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Погода в Тернополі  
й області

27 січня - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 1-2, вдень 3-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.54, захід 
- 17.05. 

28 січня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 2-3, вдень 
3-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.53, 
захід - 17.07.

29 січня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вно-
чі від 1 градуса морозу до 2 градусів 
тепла, вдень від 1 градуса морозу до 
3 градусів тепла. Схід сонця - 7.52, за-
хід - 17.09. 

30 січня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі від 1 градуса 

морозу до 1 градуса тепла, вдень 1-6 
градусів тепла. Схід сонця - 7.50, за-
хід - 17.10.

31 січня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 0-1 градус 
морозу, вдень 1-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.49, захід - 17.12. 

1 лютого - хмарно, можливий 
сніг з дощем, температура повітря 
вночі 0-1 градус морозу, вдень 2-3 
градуси тепла. Схід сонця - 7.48, за-
хід - 17.14.

2 лютого - хмарно з проясненням, 
дощ, температура повітря вночі 4-6, 
вдень 5-9 градусів тепла. Схід сонця 
- 7.46, захід - 17.15.

Життєві історії 
у “Сімейному
гніздечку”

ПОСІВНИЙ
КАЛЕНДАР
НА 2016 РІК 

Єднання

на Збручі8  
стор.

Тернополяни  та хмельничани разом відзначили День Соборності

НЕЛЮБА невістка
Війна війною, 
а канікули – 
за розкладом

Якщо Ви енергійні, відповідальні, комунікабельні, 
креативні, тоді завітайте в редакцію газети «Наш ДЕНЬ». 

Запрошуємо на роботу рекламних агентів.
Резюме надсилайте на скриньку: nday-te@ukr.net

Детальніше за телефоном: (0352) 40-77-60
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- Ігоре Богданови-
чу, у вас за плечима 
чимало реалізова-
них соціальних про-
ектів. Якщо говори-
ти лише про останні 
місяці, то це - і допо-
мога АТО, і будівни-
цтво фортифікацій-
них споруд, і закупів-
ля необхідного доро-
говартісного ендос-
копічного обладнан-
ня для онкодиспансе-
ру, ініціатива щодо 
будівництва крартир для воїнів АТО, за-
купівля ліків для дітей бійців...

- Наші проекти – це не меценацтво чи 
благодійність, ми просто намагаємося тим-
часово за свої кошти і своїми ресурсами ви-
рішити ці вкрай важливі для Тернополя соці-
альні проекти, які держава поки що не може 
профінансувати самостійно, — зазначає 
Ігор Гуда. — Навіть у часи, коли в Україні не 
було державності, саме підприємці за влас-
ний кошт будували школи, церкви та лікар-
ні, спортивні школи, де працювали і служи-
ли українці, де розвивалася українська куль-
тура і духовність, де плекалося здоров’я та 
сила української нації. Так було завжди, так 
має бути й зараз.

- Нещодавно тернопільські волонте-
ри подякували “Креатор-Буду” за закупле-
не харчування для декількох хворих діток 
бійців АТО. Допомогти важкохворим ді-
тям бійців АТО з Тернополя закликали не-
одноразово. Комусь з дітей така допомо-
га потрібна разово, а комусь – постійно. 
Як розповіла волонтер Лілія Мусіхіна од-
ному з тернопільських видань дитина за-
гиблого Ярослава Сташкова має ДЦП. Там 
завжди потрібні памперси, дитина по-
стійно страждає. Є дівчинка з аутизмом 
і фенілкотонурією. Їй потрібні безглюте-
нові і безкозеїнові продукти,  - каже ві-
дома тернопільська волонтерка. Чому 
ваша компанія відгукнулась на прохання 
волонтерів?

- Хворі дітки мають дотримуватися спе-
ціального режиму харчування, який у тепе-

рішніх умовах не здатні забезпечити їм ма-
тері. Тому ці діти стали «підшефними» на-
шої компанії та отримали необхідну допо-
могу на лікування, і їхні батьки на фронті 
можуть не хвилюватися про здоров’я мале-
чі.

- Депутати Тернопільської міської 
ради вирішили надати земельні ділянки 
учасникам АТО у напрямку Підволочисько-
го шосе. Цільове призначення цієї земель-
ної ділянки — будівництво багатоквар-
тирних житлових будинків. Згідно інвес-
тиційних угод на ній планується зведення 
багатоквартирних будинків від будівель-
ної компанії “Креатор-Буд”. Ви будете на-
давати квартири воїнам АТО?

- Сьогодні Закон України гарантує, що ко-
жен учасник АТО має право на земельну ді-
лянку. Однак, більшість з українських бійців, 
особливо з міст, не мають достатньо коштів, 
щоб зводити там приватний будинок або не 
мають можливості займатися на цій ділян-
ці сільським чи дачним господарством. Тому, 
наша компанія вирішила виділити окре-
мі вже готові квартири для учасників АТО з 
Тернополя у будинках, які будуть споруджені 
у напрямку Підволочиського шосе.  Бійці, які 
повертаються з фронту, потребують і психо-
логічної адаптації, і соціальної, часто — фі-
зичної. Найменше, що ми можемо зараз зро-
бити, це допомогти їм швидше повернутись 
до спокійного життя, вирішивши побутові 
проблеми, а питання житла — одне з найпо-
ширеніших. 

Розмову провела 
Ірина ВЕСНИЦЬКА.

Сергій Надал зазначив, що саме 
географічне положення змушує 
українців воювати, хоча україн-
ський народ є мирним і волів би не 
воювати.

“Українці є мирним народом. 
Але нам доводиться постійно во-
ювати за право бути незалежни-
ми, жити у своїй державі згідно 
зі своїми законами і традиціями. 
Тому українці змушені бути добри-
ми воїнами. Вони здатні до самопо-
жертви заради суспільства. Укра-
їнці виявляли приклади відваги 
тоді, коли, здавалося, боротися не 
варто. Це можна сказати про героїв 
Крут, багато з яких  не мали жодно-
го бойового досвіду, проте пішли у 
бій, коли ворог прийшов на нашу 
землю. При цьому добровольці із 
студентів, козаків зуміли зупини-
ти війська більшовиків, які пере-
важали оборонців більше ніж у де-
сять разів. Це була успішна оборон-
на операція. Значення бою під Кру-
тами часто недо-
оцінюють. Вва-
жають цей бій 
лише прикла-
дом самопожерт-
ви. Насправді по-
двиг героїв Крут 
значно більший. 
Більшовиків де-
моралізували і 
зупинили на чо-
тири дні, що 
дало змогу уря-
ду УНР, як легі-
тимній владі, яка 
контролює Київ, 
підписати Брест-
ський договір. Якби не героїзм 
українських добровольців, росій-
ські орди змели б українську дер-
жавність ще на початку 1918 року”, 
- зазначив Сергій Надал.

Очільник Тернополя наголо-
сив, що можна провести багато па-
ралелей між добровольцями мину-
лого і сучасного.

“Навесні 2014 року не було ар-
мії.  Як і у 1918 році, суспільство 
було розчароване нерішучістю по-
літиків. Але були добровольці. 
Були волонтери. Були прості укра-

їнці, які на себе взяли весь удар ро-
сійського агресора. Якщо згадати 
минулий рік, то саме у ці дні роз-
почався масований наступ росій-
ських військ на Дебальцеве. Піс-
ля багатоденної героїчної оборо-
ни українським військовим вдало-
ся прорвати оточення. Під час цієї 
операції загинуло більше двохсот 
українських героїв-патріотів. Але 
доблесть українських воїнів пока-
зала, що російський агресор є на-
справді не настільки сильним. Це 
добровольці змусили світ повіри-
ти в в здатність України самостій-
но оборонятися. Примусили демо-
кратичний світ запровадити санк-
ції проти Росії. Вони допомага-
ють перемагати зараз”, - зауважив 
очільник Тернополя.

Міський голова також закли-
кав тернополян не забувати про 
волонтерів і продовжувати допо-
магати захисникам України.

“Сьогодні для багатьох війна 
відійшла на другий 
план. Зменшила-
ся допомога волон-
терам. Але це - не-
правильно. Укра-
їна ще не перемо-
гла. Нам всім треба 
пам’ятати про само-
пожертву тих лю-
дей, котрі віддава-
ли найцінніше. Тре-
ба продовжити до-
помогу, поки Укра-
їна не переможе 
остаточно”, - сказав 
Сергій Надал.

Нагадаємо, за 
час війни на Сході, Тернопільщина 
втратила 80 чоловік, які народили-
ся, працювали або навчалися у на-
шому краї. Тернопіль бере активну 
участь у допомозі українським вій-
ськовим. За сприяння міського го-
лови Сергія Надала регулярно на-
дається допомога амуніцією, ме-
дикаментами, а нещодавно Терно-
піль став містом, яке виділило най-
більше земельних ділянок учасни-
кам АТО.

Віра СОТНИК.

Приклад успішного соціально-
відповідального бізнесу у Тернополі 

демонструє директор будівельної 

Нині, коли країна опинилась у складних умовах, функції держа-
ви переймають небайдужі — волонтери, громадські активіс-
ти, підприємці. Саме завдяки їм важливі справи зрушуються з 
мертвої точки: бійці отримують допомогу на фронті, а, повернув-
шись, соціальні гарантії, лікарні отримують нове обладнання, у 
школах запроваджують енергоощадні технології. 

компанії “Креатор-Буд” Ігор ГУДА

Будівельна бригада компанії “Креатор-Буд” вирушає в зону АТО. 2015 рік

Волонтер Лілія Мусіхіна та директор будівельної компанії 
«Креатор-Буд» Ігор Гуда (справа) на сесії міської ради

Сергій НАДАЛ: “Пам’ятайте 
про Крути і не забувайте 

про героїв сучасності”

Сергій Надал: Саме 
добровольці ряту-
вали Україну у най-
важчі часи. Так було 
у 1918 і у 2014, коли 
агресор користую-
чись слабкістю дер-
жавної влади про-
бував з наскоку за-
хопити Україну

Наближається 29 січня - день, коли українці 
вшановують подвиг героїв боїв під Крутами, коли 
невеликий загін добровольці зупинив більшовицьку 

навалу і врятував Українську державу. У дні вшанування 
подвигу героїв Крут необхідно згадувати і шанувати також 
героїв сьогодення. Таку думку висловив міський голова 
Тернополя Сергій Надал у коментарі газеті. 

Сергій  Надал  під  час  відвідин  бійців  «Карпатської  Січі»
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- Ваша громадська орга-
нізація знана тернополянам 
своїми цікавими проектами 
і резонансними ідеями та 
кроками. Над чим працюєте 
сьогодні?

– В період виборчої кампа-
нії та формування нової ради 
ми дещо призупинили наші 
ініціативи, щоби зорієнтува-
тися, чи новий склад депу-
татського корпусу буде гото-
вий адекватно їх оцінювати і 
допомагати втілювати. Нара-
зі бачимо, що поміж «старих» 
у сесійну залу увійшли і нові 
політики, які декларують ті ж 
цінності, що і ми. Тому надія 
на розуміння влади і позитив-
ні зміни у місті у нас є. 

У період новорічно-
різдвяних свят займалися 
приємними справами – це до-
помога і подарунки дітям, які 
цього особливо потребують. 
Продовжуємо співпрацю з во-
лонтерами, через яких давно 
допомагаємо нашим бійцям. 
І, звичайно, працюємо над вті-
ленням в життя тих проектів, 
які були нами задекларовані 
торік. На жаль, чимало наших 
ініціатив тоді були заблоко-
вані чиновниками, тож маємо 

надію, що зараз ситуація все ж 
змінилася.

– Чи спротив чиновників 
не спровокував зневіру в ак-
тивістів організації?

– Навпаки, з’явилося по-
тужне бажання переламати 
ситуацію і таки змусити чи-
новників прислухатися до 
нас. Незважаючи на всі пере-
шкоди, ми робили багато за-
ходів, які могли організувати 
самотужки. Як приклад – капі-
тальний ремонт приміщення 
Братства вояків ОУН-УПА, яке 
знаходилося у жахливому ста-
ні. Після нашого звернення до 
обласної ради надійшла вете-
ранам і частка коштів для по-
гашення заборгованості за ко-
мунальні послуги. Також свої-
ми силами і за благословення 
священиків нашої Катедри зу-
міли відремонтувати і відкри-
ти літній табір для дітей у За-
рваниці, куди потім відпра-
вили на відпочинок дітей во-
їнів АТО. Однак багато наших 
задумів були пов’язані з місь-
кою радою, а тому для їх вті-
лення доведеться докласти не 
тільки багато зусиль, а й за-
ручитися максимальною під-
тримкою громади міста.

– Про які саме ініціативи 
йде мова?

– Наприклад, скорочення 
штату працівників міськра-
ди, близько третини яких не-
зрозуміло чим там займають-
ся. Таким чином зекономили 
би пристойну суму бюджет-
них грошей. Ліквідація, як не-
потрібної і затратної, муні-
ципальної поліції, особливо 
коли в місті створено управ-
ління національної поліції 
зі всіма законними повнова-
женнями. Говорили ми і про 
надбудову третіх поверхів до 
дитячих садочків, щоби вирі-
шити питання з переповне-
ною чергою до них. І про зві-
тування перед громадою за 
благодійні внески, які збира-
ють у лікарнях міста; за ви-
трачені кошти на пальне для 
службових авто чиновників, 
незрозумілу соціальну ре-
кламу, квіти і сувеніри... На-
гадую, в сумі це мільйони на-
ших із вами гривень, які мож-
на було б витратити значно 
раціональніше.

– Ваш батько, Михайло 
Цимбалюк, свого часу зумів 
зробити хорошу політичну 
кар’єру, не перебуваючи в 

жодній партії. Як Ви розці-
нюєте те, що зараз він всту-
пив до лав ВО «Батьківщи-
на»?

– Те, що Михайло Михайло-
вич тільки зараз зробив для 
себе цей вибір, свідчить про 
те, що цьому передували три-
валі роздуми і твереза оцінка 
нинішньої діяльності партії ВО 
«Батьківщина» з урахуванням 
власного життєвого досвіду. А 
той факт, що Юлія Тимошен-
ко довірила моєму батькові та-
кий серйозний пост як голова 
Львівського обласного осеред-
ку, свідчить про її глибоку дові-
ру до нього як людини досвід-
ченої і порядної. Це – моя сто-
роння думка, адже батькова ді-
яльність взагалі не пов’язана 
із моєю, і наші з ним світогля-
ди та рішення не завжди збі-
гаються. Якось так давно скла-
лося, що свої життєві плани ми 
можемо обговорювати, ради-
тися, але кінцеве рішення ко-
жен приймає сам. 

– Вас також називають 
більше політиком, аніж гро-
мадським активістом. На-
скільки комфортно Вам за-
раз знаходитися «поза про-
цесом»?

Уже тривалий час громадська організація 
«Тернопіль Європейський» відстоює 
інтереси мешканців міста. Її очільник 
Віталій Цимбалюк впевнений, що робота 
активістів дала багато позитивних 
результатів, а отже свою діяльність будуть 
не тільки продовжувати, а й посилювати.

Віталій Цимбалюк: 
«Поза політикою 

      почуваюся  
      комфортніше» 

 – Напевне, «поза проце-
сом» я більше був у статусі де-
путата міськради, аніж зараз. 
Бо коли ти приходиш до се-
сійної зали, а там уже все до-
мовлено – які проекти йдуть 
«з голосу», що потрібно «за-
рубати» чи «протягнути» – то 
твій єдиний голос (максимум 
з 1-2 однодумцями) абсолют-
но ні на що не впливає. Я маю 
купу депутатських запитів, 
на які досі (!) не отримав від-
повіді. Жодне моє звернення 
з питаннями виборців мого 
округу не було взяте до ува-
ги. Тому практично все, що я 
робив у статусі депутата, було 
виконано власними зусилля-
ми і за власний кошт. Сьогод-
ні ж, перебуваючи поза полі-
тичними «ігрищами», я почу-
ваюся значно вільніше, бо зу-
мів згуртувати навколо себе 
чимало активістів у громад-
ську організацію «Тернопіль 
Європейський». Вважаю, що 
саме такі об’єднання зараз ма-
ють значно більший вплив на 
владу, аніж самотній депутат, 
позиція якого відрізняється 
від партійної більшості чи ко-
аліції. 

– Чи означає це, що Ви 
порвали з політикою?

– У нашій країні в такий 
непростий час важко бути 
активістом і водночас вза-
галі не стикатися з політи-
кою, тому питання моєї учас-
ті в політичному житті міс-
та наразі відкрите. Я не на-
лежу до людей, котрі щороку 
міняють партійний квиток 
на більш популярний, а тому 
досі до жодної партії не всту-
пив і наразі не планую. В той 
же час у мене немає уперед-
жень щодо тієї чи іншої по-
літичної сили. Адже в одній і 
тій же партії можна зустріти 
як порядну людину, так і мер-
зотника. У колі моїх друзів та 
знайомих є люди з різними 
політичними вподобаннями, 
однак це не є визначальним 
у нашому спілкуванні. Тому 
що неважливо, у якій партії 
чи громадській організації 
ти перебуваєш. Важливо, що 
суспільство виграє від твоєї 
діяльності. 

Олег МИКОЛИШИН.

У  Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відкрили 
виставку «Підпільна графіка ОУН-

УПА, повстанські світлини Івана Балана 
у книгах Нестора Мизака «За тебе, свята 
Україно» про визвольну боротьбу за УССД». 

Український історик-дослідник, доктор істо-
ричних наук, професор Чернівецького національ-
ного університету ім. Юрія Федьковича Нестор 
Мизак є вихідцем нашого краю, адже він народив-
ся у Гермаківці на Борщівщині. Свого часу саме тут  
науковець ініціював перепоховання полеглих по-
встанців та встановлення монумента на їх честь.

Окрім того, Нестор Мизак – автор серії ви-
дань про національно-визвольну боротьбу 
ОУН-УПА на теренах Тернопільської та Хмель-
ницької областей, ілюстратором яких став За-

служений художник України Іван Балан. До речі, 
за 18-річну співпрацю з дослідником відомий 
графік оформив 22 його книги.

Відтак у Тернопільському обласному краєз-
навчому музеї представили ексклюзивну екс-
позицію матеріалів. Більше 200 повстанських 
світлин та серія листівок, виконаних  учасни-
ками визвольного руху, розповідають про геро-
їчні і трагічні сторінки історії боротьби народу 
за Українську Самостійну Соборну Державу. Чи-
мало експонатів бережуть пам’ять про наших 
славних земляків-героїв. В експонованих у му-
зеї повстанських листівках чільне місце займа-
ють сатиричні роботи уродженця Іванкова Бор-
щівського району, керівника технічної ланки 
імені С. Петлюри Володимира Гнибіди на псев-
до «Неплюй» та графіка славетного волинсько-
го художника-підпільника Ніла Хасевича.

Сторінки української історії – у світлинах та графіці
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На Тернопільщині визначили 
найбільш проблемні дороги

Служба 
автомобільних доріг 
області спільно з 

облдержадміністрацією 
сформували план 
ремонту автошляхів 
загального користування 
на 2016 рік. До плану 
входять капітальні 
ремонти мостів і 
поточні середні ремонти 
дорожнього покриття.

– Обираючи об’єкти, ми вра-
ховували побажання громад та 
експертну оцінку, яку проводи-
ли наші спеціалісти, – розпові-
дає начальник Служби автомо-
більних доріг області. – Таким 
чином визначали найбільш 
проблемні ділянки.

Пропозиції до плану робіт 
на 2016 рік передали на роз-
гляд та узгодження в Держав-
не агентство автомобільних 
доріг України. Сума, на яку за-
плановані роботи, становить 
787,4 млн. грн.

На карті-схемі – по-
передньо обрані ав-
тошляхи області, які 
потребують ремонту 
першочергово.

У тернопільські садочки навідались 
«ревізори» з міської ради

Представники місцевої влади перевіряли 
харчовий раціон та умови перебування 
дітей у дошкільних закладах міста. Комісія у 

складі секретаря Тернопільської міськради Віктора 
Шумади, начальника управління освіти Ольги 
Похиляк, голови профільної комісії Володимира 
Міська та голови батьківського комітету при 
міському голові Валентини Панасюк відвідала дитячі 
садки № 5, 15 та 31. 

«Під час перевірки осо-
бливо зосереджували увагу 
на харчовому раціоні, зокре-
ма, чи збалансоване меню, чи 
діти споживають м’ясні і риб-
ні страви. В трьох перевіре-
них нами садочках ці вимо-
ги витримано. Однак, ми не 
можемо стверджувати, що 
така ж ситуація у всіх інших 
дошкільних закладах. Тому 

просимо батьків, у котрих є 
зауваження до роботи того 
чи іншого садочка, звертай-
теся», – наголосив депутат 
міськради від Партії «Солі-
дарність» - Блок Петра Поро-
шенка» Володимир Місько.

За словами Віктора Шума-
ди, дошкільні заклади відвіду-
вали на вибір та без поперед-
ження. Батькам найважливі-

ше знати, в яких умовах їхні 
діти коли не перебувають під 
пильним оком близьких. Тому 

ми і надалі плануємо здійсню-
вати подібні перевірки дит-
садків.
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23 січня 2016 року у Києві відбулися Загальні збори 
«Асоціації міст України», де було прийнято рішення кар-
динально реформувати структуру та функцій АМУ. Зо-
крема, було прийнято рішення децентралізувати керів-
ництво. Делегати скасували посаду президента Асоціації 
міст України. Замість президента делегати зборів обрали 
голову Асоціації міст України. На цю посаду делегати ви-
сунули мера Києва Віталія Кличка, міського голову Терно-
поля Сергія Надала та мера Львова Андрія Садового. Біль-
шістю голосів головою був обраний Віталій Кличко, однак 
його функції фактично зведені до ролі модератора. Тобто, 
в теперішній структурі Асоціації не буде «окремого царя», 
як за часів Віктора Януковича, коли президент АМУ був 
наглядачем за рештою мерів.
В асоціації міст тепер всі рівні 
і більше немає “царя”

У той же час, сама АМУ буде розбита на 3 палати: ве-
ликі міста, малі міста, селища та сільські громади, а про-
фільні напрямки роботи «Асоціації міст України» будуть 
виокремлені в  комітети, зокрема, житлово-комунального 
господарства, бюджетний тощо. Їх керівники будуть наді-
лені правом підпису від імені Асоціації, тобто, фактично 
виконуватимуть функції керівників Асоціації по окремих 
напрямках роботи.

Про перебіг, наслідки та власну участь в Загальних збо-
рах АМУ розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. 

За його словами, децентралізація управління та ре-
форма структури Асоціації міст України дає змогу збіль-
шити ефективність роботи організації.

Асоціація міст України, як орган представників місце-
вого самоврядування, стає важливою складовою процесу 
децентралізації, а запроваджені зміни дають змогу біль-
ше впливати на рішення законодавчої та виконавчої гілок 
влади. Після зміни статусу, для того, щоб від імені АМУ за-
пропонувати Верховній Раді зміни, наприклад, до закону 
про бюджет, не потрібно проводити окремі загальні збо-
ри Асоціації. Необхідно лише пропрацювати це питання 
у бюджетному комітеті АМУ та за підписом голови комі-
тету передати це рішення Раді, яка зобов’язана його роз-
глянути. Тепер «Асоціація міст України» перетворюється 
на важливу структуру української владної системи, з якою 
має рахуватися і Верховна Рада, і уряд», - зауважив Сергій 
Надал.
Сергій Надал: «Асоціація міст України 
перетворюється на важливу структуру україн-
ської владної системи, з якою має рахуватися 
і Верховна Рада, і уряд»

Також мер Тернополя розповів про свою роль в Асоці-
ації міст України.

«Найперше хочу зазначити, що мій пріоритет – це 
праця для тернополян і для Тернополя. В Асоціації міст 
України мені пропонують очолити один з комітетів, ке-
рувати одним з напрямків діяльності організації. Для 
мене це дуже важливо, оскільки на цьому рівні я зможу 
зробити для тернополян те, що не можу зробити лише 
як міський голова. Для прикладу - створити законодав-
чу базу для підтримки малого та середнього бізнесу, 

сформувати в державі інвестиційну політику, яка дасть 
можливість створити нові робочі місця і залучати ко-
шти не тільки міжнародних фінансових організацій, а й 
місцевих інвесторів. Більше того, АМУ вже готує пропо-
зиції, щоб бюджетна децентралізація дозволила збіль-
шити місцеві бюджети, щоб виділялися субвенції для 
соціально-економічного розвитку територій», - підкрес-
лив міський голова Тернополя.

Наостанок Сергій Надал прокоментував скандал з ви-
ступом мера Львова Андрія Садового, який назвав загаль-
ні збори АМУ - цирком.
«Сергій Надал: «Політичний цирк має бути 
винесений за межі Асоціації міст України»

«Окремі політики хочуть перетворити Асоціацію міст 
України на ще один майданчик для самореклами, ще одну 
трибуну для політичного піару. Як на мене, це неприпус-
тимо. Асоціація має займатися впровадженням інструмен-
тів децентралізації, а не обслуговувати чиїсь політичні ін-
тереси. Швидше за все, мер Львова просто мав намір ста-
ти «президентом», щоб використати Асоціацію як влас-
ний «політичний трамплін», однак цей план провалився. 
Хочу наголосити, що сьогодні голова Асоціації – це не пре-
зидент, лідер чи «директор», це модератор, рівний серед 
рівних. Всі міські та селищні голови мають права і можли-
вості працювати у структурах Асоціації міст України. Саме 
працювати, а не піаритися. Політичний цирк має бути ви-
несений за межі Асоціації», - підсумував мер Тернополя 
Сергій Надал.

Віра СОТНИК.

Сергій НАДАЛ: «В Асоціації міст України 
робитиму для тернополян те, чого 

не зміг зробити, як міський голова»
«Асоціація міст України» стає провідником процесу децентралізації, 
а міський голова Тернополя Сергій Надал очолить один із напрямків 
її впровадження. Це головні результати Загальних зборів АМУ.Міський  голова  Тернополя 

Сергій  Надал

Держава живе від траншу - до 
траншу. Люди - від зарплати 
- до зарплати, від пенсії - 

до пенсії. Економіка постійно 
отримує фінансові «крапельниці» 
у вигляді позик від міжнародних 
інституцій, зокрема МВФ. 

Ось і цього року Україна розраховує, 
що Міжнародний валютний фонд виді-
лить уряду сім мільярдів доларів. Креди-
ти потрібно віддавати. З великими відсо-
тками. Але жоден уряд цим не переймав-
ся. Не з власних кишень кабмінівці повер-
тають борги. 
За які «успіхи» преміювали 
кабмінівців? 

Через відсутність реформ, скандали, 
суперечливі закони нинішній уряд зазнає 
чимало критики з боку суспільства. Як 
свідчить соцопитування, довіра до Кабмі-
ну катастрофічно низька. Проте, це не за-
вадило урядовцям отримати «тринадця-
ту зарплату» за минулий рік. Затягування 
пасків - для пересічних українців. Чинов-
ників ні економічна криза, ні війна на Схо-
ді не стосуються.                   

Отже, майже всі співробітники Кабміну 
отримали за підсумками 2015 року премію 
«за результатами роботи за рік» у розмірі 
середньомісячної зарплати - у середньому 
15 тисяч гривень. Пенсіонерові, який має 
«мінімалку», потрібно рік, аби отримати 
одноразову винагороду урядовця.  

Фактичну «тринадцяту зарплату», яка 
нараховується за успішні результати робо-

ти (хтось з українців відчув на собі «успі-
хи»?), виплатили «за рахунок економії 
фонду оплати праці». Про це йдеться у від-
повіді секретаріату Кабміну на інформа-
ційний запит «Українських новин».

Щоправда, премію «за результатами 
роботи за рік» не нарахували чотирьом 
співробітникам: прем’єр-міністру Арсенію 
Яценюку, його заступникам Геннадію Зуб-
ку і В’ячеславу Кириленку та міністру Ка-
бінету міністрів Ганні Онищенко. Чим ре-
зультати їхньої діяльності відрізняються 
від результатів роботи інших працівників 
Кабміну - невідомо.

Загалом на зарплату кабмінівцям у 
листопаді минулого року було виділено 9 
мільйонів 170 тисяч гривень. У грудні (без 
урахування премії за підсумками року) - 8 
мільйонів 620 тисяч.

На кінець 2015 року в секретаріаті Каб-
міну налічувалося 583 співробітники.  
Шокуюча платня керівників 
держпідприємства 

Голові правління ПАТ «Укргазвидобу-
вання» Олегові Прохоренку вділили май-
же мільйон гривень зарплати у місяць. 
Про це на погоджувальній раді повідомив 
голова депутатської групи «Воля народу» 
Ярослав Москаленко і оприлюднив відпо-
відні документи. Критикуючи провальну 
політику уряду, парламентарій заявив: 30 
грудня минулого року Прохоренку встано-
вили оклад у розмірі 398 тисяч гривень. 
Крім цього, згідно з колективним догово-
ром, йому нараховується щомісячна пре-

мія - 75 відсотків, надбавка за інтенсив-
ність праці - 50 відсотків, надбавка за ро-
боту з секретними документами - 15 від-
сотків. Разом виходить 955320 гривень на 
місяць. 

Водночас, на підставі галузевої угоди, 
і грунтуючись на розмірі власного окладу, 
Прохоренко вирішив, що директори філій 
«Укргазвидобування» отримуватимуть 65 
відсотків від його нового окладу, поінфор-
мував «Телеканал новин 24». 

Олег Прохоренко, у свою чергу, підтвер-
див інформацію про оклад, але, за його 
словами, надбавок не отримує. «Оклад у 
398 тисяч встановлений рішенням НАК 
«Нафтогаз», згідно з постановою Кабінету 
Міністрів… Зараз обговорюється премія… 
але це питання до кінця не вирішене», - за-
явив він. Прохоренко вважає таку зарпла-
ту нормальною для корпоративного сек-
тора. На його думку, підняття зарплат до 
ринкового рівня - єдиний спосіб подолати 
корупцію. 

Для порівняння: у президента Украї-
ни посадовий оклад у 2016 році складає 
11 тисяч гривень, у прем’єр-міністра - ві-
сім тисяч.
І мільйонери за грішми «на 
хату» шастають у державну 
кишеню

У грудні минулого року 177 народних 
депутатів отримали компенсації за орен-
ду житла або винаймання готельних номе-
рів у Києві. Відповідний список оприлюд-
нений на сайті Верховної Ради.

Деякі «слуги народу», які взяли гроші 
на житло з державної кишені, далеко не 
бідні. Серед депутатів, які отримали ком-
пенсацію, фігурують імена бізнесменів з 
мільйонними доходами. Це, зокрема Олек-
сандр Вілкул, брати Дмитро і Михайло 
Добкіни, закарпатський олігарх Михайло 
Ланьо, бізнес-партнер Бориса Колеснікова 
- Денис Омельянович, син аграрного олі-
гарха Андрій Вадатурський (статки його 
батька оцінюють майже у мільярд дола-
рів), екс-регіонал, член депутатської групи 
«Відродження» Станіслав Берьозкін, який 
посів 38 місце у рейтингу «Forbes» - «100 
найбагатших-2015».

Є у списку віце-спікер Верховної Ради 
Андрій Парубій, глава фракції «Самопо-
міч» Олег Березюк, депутат від Радикаль-
ної партії Олена Кошелєва та інші.

…А тим часом фракція «Блок Петра 
Порошенка» пропонує негайно створи-
ти тимчасову слідчу комісію для розслі-
дування фактів підкупу народних депута-
тів, оприлюднених Генпрокуратурою. Про 
це заявив перший заступник голови фрак-
ції «БПП» Ігор Кононенко. За його слова-
ми, комісія має розслідувати факти полі-
тичної корупції, особливо щодо прийнят-
тя змін до Конституції. Під час розгляду 
змін до Основного Закону виникло багато 
чуток про торги за голоси та про обіцянки 
оплати за голос. Прокуратурі відомі факти 
отримання окремими нардепами коштів 
для вирішення тих, чи інших питань. 

Виборцям також буде цікаво.   
Ольга ЧОРНА. 

Урядовцям - «тринадцяту зарплату», депутатам - компенсацію на житло, 

економіці - «крапельницю» від МВФ 
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Якщо вірити сайту Верхо-
вної Ради, то зимових канікул 
у нардепів цьогоріч узагалі не 
було. Оскільки вони від них… 
відмовилися. Добровільно. Про-
довживши роботу третьої се-
сії до 2 лютого. На той же день 
заплановане і відкриття нової, 
вже четвертої за рахунком, сесії 
Верховної Ради України восьмо-
го скликання.

Що ж тоді робили цілісінький 
місяць, починаючи із 26 грудня 
– тобто після нічного ухвалення 
держбюджету, наші з вами слу-
ги? Офіційна версія: працювали 
у парламентських комітетах, ко-
місіях та фракціях. І – зустрічали-
ся з виборцями. Хоча на вже зга-
дуваному сайті ВР, а також сай-
тах комітетів – жодної згадки 
про хоча б якусь діяльність. І це 
– під час чергового загострення 
ситуації в зоні АТО.

У нас парламентсько-
президентська республіка, 
правда ж? Тоді чому під час  ес-
калації конфлікту на Сході на-
родні депутати відпочивають, 
чимало – за кордоном?  Вони де-
путати якої країни?

Що мені відповісти на боліс-
ні запитання мого сусіда Макси-
ма? Котрий, повернувшись  піз-
ньої осені з Гранітного (там во-
ював цілий рік), знову збираєть-
ся на фронт. Ой…

І як то в мене язик повернув-
ся вимовити – фронт? Нема! Хто 
не вірить – послухайте нардепа 
Сергія Пашинського. До речі, го-
лову парламентського коміте-
ту з питань національної без-
пеки і оборони. Так от, він вва-
жає, що ніякої війни в Украї-
ні нема і бути не може. А ствер-
джувати подібне, єхидно заува-
жив Пашинський, можуть лише 
політикани-непрофесіонали і 
люди зовсім необізнані з вій-
ськовою справою…

Себе ж теперішній «народо-
фронтовець» (із «Батьківщини» 
Сергій Володимирович змився 
разом з Яценюком), без сумніву,  
вважає професіоналом найви-
щого штибу. Хоча носа на фронт 
не показує. Ймовірно, через 
брак часу? Адже, щоб прокручу-
вати багатомільйонні оборудки 
з нафтопродуктами та  ретель-
но стежити за свавіллям рей-
дерів на «Житомирських ласо-

щах», потрібно докласти  дуже 
і дуже багато зусиль. Інакше та-
кого розкішного життя, яке зу-
мів створити для своєї родини 
«фронтовик» Пашинський, не 
облаштуєш…

До слова, прямий стосунок 
до нацбезпеки і оборони Укра-
ни має і  25-річний син нардепа 
Антон Пашинський, котрий уже 
рік працює топ-менеджером у 
другому департаменті «Укробо-
ронпрому».

Іще на хвилинку повернуся 
до оборудок Пашинського з на-
фтопродуктами, точніше – до 
афери Пашинського  з арешто-
ваними нафтопродуктами «мо-
лодого олігарха» Курченка. Так 
от, голова парламентського ко-
мітету Нацоборони прокручу-
вав її, цю аферу, не сам, а на пару 
з секретарем цього комітету, 
себто – своєю «правою рукою» 
Іваном Вінником, депутатом від 
БПП.

Мова тоді йшла про 80 ти-
сяч тонн, а це 1800 цистерн – до-
вжиною 25 кілометрів… Сума – 
250 мільйонів гривень.

Втім, як їх поділили – вели-
ка загадка. Але навіть якби всі 
ці суми, до останньої копійки, 
дісталися «правій руці» Пашин-
ського, то це все одно не дозво-
лило б Віннику повернути бан-
ківський борг. Бо він перевищує 
340 мільйонів гривень.

Правда, повертати його Ві-
нник, який мав це зробити в да-
лекому 2010-му, не збирається. 
Як, власне, і прощатися з роз-
кішним життям – у вигляді двох 
величезних маєтків, двох феше-
небельних яхт і ще двох аж ніяк 
не задрипаних катерів. Котрі 

шукають-шукають і ніяк не мо-
жуть знайти судовиконавці…

Підіб’ємо перший підсумок 
«самовідданої» праці на благо 
України поки що лише двох на-
родних депутатів? Ось як він, 
цей підсумок, на мою думку, ви-
глядає: національна безпека 
і оборона нашої багатостраж-
дальної держави на сьогодні в 
дуже ненадійних руках. Я навіть 
більше скажу: у цілком безвід-
повідальних руках. Принаймні, 
у тій її частині, що стосується 
парламенту.

А я ж розповіла тільки про 
двох його представників, при 
цьому – не найяскравіших, себ-
то – не найодіозніших. На жаль, 
усіх не перерахувати. Адже, за 
оцінками самих нардепів, лише 
50-60 із 450-ти є людьми чес-
ними, працьовитими і патріо-
тично налаштованими. Решта 
ж не проти заробити, підзаро-
бити і просто змахлювати при  
першій-ліпшій нагоді. Аби пе-
реконатися в цьому, іноді виста-
чить просто глянути на сесій-
ну залу – як правило, напівпо-
рожню. З десятками депутатів, 
що вештаються поміж рядами, 
розмовляють між собою або ж із 
своїми телефонами, читають га-
зети або просто сплять, поклав-
ши голови (переобтяжені дум-
ками про Україну?) на руки…

Хтось може собі уявити, аби 
так, як наші нардепи, вели себе 
наші воїни? Тобто,  виходили на 
роботу, коли заманеться або й 
зовсім не йшли? А з’явившись, 
займалися всім на світі – окрім 
самої роботи? І це – у теплій, 
комфортній сесійній залі, а не в 
заболочених, промерзлих, про-

низаних злющими вітрами і ку-
лями, а отже, смертельно небез-
печних бункерах та окопах…

Зрештою, не тільки україн-
ські військові, а й  будівельни-
ки, медики, педагоги, двірники 
й працівники всіх інших сфер не 
можуть собі дозволити «працю-
вати» так, як їхні високопостав-
лені «слуги». Абсолютна біль-
шість із яких  – прогульники або 
й хронічні прогульники.

Тих же, хто не дозволив собі 
жодного прогулу за весь час ро-
боти нинішньої  Верховної Ради, 
лише двоє. Це Віктор Пинзе-
ник і Віктор Розвадовський. На-
томість із 120 пленарних засі-
дань від 86 до 110 дозволили 
собі прогуляти 10 парламента-
рів, від 85 до 50 засідань – про-
гуляли вже аж 120 депутатів. 
Зрештою, напівпорожня се-
сійна зала у вівторок, середу 
та четвер – звична справа, а в 
п’ятницю вона взагалі заповне-
на не більш як на третину.

Як  же тоді бути з результа-
тивним голосуванням? Як, як… 
Або переголосовують  5-10 разів 
один і той же закон, або «кноп-
кодавлять». І з усіх сил від щи-
рого серця – за себе і того (й он 
того, і ще одного, другого, тре-
тього) «хлопця».

Завдяки такому старанню лі-
дерство серед кнопкодавів-2015 
дісталося Ірині Луценко із БПП, 
яка примудрилася одного разу 
натиснути одразу чотири «за». 
Не пропустивши кнопки і свого 
чоловіка Юрія Луценка, котрий 
торік проігнорував рівно поло-
вину пленарних засідань.

Зрештою, найбільше кноп-
кодавів саме в пропрезидент-

ській та прем’єрській фракціях. 
І аж на третьому місці опинили-
ся колишні регіонали, а ниніш-
ні представники «Опозиційно-
го блоку».

Про якість ухвалюваних за-
конів навіть не варто говори-
ти. Вона дуже низька. Яскраво 
засвідчив це Закон по держбю-
джет-2016.  Котрого, як швидко 
з’ясувалося після оприлюднен-
ня горезвісної поправки  про пе-
ренесення електронного декла-
рування коштів і майна, ніхто не 
читав  і, тим паче, не перечиту-
вав ні у парламенті, ні в  Кабміні, 
ні в адміністрації Президента…

Правда й те, що про себе, не-
ймовірно працелюбних, слу-
ги народу не забули. Через те й 
пристали на пропозицію уряду 
збільшити депутатську зарпла-
ту майже удвічі: із 113 мільйонів 
гривень у 2015 році до 218 міль-
йонів – у нинішньому році. А це 
більше 30 тисяч щомісяця кож-
ному депутату.

Для порівняння: широко 
розрекламоване суттєве під-
вищення зарплати військо-
вим дуже й дуже відстає від де-
путатського підвищення, про-
тягнутого, без перебільшення, 
тишком-нишком… Оскільки за-
робіток командира бригади-
полковника у 2016-му складе 
16 тисяч гривень, командира 
батальйону-підполковника – 13 
тисяч…  І так, по спадаючій, до 
стрільця-солдата – 7 тисяч гри-
вень.

То над ким у нас літають 
кулі?

У кого летять гранати?
Хто проливає кров і віддає 

життя за Україну?
Чиї діти стають сиротами, 

дружини – вдовами і затерпають 
від болю материнські серця?

Риторичні запитання.
Втім, Пашинський з Вінни-

ком та іже з ними і тут знайдуть 
що відповісти. Аби виглядати 
білими та пухнастими.

Й, нарешті, останнє. Під час 
недавнього опитування, органі-
зованого соціологічною групою 
«Рейтинг», лише 1 (один!) відсо-
ток респондентів відповіли, що 
повністю схвалюють діяльність 
Верховної Ради. Зате аж 83 від-
сотки – не схвалюють…

Тетяна САВКІВ.

Про це повідомив член фракції Вадим 
Івченко.

Він нагадав, що наприкінці року Верхо-
вна Рада схвалила скасування спеціально-
го режиму оподаткування ПДВ для аграрі-
їв, на якому вони перебували з 1999 року.

«Цей режим дозволяв аграріям зали-
шати у своєму розпорядженні суму ПДВ, 
нараховану на вартість поставлених това-
рів і послуг, а не сплачувати її до бюджету», 
– зазначив депутат.

А згідно з новим Податковим кодексом, 
з 2017 року аграрії будуть повністю пере-
ведені на загальний режим оподаткуван-
ня.

«Розуміючи поспішність, невиваже-
ність, політичну та економічну недале-

коглядність такого рішення, члени фрак-
ції «Батьківщина» вимагають захистити 
аграріїв і пропонують ухвалити зміни до 
податкового законодавства», – заявив Ва-
дим Івченко.

За новим законопроектом, зокрема, 
пропонується:

– відновити спеціальний режим опо-
даткування ПДВ сільгосптоваровиробни-
ків, який був чинним у 2015 році;

– відновити ставки єдиного податку 
для платників четвертої групи (сільгосп-
товаровиробників), які діяли в 2015 році;

– удосконалити положення щодо бю-
джетного відшкодування та електронно-
го адміністрування податку на додану вар-
тість.

«І якщо у рослинництві є можливості 
для швидкої переорієнтації на інші, при-
бутковіші напрямки, то підприємства тва-

ринницької галузі такої можливості не 
мають, оскільки налагодження виробни-
цтва потребує значних капітальних інвес-
тицій та часу на відновлення поголів’я», – 
зазначають депутати від «Батьківщини», 
які є ініціаторами законопроекту, – Олек-
сандра Кужель, Іван Кириленко та Вадим 
Івченко.

Автори документу переконані, що 
ухвалення запропонованих змін до По-
даткового кодексу значно зменшить 
соціально-економічну напругу.  Адже знят-
тя спеціального режиму оподаткування 
спровокує значний спад сільгоспвиробни-
цтва, здорожчання продуктів харчування 
та дасть поштовх до масових звільнень в 
аграрній сфері.

Депутати від «Батьківщини» вимагають поновити 
спецрежим оподаткування для аграріїв

Депутати від «Батьківщини» зареєстрували проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо окремих питань оподаткування діяль-
ності у сфері сільського господарства (№ 3748-1).

ВІЙНА ВІЙНОЮ, а канікули – за розкладом
Маю на увазі
депутатські 
канікули. 
Тривалістю 
аж 32 дні. Так, 
я знаю, що вчора, 
26 січня, вони 
нарешті 
закінчилися. 
Хоча…
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Класичний прийом горе-
забудовника в таких випадках 
– тиск на владу через організа-
цію протестів чи походів під сті-
ни мерії. Аналогічно кілька ро-
ків тому Щепановський так же 
підбурював своїх пайовиків іти 
і, в прямому розумінні, вибива-
ти дозволи на землю та на поча-
ток робіт. Нині аналогічну схе-
му реалізовував «Набережний 
Квартал». Поки компанія нада-
лі активно рекламується в ЗМІ та дурить 
людей, ті, що вже заплатили всі необхід-
ні гроші, не можуть дочекатися жодної це-
глини на місці їхніх квартир.

У міській раді під час зустрічі з ошу-
каними пайовиками «Набережного квар-
талу» вирішили створити робочу групу. 
В неї увійшли представники житлово-
будівельного кооперативу «Файне міс-
то2», управління архітектури, містобуду-
вання та кадастру міськради, відділу зе-
мельних ресурсів, юридичного управлін-
ня, депутатської комісії з питань природо-
користування, приватизації, продажу та 
оренди землі та Тернопільського відділу 
поліції Головного управління Національ-

ної поліції Украї-
ни. Разом будуть 
розплутувати Гор-
діїв вузол горе-
будівельників.

Як з’ясувалося, 
понад чотири де-
сятки пайовиків 

внесли 100 відсотків коштів за обіцяне 
«Набережним Кварталом» житло на вули-
ці Микулинецькій. Нині там забили тіль-
ки палі і жодними будівельними робота-
ми не пахне. Договори, які підписали тер-
нополяни з «Набережними Кварталом», а 
по факту – ЖБК «Файне місто2», містять 
наступний пункт – ТзОВ «Комунсервіс - 
Серет» уклав договір найму земельної ді-
лянки для кооперативу. Насправді цей 
документ не має ніякої юридичної сили. 
Його «склепали» тільки для того, щоб за-
плутати пайовиків, дати їм ілюзію досто-
вірності і насправді підвести під монас-
тир.

Нині пайовики «Набережного Квар-

талу» опинилися в патовій ситуації: гро-
ші віддали забудовнику, квартир немає, 
а довести свою правоту не можуть через 
хитро заплутані юридичні лазівки з до-
говорами. За попередньою інформацією, 
виручка від продажу неіснуючих квартир 
становить майже мільйон доларів.

Незважаючи на відсутність докумен-
тів для початку будівельних робіт, забу-
довник годував обіцянками довірливих 
тернополян. Затягнувши людей у пастку, 
«специ» з «Набережного Кварталу» зму-
сили їх ходити по владних кабінетах і са-
мотужки вибивати дозволи. А коли ситу-
ація не вирішилася, списали все на вла-
ду і почали вороже налаштовувати сво-

їх пайовиків. У той же час, в міській раді 
робили все можливе, аби недопустити по-
вторення сценарію «за Щепановським». 
Адже від початку цієї «набережнокварта-
лівської епопеї» було зрозуміло, що в Тер-
нополі готують «Будівельник-2».

Тривають суди з приводу визнання 
недійсним договору забудови. В той же 
час міська влада звернулася з листами 
до усіх контролюючих органів з вимого-
ю зупинити аферу. Держархбудінспекцію 
в Тернопільській області закликали про-
вести перевірку дотримання будівель-
них норм, стандартів, якості будматеріа-
лів на місці незаконного будівництва. Та-
кож закликали зупинити роботи, оскіль-
ки інспекція видала деякі дозволи, не ма-
ючи на руках дозвільної документації 
міськради. 

Лист направили в Тернопільський від-
діл поліції головного управління Націо-
нальної поліції та прокурору Тернопіль-
ської області. Міська влада просить пра-
воохоронні органи розібратися з закон-
ністю збору коштів «Набережним Кварта-
лом» з пайовиків. Їх, як і у випадку з «Буді-
вельником», заманили низькою, демпін-
говою ціною за квадратні метри, зібра-
ли майже всю суму, а житла не зводять. І 
найгірше – довести ці махінації буде дуже 
важко. Досвід у справі Щепановського це 
підтверджує.

 Катерина М’ЯСНИЦЬКА.

Аферисти з «Набережного Кварталу» 

ошукали пайовиків, 
а замість себе прислали тітушок?

На сесію міської ради прийшли ошукані пайовики, які стали жертвою 
будівельної афери «Набережного кварталу». Вони вимагали притягнути 
аферистів до відповідальності та допомогти вирішити їхню спільну біду, 

в якій вони опинились. Люди, повіривши обіцянкам «Набережного кварталу», 
не можуть усвідомити, як це сталося, що в забудовника відсутні будь-які 
дозвільні документи на роботи. Так нині розгортається друга за розмахом 
будівельна афера після «Будівельника» Щепановського.

P.S. У час, коли в міській раді проходило засідання сесії в Тернопіль на автобусах 
прибули тітушки зі Львова, яких «Набережний Квартал» найняв для дестабілізації 
ситуації в місті. Всі вони були затримані підрозділами тернопільської поліції. У міс-
цевій пресі неодноразово писали про можливі провокації з боку «Набережного Квар-
талу». Розпочато кримінальне провадження. Затримані дають покази. За попере-
дньою інформацією стверджують, нібито їх “найняла” депутат міської ради Ната-
ля Паньків. Вона також дає покази.  

Ошукані  пайовики  «Набарежного  Кварталу» 
під  стінами  міської  ради  вимагають  притягнути 
до  відповідальності  аферистів.

Львівські  «тітушки»,  найняті  «Набережним Кварталом» 

Депутат  міської  ради 
Наталія  Паньків

Україна
Розслідування злочинів проти 

Майдану може зупинитися

Закон про «Держбюро розслідувань» 
слід якнайшвидше змінити, щоб розслі-
дування злочинів проти Майдану не зу-
пинилось. Про це заявив начальник управ-
ління спеціальних розслідувань Генпроку-
ратури Сергій Горбатюк, пише «Українська 
правда». «Може виникнути ситуація з фак-
тичним колапсом розслідування справ ви-
сокопосадовців і Майдану через вступ у дію 
закону про «Державне бюро розслідувань». 
З тими формулюваннями, якими виписа-
ний цей закон, із 1 березня розслідування 
можуть припинитися», - сказав Горбатюк. І 
закликав «негайно вносити правки» до за-
кону, «тому, що буде катастрофа». Раніше, 
через реформу правоохоронної системи, 

слідства щодо справ Майдану були заблоко-
вані на невизначений термін. Законотворці 
припустилися грубої помилки, коли ухва-
лювали антикорупційні закони.

Наші банки - 
найменш надійні у світі

Банки України визнані найгірши-
ми у світі. До такого висновку дійшли на 
Всесвітньому економічному форумі в Да-
восі, повідомляє видання «Фінанси.ua». 
У звіті «Global Competitiveness Report» 
йдеться, що Україна посіла 79 місце із 140 
у «Глобальному рейтингу конкуренто-
спроможності». Надійність банків Украї-
ни оцінили найнижчим показником - 140 
із 140. При підготовці цього документа 
економіку кожної країни оцінюють за до-
помогою дванадцяти груп показників, се-
ред яких - здатність до інновацій, інфра-
структура і сфера охорони здоров’я. Крім 
того, не найкращу оцінку отримала діяль-
ність України у сфері державного сектора 
- 130 зі 140. Податкове навантаження на 
бізнес визначили на рівні 118 із 140.

Смертність почала зростати 
Українці знову почали вимирати. 

Смертність перевищує народжуваність. 
Так, на 1 листопада 2015 року (без ураху-
вання анексованого Криму і зони АТО) в 
Україні проживало 42 мільйони 789 тисяч 

осіб. Про це заявила директор Інституту 
демографії та соціальних досліджень іме-
ні М. Птухи НАНУ Елла Лібанова, інфор-
мує «Главком». «Знову почала зростати 
смертність, скоротилася народжуваність. 
У міграції,  позитивне сальдо змінилося 
на негативне», - сказала експерт.

Сепаратисти Донбасу хочуть 
торгувати людськими органами

У самопроголошеній «ДНР» хочуть 
узаконити трансплантацію людських 
органів для припливу валюти в «респу-
бліку». Цей факт кореспондентові «Укрін-
форму» підтвердили представники одно-
го з медзакладів Донецька. Також про це 
детально повідомив місцевий сайт. Меди-
ки в лікарнях «ДНР» зараз відмовляють-
ся проводити операції з трансплантації 
через відсутність правового врегулюван-
ня. Питання про це має розглядати «пар-
ламент» терористів. За задумом ватажків, 
це залучить у «ДНР» мільярдні інвестиції 
і зробить її «світовим центром трансплан-
тації та клонування органів». «Жодна кра-
їна світу не має простіших правил прове-
дення трансплантації», - упевнені теро-
ристи. Вони пояснюють: одним із джерел 
донорських органів у «ДНР» будуть «орга-
ни ув’язнених, полонених, які мають тяж-
кі ушкодження, не сумісні з життям».

Заробітчанські інвестиції
Щороку українці, які проживають 

і працюють в Польщі, пересилають 
або передають в Україну близько 5 мі-
льярдів євро, заявив під час форуму 
«Європа-Україна» в Лодзі міністр закор-
донних справ Польщі Вітольд Ващи-
ковський. «Мільйон українців офіційно 
висилають в Україну 10 мільярдів злотих, 
а ще 10 мільярдів, згідно з даними Нац-
банку Польщі, привозять самі. Це означає, 
що з Подьщі в Україну передають п’ять мі-
льярдів євро - величезна сума», - сказав 
Ващиковський, якого цитує «Укрінформ». 

Багатьох уже немає: сенсаційні 
дані про українських полонених

За словами представника контак-
тної групи в Мінську від України Леоні-
да Кучми, багато українських бійців, які 
перебували у полоні бойовиків, вже за-
гинули. Про це він сказав у інтерв’ю ви-
данню «Сьогодні». «Ми запитуємо:  ска-
жіть хоча б, у вас ці люди є, чи ні? Вони і 
цього не говорять. Думаю, там багатьох 
людей з нашого боку вже немає», - сказав 
Кучма. За його словами, зараз фігурує циф-
ра про 133 полонених українців. «Для бо-
йовиків затягування цього процесу - як ни-
точка впливу на Україну, яку вони бояться 
втратити», - переконаний екс-президент. 

Новини: Україна
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Символічне свято 
об’єднання Сходу 
та Заходу відбулося 

на межі двох областей. 
Національна символіка, 
патріотичні гасла, щирі 
емоції та спогади. Цей день 
вкотре нагадав усім про 
непросту історію нашої 
країни. Як і століття тому, 
люди взялися за руки, аби 
довести, що Україна – єдина 
і неподільна держава. 

На мості через річку Збруч 
зустрілися мешканці Підволо-
чиська Тернопільської облас-
ті та Волочиська Хмельницької. 
Саме так відзначали це свято і у 
1919 році. Після урочистого єд-
нання учасники акції вирушили 
у центр Підволочиська та на го-
ловному майдані зачитали Акт 
злуки українських земель.

- Після проголошення со-
борності у Києві 24 січня у Під-
волочиську в храмі відбула-
ся спільна Служба Божа жите-
лів з обох берегів Збруча, - роз-
повідає історик Юрій Мокрій. 
-  Тоді бійці війська  Директо-
рії та Галицької армії зустріли-
ся на мості та провели спільний 
парад на центральному майда-
ні у Підволочиську. В цей день 
зібралося багато людей. Селя-
ни приїхали на возах, все було 
прикрашене синьо-жовтими 
стрічками. 

Однак і після цих подій кор-
дон між Заходом і Сходом за-
лишився надовго. Не дожили 
до сьогодні люди, які на власні 
очі бачили день Злуки. Однак 
у пам’яті народу назавжди за-
лишилося те, як по той бік кор-
дону люди пухли від голоду, а 
жорстокі прикордонники не 

Єднанняна Збручі
Тернополяни  та хмельничани  
разом відзначили День Соборності

давали шансів їм допомогти. 
- Люди не могли вільно пере-

тинати кордон, - розповідає жи-
телька Волочиська Ольга Воло-
щук. – Коли у нас був голод, то з 
Підволочиська намагалися пере-
давати їжу, рятували нас, як мо-
гли. Мені мама розповідала, що 
люди між собою завжди жили 
дружно, підтримували одне од-
ного. Тож усі дуже раділи, коли 
відбулося возз`єднання.

Корінний житель Підволо-
чиська 92-річний Зеновій Мель-
ник добре пам’ятає ті часи, коли 
області розділяв кордон. Розпо-
відає, люди могли перейти на 
іншу сторону, але дуже рідко. 
Навіть спеціально переорували 
смуги на полях, щоб позначити 
сліди втікачів. Кордон був про-
кладеий і на воді. 

 - У Підволочиськ приїздило 
чимало купців, адже будувала-
ся залізниця, - пригадує чоловік. 
-  Містечко розвивалося. Росіяни 
привозили до нас багато продук-
ції - тут була спеціальна база для 
відправки у Європу.  

- Сьогодні Збруч залишився 
сиволом пам’яті про ті непрості 

часи, - додає пан Зеновій. - Адже 
зараз усі ми єдині. Це наша істо-
рія. 

Тепер, через 97 років, тут вже 
немає жодних кордонів та пере-
пон. Та інколи вони залишають-
ся у наших головах і не завжди 
дозволяють зрозуміти людей, 
які народилися і живуть за сотні 
кілометрів від нас. Тож такі сим-
волічні акції ніби вкотре пропа-
гують серед українців ідею єд-
ності, взаєморозуміння та під-
тримки одне одного. 

З обох сторін молодь урочис-
то винесла дві частини україн-
ського прапора. Синю з боку Во-
лочиська і жовту – з Підволо-
чиська та символічно об`єднала 
їх на знак неподільності України.

Далі – спільна молитва за мир 
і спокій та вшанування хвилиною 
мовчання тих, хто поліг у бороть-
бі за територіальну цілісність і 
незалежність нашої держави.

- Про це свято я дізнала-
ся на уроках історії, - розпові-
дає мешканка Волочиська Віта-
ліна Мельник, яка несла україн-
ський стяг. – Для мене Збруч по-
єднує не лише дві області, а й 

всю Україну. 
На акції зібралося кілька ти-

сяч людей. Участь у заході взя-
ли голова Тернопільської  ОДА 
Степан Барна та голова обласної 
ради Віктор Овчарук. 

- Жодна країна в світі не за-
знавала таких переділів та аси-
міляційних змін, як наша, - за-
значив у своєму виступі голо-
ва Степан Барна Але ми вистоя-
ли, ми збереглися як нація, має-
мо свій внутрішній ідентифіка-
ційний  стержень – і саме цим 
ми сильні. Для нас возз’єднання 
українських земель – це гостра 
необхідність, це історична по-
треба, зрештою, це відображен-
ня нашої сутності. Сьогодні ми 
тут, щоб вкотре показати – наша 
історія має події, якими ми гор-
димося. Акт Злуки українських 
земель – це символ, який, захи-
щаючи свою територіальну ці-
лісність на Сході, ми знову  почи-
наємо розуміти.

Під час урочистостей нагоро-
дили бійця 128-ї гірсько-піхотної 
бригади Віктора Барняка, який 
захищав нашу країну у зоні АТО. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Допоможіть врятувати життя священика
Допомоги в порятунку отця Ан-

дрія Фешанця просять його рідні. У 
26-річного священика підростають 
двоє дітей. Протягом останніх десяти 
років він служить на Бережанщині, у 
селах Підлісне та Баранівка. 

Хворобу в отця Андрія виявили то-
рік. Під час операції і встановили діа-
гноз – рак висхідного відділу ободової 
кишки. Повністю видалити пухлину 
українські лікарі не взмозі, і пропону-

ють лише підтримуючу хіміотерапію. 
Родичі хворого самостійно почали по-
шуки лікарні за кордоном. В ізраїль-
ській клініці «Хадасса» пацієнту дали 
шанс на одужання. 

Отець Андрій уже в Ізраїлі, прой-
шов повне обстеження. Метастазів не-
має, проте пухлина залишається, про-
довжує кровоточити, що вимагає не-
гайного оперативного втручання. Для 
проведення операції потрібно внести 

на рахунок лікарні 30 тисяч доларів. 
Таких коштів у родичів отця немає. А 
рак є загрозою для життя отця щохви-
линно і операція необхідна терміново.

Родичі просять врятувати життя 
молодому священику, який усе своє 
життя присвятив служінню Богу та 
людям. Усі, хто бажає допомогти, мо-
жуть телефонувати до матері отця 
Андрія – Любові Фешанець на номер 
0682468754.

Чоловік потребує лікування за кордоном
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У Польщі немає 
біженців з України

У Польщі немає біженців з України, 
а є українські трудові мігранти, які офі-
ційно там перебувають, мають гарну ре-
путацію, працюють на зростання еконо-
міки Польщі і не отримують жодної со-
ціальної допомоги від влади.  Таким чи-
ном посол України в Польщі Андрій Де-
щиця прокоментував слова глави поль-
ського уряду Беати Шидло під час диску-
сії в Європарламенті щодо перебування в 
РП «близько мільйона біженців» з України, 
повідомляє «Експрес». «Насправді, в Поль-
щі немає біженців з України. Є, можливо, 
до мільйона осіб - українських робітників, 
які перебувають тут легально, і отримали 
ті робочі місця й вакансії, які звільнилися в 
Польщі після того, як мільйони поляків ви-
їхали за кордон у пошуках кращої праці», 
- сказав Дещиця. І наголосив: українські 
трудові мігранти не лише не просять соці-
альної допомоги, як це передбачено стату-
сом біженця, а сплачують у Польщі подат-
ки і мають високу кваліфікацію. «У тому 
числі, завдяки їм польська економіка про-
довжує перебувати на високому рівні роз-
витку»,- констатував український дипло-
мат.

У Росії досі 
застосовують методи НКВС-КДБ 

Росія відмовилася розсекречувати 
архів НКВС та КДБ. Попри прохання 60 
тисяч росіян, міжвідомча комісія із захисту 
державної таємниці не розголошуватиме 
даних спецслужб за період з 1917 по 1991 
роки. Про це повідомляє ICTV. У комісії по-
яснили: відомості про методи роботи акту-

альні й тепер. Зокрема, ФСБ відмовляється 
розсекретити лист глави НКВС Радянсько-
го Союзу Миколи Єжова, з якого почалась 
справа «харбінців». За нею тоді репресува-
ли близько 30 тисяч людей. В Україні ці до-
кументи розсекречені.

Найбільша загроза 
Європи - Московія

Євросоюзу зараз найбільшу загро-
зу несе не масовий наплив біженців, а 
агресія Росії. Про це заявив голова Вій-
ськового комітету Північноатлантично-
го Альянсу і екс-начальник генштабу Чехії 
Петр Павел. Про це інформує «Радіо Пра-
га». «Якщо з двох загроз вибирати більш 
значну, то держава, яка володіє винятко-
вим військовим арсеналом, включаючи 
ядерну зброю, і яка, не бентежачись, по-
рушує міжнародні договори, безсумнівно, 
виходить з точки зору ризику на першу по-
зицію», - наголосив генерал НАТО. 

Фальшивих євро - тьма

Ніколи з часу запровадження євро 
у 2002 році в країнах єврозони з оборо-
ту не було вилучено стільки фальшивих 
банкнот, як у 2015-у. Як повідомляє «Ні-
мецька хвиля», загальна їх кількість торік 
склала 899 тисяч. За даними Європейсько-
го центробанку, майже 11 відсотків підро-
бок було виявлено поліцією, торговельни-
ми підприємствами і банками у Німеччи-
ні. Там кількість фальшивих купюр в обі-

гу зросла за 2015 рік на 51 відсоток. Фінан-
сова система країни зазнала збитків на 4,4 
мільйона євро. Фальшивомонетники най-
частіше підробляють купюри номіналом у 
20 євро - вони складають майже половину 
від всього обсягу фальшивих грошей у сві-
товому обороті. 

Уроки для мусульман-мігрантів: 
«Ви не можете купити дружину»

Мігрантам, які прибувають до Фін-
ляндії, пропонують заняття з фінських 
цінностей і поведінки щодо жінок, по-
відомляє ВВС. Стурбований зростанням 
числа сексуальних нападів в країні фін-
ський уряд хоче, щоб люди з дуже консер-
вативних культур знали, чого очікувати 
від нової батьківщини. «У Фінляндії ви не 
можете купити дружину. Жінка тільки тоді 
буде вашою дружиною, якщо захоче цього, 
тому що тут жінки та чоловіки є рівними», 
- пояснює Йоханна, одна з учителів. Її учні 
- прохачі притулку в приймальному центрі 
посеред засніжених фінських лісів. «Але ви 
можете піти на дискотеку з жінкою. Однак, 
варто пам’ятати, навіть, якщо вона танцює 
близько до тебе і одягнена в коротку спід-
ницю, це не означає, що вона хоче зайня-
тися з тобою сексом», - тлумачить Йохан-
на. «Це досить дивно. У моїй країні жінка 
не повинна виходити на вулицю без чоло-
віка або брата», - сказав біженець із Сомалі. 
«У Фінляндії дуже добре. Але коли я одру-
жуся, моя дружина буде домогосподаркою 
і готуватиме ту їжу, яка мені подобається. І, 
звісно, не буде ходити на дискотеки», - за-
значив біженець з Іраку.
Британка виграла $46 мільйонів і… 

випрала щасливий квиток
Жителька англійського міста Вус-

тер заявила, що виграла 33 мільйони 
фунтів (приблизно $46 мільйонів) у ло-

терею «Camelot». Утім, квиток знищив-
ся, коли випадково потрапив до пральної 
машини, повідомляє ВВС. За словами жін-
ки, виграшний квиток був у кишені джин-
сів, які вона випрала. Жінка пред’явила 
залишки квитка у газетний магазин 
«Ambleside News», де його купила. Залиш-
ки квитка, розповів власник крамнички, 
помістили у пластиковий пакет і відпра-
вили в «Camelot». У компанії мають переві-
рити справжність квитка. На ньому збере-
глася виграшна комбінація цифр, але дата, 
серійний номер і штрих-код не читаються.

Путін боїться їхати за кордон
Внаслідок оголошених у Лондоні ре-

зультатів дізнання у справі про вбив-
ство екс-офіцера ФСБ Олександра Лит-
виненка президенту РФ Володими-
ру Путіну можуть виписати ордер на 
арешт. Про це розповів російський опози-
ційний політик Костянтин Боровий, пише 
«Апостроф». Він пояснив, чому британ-
ський суд тільки тепер зробив гучну заяву 
про ймовірну причетність Путіна до вбив-
ства Литвиненка у 2006 році. «Повільна і 
зважена робота - це звичайна процедура 
для британського правосуддя. Те ж саме 
було зі справою щодо збитого літака в Ло-
кербі у 1988 році проти Муаммара Кадда-
фі. Після заяви про причетність до вбив-
ства настає низка наслідків для Путіна, 
включаючи вимоги про його екстрадицію 
як міжнародного злочинця. А це дуже сер-
йозно. Кажуть, що він уже скасовує деякі 
свої поїздки… Путін побоюється, що про-
цедура раптово може бути увімкнена. Бо 
незалежному британському правосуддю 
довіряють скрізь у світі... Найцікавіша по-
дія на нас чекає, коли Путіну випишуть ор-
дер на арешт», - сказав політик.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Новини: світ

Для багатьох, можливо, було 
неочікуваним визнання 
Олега Ляшка та ще двох 

депутатів фракції Радикальної 
партії Віктора Вовка та Віктора 
Галасюка  найефективнішими у 
парламенті. Утім, самі радикали 
стверджують – це результат 
довгої і кропіткої роботи на 
законотворчій ниві, який, 
нарешті, побачили і оцінили. 

Так, згідно рейтингу продуктивнос-
ті народних депутатів за перші дві се-
сії Верховної Ради VIII скликання, який 
опублікував журнал “Бізнес”, найбіль-
ше ухвалених законопроектів за автор-
ства Олега Ляшка – 32.  Серед них – со-
ціальні, економічні, а також ідеологіч-
ні та оборонні законопроекти, які сто-
сувалися підвищення пенсій, зарплат 
і стипендій, зниження пенсійного віку 
для жінок, скасування 15% податку на 
пенсії працюючих пенсіонерів, соцза-
хист учасників АТО та їх сімей, знижен-
ня драконівських тарифів, автоматич-
ного нарахування субсидій, подолан-
ня безробіття, підтримки малого та се-
реднього бізнесу, «розкуркулення» олі-
гархів, заборони комуністичної ідеоло-
гії, посилення обороноздатності та бо-
ротьби з агресором, а також звільнен-
ня продажних суддів та прокурорів на 
чолі з Генпрокурором Шокіним. Остан-

нього радикали підозрюють у коруп-
ційних діях та виконанні політичних 
розправ на замовлення влади. Збором 
підписів депутатів за відставку Шокі-
на займався особисто заступник лідера 
Радикальної партії Андрій Лозовий. За 
таку сміливість нардеп потрапив у не-
милість очільника ГПУ та опинився у 
переліку нардепів, яких Шокін збирав-
ся заарештувати, але це Лозового аж 
ніяк не злякало.

«Якщо посадять, то сидітиму точно 
менше, ніж Шокін буде Генпрокурором. 
Це розправа над патріотами, це помста 
Радикальній партії за жорстку позицію 
по тому, що не можна здавати Донбас, 
що зараз робить влада», - заявив Лозо-
вий, додавши, що жоден зі стовпів ре-
жиму Януковича, які сидять, в тому 
числі, у Верховній Раді, не покараний.

Радикали з самого початку виступа-
ли категорично проти політики «уми-
ротворення агресора», яку проводила 
влада, і наполягали на тому, що Путіна 
зупинить тільки сила. Вони вимагали 
розірвання Мінських угод, які не при-
несли миру, адже виконувалися лише 
Україною.  Тож Ляшко не бачить сенсу у 
внесенні змін до Конституції на догоду 
Кремлю, адже попередні «аванси» Путі-
ну результатів не дали.

Наприкінці року радикали предста-
вили Новий курс, який має стати аль-

тернативою економічним реформам 
уряду, що довели людей до зубожіння. 
Ляшко та його колеги переконані: ста-
білізація в країні має відбуватися шля-
хом розвитку виробництва, створен-
ня робочих місць, подолання безробіт-
тя, підвищення зарплат, зменшення по-
датків, а не за рахунок проїдання чер-
гових траншів кредиту МВФ та затягу-
вання пасків тим, хто й так бідує.

 «Радикальна партія виступає за по-
вне перезавантаження уряду та зміну 
економічного курсу, щоб кожна люди-
на в країні відчула результат реформ, 
який можна буде «намазати на хліб», 
- зазначив заступник лідера Радикаль-
ної партії з економічної політики Ві-
ктор Галасюк.

Чималим досягненням радикалів є 
виграна справа проти Президента По-
рошенка. Вперше в історії суд за позо-
вом Олега Ляшка визнав незаконною 
бездіяльність Президента у питанні 
оновлення складу ЦВК. Також суд задо-
вольнив ще один позов радикалів, ви-

знавши, що голосуван-
ня за зняття недоторка-
ності з нардепа Мосійчу-
ка відбувалося з грубим 
порушенням закону. 

«Виграні справи є од-
ночасно і успіхом, і роз-
чаруванням, бо свідчать 
про систематичні по-
рушення Конституції з 
боку влади», - зізнався 
Олег Ляшко.

Сьогодні одним з го-
ловних завдань Ради-
кальної партії Ляшко ба-
чить захист українців у 

питанні тарифів. Ляшка розізлило те, 
що чиновники знайшли можливість 
з Нового року знизити ціну на газ для 
потреб компаній олігархів до 5000 грн 
за тисячу кубів, натомість українці, як і 
раніше, змушені сплачувати 7300. Тож 
радикали внесли до Верховної Ради за-
конопроект про доручення уряду змен-
шити ціну на газ для комунальних по-
треб населення до 3000 гривень за ти-
сячу кубів. 

«Досить балачок. Проблема не ви-
рішена. Людина має заплатити за дво-
кімнатну квартиру  2000-2500 грн. Це 
просто катастрофа, враховуючи те, що 
ця сума перевищує рівень зарплати чи 
пенсії більшості українців», - констату-
вав радикал.

І це сьогодні є чи не найбільшою бі-
дою українців, переконаний Ляшко. За 
його словами, якщо влада не вирішить 
цю проблему найближчим часом – на-
род винесе її на вилах.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

СЛОВО ЛЯШКА не розходиться з ділом
2015 рік був сповнений складних випробувань 
для команди Радикальної партії, але загалом 
був плідним та успішним. Зазирнувши на сайт 
Верховної Ради, можна побачити масштаби за-
конотворчої роботи Ляшка та його соратників.
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Ліричним рядком
Радій, Україно!
Ой радійте, усі люди!
Радій, Україно!
В Вифлиємі народився
Ісусик - Месія!
Немовлятко Пресвятеє
Для нас Богом дане.
Порятує нас Спаситель,
Бо правда за нами.
Не вгамується злий Ірод:
Вбиває й понині.
Лихе зілля посіялось
В московській місцині.
Важко нечисть ту здолати
Чесному народу.
Сини вірні воювати
Йдуть один за одним...
Лиш та Зіронька Небесна,
Що Різдво звістила,
Та Святеє Немовлятко
Додають нам сили.
Наш Спаситель народився -
Син Бога Живого!
Нам Вкраїну відродити
Благаєм у Нього.
Хоч Дитятко ще малеє,
Та загроза злому.
Лиш з Ісусиком здолаєм
Ірода лихого.

Людмила КОЛЯДЕНКО.
*     *     * 

Зима втікає поміж дощ і сніг,
Порошу губить, 

чавкає в калюжах.
Слизька дорога пристає до ніг,
І грає вітер на органах дужих
Мазурку для метелиці. Утих 
Старий мороз. 

Ховається до ночі,
І дощ дрібний 

із сутінком остиг -
Січе крупою й ватою у клоччя
Лягає на остуджений асфальт,
Шапки вдягає на густі ялини,
Обрусом білим застеляє шлях,
Допоки сонце теплий 

промінь кине…
Зима втікає…

*     *     * 
Згадалось: хата, 

призьба під вікном,
У стрісі шелепочуть горобці.
Сукном лягає вечір над селом,
З роботи батько йде 

із молотом в руці:
Каміння бив, «вдягали» 

ґрунтову,
А руки – у кровавих мозолях.
Вночі – на поле: 

бо заорано траву, -
Ричить корова. 

І шнурки в руках,
Щоб паші оберемок принести:
В корови молоко під язиком,
А діти мусять їсти і рости –
А скирти ген у полі за селом…
Минулося, відмучилось, пішло
Колгоспне пекло 

разом з трудоднями…
Не відлетіло у минуле зло, -
В новій личині 

знову воно з нами.
Марія ГУМЕНЮК.

Олеся востаннє обвела по-
глядом помешкання, в якому 
жила з уже колишнім чолові-
ком. Знала, що шкодуватиме за 
кількома втраченими роками і 
за краєвидом за вікном. 

Коли благовірний ішов на 
роботу, Олеся готувала міцну 
каву, і, стоячи біля вікна, сма-
кувала гіркий напій. Безмеж-
не поле, високе небо, дале-
кий горизонт і тиша у квар-
тирі. Це заспокоювало. А уве-
чері знову починалися безпід-
ставні докори, порівнюван-
ня з іншими, на переконання 
екс-благовірного, достойни-
ми, жінками...

Перед тим, як назавжди за-
чинити за собою двері кварти-
ри колишнього чоловіка, Оле-
ся підійшла до вікна. Подумки 
попрощатися з полем і небом. 

- Ти щось забула? - почула 
за спиною. - Хоча б сльозу ви-
душила. Нормальні жінки так 
не йдуть. 

Жінки не йдуть від нор-
мальних чоловіків, хотіла ска-
зати. Передумала. 

- Такі, як ти, приречені бути 
самі. Думаєш, твої впертість 
і гордість комусь потрібні? І, 
взагалі, ти була великою по-
милкою мого життя, - продо-
вжував колишній.

Олеся поклала на стіл клю-
чі. Такої порожнечі в душі дав-
но не було. 

- То ти справді не забереш 
кухонних меблів?  

- Не заберу, - мовила й пере-
ступила поріг уже чужого по-
мешкання… 

...На вечірку йти не хотіло-
ся. Олеся знала, що Катя обра-
жатиметься, десяток разів за-
телефонує. Катя - чудова по-
друга. Вечірку затіяла, щоб ви-
тягнути Олесю «на люди». І 
справді, сердито задзеленчав 
телефон. 

- Ти де? - шаленіла Катя. - У 

мене гості голодні. Я їм локши-
ну на вуха вішаю, мовляв, кра-
ща подруга на роботі затриму-
ється. Треба зачекати. Словом, 
так: якщо не прийдеш - забудь 
назавжди про моє існування! 

Катиних гостей Олеся зна-
ла. Крім одного. 

- Хто це? - запитала. 
- А, товариш з-за кордону. 

Зі Штатів. Його привели Кузь-
менки. Він їхній родич. Не був у 
краї сто років. Нарешті вибрав-
ся. Могли б попередити, що не 
самі прийдуть. 

- Не страждай. Уже тарілок 
на столі ніде ставити. У них 
там усе скромніше. 

- Це в них. А в нас - по-
іншому.

Олесі випало сидіти поруч 
із закордонним гостем. Упере-
між українсько-англійською 
підтримували світську бесіду. 
В американця власний неве-
личкий бізнес, гарна родина. 
Наступного разу хотів би при-
везти до краю дружину. 

- Ваш чоловік на роботі? - 
поцікавився новий знайомий. 

- У мене його немає! - відпо-
віла. 

На цьому у розмові про осо-
бисте поставили крапку. Пере-
йшли до політики...

…За роботою і клопота-
ми Олеся забула про вечірку 
та гостя зі Штатів. Аж поки до 
квартири не влетіла Катя. 

- Пам’ятаєш родича Кузь-
менків? Так ось, Кузьменчиха 

у мене попросила твою адресу. 
- Хіба вона не знає? 
- Та не домашнюю - елек-

тронну. Тобто, адресу попросив 
її родич зі Штатів. Він хоче тебе 
з кимось познайомити. Чекай 
листа. 

- Катю, я не читаю листи від 
незнайомих адресатів. Ще ві-
рус хтось пришле.  

- Гіршого віруса за твого 
колишнього немає і бути не 
може. А все решта – дурниці. 

Послання з-за океану при-
йшло суботнього ранку. Че-
рез енну кількість вибачень 
далекий і невідомий Тім про-
сив прочитати його листа і, по 
можливості, дати відповідь. 
Запевняв, що йому дуже спо-
добалися фотографії з уікен-
ду і розповіді друга про Украї-
ну. Оповів про себе і свою роди-
ну до сьомого коліна. Й поста-
вив купу різноманітних запи-
тань. А кажуть, що американці 
позбавлені емоцій!

- Мусиш відписати! - кате-
горично заявила подруга. - І 
жодних «не буду» та «не хочу». 

Катя з упертістю настирли-
вого ревізора контролювала 
процес листування. 

Олеся отримувала листи 
щоранку. Тім виявився роман-
тиком. Цікаво про все розпові-
дав. Олеся смакувала його по-
слання разом із ранковою ка-
вою. І, коли не побачила, чер-
гового листа – засмутилася. 
Лист прийшов увечері. А Оле-

ся тоном ображеної дитини 
написала: «Тім, моя ранкова 
кава не мала гарного смаку, бо 
запізнився твій лист...» 

Тім вибачився і пообіцяв: 
листи до ранкової кави надхо-
дитимуть вчасно.

Олесі це листування нага-
дувало гру. Вона розповідала 
незнайомому чоловікові про 
себе, друзів, роботу. А Тім вла-
штовував їй заочні мандри у 
найцікавіші місця своєї краї-
ни. Вона вже звикла, що кож-
ного ранку прочитає традицій-
не: як твої справи? Як настрій? 
І побажання гарного дня. А ще 
Тім висилав музичні файли - 
записував свою гру на форте-
піано. Бетховен, Бах... Від цьо-
го Олесина ранкова кава наби-
рала особливого смаку. Олесю 
це бентежило. Вона пам’ятала 
слова екс-благовірного: «Такі, 
як ти, приречені бути самі». 

- Катю, нічого з цього лис-
тування не вийде, - сказала по-
друзі. - Хоча, я вдячна Кузьмен-
кам, їхньому американсько-
му родичу, Тіму і тобі. На душі 
світліше стало. Це справді гар-
на гра. Схожа на казку. Але пора 
повертатися до реальності. Ці 
ранкові послання... Розумієш, я 
почала звикати до них. А коли 
вони перестануть приходити, 
буде боляче.

- Олесю, не драматизуй си-
туацію, - як завжди, пішла у 
наступ Катя. - Твоєму колиш-
ньому треба натовкти писок. 
Це все через нього. Інша жін-
ка мала б за щастя отримува-
ти такі листи, а не чути щоран-
ку: «Гей, моїх шкарпеток не ба-
чила?!».

Невдовзі дався чути колиш-
ній. 

- Олесько, до тебе якась 
Надя телефонувала. З Італії. 

- І що ти їй сказав? Треба 
було дати мій новий номер до-
машнього телефону або мо-
більного. Це - моя шкільна по-
друга. 

- Я не зобов’язаний давати 
твій номер телефону. Сказав: 
тут така не живе.

Через півгодини телефон 
обізвався знову. 

- Чого йому ще потрібно?! - 
спередсердя вигукнула Олеся. 

- Привіт! Як справи? Як на-
стрій? - запитував Тім. 

Половину сказаного не зро-
зуміла. Чужа мова, хвилюван-
ня... Тім поцікавився, які квіти 
вона любить. Це ж треба було 
придумати - жовті троянди. А 
ще запитував дозволу приїха-
ти в гості та в якому готелі кра-
ще зупинитися.   

- Тебе зустріти? - запитала. 
- Ні, я сам хочу тебе знайти, 

- відповів. 
- Коли? 
- Це - сюрприз. Ти мені про-

бачиш? 
- Я люблю гарні сюрпризи. І 

твої листи до кави. 
- А я люблю твоє ім’я і твою 

далеку країну…
Олеся поділилася новиною 

з подругою. 
- Катю, уявляєш, Тім хоче 

приїхати. Я хвилююся… За 
себе. І за нього. Як він сам до-
береться?  

- Він твою адресу знає? 
Знає! А як добратися з аеро-
порту - це його клопіт. Не в 
джунглях живемо. Наших жі-
нок в італіях, іспаніях, португа-
ліях також ніхто не зустрічав. І 
що, не дали собі ради?!

...У суботу надвечір у двері 
Олесиної квартири постукали. 
Мабуть, сусідка Наталя з до-
машнім завданням. Батьки не 
пускають на вулицю, поки не 
зробить уроків. 

- Заходь, Наталочко!
Стукіт повторився. Олеся 

відчинила двері. Спершу пере-
ступив поріг... великий букет 
жовтих троянд. А за ним... 

- Привіт, Олесю! Як спра-
ви? Я - Тім. Я прилетів… Я тебе 
знайшов…  

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

до ранкової кави
Листи “ “...Якщо Бог всемогутній, 

то чому не зупиняє зло і 
допускає страждання? 
Кожна людина 
наділена свободою. 
Свободою вибору чи 
залишитися з Богом, чи 
віддалитися від нього...

«Ну давай уже! Души-и-и-и, не 
відпускай! – шипіла ненависть з 
усіх кутків. – Скільки можна тер-
піти знущань! Души-и-и її!» Паль-
ці дерев’яніли й змикалися на гор-
лі залізним кільцем. Сила прибу-
вала якась космічна, злість опо-
вила розум і пила його крізь соло-
минку ковток за ковтком. Облич-
чя перекосив радісно-жадібний 
мстивий оскал. Маруся відкину-
ла волосся і раптом погляд зупи-
нився на дзеркалі. Її відображення 
там не було. Натомість сумний бі-
лий янгол, схрестивши в проханні 
руки на грудях,  осудливо хитав го-
ловою: «Схаменися!» Жінка скрик-
нула і прокинулася. Під боком со-
лодко посапував чоловік. Глянула 
на годинник. Третя ночі. Із полег-
шенням видихнула. Треба ж тако-
му наснитися? Тричі перехрести-
лася і почала читати молитву. 

Ніби трохи заспокоїлася, але 
сон не йшов. Уже кілька ночей по-
спіль Марусю мучить це жахіття, 
в якому вона убиває свою свекру-
ху. Жінка розуміла, що це своєрідні 
послання її підсвідомості. Але при-
знатися собі в тому, що вона дійсно 
бажає смерті свекрусі, не могла. 

Уже п’ять років подружжя Ско-
ликів живе у будинку батьків чо-
ловіка. Романа усе й так влашто-
вує. Хоча після одруження молодя-
та хотіли свій дім зводити, навіть 
підмурок заклали, але далі спра-
ва не просунулася. Маруся мате-
рі Романа не сподобалася відразу, 
але поки був живий Іван Петрович, 
терпіла. А коли свекра поховали, то 
геть озвіріла. Що не зроби – усе не 
так. Спочатку почала дорікати, що 
взяв її Роман голу, босу, без кастру-
лі й миски в дім привів.

А далі уже намотувалося, мов 
снігова лавина. Де сироті було всьо-
го того взяти? Марія до дванадця-
ти років у тітки жила, а коли і та по-
мерла, то забрали в інтернат. Там 
і з Романом познайомилася. Він у 
їдальню хліб привозив. Розгово-
рилися, подружилися. Роман май-
же на десять років старший за Ма-
рію. Собою видний. Як було не зако-
хатися дівчині? Та і йому вона при-
пала до серця. А ще шкода було, от 
школу закінчить, куди ж їй повер-
татися? Ніхто у цілому світі її не 
чекає. Тому і заміж покликав, щоб 
оберігати і стати надійною опорою 
на все життя. Пригадує, як привів її 
вперше додому. Стояла за спиною 
Романа несміло, тулилася, мов ди-
тина, яка боїться, що нагримають 
на неї і виженуть геть. Іван Петро-
вич обійняв, як рідну: «І як звати 
нашу невістку майбутню?» «Мару-
ся…» - ледь чутно відповіла. Тетяна 
Федорівна фиркнула незадоволе-
но «Це що за котяче ім’я, Маруська? 
Машею будеш у нас!» Роман скипів 
тоді: «Мамо, не буде вона Машею 
ніякою! Маруся дуже гарне ім’я. Я 
не дозволю нікому її ображати, на-
віть тобі, мамо!»

 Розмови не вийшло. Іван Пе-
трович намагався загладити го-
стрі кути в розмові, перевести на 
жарт все, чим сипала дружина на 

«нелюбу невістку». Але Маруся 
чітко зрозуміла, де її місце. Після 
одруження і без цього тиха дівчи-
на стала майже непомітною. Лише 
з Романом наодинці розквітала, бо 
відчувала, як він міцно її кохає. А 
хіба цього мало? 

Свекруха на кожному кроці на-
магалася вколоти. Марія мовчки 
поралася по господарству, їсти го-
тувала, прала, прасувала... За кіль-
ка місяців після весілля зрозуміла, 
що вагітна. Роман був невимовно 
щасливим. А Тетяна  Федорівна ка-
тегоричною: «Рано вам ще дітьми 
обзаводитися! От буде у вас власне 
житло, тоді на здоров’я, а тут і так 
повернутися ніде! У мене тиск, ще 
мені писків цих не вистачає! Лише 
аборт! Ви ще не знаєте, чи житиме-
те разом, навіщо сирітство плоди-
ти?»

 Марія проплакала усю ніч. 
Та навідріз відмовилася пере-
ривати вагітність. 

Свекруха  також не збира-
лася поступатися. Марія і гадки 
не мала, який жорстокий план 
виношувала Тетяна Федорівна. 
Хіба ж повірив би хтось, що све-
круха на таке здатна? Найняла 
двох п’янчуг-волоцюг, щоб ті 
підстерегли Марію, коли пізно 
повертатиметься додому, і по-
били. Старалися на усі гроші. 
Тиждень реанімації. Маля не 
врятували. Але найгірше – вирок, 
який винесли – дітей Марія більше 
не матиме. Тих, хто з нею таке зро-
бив,  не знайшли, звісно. Чи, може,  
і не шукав ніхто… Марії до всього 
було байдуже. 

Замість того, щоб допомогти 
дружині вийти з депресії, Роман 
замкнувся в собі. А за кілька міся-
ців зібрався на заробітки з чолові-
ками з села, ліс валити. Не відмов-
ляла, бо ж їхав заробити грошей на 
власний дім. 

Стало ще важче. Іван Петро-
вич переніс інсульт, то ж довело-
ся доглядати лежачого свекра. Він 
майже не розмовляв, але дуже жа-
лів Марію. Лагідно гладив її по 
руці, Марія ж витирала сльози на 
його сумних очах і запевняла, що 
все буде добре. Добре не стало. За 
зовсім короткий час - ще один ін-
сульт і Івана Петровича похова-
ли. Повернувся Роман. Але за-
мість будівництва дому вирішив 
авто собі купити на зароблені гро-
ші. «Навіщо нам зараз дім той зво-
дити? Батьківська хата ще сто ро-
ків простоїть. Та і маму саму, як по-
кинути?» Не перечила. Та і свекру-
ха ніби втихомирилася, за своїм го-
рем перестала помічати молодят. 
Але то лише на якийсь час…

Тепер у неї з’явилося нове до-
рікання – онуки. Маруся плакала 
і уже не мовчала, сварилася зі све-
крухою до хрипу. Але це не вирішу-
вало проблеми. Серце не витриму-
вало сидіти вдома. Влаштувалася в 
їдальню сільську, щоб хоч на людях 
відволікатися від того, що мучило. 

Почала звикати уже до свекруши-
них «усе не так і ти не така». Роман 
щоразу заступався за матір: «Вона 
ж у віці вже. І серце у неї хворе, не 
хочу, щоб за батьком вслід пішла. 
Марусю, будь терплячою! Я ж ко-
хаю тебе!» І вона кохала. Крім чоло-
віка, не було ріднішої душі на Землі. 
Була терплячою. Дуже терплячою.

Але доля видно вирішила роз-
крити гірку правду про її свекруху. 
Якось,  завершуючи уже роботу, зі-
брала такі-сякі об’їдки, щоб вине-
сти безхатченку, який часто при-
ходив до їдальні за харчами. Ста-
рий, нікому нічого не винний чо-
ловік, десь мав пристанище біля 
колії за кілька кілометрів від їх се-
лища. Усі гонили його, а Маруся жа-
ліла. Речі якісь старенькі назбира-
ла, та і хіба їй шматка хліба шкода? 

Жива людина все ж таки. Дмитро-
вич уже чекав на своєму звичному 
місці. Присіла поруч на лавці. Диви-
лася, як жадібно ковтає, не пережо-
вуючи. І раптом спіткнувся погляд 
на великій засохлій рані на голові.

  - А хто це вас так? Зараз я вам 
промию та заклею. 

Безхатченко не відмовлявся, 
але по тону чути було, що почував-
ся незручно.

 - Ви добра до мене завжди. Це у 
нас є там два нелюди, що за копій-
ку убити  готові. То побачили гроші 
у мене, я їх чесно заробив, клянуся, 
не вкрав. А я віддавати не хотів, от…

 - От безсовісні, й управи ніякої 
на них немає!

 - Вони ні перед чим не зупи-
няться. Яка на них управа? Прига-
дую, колись розповідали сп’яну, що 
за пристойну суму пані одну поби-
ли. Уявляєш, її свекруха замовила, 
щоб та дитину скинула…

Марію, мов хто обухом по голо-
ві вдарив. Це ж вона тоді поверта-
лася попід станцію від якоїсь баби, 
куди її за травами свекруха відпра-
вила. Перед очима за мить пробі-
гли яскраві картинки рясних уда-
рів смердючими чоботами. Жінка 
сіла просто на землю й гірко зари-
дала. 

 - Ти чого, Марієчко? Що я не 
так сказав, от дурень старий! Може 
води тобі, Марієчко?

 - Не треба… - Маруся  підня-
ла на нього очі. – Та жінка… то я 
була… то мені вони життя полама-
ли, Дмитровичу. Але ж ніхто за це 
не відповів!

- Сволота, - сплюнув крізь зуби 
дід, вислухавши розповідь Мару-
сі. - І думають, що  усе їм минеться! 
Піду я вже. 

Дід кинув у торбу бляшану 
миску із залишками їжі. 

 -  Миску потім занесу якось, до-
бре? Іди вже додому, Марусино, піз-
но. 

І зник у темряві, ніби й не було 
нікого. 

Цієї ночі Марія вперше уві сні 
була катом. А на ранок кухар із су-
сіднього села принесла звістку.

- Чули, на станції двох бомжів 
хтось отруїв? А в кущах, кажуть. 
миску знайшли з нашої їдальні! У 
нас же на звороті весь посуд фар-
бою позначений! От тобі, Марусю, 
скільки разів казали – не підгодо-
вуй тих волоцюг! Тепер тягати-

муть нас по судах!
Марія ніби й не чула. 

«Дмитровичу, Дмитровичу! 
Твоїх рук справа, зрозуміло. 
Навіщо ще ти гріх на душу 
взяв?» Зітхнула та й до ро-
боти. Смертю безхатченків 
особливо ніхто не переймав-
ся. Ніяких справ ніхто не за-
водив. Прислали одну-дві 
перевірки в їдальню і затих-
ло все. 

Марія сохла на очах. 
Страшні сни мучили її щоно-
чі й не було сил носити вже 

у собі те, про що дізналася. Нія-
кі молитви не допомагали. Тіка-
ла з дому якомога раніше і прихо-
дила пізно, щоб не бачити об’єкта 
своєї ненависті. Дмитровича не зу-
стрічала відтоді. Але харчі забирав, 
приходив, значить усе в нього га-
разд. Якось на місці, де завжди за-
лишала для безхатченка їжу, і для 
неї була торбинка. В ганчір’ї ампу-
ла замотана і клаптик замусоле-
ний, на якому олівцем нашкряба-
но «Бог простить». Хотіла викину-
ти відразу. Але диявол не дозво-
лив. Він уже міцно тримав за руку 
ображену Марусю й відпускати не 
мав жодного наміру.

Якщо Бог всемогутній, то чому 
не зупиняє зло і допускає страж-
дання? Кожна людина наділена 
свободою. Свободою вибору – чи 
залишитися з Богом, чи віддали-
тися від нього. То ж  не Бог винен 
у тому, що існує зло, а винне віль-
не створіння, яке несе відповідаль-
ність за це. Марія так і не змогла 
взяти на себе те зло. 

…Свекруха хворіла довго й по-
мерла своєю смертю, у важких му-
ках, але так  і не призналася Марії у 
тому страшному злочині. Після по-
хорону хату освятили. І, як не див-
но, жахливі сни перестали мучити 
Марію. Роботу залишила, поїхала в 
столицю на лікування. Минув рік і 
у Сколиків народилася двійня. Бо 
Бог люблячий і милосердний, він 
усе бачить і прощає нам гріхи наші, 
як і ми прощаємо тим, хто згрішив 
проти нас…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Невигадана історія

Устами 
вiдомих

    
Бажаєш осягнути велике? Починай 

з малого.
Молитва – найглибше джерело 

життєвої радості. 
(Святий Августин).

На Землі є тільки одне багатство – 
любити і бути добрим.

Любов – це радість від чужої при-
сутності.

(Анджей Мадей).
Вважають, що успіх приходить до 

тих, хто рано встає. Ні, успіх приходить 
до тих, хто встає в хорошому настрої.

(Марсель Ашар). 
Справжня свобода – це звільнення 

людини від зла.
(Томаш Важни).

Відвага – це не відсутність страху, а 
здатність діяти, незважаючи на страх.

(Браян Кавано).
Жодна зима не тривала вічно, жод-

на весна не пропускала свого прихо-
ду. Так і в житті: після темряви завжди 
з’являється світло.

(Народна мудрість).

гніздечкоСімейне

На фото:  міський голова Збаража Роман Полікровський  
з дружиною Тетяною та діточками.

Наші діти, 
наші крила,

І надія, й сенс 
буття,

Наших мрій 
міцні вітрила,

Наші доля 
і … життя. 
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Тернопільський 
регіональний 
центр «Інваспорт» 

підбив підсумки за 
2015 рік. 

Кращими спортсмена-
ми товариства стали: 

Андрій Андріїшин – за-
служений майстер спорту 
України з лижних перегонів 
серед спортсменів з вадами 
слуху, чотириразовий сріб-
ний призер XVIII зимових 
Паралімпійських Ігор, кава-
лер ордена «За заслуги» 2 
ступеня; 

Богдан Бадло – заслуже-
ний майстер спорту України 
з футзалу серед  спортсменів 
з вадами зору, чемпіон Світу 
(Сеул), володар Кубка Євро-
пейських націй; 

Анна Білоус – майстер 
спорту України міжнародно-
го класу з волейболу серед 
спортсменів з вадами слуху, 
чемпіонка Європи з волейбо-
лу (Франція).

Марія Бала – майстер 
спорту України з боротьби 
дзюдо серед спортсменів з 
вадами слуху, срібна призер-
ка чемпіонату Європи, який 
проходив у Вірменії; 

Іван Кілик -  майстер 
спорту України з футболу, 
минулого року зайняв 4 міс-
це на чемпіонаті Європи в Ні-
меччині;

 Тетяна Шалапа – канди-
дат у майстри спорту Укра-
їни з голболу серед спортс-
менів з вадами зору, учасни-
ця Всесвітніх Ігор сліпих, які 
проходили в Сеулі;

 Ольга Зазуляк – майстер 
спорту України з легкої атле-
тики, срібна призерка чемпі-
онату України, що відбувся у 
Кіровограді; 

Тарас Радь – першороз-
рядник зимових видів спор-
ту серед спортсменів з ура-
женнями опорно-рухового 
апарату, кандидат на участь 
у Зимових Паралімпійських 
Іграх, 3 місце в Кубку Украї-
ни з лижних гонок; 

Василь Горобець – кан-
дидат у майстри спорту 
України з пауерліфтингу, бо-
ротьби дзюдо та легкої атле-
тики серед спортсменів з ва-
дами зору, чемпіон та призер 
чемпіонатів України, 

Едуард Каськів – канди-
дат у майстри спорту Укра-
їни з пауерліфтингу, призер 
чемпіонатів України з пауер-
ліфтингу та легкої атлетики.

Кращими тренерами 
Тернопільського регіональ-
ного центру «Інваспорт» 
стали: 

Віктор Федорчак – за-
служений тренер України 
з лижних перегонів, заслу-
жений працівник фізичної 
культури та спорту України; 
Ярослав Бойко – заслуже-
ний тренер України з футбо-
лу» Петро Ніколюк – тренер 
з волейболу; Леон Уруський 
– тренер з вільної та греко-
римської боротьби.

Команда Олександра Петракова 
у блискучому стилі здобула 
золоті нагороди у традиційних 

міжнародних змаганнях на призи 
Асоціації «Білоруська федерація 
футболу» у Мінську, здолавши у 
фіналі місцевих однолітків – 3:1.

На шляху до фіналу збірна України зі-
грала внічию з Фінляндією, після чого здо-
була перемоги у трьох зустрічах поспіль. 

Адаптувавшись до синтетичного 
покриття та заслухавши вказівки 
після першої осічки із скандинава-
ми, українці забили у ворота збір-
них Молдови, Грузії та Ізраїлю 11 
м’ячів. Господарі «Кубку розвитку» 
підійшли до вирішального проти-
стояння із стовідсотковим показ-
ником, здолавши команди Ірану, 
Латвії, Словаччини та Ізраїлю.

Візитною карткою «синьо-
жовтих» на цих змаганнях ставали забиті 
м’ячі на ранній стадії гри. У фіналі наша ко-
манда не стала робити виключення і вже до 
одинадцятої хвилини двічі засмутила воро-
таря білорусів Котова. Дубль на свій раху-
нок записав Кулаков, обидва рази розстрі-
лявши ворота суперників з близької відста-
ні. Слід віддати належне «сябрам», які не 
знітилися після катастрофічного початку і 

спромоглися забити гол у відповідь. На 20-й 
хвилині Садовський замкнув вивірену пере-
дачу з правого флангу.

Після відпочинку на полі відбувала-
ся футбольна «гойдалка», коли рахунок на 
табло міг змінитися у результаті будь-якої 
з атак. Спочатку найреальнішу нагоду для 
відновлення паритету втратили білоруси, а 
за десять хвилин до фінального свистка вже 
гості перехопили м’яч на половині поля су-
перників, провели стрімку контратаку і Ка-
щук відправив м’яч у нижній кут воріт.

Таким чином, «синьо-жовті» втретє в 
історії своїх виступів виграли «Кубок роз-
витку» у Мінську, всьоме здобувши меда-
лі престижного міжнародного турніру. На-
гадаємо, востаннє наші юнаки залишали 
білоруські змагання на коні чотири року 
тому, обігравши у фіналі однолітків з Гру-
зії – 2:0.

Спортивна 
слава 

«Інваспорту»
Українські юнаки стали 

кращими у Білорусі
Білорусь U-17 – Україна U-17 – 1:3

Два «золота» 
стріляючих лижників

Збірна України виграла 
золото в змішаній естафеті 
на етапі Кубка IBU в 

німецькому Арбері. За Україну 
в цій гонці виступали Надія 
Бєлкіна, Яна Бондар, Руслан 
Ткаленко та Дмитро Русинов.

Українська команда майже на 50 се-
кунд обійшла команду Норвегії, в якої 
срібло. Бронза дісталася збірній Білору-
сі.

Нагороди найвищого ґатунку тут же 
здобула наша збірна і в одиночній змі-
шаній естафеті. Перемогу українській 
команді принесли Анастасія Меркушина 
та Артем Тищенко.

Срібло виграла команда Казахстану 
та бронза в Норвегії.

У кваліфікації чемпіонату Європи 
з баскетболу-2017 чоловіча 
збірна України зустрінеться 

зі Словенією, Болгарією та Косово 
(група Е).

Інші групи виглядають наступним чи-
ном:

Група A: Бельгія, Ісландія, Швейцарія, 
Кіпр.

Група B: Німеччина, Нідерланди, Австрія, 
Данія.

Група C: Росія, Боснія та Герцеговина, 
Швеція.

Група D: Польща, Естонія, Білорусь, Пор-
тугалія.

Група F: Грузія, Чорногорія, Словаччина, 
Албанія.

Група G: Македонія, Угорщина, Велика 
Британія, Люксембург.

До фінальної частини турніру потра-
плять переможці семи груп та чотири кращі 
команди, які фінішують другими. Ще 13 збір-
них потраплять до фінальної частини авто-
матично. Це господарі фінальної частини – 
Фінляндія, Ізраїль, Румунія та Туреччина, фі-
налісти Євробаскету-2015 – Іспанія і Литва 
та збірні, які гратимуть на Олімпіаді-2016 – 
Хорватія, Чехія, Франція, Греція, Італія, Лат-
вія та Сербія.

Збірна України дізналася суперників Перемога у Гавані
Український дзюдоїст Артем Бло-

шенко, який виступає у ваговій кате-
горії до 100 кг, став переможцем “Гран-
прі” в Гавані

У попередньому раунді змагань 
Блошенко переміг аргентинця, грузина 
та росіянина. У півфіналі він достроко-
во розібрався з представником ОАЕ Іва-
ном Ремаренком, який у 2014-му став 
бронзовим призером чемпіонату світу.

У головному поєдинку така ж доля 
спіткала і німця Карла-Ріхарда Фрея - 
теж бронзового призера ЧС-2014.

Тим часом українка Світлана Ярьом-
ка виборола “бронзу” у ваговій катего-
рії понад 78 кг.

На цьому турнірі гімнаст-
ка показала 2 нових вправи: 
з м’ячем та стрічкою під за-
пальну самбу. Тренерський 
штаб ухвалив рішення зали-
шити з минулого року впра-
ву з обручем, яку поставили 
практично перед самим чем-
піонатом світу, де спортсмен-
ка з ним виграла бронзу.

Вікторія Мазур у багато-
борстві показала непоганий 
10-ий результат і стала тре-
тьою у вправах з м’ячем та 
стрічкою.

У свою чергу, Олена Дя-

ченко стала другою у ба-
гатоборстві, виграла золо-
то у вправі зі скакалкою та 
м’ячем. У вправах з обручем і 
булавами гімнастка показала 
4-й результат.

У найближчих планах 
представниць художньої гім-
настики міжнародний старт 
“Міс Валентин”, який пройде 
в Естонії вже 11 лютого, а та-
кож Кубок України — з 18 по 
22 лютого в Ужгороді. 

У той же час, Збірна Укра-
їни з художньої гімнастики 
відмовилася від участі у тур-

нірах, які відбуваються у Ро-
сії.

- До Росії ми не їздимо 
на змагання. Чесно кажу-
чи, не хочу вмішувати полі-
тику в спорт, оскільки спорт 
поза політикою. Ми нормаль-
но спілкуємося з російськими 
спортсменками і тренерами. 
Зовсім скоро буде етап Гран-
прі у Москві, але ми його за-
звичай пропускаємо. Схожа 
ситуація зі змаганнями Alina 
Cup. Думаю, що ми не поїде-
мо, - сказала лідер нашої ко-
манди Ганна Різатдінова.

Ганна Різатдінова 
підкорила  США

У Лос-Анджелесі завершилися перші 
змагання олімпійського циклу, в яких 
українка Ганна Різатдінова виграла 5 
золотих медалей у п’ятьох видах про-
грами з художньої гімнастики. 

Українець Богдан Нікішин здобув срібну 
нагороду на етапі Кубку світу з фехтування на 
шпагах у німецькому місті Хайденхайм

На шляху до півфіналу Богдан обіграв та-
ких титулованих суперників, як одинадцятого 
номера світового рейтингу швейцарця Фабіа-
на Каутера, п’ятого номера світової класифіка-
ції угорця Габора Бошко і другого номера сві-
тової класифікації швейцарця Макса Хейнзера.

У півфіналі Богдан здобув перемогу над ро-
сіянином Антоном Авдєєвим, а ось у фіналі він 

лише одним уколом поступився французу Го-
тьє Грюма.

У командному турнірі збірна України посі-
ла четверте місце. Зараз наші шпажисти впев-
нено рухаються до здобуття командної олім-
пійської ліцензії - наразі збірна України посі-
дає друге місце у світовій класифікації. Попе-
реду у хлопців ще один турнір - етап Кубку сві-
ту у Ванкувері в середині лютого. Саме після 
цього турніру і стануть відомі команди, які ви-
ступлять в Ріо-2016.

ЗІ ШПАГОЮ – НА П’ЄДЕСТАЛ
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Клімпіруока - 
галушки по-фінськи 

ПОТРІБНО: картопля - 4 шт., вершки - 
1/3 скл., борошно - 4 ст. л., яйце - 3 шт., род-
зинки - 2 ст. л., імбир - 1/4 ч. л., зелень (руба-
на) - 1 ст. л., бульйон або вода - 1 л., сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: з вареної картоплі, 
борошна, яєць, вершків, родзинок, імбиру 
приготувати картопляне тісто. Відварюва-
ти у воді або бульйоні протягом 15-20 хв., 
посипати зеленню. Фіни цю страву подають 
на вечерю.
Салат з оселедця 

ПОТРІБНО: оселедець - 300г, яловичина 
- 100г, картопля - 2-3 шт., буряк маринова-
ний - 60г, мариновані огірки - 2 шт., цибуля 
ріпчаста - 1 шт., яйце - 1 шт., вершки - 100г, 
петрушка і перець чорний - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: вимочене філе осе-
ледця дрібно нарізати і перемішати з шма-
точками маринованого буряка і холодною, 
звареною в мундирі, картоплею. Додати 
солоні огірки, шматочки вареного м’яса. 
Перемішати з чорним перцем. Подавати в 
салатниці, заливши збитими вершками.
Майтокалакейтто - 
риба, тушкована в молоці

ПОТРІБНО: риба (філе) - 150г, молоко - 
75мл, масло вершкове - 1 ч. л., сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: рибне філе нарізати 
скибочками завтовшки 1,5-2 см, посолити, 
викласти на змащену жиром сковороду, за-
лити молоком і тушкувати в духовці. Перед 
подачею полити розтопленим маслом.
Оселедець в кисло-
солодкому маринаді

ПОТРІБНО: оселедець - 300г, оцет - 200 
мл, пудра цукрова - 2.5 ст. л., цибуля ріпчас-
та - 2 шт., хрін - 20г, імбир, зерна гірчичні та 
лавровий лист - за смаком, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: оселедець вимочити, 
зняти шкіру і відокремити філе. Зробити 
маринад з оцту, цукру, хрону, імбиру, наріза-
ної кільцями цибулі, зерен гірчиці та лавра. 
Оселедець розрізати на шматки товщиною 
2-3 см і витримувати в отриманому мари-
наді 2 дні.
Картопля по-фінськи

ПОТРІБНО: оселедець, картопля, цибу-
ля, олія, яйця, молоко, зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: оселедець очистити, 
нарізати шматочками. У змащену жиром 
сковороду викласти картоплю, шматоч-
ки оселедця. Цибулю очистити, нарізати 
і посипати нею оселедець. Полити олією, 
тушкувати на слабкому вогні під кришкою. 
Збити яйця з молоком, залити картоплю з 
рибою, посипати зеленню. запікати в духов-
ці до золотистої скоринки.

Традиційні картопляні коржі
ПОТРІБНО: 5 великих картоплин, 2 ст.л. 

розм’якшеного вершкового масла, 500 г мо-
лока, 2 ст. пшеничного борошна, 2 яйця, 1 
пакетик розпушувача, 1/2 ст. вівсяних плас-
тівців, 10 г цукру і 10 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: картопляними кор-
жами фіни замінюють хліб і роблять на їх 
основі бутерброди. Коржики довго зберіга-
ються і при цьому не черствіють. 2 яйця змі-
шати з сіллю і цукром, додати розм’якшене 
вершкове масло. Відварити картоплю в 
підсоленій воді, очистити і зробити пюре. 
З’єднати з яєчною сумішшю. Перед дода-
ванням в пюре подрібнити в блендері вів-
сяні пластівці. Зробити тісто з молока, бо-
рошна, пюре і вівсяного порошку. Ретельно 
вимісити і розкачати тонкі коржі. Деко за-
стелити папером і випікати на ньому коржі 
до повної готовності.
Калалаатікко – 
рибна запіканка

Варіантів приготування рибної запікан-
ки в Фінляндії нітрохи не менше, ніж рецеп-
тів борщу в Україні. Проте всі вони мають 
спільну схему приготування. Використо-
вується філе риби, без хребта і голів, риба 
не повинна бути великою. Картопля нарі-
зається завжди скибочками, товщиною по 
3, максимум по 4 мм. Викладають горизон-
тальними шарами або навскоси, щоб один 
ряд скибочок заходив на інший, як риб’яча 
луска. Цибулю краще нарізати тонко, і ніко-
ли не класти на дно. Як правило, готують 
страву в глибокій формі або сковороді.

Варіант 1. 
ПОТРІБНО: 500 г солоного оселедця 

або салаки, 6-7 картоплин, 1-2 головки ріп-
частої цибулі, масло, сіль. Для підливи - 1 
яйце; 1 скл. молока, 1 ст. л. борошна, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибоку сковоро-
ду кладуть трохи вершкового масла, потім 
шарами - скибочки картоплі, оселедця або 
салаки, нашатковану цибулю. Все це зали-
вають бовтанкою з сирого яйця, молока і 
муки, ставлять на вогонь, доводять до ки-
піння, поміщають в духовку і запікають до 
готовності.

Варіант 2. 
ПОТРІБНО: кількість інгредієнтів - на 

смак, натхнення кухаря, і наявність під ру-
кою необхідних продуктів.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибоку сковороду 
на дно покласти трішки розтопленого вер-
шкового масла. Потім викладати шарами, 
як вказувалося вище: картопля (можна 1,5-
2 шари при горизонтальному укладанні), 
бекон або тонкі скибочки свинини, філе са-
лаки або іншої риби шкіркою догори, тон-
кий шар дрібно нарізаної ріпчастої цибулі, 
кілька горошин запашного перцю, пару 
шматочків розкришеного лаврового листа. 
Посолити, і знову повторити весь процес. 
Не варто «переборщувати» з кількістю, 
бо тоді запіканка не доспіє рівномірно. 3 
шари цілком достатньо. Покрити верхній 
шар риби скибочками картоплі, і долити в 
форму по краю трохи суміші води з моло-
ком, закрити кришкою або фольгою. Коли 
картопля стане напівм’якою, а рідина трохи 

випарується, кришку зняти і залити всю за-
піканку вершками. Можна посипати їх тер-
тим сиром, а можна використовувати і бов-
танку з попереднього рецепта. Після цього, 
вже не закриваючи, випікати до готовності.
Солоне печиво

П ОТ Р І Б -
НО: масло вер-
шкове - 150 г, 
борошно - 250 
г, жовток яєч-
ний - 3 шт., 
сіль - 1 ч. л., 
кмин.

ПРИГОТУВАННЯ: борошно змішати з 
розм’якшеним вершковим маслом. Додати 
2 жовтки і ложку солі. Розкачати тісто тон-
ким шаром близько 1мм. Нарізати у вигляді 
паличок. Викласти їх на деко, застелене 
пекарським папером. Змастити жовтком і 
посипати кмином. Випікати в розігрітій до 
180 градусів духовці протягом 12-17 хв. до 
жовтувато-коричневого кольору.
Пироги для зятя 

Смажили такі пироги, коли в будинок 
приходили свати. 

ПОТРІБНО: яйце - 1 шт, сметана - 2 ст. 
л., молоко (4% жирності) - 4 ст. л., цукор  - 1 
ст.л. у тісто; 200г для начинки, масло верш-
кове (розм'якшене) - 1 ст. л., олія (для сма-
ження) - 50 мл, борошно пшеничне - 2 скл.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста збити 1 
яйце, додати сметану, молоко (можна взя-
ти 2 ложки вершків + 2 ложки води), лож-
ку цукрового піску, дрібку солі. Можна по-
класти трохи вершкового масла, але не пе-
реборщити, інакше пироги не будуть хруст-
кими. Замісити густе тісто. Дати йому по-
стояти 10-15 хв. Скачати тісто в ковбаску і 
розрізати на рівні шматочки. Зазвичай ви-
ходить 18-20 штук. Розкачати тонкі кор-
жі, які треба припорошити борошном, щоб 
вони не злипалися. Половину кожного кор-
жа посипати цукровим піском, закрити дру-
гою половинкою. Краї акуратно «защипну-
ти». Смажити на добре розігрітій сковорідці 
на олії з двох боків. Пиріжки спочатку тро-
хи роздуваються, потім опадають. На смак 
вони будуть солодкими (цукор розтопить-
ся до сиропного стану) і хрусткими.
Рибник

ПОТРІБНО: борошно - 350 г, вода 
(кип’ячена, тепла) - 250 мл, олія -   2 ст. л., 
масло вершкове - 50 г, дріжджі (сухі) - 2 ч. л., 

цукор - 1 ст. л., спеції (сіль, перець, припра-
ви) - 1 ч. л., риба (філе) - 600-700 г, цибуля 
ріпчаста - 1/2 шт, цибуля зелена - 50 г, яйце 
- 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста дріжджі 
залити 25 мл теплої води і дати їм підійти. 
У борошно додати сіль, цукор, олію, теплу 
воду, дріжджі й усе добре замісити. Накри-
ти тісто лляною серветкою, поставити в 
тепле місце на 30 хв.  Тим часом підготу-
вати рибу: філе трохи підсолити, можна 
поперчити за смаком. Ріпчасту цибулю 
нарізати півкільцями, зелену - дрібно на-
кришити. Готове тісто, що підійшло нарі-
зати на 8 частин, кожну розкачати в корж 
товщиною 1 см. На кожну покласти рибу, 
посипати нарізаною цибулею, покласти 
зверху невеликий шматочок вершкового 
масла. Можна пекти і великий рибник, тоді 
все приготоване тісто розкачують, кла-
дуть начинку і загортають в один великий 
пиріг. Рибники згорнути конвертиком, 
зробити виделкою кілька проколів, змас-
тити збитим яйцем і випікати в поперед-
ньо розігрітій до 200 градусів духовці до 
готовності. Згодом змастити вершковим 
маслом. Їдять рибники, зрізавши верхню 
скоринку. 
Паннукакку - фінські млинці

П ОТ Р І Б Н О : 
яйця курячі - 3 
шт., цукор - 40 г, 
молоко - 500 г, 
борошно - 250 г, 
масло вершко-
ве - 50 г, сіль - 5 г. 
Для начинки - сир 
кисломолочний 
(пастоподібний) 
- 200 г, сметана 
(домашня) - 20 г, 
цукор - 40 г, джем 
- 200 г.

П Р И Г О Т У -
ВАННЯ: незвичайнийн рецепт млинців, 
що випікаються в духовці. Рецепт стане в 
нагоді, коли мало часу, а млинців дуже хо-
четься. Фіни подають ці млинці, розрізавши 
на шматки з вершками, малиновим джемом 
і цукровою пудрою. Можна також намазати 
млинець будь-якою начинкою і згорнути 
рулетом.

Яйця збити з цукром і сіллю, додати 
тепле молоко і борошно, добре розмішати 
міксером, щоб не було грудочок. В кінці до-
дати розтоплене вершкове масло.

Духовку розігріти до 200 градусів. Деко 
застелити папером для випічки, так щоб 
папір заходив за краї, змастити маслом. На-
лити тісто і випікати 20-25 хв. до рум’яної 
скоринки (орієнтуйтеся на свою духовку). 
Тісто піднімається “буграми”, але в готово-
му вигляді воно трохи опаде. Готовий мли-
нець змастити розтопленим вершковим 
маслом. Дати трохи охолонути. 

Для начинки збити м’який сир зі смета-
ною і цукром. Намазати млинець сирною 
масою, полити джемом. Начинку можна 
приготувати і не солодку: м’ясну, грибну і 
т.д. При подачі порізати рулет шматочка-
ми.

У різних містах Фінляндії по кілька разів на рік відбуваються 
фестивалі різних видів риби, де її можна покуштувати в найріз-
номанітніших варіаціях. Досить багато в щоденному меню та-в щоденному меню та-та-
кож дріжджової випічки. Саме таке харчування дозволяє фінам 
не мерзнути суворими та тривалими зимами і при цьому навіть 
досить легко вдягатися. Якщо ви хочете здійснити кулінарну 
подорож в цю країну, приготуйте щось з традиційних страв. 

Фінська кухня – свято риби
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

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

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

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

Інформація про ваше минуле, сьогоднішнє і 
що вас чекає завтра, знімаю вроки, 

вінок безшлюбності, поставлю сильний 
дзеркальний захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Бізнес - основне, податки потім… 
або ніколи. Мабуть, саме так думав 
підприємець «Д», активно займаю-
чись перевезеннями вантажів і тор-
гівлею, залучаючи до цього й на-
йманих працівників. Натомість, про 
те, що слід декларувати одержані 
доходи, знав, однак, свідомо ігно-
рував. Фахівці відділу контрольно-
перевірочної роботи доходів і збо-
рів з фізичних осіб, провівши доку-
ментальну перевірку, встановили: 

несплату податку на доходи фізич-
них осіб від підприємницької діяль-
ності, дорахувавши основний пла-
тіж та штрафні санкції в сумі май-
же 79, 5 тис. грн.; несплату подат-
ку з доходів фізичних осіб при ви-
платі зарплати найманим праців-
никам, дорахувавши основний пла-
тіж, пеню та штрафні санкції в сумі 
7,5 тис. грн.; несплату єдиного вне-
ску, дорахувавши платіж та штраф-
ні санкції в сумі 90,7 тис. грн.

Загалом, лише у грудні 2015 
року, за словами заступника на-
чальника відділу Романа Липо-
вецького, ревізорами донараховано 
суб’єктам підприємницької діяль-
ності - фізичним-особам - 465,7 тис. 
грн. податків та штрафних санкцій, 
а за весь рік донарахування склали  
4,0 млн. грн.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Вантажі перевозили, а податки не сплачували

Українські анекдоти
- Куме, ви можете випити відро води?
- Я що - корова?
- А відро горілки?
- А я що, не козак?
* * *
- Учора до нашої квартири заліз злодій.
- Узяв щось?
- Та де там! Лежить у лікарні. Дружина поду-

мала, що це я повернувся так пізно.
* * *
Дізнавшись, що Росія запроваджує санкції 

проти Туреччини й забороняє їздити туди сво-
їм туристам, кілька країн звернулися до Москви 
з пропозицією: ми зобов’язуємось не збивати 
ваші літаки, а ви не надсилаєте до нас ваших ту-
ристів.

* * *
- Сину, чому в квартирі такий жахливий без-

порядок?
- Вечірка була з друзями.
- А де піаніно?
- Дав послухати.

СПІВЧУТТЯ
Виконавчий комітет Вишнівецької селищної 
ради, депутати та жителі Вишнівця вислов-

люють щирі співчуття селищному голові смт. 
Вишнівець Олегу Петровичу Стефанському 

з приводу смерті його матері 
Раїси Іванівни

та висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійної. 
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У Тернопільському обласному 
товаристві «Меморіал» ім. В. Стуса 
відбулося підсумкове засідання 

громадської ради з питань відзначення 
Всеукраїнською літературно-мистецькою 
премією ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких за 2015 рік.

Голова громадської ради Богдан Хаварівський 
зазначив, що допущені до голосування на здобут-
тя Всеукраїнської літературно-мистецької премії 
ім. Братів Богдана та Левка Лепких 25 кандидатур.

Під час дискусії у якій взяли участь члени гро-
мадської ради (Михайло Андрейчин, Богдан Ан-
друшків, Ігор Дуда, Богдан Кусень, Богдан Мель-
ничук, Богдан Ничик, Ярослав Омелян, Михайло 
Ониськів, Михайло Ратушняк, Віктор Уніят, Бог-
дан Хаварівський та ін.) ще раз обговорили творчі 
досягнення кандидатів. Зважаючи на велику кіль-
кість претендентів, члени ради вирішили збільши-
ти і кількість лауреатів з трьох – до чотирьох.

У результаті таємного голосування громад-
ська рада вирішила присвоїти Всеукраїнську 
літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана 
та Левка Лепких за 2015 рік:

- науковцю, письменнику, заслуженому діячу 
мистецтв України Олегу Герману – за літературно-
мистецькі твори і просвітницьку діяльність в засо-
бах масової інформації;

- письменниці, журналістці Валентині 
Семеняк-Штангей – за багаторічну літературну і 
журналістську діяльність;

- художнику, громадському діячу, заслуженому 
художнику України Богдану Ткачику – за цикл ху-
дожніх полотен «Хресна дорога України» і громад-
ську діяльність;

- педагогу, діячу культури Олегу Тернопіль-
ському – за багаторічну діяльність щодо збере-
ження пам’яті про Богдана Лепкого.

До слова, вже традиційно фонд премії Братів 
Лепких формує Ліга підприємців «Українська спра-
ва» (голова – Михайло Ратушняк).

Церемонія вручення нагород відбудеться – 14 
лютого о 12 годині у виставковій залі  обласної ор-
ганізації Національної Спілки художників України.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 27 січня 
по 2 лютого
Овен  

Настав час вирiшити 
домашнi питання, порозумiтися 
з родичами. У другiй половинi 
тижня варто бiльше уваги 
придiлити роботi.
Телець 

Тиждень буде цiкавим, на 
вас очiкує багато приємних 
сюрпризiв. Щоб збiльшити свої 
фiнанси, шукайте додатковi 
джерела прибуткiв.
Близнюки 

Найрозумнiшим i 
найефективнiшим буде сприй-
мати обставини такими, якi 
вони є. Це допоможе вам зеко-
номити час i сили. У дiлових пи-
таннях доведеться чимось по-
ступитися.
Рак 

У вас з’явиться можливiсть 
проявити себе, так що берiться 
за справу, навiть якщо ви не 
впевненi у собi. Ви не тiльки на-
будете досвiду, а й досягнете хо-
роших результатiв.
Лев 

Зараз слушний момент, щоб 
змiцнити свiй авторитет серед 
знайомих i колег. У майбутньо-
му це позначиться на робочих i 
сiмейних стосунках.
Діва

Основнi робочi момен-
ти вирiшуйте в колективi, не 

нехтуйте порадами. У вашо-
му життi можливi сюрпризи, 
тож будьте готовi до будь-яких 
несподiванок.
Терези 

Виникнуть ситуацiї, коли 
треба буде зробити вибiр, при-
чому зробити це декому буде 
дуже важко. Навчiться розстав-
ляти прiоритети.
Скорпіон 

Несподiвано у вас виник-
нуть напруженi ситуацiї. Поста-
райтеся пiдвищити результа-
ти роботи. Висока вiрогiднiсть 
конфлiктiв.
Стрілець 

Перiод сприятливий для 
вирiшення наболiлих пи-
тань. Не сидiть осторонь, 
навiть якщо ви не маєте жод-
ного вiдношення до того, що 
вiдбувається.
Козеріг 

У спiрних ситуацiях ви зна-
йдете для себе щось корисне, 
тож налаштуйтеся на позитив. 
Особливої уваги потребують 
стосунки з колегами.
Водолій 

Проявiть свої таланти, спро-
буйте також себе у новiй ролi, 
це буде корисно не лише вам, а 
й вашому керiвництву. У вихiднi 
знайдiть заняття для душi.
Риби 

Справи складатимуться вда-
ло, особливо якщо заздалегiдь 
не повiдомляти про них нiкому. 
У благоустрої житла ви знайде-
те цiкавi рiшення.

Вітаємо!
Віталика Базара 

з села Городище Козівського району
з Днем народження! 

Ми вітаємо щиро Тебе з Днем народження –
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Щоб до твого сердечка малого
Прихильною доля була. 
Хай гладенькими будуть стежини
І збуваються мрії щораз, 
Не затьмарюють погляд сльозини
Та ніколи не буде образ!
Рости, наш синочку, на втіху родині,
На радість батькам та Україні.
Хай Бог здоров’я тобі дає, 
А Мати Пречиста завжди береже!

З любов’ю - татусь Володимир, матуся Оксана,
 братики Дмитрик і Назарчик, тьотя Аня з чоловіком Віталі-

єм, бабуся Галя, дідусь Михайло, бабуся Поліна,
 дідусь Ярослав з смт. Козова, прабабуся Люба.

До цих щирих вітань приєднуєтся жителька села 
Плотича Іванна Ярема:

Віталику, я тебе вітаю від душі
І вірю, що прийде ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові:
любов до Бога, друзів і батьків,
І вірю, що дуже скоро
Ти матимеш із сотню цих ключів.
А другий ключ – від щастя,

Тож хай всміхається тобі воно,
Бо скільки б не було багатства, 
А щастя треба все одно. 
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни.
Бо третій ключик –

 від здоров’я,
Його в душі ти щиро бережи.

Вітаємо! 
Гарну людину, чудову маму, 

регента храму св. великомученика 
Георгія Побідоносця с. Великі Вікнини 

матушку Тетяну  
з Днем народження!

Вплітаємо в віночок гарних слів
Громади голос й побажання щирі – 
Благополуччя, щастя Вам, здоров’я і добра,
Бо Ви вчите нас жити в спокої і вірі.
Ще радості і миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, успіхів, тепла,
Хай Бог благословить усю родину,
А Вам дарує многії літа. 
Тож хай в родині, на парафії, в душі
Щодня панує сонячна погода,
Нехай небесні блага і земні
Від Господа вам будуть в нагороду!

З повагою – хористи церковного хору. 

Вітаємо! 
Виконком Великовікнин-

ської сільської ради 
щиро вітає 

з Днем народження: 
сільського голову 

Василя Коляду,  
депутатів:

 Руслану Барчук, Ірину 
Кравчук, Василя Хом’яка, 
Оксану Мандрику, членів 

виконкому Ларису Шимко, 
Василя Шведа, які народи-

лися у січні. 
Бажаємо щастя, добра, 

радості, сонця, надії, миру, 
Божої благодаті!

Щоб заметілі серця не студили, 
Господь послав Вам многії літа.
Здоров’я зичим! І для щастя крила
Нехай дарує доля золота!

З повагою - начальник Козівського районного сектору Управління ДСНС 
України у Тернопільській області Андрій Гетьман.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, любові,  поваги.
Хай Вас зігріває людська теплота

За все, що зробили за свої літа. 
Хай сонце сяє і серце співає, 
Хай смуток дороги до хати не знає. 
Хай благодатним буде Ваш вік, 
Щастя, здоров’я і многая літ!

Вітаємо!
З професійним святом пенсіонерів та ветеранів пожежної охорони!

У Тернополі визначили лауреатів Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких 

Пісня 
тернопільського 
гурту Omodada 

потрапила до списку 
найкращих композицій 
2015 року в США. Про це 
повідомляє Сultprostir.

- По-справжньому фантас-
тичний музичний саспенс і 
ангельський вокал Наталії Ба-
грій. Тепер я буду більш пиль-

но стежити за цим україн-
ським виконавцем”, – написав 
у своїй статті журналіст Метт 
Слоан, який склав для амери-
канського онлайн-журналу 
Stereo Embers Magazine цей 
рейтинг ТОП-20.

У переліку кращих 
з’явився трек Omodada під 
назвою “All My Gods”. Ця пісня 
записана спільно з солісткою 
ще однієї групи з Тернополя – 

Tik Tu – Наталією Багрій.
Композиція увійшла до 

міні-альбому Omodada “Кім-
нати”, який вийшов минуло-
го року і був згаданий в дея-
ких топ-списках українських 
альбомів.

До слова, Omodada – про-
ект тернопільського музи-
канта Лесика Драчука, відо-
мого також як барабанщик 
групи Los Colorados.

Тернополяни підкорили американський хіт-парад


