже не міг…

Через кілька місяців Микола 
засватав Соню. А Олеся проща-
лася зі своїми другокласниками 
і колегами-вчителями. Збирала-
ся до самітньої двоюрідної мате-
риної сестри, яка мешкала у міс-
ті й не раз кликала до себе пле-
мінницю. Тітка все життя пра-
цювала у школі. Теперішній ди-
ректор - її колишній учень. Обі-
цяв влаштувати Олесю на робо-
ту. 

…Дощ зціловував сльози на 
Олесиному обличчі, коли про-
щалася на сільській автобусній 
зупинці з батьками і втраченим 
коханням. Мати перехрестила 

на добру дорогу і щасливу долю. 
Й шепнула:

- Дощ - на щастя.
Гамірливе місто також зу-

стріло дощем. Тітка Неля повто-
рила материні слова:

- Дощ - на щастя. 
Олеся розповіла тітці про 

свої сердечні справи. Та сумно 
зітхнула:      

- У мене колись закохав-
ся звичайний хлопець. На за-
воді працював. Обіцяв вступи-
ти до інституту, інженером ста-
ти, якщо вийду за нього заміж. 
А я - вчителька. Герої моїх рома-
нів були не з робітничого кла-
су. Відмовила. Все життя шко-
дую. Книжкові герої залишили-
ся молодими й морочать голо-
ви іншим дівчатам. Я ж зістарі-
лася. Добре, що ти погодилася 
приїхати. Відпусти, дитино, ми-
нуле. Будуй на новому місці нове 
життя. 

…У школі було двоє холостя-
ків: фізик - молодший, викладач 
фізкультури - трохи старший. 
На кожного «хлопця» чатували 
незаміжні претендентки, яких 
було значно більше. На Олесю 
з осторогою дивилася матема-
тичка, щоб та не поклала око на 
фізика, або він на неї. Бо ж не-
давно похвалилася перед коле-
гами, що «їхній фізмат майже 
дозрів до серйозних стосунків». 
А тут - новенька.  

…Тарас знову образив дівча-
ток. Найбільше від першого ши-
байголови з третього «Б» діста-

валося тендітній, схожій на по-
рцелянову ляльку, Каті. Матір 
дівчинки просила Олесю Миро-
нівну вплинути на розбишаку-
ватого однокласника. 

- Завтра після уроків чекаю 
твоїх батьків у школі, - сказала 
Тарасові. 

Хлопець щось муркнув у від-
повідь, показав кулака Каті й ви-
летів з класу. 

Наступного дня Тарас нама-
гався бути чемним. А на остан-
ньому уроці час від часу погля-
дав у вікно. Після дзвоника до 
класу увійшов молодий чоловік, 
відрекомендувався Тарасовим 
дядьком. Він намагався бути 
серйозним, проте в очах скакали 
веселі бісики, коли племінник 
пояснював свої грішки й урочис-
то обіцяв не ображати дівчат. 

- Сергію Володимировичу, 
а де Тарасові батьки? Востаннє 
бачила матір торік. А батька… 
взагалі не бачила. 

Як виявилось, батько та-
кож давно не бачив сина - живе 
в іншому місті з іншою жінкою. 
І мати почала активно шукати 
нове кохання. Тижнями не буває 
вдома. За малим дивиться баб-
ця. Інколи підсобляє Сергій. 

- Тарасе, якщо твоя поведін-
ка знову буде незадовільна, я 
більше не приходитиму до тебе. 
Не братиму влітку на риболов-
лю. І ми не поїдемо в гори. 

- Ви ж обіцяли, - шморгнув 
носом малий.

- І ти обіцяв. Бабці, мені. 
Зачекай-но мене за дверима. 

Коли Тарас вийшов з класу, 
Сергій мовив:

- Тарасова мати - моя сестра. 
Від рук відбився, бо не потріб-
ний батькам. Шкода хлопця. Він 
мене більше слухає, ніж бабцю. 
Може, з чоловічої солідарності. 
А, може, тому, що за батька не 
вистачає…  

…Лютий не виправдовував 

своєї грізної назви. Щойно ми-
нуло Стрітення, а вже пахло вес-
ною. На деревах прокинулися 
бруньки. А тітоньки почали про-
давати первоцвіти.  

Вранці тішило світ сонечко. 
А перед обідом задощило. Оле-
ся пожалкувала, що не взяла па-
расолі. Тітка Неля попереджала. 
Прогноз погоди - одна з її улю-
блених новин.    

- Олеся Миронівна? Ви геть 
промокли. Ховайтеся під пара-
солю.

Рятівником від рясного дощу 
був Тарасів дядько. 

- Обіцяв малому піцу купи-
ти. Його мати знову… Ви розу-
мієте. Якщо не поспішаєте, я за-
прошую вас у кафе. Тут готують 
смачні піци. І зігрієтесь. 

- Мені недалеко. І краще б Та-
расові удома щось зготували. 

- Каюсь, не вмію. Ми з Тара-
сом холостяки, - засміявся. - А 
нашої бабці кілька днів немає у 
місті. Забрав малого до себе.    

У піцерії було тепло, грала 
музика і смачно пахло. Сергій за-
мовив піцу «Пепероні». Зайшла 
літня жінка в шелепучому дощо-
вику з букетиками первоцвітів. 

- Купіть, панунцю, для своєї…
- Скільки букетів маєте? 
- Ще п’ять залишилося. 
- Так мало? - пожартував Сер-

гій. - Давайте всі.
Олеся вдихала тонкий аро-

мат холодних квітів. Колись Ми-
кола приносив їй з лісу перво-
цвіти. 

- Олесю Миронівно, Олесю… 
Я радий, що ви тоді викликали 
до школи… Ні-ні, не подумайте, 
що я схвалюю вчинки свого пле-
мінника. Просто, ми б, можливо, 
не зустрілися. І нинішній дощ… 

- Я люблю дощ. 
- Кажуть, дощ - на щастя.
- Кажуть…

Ольга ЧОРНА.

Життєві сюжети

Завжди готові 
людям помогти

Не лише ліками, 
а й добрим, 

щирим словом,
Не знали щоб 

ні горя, ні біди,
Були завжди щасливі 

та здорові…

гніздечко
Сімейне

Дощ -
Сокровенне

 на щастя
Вона любить дощ, 
а дощ любить її. 
Їй подобається, 
коли громовиці 
розмальовують 
світ у фіолетові 
кольори. І коли 
важкі краплини 
вибивають 
розхристані мелодії 
на старій ринві. 
Вона любить 
відкривати вікно і 
ловити дощ… 

…Я навічно

з тобою

Немов струна обірвалось життя,
Ти залишила все і пішла в небуття.
Спорожніла кімната в ошатній оселі,
Стало сиріткою оте обійстя…
Смуток душу усіх полонив,
Ти прости своїх діток,
Може, хтось колись тобі провинив.
Зазнала ти щастя, добра і болю багато
За прожиті свої вісімдесят…

Тепер усе залишилось позаду,
Будеш з Богом тепер спочивать. 
Нехай земля тобі буде пухом
І ворота відчиняться в рай,
Ти сьогодні з самим святим духом,
Спи, рідненька, навік спочивай.

Завжди сумуючі – 
чоловік Володимир, 
діти Мирон та Надія, 
Іванна Ярема, 
уся родина. 

Залишився тільки спомин 18 лютого відійшла у вічність дорога дружина, 
мама, щира і гарна людина

Броніслава Франківна Гулько
(4.11.1928-18.02.2015)

Вечiр на двох
Він був. Тут. Поруч. За кілька хвилин від її засніжено-

го будинку. Кілька хвилин по обледенілому асфальту до 
вікна на другому поверсі, де горить тьмяне світло. Кілька 
хвилин від нісенітниць до гарячого чаю. Від холоду до те-
пла. Чи навпаки?..

Ні, друже, тепло не гріє. Твоє тепло не гріє. Чай гріє. 
Сонце гріє. Вогонь гріє. А твої руки не гріють. 

У твоєму вікні тепло. Я знаю все у твоїй квартирі. Знаю, 
де лежить найпотаємніше у твоїй кімнаті і у твоїй душі. 

Читаю по твоїх очах. Тобі знову не вистачає тепла. Зна-
чить, ти зараз підеш ставити чайник… Я, як завше, проси-
тиму чай з лимоном, якого в тебе не буде. Чай буде гаря-
чим. Надто. Тож ти наллєш мені холодного яблучного ком-
поту.  

Тобі бракує світла. Тобі бракує тепла. А значить прий-
шов час для розмови «на двох». Вона не затягнеться на-
довго. Все зупиниться на тому, що ти хотів мені сказати. 
Хотів. Не скажеш. 

- Між нами прірва. Стіна… 
- Звісно, яка злагода може бути між людиною, яка лю-

бить каву і людиною, яка п’є чай? 
- То…я піду… Вечір «на двох» закінчився… Вечір «те-

пла» закінчився… 
Більше нема чого робити в квартирі, де занадто багато 

сонця. Я люблю темряву і холод. Я звикла. Ти любиш, коли 
лише світло й гарно. Без проблем і негараздів. Мій чай з 
молоком… Молоко ти не любиш.

Ти знову пишеш мені листи, а в моїй поштовій скринь-
ці заховався конверт з іншого меридіану.  

Ми надто добре знаємо один одного. І не знаємо нічо-
го… Бо «знати», то «бути»…  

- Дівчино! Не гарно заглядати в чужі вікна! 
Чужі? А й справді… 
Тобі ще потрібно тепло? А чай з молоком?..

Ніка ДЗВІНКА.

Етюд

 На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: фармацевти Ірина Кіращук, 
Світлана Гудзь, Юлія Нагорна, Наталія Нечай з Лановець.
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Чемпіон 
повертається 

до роботи
 Уже 1 березня Володимир 

Кличко вирушить до трену-
вального табору, де готува-
тиметься до свого наступно-
го поєдинку.

25 квітня відібрати в 
українця колекцію із чоти-
рьох поясів спробує Брайянт 
Дженінгс.

Бездоганний послужний 
список і у Деонтея Вайлде-
ра, власника останнього по-
ясу, якого бракує Кличку для 
звання абсолютного чемпіо-
на світу. Відібрати у амбітного 
американця пояс WBC украї-
нець спробує вже цього року.

«Шахтар» - «Баварія» - 0:0
На заповненій майже 35-ма тисячами вболівальників «Аре-

ні Львів» був справжній футбол гідних суперників. І це незважаю-
чи на впевнене лідерство «Баварії» у Німеччині, де змагання у роз-
палі, і на те, що «Шахтар»  тільки-но офіційно відкрив  футболь-
ний 2015 рік. Господарі рівномірно розподілили власні сили, а та-
кож не відійшли від добре розробленого плану на гру. Це дозволи-
ло контролювати події на своїй половині поля та рішуче перехо-
дити у контрнаступ. Швидкі випади призводили до численних по-
рушень правил німцями і, як наслідок, кілька попереджень і вилу-
чення, що вплинуло на останню третину зустрічі. Тепер вже обидві 
команди мали розважливо будувати наступальні дії, а шанси обох 
команд на потенційний гол стали практично рівними.

Відсутність взяття воріт виглядає цілком логічно, адже за весь 
матч супротивники спільними зусиллями лише тричі потурбу-
вали голкіперів суперника. Можливість забити за «Шахтар» піс-
ля штрафного удару мав Ярослав Ракіцький. Найактивніший у 
«помаранчево-чорних» Тайсон був постійно у центрі уваги, про-
те ніяк не міг вчасно та влучно віддати м’яч партнерам. Коли у се-
редині другого тайму Хабі Алонсо вдруге за матч зірвав прорив до-
неччан, українці стали частіше гостювати на половині мюнхенців, 
втім, до завершальної фази комбінації не доходили. «Баварія» вде-
сятьох не залишила намірів забити у Львові, проте аж до фінально-
го свистка це їй не вдалося.

Нульова нічия вдома підвищує шанси чемпіона України на за-
гальний успіх перед матчем-відповіддю у Мюнхені, який відбу-
деться 11 березня.

Пе р ш а 
д и с -
ц и п л і -

на — і відразу 
ж золото для 
України. Сім-
надцятирічна 
Анна Криво-
нос стала чем-
піонкою сві-
ту серед юніо-
рів, вигравши 
індивідуаль-
ну гонку в бі-
лоруських Ра-
убичах.

На другій 
стрільбі представниця Сумщи-
ни не закрила однієї мішені, що 
дозволило двом росіянкам тим-
часово випередити Кривонос. 
Однак українка швидко втерла 
носа суперницям. На третьому 
та четвертому вогневих рубе-
жах Анна стріляла бездоганно.

Згодом росіянок відтіснила 
ще й норвежка Тандреволд, яка 
завоювала срібло. Щодо інших 
наших юніорок, то до топ-20 по-
трапила Сніжана Тисеєва — 18-
та сходинка. 35-ту підсумкову 
позицію можна вважати успіхом 
для п’ятнадцятирічної Хрис-
тини Дмитренко, якій довело-
ся змагатися з суперницями на 
два, а то й три роки старшими.

Юлія Журавок здобула 
чергову медаль чемпі-
онату світу з біатлону, 

не в останню чергу завдяки без-
доганній роботі на вогневих ру-
бежах.

Як і в індивідуальній гон-
ці юніорок, де завоювала зо-
лоту медаль, Журавок закри-
ла усі двадцять мішеней і у пе-
реслідуванні. В компанії німке-
ні Хайнріх представницю Ка-
захстану Вишневської українка 
в одні ноги покинула останній 
рубіж, утім на дистанції супер-
ницям конкуренції не склала. У 
неї - бронза. 

Юнацька збірна України 
здобула “срібло” в еста-
феті чемпіонату світу.

Наші хлопці провели чудо-
ву гонку, не тільки нав’язуючи 
серйозну боротьбу сильним су-
перникам, а й навіть лідируючи 
протягом половини дистанції. 

Це третя медаль нашої юнаць-
кої естафети за час виступів на 
чемпіонатах світу - двічі бронзо-
вий успіх наші естафетні трійки 
святкували в 2003 і 2005 року.

Це срібло стало четвертою 
нагородою нашої команди в Ра-
убічах, причому дві з них - золо-
ті. В неофіційному медальному 
заліку Україна ділить третє міс-
це зі збірною Франції.

У перших матчах 1/16 фіналу 
Ліги Європи УЄФА українські 
представники здобули 

протилежні результати.

«Дніпро» – «Олімпіакос»  – 2:0

Домашні зустрічі єврокубків дніпропетровці 
змушені грати у столиці на НСК «Олімпійський». 
Нулі ж після 45-ти хвилин були справедливими, 
адже гра була рівною, а суперники майже не за-
вершували комбінації ударами.

На початку другого тайму цей недолік вирі-
шили виправили опорні півзахисники дніпропе-
тровців. Їхні дальні спроби приносили неприєм-
ності «Олімпіакосу», причому голи влітали у сітку 
після рикошетів від власних захисників. Різниця 
між двома взяттями воріт у тому, що Джаба Кан-
кава це зробив з гри, а Руслан Ротань – зі штраф-
ного. Надалі господарі вміло контролювали пере-
біг подій на полі, але все ж у компенсований час 
грекам вдалось відправити м’яч у сітку воріт гос-
подарів. Втім, за мить до цього суддя зафіксував 
порушення правил з боку атакуючого футболіс-

та. Перевага у два «сухих» м’ячі залишає «Дніпру» 
відмінні шанси на прохід у наступний раунд зма-
гань.

«Генгам» Франція – «Динамо» – 2:1
На те, що кияни зіграли два абсолютно різні 

тайми, є вагомі причини. Гості, у складі яких ліво-
руч у захисті гідно дебютував Антунеш, розпоча-
ли з вичікувальної тактики. І цілком швидко зна-
йшли слабке місце у захисті «Генгама». Швидку 
триходівку за участю Сергія Сидорчука та Артема 
Кравця блискуче завершив вчасним підключен-
ням Мігєль Вєлозо. Згодом гості могли подвоюва-
ти рахунок, але Андрієві Ярмоленку трохи не по-
щастило. З іншого боку, і Олександр Шовковський 
кілька разів зіграв грамотно. Але втрати для ди-
намівців ще до перерви були надто відчутними. 
Через травми поле залишили Джермейн Ленс та 
Сидорчук, а внаслідок рядових порушень пра-
вил прямі червоні картки побачили Ярмоленко та 
Юнес Беланда, який щойно з’явився на заміну.

Зрозумілим був плин другого тайму, коли 
удев’ятьох «Динамо» змушене було захищатись. 
Французи спочатку використовували фланги, 
згодом взялись до штурму воріт центральною 
зоною, проте кожен з гравців київської команди 
грав на межі можливостей та поза ними. І все ж 
лише 25 хвилин українці стійко стримували су-
противника, а потім два навіси з різних флангів 
перетворилися у голи. Мінімальна поразка – не 
привід для задоволення, але вона зберігає вагомі 
шанси на реванш у Києві, тим більше, що у цьому 
може допомогти гол, забитий у гостях.

Матчі-відповіді для обох українських пред-
ставників у Лізі Європи відбудуться наступно-
го четверга, 26 лютого.

Представник України, ви-
передивши у груповому турні-
рі Юнацької Ліги УЄФА «Пор-
ту», «Атлетік», «БАТЕ», заслу-
жив право приймати наступно-
го суперника у себе вдома, адже 
усі стадії плей-офф складають-
ся з однієї зустрічі. «Олімпіакос» 
хоча і поступився у своєму квар-
теті «Атлетіко», однак зумів при 
цьому виграти усі три поєдинки 
у гостях. Зустріч пройшла у Киє-
ві на НТК імені Баннікова. Пер-
ші її  хвилини залишились за 
гостями. Не лише за створени-
ми моментами, але й за реалі-
зованими. На щастя «Шахтаря», 
греки зуміли реалізувати лише 
один зі своїх 4-х моментів. Ледь 
не перша відповідь  господарів 

призвела до пенальті у ворота 
гостей за гру захисника рукою 
у власному штрафному майдан-
чику. Бека Вачіберадзе з «позна-
чки» вирівняв становище.

У подальшому вже «Шахтар» 
диктував умови гри, а у друго-
му таймі господарі не реалізува-
ли чотири моменти, близькі до 
стовідсоткових. Голкіпер супер-
ника кожного разу вигравав ду-
елі у молодих гірників. «Олім-
піакос» тепер атакував значно 
рідше і менш гостро. За умова-
ми проведення змагань, у разі 
нічийних 90 хвилин, одразу 
пробивається серія 11-метро-
вих ударів. У ній голкіпер «Шах-
таря» Олег Кудрик двічі париру-
вав спроби суперників, тоді як 

серед господарів лише один гра-
вець спрямував м’яч вище цілі.

Тепер у березні у чвертьфіна-
лі (точна дата визначиться пізні-
ше) донеччани зустрінуться з пе-
реможцем пари «Бенфіка» Пор-
тугалія – «Ліверпуль» Англія.

Ліга Чемпіонів УЄФА

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів 
УЄФА завершився домашньою нічиєю 
для представника України проти одного з 

фаворитів турніру.

Юнацька Ліга УЄФА
Донеччани у серії пенальті зуміли вибороти цю 

путівку в однолітків з «Олімпіакоса».
«Шахтар» (U-19) – «Олімпіакос» Пірей,  

Греція (U-19) – 1:1 (пенальті – 5:4)

Приклад показують молоді

Тріумфатори Цюриха – герої року

Чемпіони Європи Богдан 
Бондаренко (стрибки у 
висоту) та Ольга Саладуха 

(потрійний стрибок) визнані 
атлетами року за підсумками 
опитування, що його проводила 
Федерація легкої атлетики 
України.

Голосування проводили серед трьох 
категорій – фахівців самої федерації, жур-
налістів та вболівальників. 

Цікаво, що Бондаренка та Саладуху 
найкращими назвала кожна з категорій. 
Богдан, окрім тріумфу на Євро, минулоріч 
повторив рекорд Європи – 2,42, а також 
виграв Кубок Європи. Саладуха, окрім зо-
лота континентальної першості, виграла 
також срібну медаль чемпіонату світу в 
приміщеннях. 

Ліга Європи УЄФА
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Підготовка картоплі до садіння підвищує її 
життєздатність та енергію проростання. Про-
рощування прискорює появу сходів на 10—15 
днів. Врожай дозріває також раніше. 

За 30—35 днів до садіння картоплю вийма-
ємо зі сховища і перебираємо, відкидаючи по-
шкоджені бульби, а тоді розкладаємо в ящики 
у два шари. 

Завдяки рівномірному освітленню, на кож-
ній бульбі будуть з’являтися відростки товсті і 
сильні, рівної довжини і темного кольору. Саме 
вони і стануть гарантом добрих сходів і майбут-
нього врожаю. Варто періодично перевертати 
картоплини. Слід бути уважними до вентиляції 
в приміщенні, куди  завжди повинне надходити 
свіже повітря. Також відкладати в сторону пло-
ди з тонкими відростками, адже їх висаджува-
ти  не варто.

Оптимальний термін пророщування карто-
плі – 30 днів при температурі 12-15 градусів.

Перш ніж пересадити бульби в землю, варто 
обробити їх розведеним 1:10 настоєм курячого 
посліду з попелом. Для загартування: коли сон-
це починає пригрівати, винесіть ящики на ву-
лицю. На ніч укривайте їх плівкою і старою ков-
дрою.

До слова, науковці радять використовува-
ти для насіння бульби приблизно однакові за 

розміром і масою — 30—80-грамові. Висаджу-
вати їх краще цілими, бо розрізані швидше вра-
жають хвороби. Оскільки на практиці господарі 
використовують переполовинені картоплини, 
то слід брати ті, які важать не менше 25 грамів. 
Розрізати їх слід за чотири-шість днів до садін-
ня, щоб на місцях розрізу утворилася шкіроч-
ка. Обробити можна деревним попелом. У ньо-
му містяться мікроелементи і дезінфікуючі ре-
човини, які сприяють заживленню. 
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Дорогі читачі, пропонуємо вашій увазі детальний календар для висівання помідорів та догляду за ними. 
До слова, жирним шрифтом виділено дні, особливо  сприятливі для висівання та висадки культур.

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР Потрібну кількість 
насіння легко 
підрахувати, 

використовуючи 
загальноприйняті норми 
висіву різних культур.
На 10 квадратних метрів 
грядки потрібно:
Бобів – 100-150 г
Гороху – 120-200 г
Кабачків, гарбусів, патисо-
нів – 4-8 г
Цибуля для висіву на перо – 
17-18 г
Цибуля-саджанка – 700-1000 
г (діаметром 1 см) і 1500-2000 
г (діаметром 1,5-2 см)
Насіння моркви, петрушки, 
пастернаку – 5-6 г
Огірків – 6-8 г
Редиски – 20-25 г
Редьки зимової, дайкону – 
5-6 г
Редьки літньої – 2,5-3 г
Салату листового – 4 г
Кропу на зелень – 25 г
Коли купуєте насіння, корис-
но знати, скільки насінин 
міститься в одному грамі:
Капусти, помідорів, бакла-
жанів, цибулі, фізалісу – 250-
300 шт
Перцю – 150-250 шт
Огірків – 30-40 шт
Кукурудзи цукрової – 3-10 
шт
Селери – 2000 шт
Моркви – 800 шт
Петрушки – 900 шт
Пастернаку – 500 шт
Редьки – 150 шт

Підготував 
 тернопільський госпо-

дар Євген СОЛОВЕЙ

Народна 
мудрість

Коли мороз у лютому го-

стро тримає, тоді вже недо-

вга зима буває.
Лютий багатий снігом – 

квітень буде щедрий на воду.

Лютий без снігу – літо без 

хліба.
Початок лютого погідли-

вий - весну чекай ранню, ясну, 

погожу.
Бурульки довгі в кінці лю-

того – до довгої весни.
В лютому багато інею – 

влітку буде багато роси й 

меду.
Лютий сильний і холодний 

– серпень спекотний.
Лютий теплий обмане і 

принесе холодну весну з при-

морозками.
Чим холодніша остання 

неділя лютого, тим теплі-

ший березень.

Картоплю варто пророщувати

Початок пророщування картоплі
Березень: 22 (після 12:41), 23, 27, 28
Квітень: 1,2 (до12:02), 19, 23, 24, 28, 29, 30 
Запланована дата висаджування 
Квітень: 8, 9, 10 (після 15:48), 11, 12, 17
Травень: 5 (після 14:14), 6, 7, 8,9, 14, 15,16 ,17

Насіннєва 
арифметика
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Картопляний суп

Потрібно: картопля - 1 кг, морква - 2 
шт., цибуля - 2 шт., часник (зубці) - 5 шт., 
олія, лист лавровий - 1 шт., перець чорний 
горошком - 4 шт., перець духмяний горо-
шком - 2 шт., сіль, перець чорний мелений. 

Приготування: для початку, мож-
на приготувати овочевий бульйон (вода, 
морква, цибуля, лавровий лист, перці горо-
шком, сіль). У залежності від об’єму кастру-
лі, потрібно начистити картоплі практич-
но повний баняк.

Варити в бульйоні до готовності, коли 
картопля почне розварюватись, взяти тов-
качик і добре її  розім’яти. Зробити засмаж-
ку, 1 цибулину, порізану кубиком, посма-
жити на олії, додати в суп. Додати перець 
мелений і подушений часник. Через хви-
лину дві суп готовий. Подавати з зеленню.

Мамин борщик
Потрібно: 3-4 л води, 5-6 картоплин, 2 

бурячки, капуста, жменя квасолі, цибули-
на, морквина, корінь петрушки, 3-4 зубчи-
ки часнику, спеції, зелень, томатний соус, 
рафінована олія, лавровий лист.

Приготування: у киплячу воду поклас-
ти спеції, посолити, поперчити до смаку. 
Бурячок можна почистити й одразу цілим 
покласти варитися у борщик – тоді наша 
страва збагатиться поживними речови-
нами. Слід додати столову ложку оцту або 
дрібку лимонної кислоти – тоді бурячок 
збереже колір. Покласти цибулину, дода-
ти порізану моркву, лавровий лист, корінь 
петрушки (гарний смак дає гілочка-дві су-
шеної петрушки). Нехай покипить на ма-
ленькому вогні хвилин 40. Потім дода-
ти порізану кубиками картоплю, посіче-
ну капусту – на «око». Тим часом гарнень-
ко розім’яти  зварену заздалегідь квасолю, 
можна у блендері. Додати її до спасерова-
ної на олії цибульки та підсмаженої морк-
ви. Добре протушкувати на невеликому 
вогні. Додати томатний соус (можна до-
машній), грибочки (відварені, заморожені, 
шампіньйони) – що є. Грибочки можна пе-
ремолоти на м’ясорубці – ще смачніше. Ви-
йняти зварений з борщику столовий буря-
чок, порізати, теж можна протушити ра-
зом з квасолькою. Усю цю смакоту вилити 
у борщик, дати прокипіти. При подачі на 
стіл у страву можна додати ложку пісного 
майонезу, посипати зеленню. Завдяки ме-
леній квасолі борщик виходить дуже смач-
ним і наваристим.       

Пиріжки “Лапті” 
з часниковим соусом

Потрібно: для тіста – 0,5 л води, 20 г 
свіжих дріжджів, 1 ст. л. олії, 1 ст. л. цукру, 
1 ч. л. солі, борошно. Начинка - пюре карто-
пляне - 500 г. Соус – 100 г сметани (можна 

замінити олією або пісним майонезом), зу-
бець часнику, кріп або інша зелень. 

Приготування: лапті - це тонкі смаже-
ні на олії пиріжки з солоною начинкою. 

Начинки, до речі, можуть бути різно-
манітні: картопляне пюре, яйце і зелень, 
пюре і сир… Отож, у теплій воді розвести 
дріжджі, олію, цукор, сіль, 1-2 скл. борош-
на. Тісто має вийти консистенції сметани. 
Залишити його в теплому місці, щоб піді-
йшло. Тоді додати ще борошна (на око), 
аби тісто не липло до рук, але лишалось 
м’яким. Поділити на частини, розкласти 
начинку (холодне пюре). Кожен пиріжок 
розкачати качалкою, щоб вийшов тонкий 
пляцок (приблизно 1 см товщиною). Дати 
20 хв. підійти. Смажити на розпеченій па-
тельні і не шкодувати олії. Тим часом змі-
шати сметану, зубець часнику пропуще-
ний через часникодавку, дрібно посічену 
зелень. Смакують лапті гарячими і холод-
ними.

Пісна піца

Потрібно: для тіста - вода (тепла) - 350 
мл, борошно пшеничне - 500 г, дріжджі сві-
жі - 30 г, олія - 40 мл, сіль - 0,5 ч. л. Начинка: 
помідори консервовані - 1 л, цибуля - 1 шт., 
часник (зубці) - 3 шт., базилік сушений, пе-
рець чорний мелений, олія.

Приготування: у воді розчинити дріж-
джі, додати сіль, борошно, олію. Дати тіс-
ту підійти. Приготувати начинку: нарізати 
цибулю, спасерувати на олії. Додати очи-
щені від шкірки і розчавлені консервовані 
помідори, сушений базилік і перець. Про-
тушкувати 2-3 хв. Додати роздавлений 
часник. Намазати приготовлені піци соу-
сом. Випікати 15-20 хв. Ще можна додати 
цибулю порей, гриби, крабові палички.

Голубці з картоплею і гречкою
Потрібно: капуста - 1 шт., картопля - 

0,8 кг, крупа гречана - 0,35-0,4 кг, цибуля - 2 
шт., олія, сіль, перець чорний мелений. 

Приготування: відварити капусту на 
листки, очистити їх від прожилок і  грубих 
частин. Зварити картоплю та гречку. Цибу-
лю нарізати кубиком і спасерувати на олії 
до золотистого кольору. Варену картоплю 
добре пом’яти товкачиком і приправити 
засмажкою, поперчити. Додати відварену 
гречку, перемішати. Готові голубці виклас-
ти в баняк, дно якого викласти залишками 
та обрізками листків. Можна додати лав-
ровий лист, сушену петрушку.  Голубці по-
лити соняшниковою олією так, щоб вона 
потрапила на кожний голубець (але голуб-
ці не повинні в ній плавати). Можна пода-
вати з пісним майонезом. Випікати в духо-
вці до готовності.
 Грибні котлети з пластівцями

Потрібно: гриби лісові - 300 г, пластів-

ці (суміш 4 злаків) - 1 скл., крохмаль карто-
пляний - 1 ст. л., сухарі панірувальні - 4 ст. 
л., цибуля - 1 шт., олія - 4 ст. л., приправа для 
плову - 1 ч. л., сіль, перець чорний мелений, 
часник (зубці) - 2 шт., кріп, петрушка. 

Приготування: суміш пластівців зали-
ти склянкою води і повністю розварити. 

Цибулю порізати кубиком і підсмажи-
ти на олії до півготовності. Додати відва-
рені та перемелені гриби (можна і печери-
ці). Сполучити підготовлені пластівці, гри-
би, крохмаль, розчавлений часник, зелень. 
Додати сухарі і приправу. Формувати лож-
кою котлети, обвалювати у сухарях і сма-
жити на олії до золотистого кольору.

Хліб пісний
Потрібно: 100 г дріжджів, 750 г води 

теплої, 1,5 ст. л цукру, 1,5 ст. л солі, 1,5 ст. л 
оцту, 1,5 ст. л олії, борошно та олія для зма-
щування.

Приготування: розім’яти дріжджі з цу-
кром до рідкого стану, додати всі інші ком-
поненти, поступово всипати муку і вимі-
шувати тісто. Місити м’якше як на варени-
ки. Поділити на три рівні частини, виклас-
ти у змащені олією форми-цеглинки. На-
крити зверху рушником та залишити для 
підняття у формі в теплому місці приблиз-
но на півгодини. Має піднятись трошки 
більше як півформи. Змастити верх олією 
та пекти при 180 градусах 50 хв.

Пісні цукерки 
із сухофруктів та горіхів

Потрібно: курага - 100 г,  родзинки - 
100 г, горіхи волоські - 3/4 скл., коньяк - 50 
мл, какао - 5 ст. л., мед рідкий - 2 ст. л., фіні-
ки - 50 г. 

Приготування: курагу залити невели-
кою кількістю кип’ятку і залишити до ви-
стигання. Відцідити воду. Фініки, курагу та 
родзини (промиті і просушені) залити ко-
ньяком і залишити на 1 год. Горіхи підсма-
жити до золотистості та смачного арома-
ту на сковороді (постійно мішати). Здріб-
нити на найдрібнішу крихту за допомогою 
кухонного комбайну. До горіхів додати на-
стояні сухофрукти, мед, 2 ст. л. какао і ще 
раз здрібнити в кухонному комбайні го-
стрим ножем. З маси формувати невелич-
кі кульки і обкачувати у какао. Неймовір-
но смачно і корисно, адже ви отримали су-
міш вітамінів.
Пісний кавово-шоколадний кекс

Потрібно: какао - 4 ст. л., борошно пше-
ничне - 1,5 скл., кава - 1 скл., олія - 6 ст. л., 
цукор - 170 г, розпушувач тіста - 1,5 ст. л., 
шоколад чорний - 100 г, сіль - 1/2 ч. л.

Приготування: просіяти борошно, ка-
као і розпушувач. Додати цукор, сіль. Вли-
ти каву кімнатної температури та олію і 

усе сполучити до утворення однорідної 
маси. Викласти тісто у невелику форму 
для випічки, простелену кулінарним па-
пером. Випікати приблизно 30 хв. при 1800 
Остудити. Зверху залити розтопленим шо-
коладом.

Пісні пампухи
 на картопляному пюре

Потрібно: вода - 200 мл, пюре карто-
пляне (рідке) - 200 мл, дріжджі свіжі – 35 
г, цукор - 3/4 скл., сіль - 1/2 ч. л., борошно 
пшеничне,  олія - 50 мл, спирт – 1 ст. л.

Приготування: теплу воду сполучи-
ти з розкришеними дріжджами, 2 ст. л. цу-
кру, 2 ст. л. борошна. Залишити в теплому 
місці на 10 хв. Далі додати тепле картопля-
не пюре, вмішати склянку борошна. Зали-
шити в теплому місці на 1 год. Маса сильно 
підросте. Додати олію, сіль, решту цукру, 
спирт. Вмішати стільки борошна, щоб тіс-
то було дуже м’яким, трохи липким. Лиш-
нього борошна не домішуйте, а щоб тіс-
то при замісі не сильно прилипало до рук, 
змащуйте його олією. Поставити тісто на 
30-40 хв. у тепле місце, накривши рушнич-
ком. Далі розкачати тісто товщиною 2-2,5 
см і склянкою вирізати пампухи. Дати пі-
дійти їм у теплому місці 15-20 хв. Готувати 
у фритюрі на вогні нижче середнього. При 
подачі посипати цукровою пудрою.

Медівник пісний

Потрібно: цукру трошки менше 0,5 
скл., олії трошки менше 0,5 скл., 3 ст. л. 
меду, 1 скл. теплої води, 2 ч. л. розпушува-
ча, 2 скл. борошна, 0,5 скл. родзинок, 0,5 
скл. подрібнених горіхів, 1 пакетик ваніль-
ного цукру, щіпка солі.

Приготування: родзинки ошпари-
ти окропом, обсушити, додати горіхи і все 
змішати із щіпкою борошна. Цукор всипа-
ти на сковорідку, смажити на середньому 
вогні, поки не утвориться карамель. По-
тім потихенько влити теплу воду, дати по-
кипіти, поки карамель повністю не роз-
чиниться. Перелити цю воду у посудину і 
дати трошки охолонути. Духовку нагріти 
до 180С. Форму змазати олією, посипати 
борошном або застелити папером. 

У посудині перемішати олію, мед, ва-
нільний цукор і сіль, влити теплу «кара-
мельну» воду, розмішати, додати 1 скл. бо-
рошна і розпушувач, розмішати і підсипати 
ще борошно, тісто має бути як густа смета-
на, додати родзинки і горіхи. Розмішати, пе-
рекласти у форму і випікати 40-45 хв. 

Пісний стіл – для 
здоров’я душі і тіла

Господиньки у піст часто задумуються, що приготувати 
для родини. Насправді, смачних і корисних страв 

є дуже багато. «Наш ДЕНЬ» підготував сьогодні і свої рецепти 
пісних страв. Смакуйте на здоров’я!
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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. 

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. 
Помірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
- Тату, я маю щось тобі сказа-

ти.
- Тільки чітко і лаконічно!
- Дай тисячу гривень.

* * *
Зустрічаються два українці:
- Куме, я позавчора вранці 

прокинувся й бачу: на моєму став-
ку москаль рибу ловить. Я його з 
гвинтівки бабах і вбив. 

- Добре зробили, куме. А я вчо-
ра бачив там уже двох москалів. Я 
їх з автомата бах-бах та й убив. 

- А сьогодні я прокинувся і 
взявся за голову: весь ставок мос-
калі обсіли й мою

рибу ловлять. Ну, я їх усіх із ку-
лемета розстріляв.

- Та ви, куме, обманюєте.
- Обманюю, але як би то гар-

но було.
* * *

Жінки, на відміну від чолові-
ків, у подарунках не вибагливі. Ді-
аманти - то й діаманти. Шуба - то 
й шуба. Машина - то й машина. 
Це чоловікові можна з кольором 
шкарпеток не вгодити.

* * *
- Що це таке - червоне й шкід-

ливе для зубів?
- Цегла.

* * *
Пожежник Іван стояв і нiчого 

не мiг вдiяти: банк горів - кредит 
гасився.

* * *
- Ти про що думаєш?

- От, би мені всі китайці по до-
лару скинулися.

* * *
Міліціонер прийшов до мене 

додому і повідомив, що мій пес 
гнався за кимось на велосипеді. Я 
відповів: 

- Ви мабуть жаратуєте, офіце-
ре, у мого собаки немає велосипе-
да.

* * *
Ніколи не бійся робити те, 

чого не вмієш. Пам’ятай, ков-
чег був збудований любителем. 
Професіонали збудували «Тита-
ніка».

* * *
Заробітна плата в Україні, 

наче китайська дитяча іграшка: 
десять хвилин побавився, злама-

лася і чекаєш наступну. 
* * *

- Я - найщасливіша людина на 
світі.

- Закохалася?
- Виспалася!

* * *
Тільки в Україні гроші, відкла-

дені на «чорний день», витрача-
ють на весілля. 

* * *
Зустрілися двоє кумів:
- Куме, давайте, кинемо пали-

ти.
- А навіщо?
- Гроші будемо економити.
- Ааа... Ну, тоді, давайте, й ки-

немо пити.
- Куме, а навіщо нам стільки 

грошей?

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.

Міністерство юстиції України оголошує 
конкурс на заміщення вакантних керівних по-
сад Головного територіального управління 
юстиції у Тернопільській області:

- першого заступника начальника Головного тери-
торіального управління юстиції у Тернопільській об-
ласті;

- заступника начальника Головного територіаль-
ного управління юстиції у Тернопільській області з пи-
тань державної виконавчої служби – начальника управ-
ління державної виконавчої служби;

- заступника начальника Головного територіаль-
ного управління юстиції у Тернопільській області з пи-
тань державної реєстрації – начальника управління 
державної реєстрації;

До участі в конкурсі запрошуються громадяни Укра-
їни, які вільно володіють українською мовою, мають по-
вну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом 
на державній службі та/або за фахом на керівних поса-
дах в інших сферах не менш як п’ять років.

З повним текстом оголошення можна ознайомитись 
на веб-сайті Головного територіального управління юс-
тиції у Тернопільській області за посиланням  http://
terjust.gov.ua/?page=consult&consultid=6835&sub=

Оголошення розміщене Тернопільським 
міським управлінням юстиції.
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ГОРОСКОП
з 25 лютого 
до 4 березня
Овен

У фінансових справах 
доведеться покладатися 
на власні знання та вміння. 
Не зневірюйтеся, тоді удача 
буде на вашому боці. 
Телець 

Ваша iнтелектуальна 
активнiсть дозволить 
здiйснити давнi плани. А от 
iз грошима будьте обережнi, 
не плануйте дорогих поку-
пок.
Близнюки 

За постiйними клопо-
тами ви вiдiрвалися вiд 
близьких i друзiв. Знайдiть 
час для зустрiчi з ними. У 
вихiднi краще вiдпочити.
Рак 

На цьому тижнi ви отри-
маєте приємну звiстку, 
яка стосуватиметься ва-
шої кар’єри. Можливо, нове 
кохання стане початком 
сiмейного життя.
Лев 

Вас оточують 
доброзичливi, симпатичнi 
люди. Будьте вдячнi тим, 
хто багато для вас зробив. 
У вихідні відпочиньте в гар-
ній компанії.
Діва 

На цьому тижнi дове-
деться вiдмовитися вiд роз-
ваг i зосередитися на робо-
чих моментах. Наприкiнцi 
тижня ви отримаєте грошо-
ву винагороду.
Терези 

Попереду важливi 
зустрiчi та переговори. 
Цими днями вам не ви-
стачатиме пiдтримки 
iнiцiативних i зацiкавлених 
людей.
Скорпіон 

Не соромтеся звертати-
ся до друзiв i родичiв по по-
ради. Ви цiлком можете роз-
раховувати на їх розумiння.
Стрілець 

Смiливо плануйте свої 
справи. Люди, яким ви 
довiряєте, можуть змiцнити 
ваш авторитет i збiльшити 
матерiальнi прибутки.
Козеріг 

Будьте стриманими у 
стосунках iз близькими, 
оскiльки вашi дiї можуть 
глибоко образити їх. Не забу-
вайте про розваги – це відво-
ліче від буденних справ. 
Водолій 

Рiднi можуть засмути-
ти вас своїм нерозумiнням 
i незговiрливiстю. Найкра-
щий вихiд – не з’ясовувати з 
ними стосунки.
Риби 

Ближче до вихiдних 
ви отримаєте важливу 
iнформацiю. Невдовзi у вас 
з’явиться вiльний час для 
розваг i вiдпочинку.

 На виставку- продаж білоруських товарів 
з 5 по 14 березня у ПК “Березіль” потрібні: 

продавці-консультанти, промоутери, вантажники. 
Оплата щоденно. Тел.0958397690,  0687253213.

Вітаємо! 
Дорогу маму, найкращу у світі бабусю, 

дружину і подругу
Лесю Тарасюк 

із с. Кривчики на Збаражчині
з Днем народження!

Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста,
Наперекір всьому - лишайся молодою,
Живи у щасті й радості – до ста!
 Отож, бажаєм затишку й здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб ти була найкращою у світі,
Щоб ти була щасливою завжди!
Небесна ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку
На многії і благії літа!

З повагою і любов’ю – чоловік, 
діти, онук Дмитрик, рідні і друзі. 

25 лютого - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 3-4, вдень 4-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.06, захід - 17.54.

26 лютого - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 2-4, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.04, захід - 17.56.

27 лютого - хмарно, місцями дощ, тем-
пература повітря вночі 1-3, вдень 6-7 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.02, захід - 17.58.

28 лютого - хмарно, в другій полови-
ні дня місцями дощ, температура пові-
тря вночі 2-3, вдень 5-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.00, захід - 17.59.

1 березня - хмар-
но, у першій полови-
ні дня місцями дощ, 
температура повітря 
вночі 0-1, вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.58, захід - 18.01. 

2 березня - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1, вдень 5-6 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.56, захід - 18.03.

3 березня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 3-5, вдень 7-8 
градусів тепла. Схід сонця - 6.54, захід - 
18.04.

Погода в Тернополі й області

Щити й шоломи, прошиті кулями, вогнегасники 
та інші речі – свідки подій на Майдані 
представили у Тернополі. 

Виставку «Світлій пам’яті Небесної сотні» відкрили в обласному 
краєзнавчому музеї. На стендах можна оглянути також багато світ-
лин тернопільських фотографів Миколи Василечка та Івана Пшоня-
ка, які нагадують про трагічні лютневі події минулого року.

Експозицію зібрали самі учасники Революції гідності. Чимало з 
них зараз на Сході, задіяні в АТО, як тернополянин Сергій Кузнєцов.

Чоловік був у столиці від початку активних подій на Майдані. 
Після останньої поїздки до Києва на лікування привіз три мішки ре-
чей з Майдану. Щоб зібрати їх, обійшов чи не всі будинки та вулиці, 
де велися напружені бої.

Предмети та світлини, які несуть у собі пам’ять Майдану, мож-
на побачити у фойє музею. Поряд з речами часів Революції гіднос-
ті розмістили і листи, які діти пишуть нині українським військовим 
у зоні АТО.

Таня НИЧКА.

Раритети 
з Майдану – 
на виставці 

“Коли він співає, за майбутнє України не страшно. Май-
бутнє у нас є”, – так сказала Тіна Кароль про Ромчика Сасан-
чина. Маленький співак із села Садки Заліщицького району 
пройшов у фінал вокального конкурсу “Голос. Діти”.

Загалом серед фіналістів телевізійного шоу шестеро учасни-
ків, і Ромчик – один із них. Діти здобули перемогу у “вокальних 
боях”, після яких тренери обрали кращих. 

Ромчик виступає в команді Тіни Кароль. Коли хлопець вико-
нав “Пісню про рушник” на слова Андрія Малишка, вона не при-
ховувала свого розчулення. Не стримувала сліз і мама юного во-
каліста. Євдокія Сасанчин спостерігала за виступом сина із залу. 
Згодом Ромчик зізнався: коли співав, то уявляв, як багато мама 
робить заради нього.

Попереду фіналістів чекає прямий ефір, під час якого глядачі 
шляхом sms-голосування визначать переможця шоу. Мама Ром-
чика просить підтримати її сина. Проголосувати за нашого та-
лановитого земляка може кожен.

Зараз йому 12 років. Після першого виступу на шоу його жит-
тя дуже змінилося. Хоча тоді жоден з тренерів так і не вибрав 
його, публіка перейнялася долею талановитого хлопчика з не-

великого села. Невдовзі Ром-
чик вступив до Львівської му-
зичної школи-інтернату при 
консерваторії. Як розповіла 
його мама, на цьому наполіг 
особисто міністр культури.

На новому місці Ромчик 
провчився уже рік. Грає на 
фортепіано, акордеоні, бая-
ні, гітарі та гастролює на кон-
цертах. Тепер він знову прий-
шов на проект – показати, що 
мрії обов’язково здійснюють-
ся. Головне – вірити і доклас-
ти для цього зусиль. 

Ромчик 
Сасанчин – 

у  фіналі 
пісенного 

шоу

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів 
можна безпосередньо у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, 
або за телефоном (0352) 40-77-60. 

Ціна привітання - від 50 грн. Оплатити послугу 
можна у редакції, або ж перерахувавши кошти на р/р 
26006010939623 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023, 
код 2265003402.




