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Якщо Ви енергійні, відповідальні,  
комунікабельні, креативні, тоді заві-
тайте в редакцію газети «Наш ДЕНЬ». 
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Янгол
Марії

П’ять з половиною тисяч 

пампухів 

відправили воїнам АТО 
жителі  двох  сіл  Зборівщини 

8  
стор.

Погода в Тернополі  
й області

3 лютого - хмарно, в дру-
гій половині дня - дощ, тем-
пература повітря вночі 5-7, вдень 5-8 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.45, захід - 17.17. 

4 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 1-2, 
вдень 0-2 градуси тепла. Схід сонця - 7.43, 
захід - 17.19.

5 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 1-2 гра-
дуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.42, захід - 17.20. 

6 лютого - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 1-2 градуси морозу, 
вдень 1-5 градусів тепла. Схід сонця - 7.40, 
захід - 17.22.

7 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 2-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.39, захід - 17.24. 

8 лютого - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1, вдень 4-6 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.37, захід - 17.26. Но-
вий місяць.

9 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 2-3, 
вдень 3-4 градуси тепла. Схід сонця - 7.35, 
захід - 17.27.

«Цей бій 
закарбується 
в пам’яті 
кривавими 
літерами» 6 стор.3 стор.

У Тернополі 
відзначили 
лауреатів 
«Людина 
року-2015»
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У жовтні 2015 року Сергій Надал шоку-
вав всю Україну впевненою перемогою (по-
над 60 % голосів) у першому турі на вибо-
рах міського голови Тернополя. Незважаю-
чи на чорний піар, яким активно конкуренти 
«працювали» по Надалу, він показав найкра-
щий результат в Україні серед всіх так зва-
них майданівських мерів, залишивши дале-
ко позаду і мера Києва Віталія Кличка і мера 
Львова Андрія Садового. 

Після виборів позиція міського голови 
була однозначною: у Тернополі продовжува-
тимуть ремонти вулиць та дворів, замінюва-
тимуть інфраструктуру та роботу транспор-
ту, будуть запроваджувати програми енер-
гозбереження, щоб тернополяни менше пла-
тити за «комуналку». Але найголовніше: у 
Тернополі буде діяти закон і порядок, а не 
афери та корупційні змови. Зрозуміло, що це 
багато кому не сподобалося.

З Надала хотіли зробити 
«весільного генерала»

Після виборів опоненти не опустили 
руки і намагалися усунути з посади мера у 
«невиборчий спосіб». Завданням максимум 
було усунення Надала з посади мера за чер-
нівецьким сценарієм 2011 року, коли Черні-
вецька міська рада припинила повноважен-
ня міського голови Миколи Федорука, який 
обіймав цю посаду з 1994 року і виграв п’ять 
мерських виборів поспіль. Після його від-
ставки, в.о. мера був призначений представ-
ник Партії регіонів. Однак, у Тернополі цей 
варіант провалився відразу, адже не було 
жодної навіть формальної причини поча-
ти процедуру імпічменту. Запасний варіант 
передбачав перетворення міського голо-
ви у «весільного генерала», який буде слух-
няно підписувати все, що приймуть на сесії. 
Передбачалося, що у міській раді не буде ні 
провладної коаліції, ні опозиції, а всі рішен-

ня буде кулуарно приймати купка депутатів. 
У Тернополі мала діяти класична «депутат-
ська олігополія».

«Наполеонівські» плани опонентів про-
валилися й тут. Надалу вдалося сформувати 
коаліцію, яку він сам назвав «протернопіль-
ською». Цю коаліцію намагалися «колоти» 
через інформаційні провокації, через тиск та 
підкуп депутатів, були спроби навіть розко-
лоти фракцію «Свободи». Проте коаліція не 
розвалилася, а діє й донині. 

«У Тернополі хотіли зробити 
класичну «депутатську 
олігополію»

Хто і чому організував 
«війну» проти Надала

Опоненти Сергія Надала – це політичні 
та бізнесові структури, які зацікавлені у змі-
ні правил забудови Тернополя. Переважно, це 
представники опозиційних фракцій у Терно-
пільській міські раді («Самопоміч», «Грома-
дянська позиція» та «Нарконтроль») та вели-
кі немісцеві будівельні компанії. На заваді їх 
планам стоїть давно затверджений Генераль-
ний план міста та головний архітектор Тер-
нополя Василь Бесага. Міський голова висту-
пив за внесення змін до Генерального плану 
лише відповідно до процедури (обговорення 
на громадських слуханнях, схвалення в комі-
тетах з винесенням на сесію). Сергію Надалу 
також вдалося відстояти головного архітек-
тора Тернополя, проти якого забудовники за-
пустили цілий проект з метою дискредитації 
та скандального звільнення з посади.

Таким чином, мер Тернополя фактич-
но перекрив кисень бізнес-планам значної 
частини забудовників. Особливо, це вдари-
ло по «заїжджих» забудовниках. Ці компа-

нії пов’язують з Зазою Берадзе, родичем  ко-
лишнього Георгія Берадзе, який за часів пре-
зидентства Віктора Януковича працював за-
ступником голови скандальної ДУСі та був 
особистим другом Олександра Януковича 
(Саші Стоматолога). 

Тернопіль має 
свого «німця»

Підсумовуючи три місяці другої каденції 
Сергія Надала, можна з упевненістю сказа-
ти, що Тернопіль вперше за час Незалежнос-
ті має мера, який здатен не лише виконува-
ти свої передвиборчі обіцянки, а бути справ-
жнім представником міста та людей, неза-
лежним від місцевих політичних вітрів.

Міський очільник системно працює над 
вдосконаленням інфраструктури міста, ре-
монтом не лише основних комунікацій, а й 
дворів, прибудинкових територій. І це в умо-
вах жорсткої економічної кризи та - відсут-
ності фінансування. Новацією Надала ста-
ла успішна робота з ЄБРР, Світовим банком, 
іншими європейськими та світовими фі-
нансовими установами. Саме завдяки спіль-
ним проектам з цими установами у Тернопо-
лі утеплюють будинки, зводять індивідуаль-
ні теплові пункти, що дозволить тернополя-
нам на 60-80 % зменшити свої витрати на 
житлово-комунальні послуги.

Безперечно - Надал діє інколи жорстко, 
немов не помічає лементу частини депутатів 
міської ради, спроб заблокувати роботу ме-
рії. Проте, саме так, рішуче, і потрібно діяти, 
коли ситуація у місті готова зірватися у хаос. 
Адже відповідальним за ситуацію у місті за-
вжди буде міський голова. Натомість група 
крикунів у міськраді традиційно сховається 
за колективною безвідповідальністю. Тож у 
складних ситуаціях, повинна з’явитися осо-
ба, котра готова діяти і відповідати за свої 
дії. Варто згадати часи Революції Гідності, 
коли саме Надал за активної підтримки гро-
мадськості зумів втримати місто. Тоді саме 
міський голова взяв на себе усю відповідаль-
ність за ситуацію у місті, коли на вулицях на-
віть не було міліції.

«Справжній керівник має 
діяти по-бандерівськи»

Справедливість, Відпо-
відальність, Порядок

В історії часто саме сильна особистість 
відіграє головну роль. Згадати хоча б тво-
рення ОУН і значення його активного кри-
ла на чолі з Степаном Бандерою. Як казали у 
ті часи - «Бандера прийде - порядок наведе». 
Якщо б Бандера не почав діяти, а очікував би 
волі консерваторів, яких очолював Андрій 
Мельник, можливо ніколи б не було УПА, не 
було б активної боротьби, а Україна ніколи 
не стала незалежною. Бажання діяти рішуче 
і відповідально було визначальним у діяль-
ності очільника ОУН-Б Степана Бандери. 

Можливо саме такими ж принципами ке-
рується у своїй господарській діяльності і На-
дал, розуміючи, що час відкритих можливос-
тей для міста і громади може пройти, коли 
дехто, користуючись депутатським манда-
том, займатиметься самолюбуванням та пі-
аром. Для здійснення великих проектів по-
трібні порядок, план і дисципліна, а інши-
ми словами Справедливість, Відповідаль-
ність, Порядок. Діяти потрібно вже зараз і 
по-бандерівськи. Так має діяти справжній ке-
рівник. А розуміння громади приходить тоді, 
коли видно результати роботи. Українці лю-
блять говорити, що нам потрібен німець, тоді 
буде порядок. Тернопіль вже має свого «нім-
ця» - з українським прізвищем і українською 
націоналістичною позицією.

Тарас СВАЛЯВСЬКИЙ.

Сергій Надал показав, 
хто у Тернополі господар
За три місяці другої каденції міський голова Тернополя Сергій 

Надал показав, що він повністю контролює ситуацію у місті, 
а всі спроби політичної опозиції та «будівельної мафії» 

перехопити владу приречені на провал.

Міський голова Тернополя 
Сергій Надал.

«Впевнений, що це чудо-
вий стимул для дітей в покра-
щенні навчання. З бюджету 
міської ради виділили 138 тис 
грн, відтак, розмір однієї сти-
пендії  становитиме 300 грн. 
Отримуватимуть її протягом 
всього навчального року що-
місяця. Найуспішніших ви-
значить комісія, що складати-
меться з голови комісії – це я, 
профільного заступника місь-
кого голови та людей з уні-

верситету післядипломної 
освіти, методистів», - пояснює 
депутат.

Учні отримуватимуть сти-
пендії з різних номінацій. 
Кожна з них, в свою чергу,  но-
ситиме ім’я видатного меш-
канця Тернополя.

Школярам таке нововве-
дення дуже подобається, тож 
відтепер слід очікувати, що 
діти докладатимуть більше 
зусиль у навчанні.

Школярі отримуватимуть 
гроші за оцінки
З вересня цього року 
51 учень Тернополя 
буде отримувати 
стипендію за 
успішне навчання. 
Ініціатором такого 
проекту став депутат 
міської ради від Партії 
«Солідарність» - Блок 
Петра Порошенка» 
Володимир Місько.

Важка недуга спіткала відомого тернопільського пись-
менника, журналіста і краєзнавця, головного редактора 
журналу “Літературний Тернопіль”, заслуженого діяча мис-
тецтв України Богдана Мельничука.

Він змушений був після встановлення діагнозу розпо-
чати тримісячне терапевтичне лікування онкологічної 
хвороби, вартість якої – 60 тисяч гривень. Потім Богдана 
Івановича очікує операція в Національному інституті раку 
(м. Київ) і продовження терапевтичного лікування, на що 
теж потрібні гроші. Просимо в усіх небайдужих матеріаль-
ної допомоги відомому краянину, адже потрібних коштів у 
нього немає. Телефон Богдана Мельничука – 0672234108. 
Номер його картки у ПриватБанку – 5168757229468790.

Правління обласної організації  
Національної спілки журналістів України.

Тернопільському письменнику, краєзнавцю і 
журналісту потрібна допомога

Тернополян атакує грип
На Тернопіллі продовжує зростати кількість 

хворих на грип. Як зазначив в.о. начальника Го-
ловного управління Держсанепідслужби у Тер-
нопільській області Євген  Безрукий, з початку 
цього року на грип захворіло 11 875 осіб. 2332 
осіб захворіли за останній тиждень. З них  749 
чоловік госпіталізовано, 327 з них – діти. В об-
ласті перевищено епідпоріг в 3,1 рази. 

Найвищий рівень захворюваності у Чортків-

ському, Тернопільському, Бережанському, Шум-
ському, Гусятинському, Монастириському і Бор-
щівському районах. 

Також побільшало хворих на так званий сви-
нячий грип. З 37 лабораторно підтверджених 
випадків, 31 - грип H1N1. Фахівці переконані, 
припинення навчання у школах дає позитив-
ний результат, захворюваність серед дітей не 
зростає.
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Нагадаємо, що цей престижний 
конкурс в області 
започаткували ще у 2000 році 

керівник спортивно-мистецького 
та духовного центру, Заслужений 
тренер України, людина, яка 
виплекала не одну плеяду 
відомих спортсменів – переможців 
чемпіонатів України і світу, - 
Володимир Пласконіс та редакція 
газети «Вільне життя». Відтоді його 
лауреатами стали більше двохсот 
відомих краян.

Розпочалося святкове дійство з молитви 
– за Україну, за рідне Тернопілля, за людей, 
які творять його історію, під благословен-
ням настоятеля Свято-Троїцького духовного 
центру протоієрея Анатолія Зінкевича.

 Голова конкурсної комісії Олег Кара-
ванський зазначив, що серед цьогорічних 
лауреатів - представники практично усіх 
сфер – виробничники, аграрії, освітяни, ме-
дики, митці, волонтери…

Отож, лауреатами «Людина  
року -2015» стали:

Ліля Мусіхіна – письменниця, етно-
граф, активістка тернопільської «Самоо-
борони», волонтер АТО; Юрій Завадович 
- відомий медик, головний лікар медично-
го центру ТОВ «Прохелес», Богдан Завитій 
- директор ПП «Явір», Микола Лазарович 
- доктор політичних наук, професор ТНЕУ, 
Заслужений працівник освіти України, учас-

ник АТО; Ярослав Леміш-
ка – директор обласної 
філармонії, народний ар-
тист України; Наталія Ле-
венець – директор Терно-
пільської ЗОШ №4, відмін-
ник освіти України; Роман 
Пахолок – директор Чорт-
ківського гуманітарно-
педагогічного коледжу, 
кандидат педагогічних 
наук; Петро Пеляк – голо-
ва фермерського господар-
ства «Вікторія -92» (с. Ві-
кторівка Козівського райо-
ну), Заслужений працівник 
сільського господарства 
України; Борис Репка – Заслужений артист 
України, в.о. директора Тернопільського об-
ласного академічного драмтеатру; Олена 
Різник – письменниця, керівник поетично-
фольклорного театру «Взори» з Бережан; 
Ганна Слівінська – головний лікар облас-
ного Центру здоров’я, Заслужений лікар 
України; Євген Удін – графік, Заслужений 
художник України; Микола Шевчук –  ви-
кладач Теребовлянського вищого училища 
культури, Заслужений художник України, 
іконописець і скульптор, майданівець і во-
лонтер АТО, автор першого пам’ятника Не-
бесній сотні у Теребовлі; Григорій Шергей 
– директор департаменту культури, релігій 
та національностей Тернопільської ОДА, За-

служений діяч мистецтв України.
Приємно, що лауреатом 
«Людина року – 2015» став 
номінант газети «Наш ДЕНЬ»
Микола Васильович Лазарович.

 Професор кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознав-
ства Тернопільського національного еко-
номічного університету рік тому змінив 
навчальні аудиторії на бліндажі і пішов на 
фронт добровольцем. Був активним учас-
ником Майдану. Побував у найгарячіших 
точках зони АТО: під Волновахою, Маріупо-
лем, під Донецьком у районі Авдіївки і Піс-
ків. Відмовився від дострокової демобілі-
зації, яка, зокрема, передбачала звільнення 

викладачів вишів від призову на 
військову службу. 

Особливо зворушливо під 
час свята прозвучала подяка 
Миколи Васильовича Лілі Му-
сіхіній за передану йому на 
фронт теплу форму, яка зігрі-
вала у холодні дні і ночі. Сама 
ж пані Ліля згадувала про те, як 
зустрічалася з Миколою Шевчу-
ком на війні, у гарячих точках.  
А ще попросила присутніх звер-
нути особливу увагу на демо-
білізованих бійців, які, повер-
нувшись з фронту, часто зали-
шаються наодинці з власними 
проблемами.

Поміж святкових мотивів закликом до 
єднання, до небайдужості стали слова Ми-
коли Шевчука: «Я – не воїн, я – художник. 
Але обов’язок кличе мене туди, на пере-
дову. Це потрібно робити, аби бійці знали, 
що про них хтось дбає. Як кажуть, з кож-
ного по нитці – солдату бронежилет. Коли 
ми будемо гідно робити свою справу, тіль-
ки тоді матимемо міцну незалежну держа-
ву…» 

Розповіді про лауреатів – читайте у 
наступних числах «Нашого ДНЯ».

Зіна КУШНІРУК.
На фото Олега Снітовського та  

Миколи Шота: миттєвості свята.   
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За своє життя він пережив надзвичайно багато - російсько-польську війну, 
катівню більшовицького режиму, Другу світову війну. 

«Вражають два факти: ветеран-фронтовик ніколи не одягав медалей (пере-
живши репресії більшовиків, пройшовши війну, він соромився цих відзнак і не 
сприймав), - розповідає на своїй сторінці у соцмережах Світлана Боднар. -  А рід-
ні дідуся переконані, що Григорій Івасюк з Вишнівця має спільне коріння з Па-
пою Римським Іваном Павлом ІІ. Стверджуюють, що ретельно вивчили генео-
логічне дерево свого роду і навіть розповіли, що коли в Київ з візитацією при-
їзджав Іван Павло ІІ, Григорій Антонович їздив у столицю, але із Папою зустрі-
тися не вдалося. Проте у молоді роки він нібито зустрічався з родиною понти-
фіка, яка жила в Польщі неподалік Кракова. Зокрема, в одному із досліджень 
українських коренів Івана Павла ІІ йдеться, що мати майбутнього Папи – з ді-
вочим прізвищем Качаровська походить з греко-католицької родини з Терно-
пільщини».

«Наш ДЕНЬ» приєднується до вітань і зичить Григорію Антоновичу 
міцного здоров’ячка, сімейного благополуччя, многих літ, опіки та ласки 
від Господа Бога.  

Юля ТОМЧИШИН.

Григорій Івасюк, якого вважають родичем
Івана Павла ІІ, відсвяткував сторіччя

 У Тернополі відзначили лауреатів 

«Людина року-2015»

 Минулої неділі Тернопільський за-
мок зустрічав гостей. Тут вітали  лау-
реатів конкурсу «Людина року-2015». 
Теплі слова, щемливі спогади, ра-
дість і біль – переплелися різнобарв-
ним візерунком на святковій імпрезі.

Столітній ювілей відзначив житель  Вишнівця Григорій Антонович Івасюк. За сімейним столом зібралися дочка, внуки, 
правнуки, родина, сусіди. Привітали ювіляра також селищний голова Олег Стефанський, секретар селищної ради  
Степан Іваниш, голова Збаразької районної ради Світлана Боднар, директор Збаразького районного  терцентру  
соціального обслуговування Наталія Мандзюк.  
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Після нового року у Тернополі почали 
активно діяти експертні ради, які створе-
ні при Тернопільській міській раді. Зага-
лом діє вісім таких рад, які працюють при 
однойменних комісіях міської ради. Так, 
15 січня експертна рада з питань соціаль-
ної політики, охорони здоров’я, сім’ї, мате-
ринства, дитинства погодила призначен-
ня на посаду щойно створеного комуналь-
ного підприємства «Тернопільський місь-
кий лікувально-діагностичний центр но-
вого керівника Петра Левицького. А вже 27 
січня трудовому колективу Тернопільської 
міської комунальної дитячої лікарні пред-
ставили нового головного лікаря - Андрія 
Артимовича, який також був призначений 
з ініціативи вищезгаданої експертної ради.

«Сергій Надал: «У Тернополі 
експертні ради вже довели 
свою ефективність»
Це лише перші кадрові рішення, адже 

активно включилися в роботу й інші екс-
пертні ради.

Нагадаємо, що експертні ради – це 
українське ноу-хау Тернополя. Саме їх ви-
сновки враховують при прийнятті рішень 
під час сесії міської ради чи засідання ви-
конавчого комітету, а також експерти на-

дають власні пропозиції та оцінку кадро-
вим призначенням. 

Експертні ради є одним з інструментів 
прямого народовладдя, який у Тернополі пе-
ретворився на п’яту «гілку влади». Так вва-
жає міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Ще з шкільних підручників ми знає-
мо, що існує три гілки влади – законодав-
ча, виконавча та судова. Неофіційно до 
цього списку додають ще журналістів, як 
«четверту» гілку влади. Я пишаюся тим, 
що сьогодні у Тернополі діє й «п’ята» гілка 
влади у вигляді експертних рад. Ми запро-
вадили механізм, коли на керівні медичні 
посади у місті людей обирають медики, на 
освітянські – освітяни тощо. Така практика 
успішно працює в Європі, зокрема, у Швей-
царії. У цій країні завдяки схожій схемі міс-
цеві громади через своїх представників у 
експертних радах контролюють діяльність 
будь-якого чиновника. У Тернополі екс-
пертні ради також показали свою ефектив-
ність», - зазначив мер Тернополя.

Сергій Надал: «У Тернополі 
беруть владу експертні 
ради» 
«У Тернополі вводиться практика про-

зорості обрання керівників муніципальних 

управлінь та відділів і регулярний аудит їх 
професійних якостей. Більше того, у тако-
му випадку чиновники будуть завдячувати 
своєю посадою не меру, не якійсь політич-
ній силі чи лобістській групі, а лише грома-
ді і власному професіоналізму. І такий чи-
новник буде працювати лише на громаду 
Тернополя», - впевнений Сергій Надал.

Нагадаємо, у руслі розбудови систе-
ми влади – прямого народовладдя — Тер-
нопіль також запровадив у практику ді-
яльності органу місцевого самоврядуван-
ня електронні петиції. Подавши петицію 
на інтернет-сайті міської ради та набравши 
на її підтримку не менше, ніж 250 підпи-
сів, тернополяни можуть бути впевнені, що 
пропозиція буде розглянута на сесії міської 

ради чи засіданні виконавчого комітету.
Паралельно з петиціями Тернопіль уже 

запровадив практику системи електро-
нних закупівель PROZORRO. Основна мета 
цього ресурсу — ефективне використання 
коштів місцевого бюджету.

Окрім того, міським головою підписа-
на угода з коаліцією “Прозорі ради” — ме-
морандум про наміри впровадити усі необ-
хідні норми антикорупційного законодав-
ства в Тернопільській міській раді. У мемо-
рандумі йдеться про втілення у життя най-
кращих світових практик у сфері місцево-
го самоврядування та імплементацію ан-
тикорупційного законодавства.

Прес-служба 
Тернопільської міської ради.

Сергій Надал: «Експертні ради – це реальний механізм 
впровадження у Тернополі прямого народовладдя»
У Тернополі почав діяти унікальний для України проект, який 

вже давно успішно реалізовують у провідних європейських 
країнах – експертні ради при міській раді. Такі ради із числа 

фахівців у певних сферах життєдіяльності міста вже набули ознак 
повноцінної та незалежної «гілки влади» на місцевому рівні.

Під час засідання у Тернопільській міській раді.

Українці після 
Різдва масово 
штурмували  
обмінники?  

За повідомленням агентства 
«Bloomberg», у кінці січня грив-
ня знецінилась найбільше серед 
усіх світових валют. Позначка 
у 25,6 грн/дол. - найгірший ре-
зультат після торішнього падін-
ня до 34,25 грн/дол.  

Причинами зниження курсу, 
на думку фінансистів, є незна-
чна пропозиція валюти з боку 
Нацбанку, який прагне зберег-
ти обсяг резервів до моменту 
отримання чергового кредит-
ного траншу від ключового кре-
дитора країни - Міжнародного 
валютного фонду. Однак, МВФ 
відклав рішення стосовно тре-
тього траншу через зупинку ре-
алізації податкової реформи і 
проблемний бюджет. Щоправ-
да, в уряді та НБУ сподівають-
ся все-таки отримати кредит у 
сумі 1,7 мільярда доларів через 
три-чотири тижні.  

Спрогнозувати реальний 
курс гривні неможливо через 
відсутність стратегії курсової 
політики від уряду і Нацбанку. 
Посадовці обіцяли курс нацва-

люти на рівні 24,1-24,4 грн/дол. 
Ці розрахунки закладені у бю-
джеті-2016. 

Голова Комітету економіс-
тів України Андрій Новак ствер-
джує: у державі вже майже рік 
немає економічних підстав для 
девальвації гривні. Те, що за-
раз спостерігаємо - штучна де-
вальвація, яка відбувається вна-
слідок валютних спекуляцій. А 
тривають вони тому, що в цьому 
є зацікавлені в уряді та НБУ, які 
отримують величезну вигоду. 

Найперше валютні спекуля-
ції простежуються на міжбан-
ку, через те, що там все відбува-
ється в ручному режимі, наголо-
шує експерт. Одним дозволяють 
купувати валюту, іншим - ні. Од-
ним - в одних обсягах, іншим - в 
інших. 

У свою чергу аналітик «Eavex 
Capital» Дмитро Чурін прогно-
зує, що ослаблення гривні може 
бути тимчасовим, оскільки на 
початку року традиційно не ви-
стачає експортної виручки для 
покриття валютного попиту. 
Ухвалення виконавчою радою 
МВФ рішення про кредит Укра-
їні може повернути вартість 
гривні до позначки 24 грн/дол. 
Проте, стверджувати, що це ста-
неться насправді, рано.  

Глава НБУ Валерія Гонта-
рєва у падінні нацвалюти зви-
нувачує пенсіонерів,  покупців, 
новорічно-різдвяні свята. Екс-
перти ж вказують на серйозні 
помилки діяльності Нацбанку і 
особисто Гонтарєвої, які доро-
го обходяться державі та грома-
дянам. Проте позбавляти керів-
ника НБУ посади ніхто не поспі-
шає. Чому?      

Незважаючи на те, що нацва-
люта в піке, Нацбанк не бачить 
підстав для зміцнення гривні. 
Про це повідомила Гонтарєва 
під час прес-конференції. «Коли 
я кажу, що у нас дефіцит поточ-
ного рахунку... це означає, що у 
курсу немає можливості зміц-
нюватися і ризики збільшують-
ся. Але я можу сказати, що у кра-
їн СНД ситуація гірша», - сказа-
ла вона. І уточнила: девальва-
ція в січні не мала фундамен-
тального економічного харак-
теру. «Країна 10 днів відпочива-
ла. Люди вийшли після свят і що 
зробили? Купили валюту!» - за-
значила головний банкір краї-
ни. 

Справді? Після Різдва укра-
їнці масово штурмували обмін-
ники?  

Економічні «дива» 
«проФФесіоналів» 
реформаторів  

МВФ опублікував список 
країн із найгіршою економі-
кою у світі. Список складений 

на основі оцінок Фондом країн, 
які розвиваються, з найбільшим 
відсотком скорочення ВВП у ми-
нулому році. До нього потрапи-
ли країни з Південної Америки, 
Африки та Азії, а також Україна 
і Росія. 

Українська економіка зазна-
ла значного падіння - скороти-
лася на дев’ять відсотків. Наша 
країна опинилася у товаристві 
таких держав як Ємен, Сьєрра-
Леоне, Венесуела, Екваторіаль-
на Гвінея, Бурунді, Лівія, Півден-
ний Судан, Бразилія, Росія. Влас-
не, сусіди України - Екваторіаль-
на Гвінея і Бурунді.   

Ніщо не може розвивати-
ся у неволі. Економіка також. 
Тим часом американський до-
слідницький інститут «Heritage 
Foundation» назвав українську 
економіку «найменш вільною» 
у Європі. Україна залишилася на 
162-у місці в «Індексі економіч-
них свобод». Це - найгірший по-
казник серед європейських кра-
їн. Експерти зазначають: в Укра-
їні так і не встановилося вер-
ховенство права, а відсутність 
інвестиційної свободи завдає 
шкоди продуктивності підпри-
ємств.

Загалом у рейтингу 178 дер-
жав. На першому місці, як і торік, 
розташувався Гонконг. До десят-
ки країн з найбільш вільними 
економіками також потрапили: 
Сінгапур, Нова Зеландія, Швей-
царія, Австралія, Канада, Чилі, 
Ірландія, Естонія і Великобрита-

нія. Укладачі рейтингу розрахо-
вують ступінь економічної сво-
боди на основі десяти критері-
їв. Ключові - гарантія прав влас-
ності, свобода від корупції, ефек-
тивність та прозорість держав-
них витрат, свобода у торгівлі та 
гнучкість ринку праці.

Крім того, Україна знахо-
диться на останньому місці у 
рейтингу економічних свобод із 
43 країн Європи.

А ще, виявляється, криза 
2008-2009 років в Україні була 
не такою глибокою, ніж ниніш-
ня. Аналітики компанії «Da Vinci 
AG» констатують: оптовий то-
варообіг підприємств торік, по-
рівняно з 2014-им, упав на 12,8 
відсотка. Значно знизився і роз-
дрібний товарообіг - на 20,7 від-
сотка. Це означає, що  населення 
значно збідніло і немає грошей 
на покупки.

Анексія Криму та окупація 
частини Донбасу внесли нега-
тивні корективи в українську 
економіку. Але не слід, як це ро-
блять вітчизняні політики і уря-
довці, все списувати на війну. Ті-
ньова економіка, корупція, кру-
гова порука, непрофесійність 
та безвідповідальність окремих 
посадовців, повільний темп ре-
форм не лише ускладнюють ви-
хід України з кризи, а й погли-
блюють кризові процеси. 

Ось такі економічні 
«дива» «проФФесіоналів»-
реформаторів.  

Ольга ЧОРНА.

Капітан Гонтарєва 
на допомогу не поспішаєГРИВНЯ - В ПІКЕ.

Що буде з гривнею? Якого курсу стосовно 
долара очікувати найближчим часом і в 
перспективі? І яких цін? Адже вартість 

товарів та послуг в Україні міцно прив’язана до 
інвалюти. Дорожчають долар і євро - дорожчає все.             
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Дивлюсь «Лігу сміху» 
і мені сумно. Але не 
через несмішні або 

й незрозумілі жарти, яких 
вистачало від початку й до 
кінця… 

Причина в іншому: що україн-
ського, окрім назви, є (точніше – 
було, бо минулого тижня повтор-
ний показ закінчився) у цій «Лізі»? 
3-4 україномовних команди,  серед 
яких одна справді яскрава і талано-
вита. Маю на увазі «VIP Тернопіль». 
І один-єдиний (із п’ятьох) україно-
мовний тренер, він же – суддя Юрій 
Горбунов…

І якби на таку зросійщеність 
страждала одна тільки «Ліга смі-
ху», то згадувати про це ніхто б не 
став. Можливо… Але – ні, неможли-
во! Оскільки заледве не всі програ-
ми, шоу і кінострічки, що їх створює 
«95 квартал» під керівництвом Во-
лодимира Зеленського,  російсько-
мовні. Кажу «заледве», оскільки за 
два останніх роки на телеекранах 
з’явилися україномовні комедійні 
серіали «Країна У» та «Одного разу 
під Полтавою». Правда, абсолютно 
україномовними їх не назвеш, бо 
обидва пересипані суржиком. Але 
ж це комедійні стрічки! Тим паче, 
що мова у багатьох людей далеко 
не літературна.

Отож, початок зроблено: нашу 
єдину державну мову почали ви-
користовувати, хай поки що дуже 
обмежено, та й, зрештою, дуже за-
пізно і  у «95 кварталі». Втім, ліп-
ше пізно, ніж ніколи. І кому-кому, 
а талановитим і, без сумніву, па-
тріотичним акторам – улюблен-
цям мільйонів українців, це дуже 
потрібно. Адже нема сумніву, що 
всі вони, включно з уродженцями 
Росії Степаном Казаніним та Ва-
лерієм Житковим, чудово володі-
ють українською мовою. Росіяни 
– тому, що вже більше 10 років жи-
вуть і працюють в Україні, а укра-
їнці… Українцям розмовляти укра-
їнською сам Бог велів. Чи Кривий 

Ріг, де народилися, росли і навча-
лися вже згадуваний Зеленський, 
а також Олена Кравець, Олександр 
Пікалов, Юрій Корявченков – не 
Україна? А Харківщина, звідки ро-
дом Євген Кошовий, до якої держа-
ви належить – не української?

От захоплюються цим «95 квар-
талом»… Дивимось: у залі сидять 
Луценко, інші наші так звані супер-
українські політики. Сидять і ска-
лять зуби. Але ж на сцені – чуже! Те, 
що нас русифікує і вводить у свідо-
мість чужі штампи. Вони, як ніщо 
інше, засідають у головах, зокрема, 
і через гумор,–  з гіркотою конста-
тував у недавньому інтерв’ю автор 
«Чорного  ворона» та низки інших 
талановитих книг Василь Шкляр.

Письменник переконаний: те-
перішнє неймовірне, навіть нахаб-
ніше, ніж у часи СРСР, поширення 
чужої мови в Україні загалом і на 
телебаченні зокрема,  є нічим ін-
шим, як «совєтською інерцією», 
але вже переведеною у комерцій-
ний формат. 

Особливо загрозливо ця тен-
денція має сприйматися нині, коли 
одвічний «старший брат» учерго-
ве перетворившись на загарбника 
й убивцю, знову посунув на Украї-
ну. Заливаючи її кров’ю, руйнуючи 
і знущаючись…

Тим не менше, трагічна історія 
України, як виглядає, знову нічого 
не вчить? Інакше російськомовний 
«слуга народу» не починав би одну 
зі своїх серій начебто словами Пе-
тра Столипіна, після яких він був 
убитий: 

–Але знаєте, я щасливий по-
мерти за свого царя!

Насправді україноненависни-
ка Столипіна в Київському опер-
ному театрі було застрелено піс-
ля його слів: «Панове, будьте певні, 
пам’ятник Шевченкові стоятиме в 
Києві тільки після моєї смерті».

Хто автор сценарію «Слуги на-
роду»? Ужгородець Юрій Костюк, 
котрий, схоже, до української мови 

ставиться так само, як і до україн-
ської історії.

Принаймні, це випливає з його 
висловлювання перед прем’єрою 
серіалу:

– Волнєніє – величезне!
Між іншим, на відміну від ав-

тора сценарію і виконавця голов-
ної ролі (Володимир Зеленський) 
всі без винятку реальні українські 
«слуги народу» або добре володі-
ють українською мовою – Кравчук, 
Ющенко і Порошенко, або хоча б 
намагалися її вивчити і розмовля-
ти нею – Кучма і навіть Янукович…

То що ж це за кіно таке, абсо-
лютно відірване від життя? Прав-
да, одне істинно українське слово в 
ньому таки є:  «Ганьба!»  При цьо-
му, повторюване і повторюване…

Так що, дорогі «кварталівці», 
спасибі вам за іскрометні гумор і 
сарказм, за поїздки в зону АТО і ви-
ступи перед бійцями, їхню мораль-
ну та фінансову підтримку. Але… 
Кому багато дано, з того багато й 
питають. Тим паче, у такий склад-
ний для України час. Тим паче, 
коли йдеться про людей творчих.

«Український нарід є одним на-
родом… Тому й належить йому ста-
ти суцільним національним тво-
ром. Що ж робить людей одним на-
родом? Передовсім мова…»

Це – одна з думок Митрополита 
Андрея Шептицького, взята мною 
з книги, приуроченої до 150-ліття 
з дня його народження. До речі, ви-
словив її Владика Андрей у вже да-
лекому 1941 році. Теж дуже тяжко-
му для України…

Отже, пора вам, справді талано-
виті й патріотичні «кварталівці», 
переходити на українську. І то дав-
но пора! Адже ні «Вечірній квар-
тал», ні «Вечірній Київ», ні «Розсмі-
ши коміка», ані «Сказочная Русь» 
від цього нічого не втратять. На-
впаки – виграють.

До речі, про «Сказочную Русь». 
Є в ній, поміж інших, добре впіз-
наваний персонаж на прізвисько 

«Шустрий». Себто, журналіст  Са-
вік Шустер, котрий за понад десять 
років проживання в Україні встиг 
«прошустритити» зі своєю «Сво-
бодою слова», а згодом – «Шустер 
Live», поки неповний десяток теле-
каналів: ICTV, «Інтер», ТРК «Укра-
їна», Перший національний, зно-
ву «Інтер», «5 канал», «1+1», «112.
Україна»…

І, нарешті, опинився на власно-
му «3S» - у кабельних мережах…

– Я безумно люблю свободу! – 
так нині починає рекламу свого ді-
тища Шустер.

Щоразу, коли чую ці слова, 
миттєво вимикаю телевізор: що 
то за любов «безумна»? Знай Са-
вік українську, то вимовляв би на-
багато милозвучніше слово «без-
межно»… А він же колись починав 
кожну свою зустріч з телегляда-
чами по-українськи, бодай з кіль-
кох речень. Але це – у минулому: чи 
то біганина по телеканалах далася 
взнаки, чи слава зіграла недобрий 
жарт, чи… Коротко кажучи, нині за-
служений журналіст України Савік 
Шустер, який володіє литовською, 
російською, англійською, фран-
цузькою, італійською, івритом і ні-
мецькою, по-українськи – жодного 
слова.

І це – після понад десяти років 
проживання і роботи в Україні.

Ні, ви таке можете уявити? Мо-
жете, для прикладу уявити заро-
бітчан – українця чи українку – ко-
трі, пропрацювавши десять ро-
ків у Португалії, Італії, Греції, Ка-
наді, США, Польщі або Туреччині 
не розмовляли б на мові країни-
роботодавця? 

Нема такого і бути не може!
А в Україні – цілком може. Савік 

Шустер цьому – яскравий і далеко 
не єдиний приклад. Адже яким би 
популярним журналістом він себе 
не вважав, за нормальним розра-
хунком Савік Михайлович – зви-
чайний заробітчанин. З подвій-
ним громадянством – Італії і Ка-

нади. Та ще впертим ігноруванням 
мови держави, в якій заробляє собі 
на хліб та до хліба. І якої трима-
ється не через те, що надзвичайно 
любить (чому тоді нашої мови не 
знає?), а тому що до України встиг 
об’їхати Канаду, Італію, Штати, Ро-
сію… Звідкись  сам відбув, а звід-
кись – і «попросили», як, для при-
кладу з московського офісу радіос-
танції «Свобода».

Тепер от знову вдає переслі-
дуваного. Хоча з України – ані но-
гою!  Як і по-українськи – ні «бе», 
ні «ме»… Зате кошти на те, аби ре-
кламувати свою «безумну»  любов 
до свободи почав випрошувати. У 
простих людей. У дуже тяжкий для 
них час. Коли треба допомагати і 
воїнам на передовій, і пораненим, і 
сиротам та вдовам…

Наостанок іще раз  - про «Лігу 
сміху» на якій пречудово виступи-
ла команда «VIP Тернопіль». І хоч 
до фіналу через прикру помилку 
одного із суддів вона не потрапи-
ла, непоміченою теж не залишила-
ся. Тетяна Песик, яка до цього двічі 
перемагала (разом із Віктором Гев-
ком) у «Розсміши коміка» та чудо-
во зіграла у «Країні У», на зимово-
му кубку «Ліги сміху» удостоїлася 
звання кращої актриси.

На жаль, у соціальних мере-
жах деякі тернополяни вдалися 
до образ, звинувативши команду в 
«пропаганді села на всю Україну», а 
тому їм «соромно за Тернопіль».

Як на мене, то на подібне здат-
ні – у ліпшому випадку – безталан-
ні заздрісники. А в гіршому – неві-
гласи. Які поняття не мають про 
село – справжнє серце і душу Укра-
їни. Тож українського села не соро-
митися треба, а гордитися ним.  У 
селі росте хліб, родом із села – мо-
локо, яблука, вишні, трава і кві-
ти… Зрештою, саме село зберегло 
українські традиції, вишивку, піс-
ні, мову. Найперше – село! Тож, хто 
соромиться села чи зневажає його, 
той соромиться і України, і її мови.

Зрештою, а Тернопіль – хіба не 
село? Хай і велике. Адже за 90 від-
сотків його мешканців – вихідці з 
селянських родин. І ні самі вони, ні 
їхні діти та внуки свого життя без 
села не уявляють. Тому що – розу-
міють: бути селянином не сором-
но – соромно бути дурнем…

Тетяна САВКІВ. 

Лемки з усієї Тернопільщини 
зібралися разом у палаці 
культури «Березіль», щоб 

відсвяткувати Йордан та вкотре 
продемонструвати відданість і 
любов до свого  коріння, звичаїв 
і обрядів, привезених предками 
з рідного краю, який вони 
примусово залишили у 1944-47 
р.р. під час сумнозвісної операції 
«Вісла».

На «Лемківському Йордані» зібрало-
ся багато гостей, представники  місцевої 
влади, депутати,  голови районних і місце-
вих осередків Всеукраїнського товариства 
«Лемківщина».

Дійство розпочалося з традиційної мо-
литви. Отець Василь скропив усіх присут-
ніх йорданською водою, яку зранку посвя-
тили і привезли з Лемківської церкви, що 
знаходиться у Тернополі на вулиці Львів-
ській.

З привітальним словом виступив голо-
ва Тернопільського обласного товариства 
ВУТ «Лемківщина» Олександр Венгрино-
вич. Розповів про здобутки товариства за 

2015 рік, подякував усім, хто долучився 
до будівництва і благоустрою Лемківської 
церкви

- Сьогоднішнє святкування надзвичай-
но важливе для нас, - зазначив пан Олек-
сандр. - Уже впродовж десятків років воно 
відбувається на теренах Західної Украї-
ни. Спершу в Івано- Франківську- на Різд-
во, після - у Львові «Львівська Велия», а на 
завершення різдвяних свят - у Тернополі 
«Лемківський Йордан».  Ми всі повинні бе-
регти і  плекати традиції наших предків та 

передавати їх майбутнім поколінням. 
Учасників свята привітали голова Тер-

нопільської ОДА Степан Барна, міський го-
лова Сергій Надал, народний депутат Олег 
Барна. 

На святі зібралося близько 450 людей. 
У програмі дійства були присутні всі різд-
вяні атрибути - шопка, стіл з вечерею, ді-
дух, який приніс газда Ігор Дуда та газдиня 
Віра Дудар, чудова ялинка, лемківська ро-
дина, вертеп і колядники, музики. Висту-
пали творчі колективи та аматори, звуча-
ли пісні та жарти. Також під час дійства зі-
брали 6354 гривні на добудову церкви.

 Відтворення стародавніх лемківських 
традицій подарувало всім учасникам 
«Лемківського Йордану» чудовий настрій, 
радість, щасливі посмішки, а також віру, 
надію і любов.  

Козівщину представляли лемки із сіл 
Таурів, Великий Ходачків, Теофіпілка,  Сло-

бідка, смт. Козова,  Андрій Татарин - голо-
ва Тернопільського міського товариства. 
До речі, Козівське товариство «Лемківщи-
на» щиро вдячне Тернопільському товари-
ству  за запрошення на святкування «Лем-
ківського Йордану», організаторам - Олек-
сандру Венгриновичу, Андрію Татарину, 
Ларисі Сороці, ведучим - Вірі Дудар та Іго-
рю Дуді, режисерам, а це наша землячка – 
Надія Ворончій (з дому Вацлавська), Гали-
ні Околітій, Олі Тріль, Володимиру Перца-
ку і,  безумовно, всім учасникам свята!

Важко передати словами ті емоції та 
почуття, які подарувало нам усім це свято. 
Воно вкотре переконує, що всім небайду-
жим лемкам і лемкиням потрібно шанува-
ти історію предків, любити свою культуру, 
звичаї та обряди та передавати їх майбут-
нім поколінням.  

Петро СКЕЛЯ. 
смт. Козова.

«Що робить людей одним народом?

Передовсім мова…»

«Лемківський Йордан» 
об’єднав лемків Тернопілля



№5 (137)/3  лютого - 9 лютого 2016 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Соціумnday.te.ua

Про бій під Санжарівкою небагато писали у ЗМІ і 
пересічні українці майже не чули про це село на До-
неччині. Однак для бійців 128-ї гірничо-піхотної бри-
гади цей день запам’ятався на все життя.  Семеро 
із них там загинули. Але завдяки мужності та стій-
кості кожного вдалося зупинити наступ ворога. Це 
була ключова для контролю над трасою Дебальцеве-
Троїцьке висота, захоплення якої дозволило б росій-
ським найманцям того ж дня оточити наші війська. 

Опорний пункт «Валера» (як називають його бій-
ці) захищали прості хлопці, мобілізовані влітку 2014 
року. Після цього бою російська пропаганда назвала 
їх «професійними польськими найманцями», ствер-
джують військові. 

Щоб згадати події минулорічної зими, полеглих 
побратимів та підтримати їх рідних, 13 бійців 128-ї 
бригади приїхали у село Забойки Тернопільського 
району – батьківщину їх побратима Андрія Капчура, 
який загинув у бою 25 січня. Хлопці познайомилися 
з великою родиною Андрія – у його батьків було аж 
12 дітей. Довгі місяці всі наполегливо розшукували 
хлопця і сподівалися, що він живий. Лише після екс-
пертизи ДНК його поховали в рідному селі.

Мама Андрія не може стримати сліз. Каже, коли 

син востаннє телефонував, казав, що в нього все до-
бре і що дуже любить всю родину. 

- Андрій був добрим і веселим, гарно грав на гітарі, - 
пригадує його сестра Ірина Печенюк. - Племінниці його 
дуже любили, завжди приносив їм подарунки. Був мобі-
лізований. У відпустку, на жаль, не встиг приїхати.  

Вшанувати пам’ять побратима приїхали бійці з 
різних куточків України, зокрема Києва, Чернівців, 
Вінниці. Бій під Санжарівкою кожен з них пам’ятає 

дуже добре. Хлопці згадували деталі. Розповідають, 
8-ми танкам російської терористичної армії проти-
стояв лише один взвод українських піхотинців, укрі-
плений одним танком і однієї БМП. У ході сутички 
вдалося знищити 5 танків з наступаючими бойовика-
ми, які входили до складу 7 батальйону «ЛНР».

- Це був непростий бій. Він залишиться в пам’яті 
надовго і закарбуєтся кривавими літерами. Кожен з 
нас знав свій сектор, знав що він повинен робити і ми 
справилися, - розповідає командир 3 взводу 1 роти 
гірсько-піхотного батальйону 128-ї  бригади Андрій 
Слота. - Оборона цієї висоти була стратегічно важли-
вою у той час і ми змогли її втримати.

 -  Хоча у нас був лише один робочий танк, а один 
зламаний, - додає сержант Борис Лисий. - Напередод-
ні нам дали додаткові два танки. Вони мали бути до 
ранку, але вночі перед самим боєм їх забрали пред-
ставники штабу сектора. Вранці почався бій. Танки 
повернули, але вже було пізно. 

Бій під Санжарівкою – одна з перемог української 
армії, яка була відстояна відносно малими силами. Та 
хлопці переконані – її не потрібно святкувати. Варто 
робити висновки, щоб зберегти Україну.. 

Юля ТОМЧИШИН. 

«Цей бій закарбується 
в пам’яті кривавими літерами»

На Тернопіллі 
військові 
з усієї України 
зібралися, 
щоб згадати 
протистояння 
під Санжарів-
кою

Надзвичайні новини

Відео процесу «виховання» у мережу викла-
ли учні Тернопільського вищого професійного 
училища ресторанного сервісу та торгівлі. На 
відео двоє хлопців стоять на колінах перед на-
товпом інших дітей, а чоловік у центрі за щось 
їх вичитує. 

На інцидент відреагували в обласному 
управлінні поліції. За попередньою інформаці-
єю правоохоронців, подія трапилася в училищі 
наприкінці жовтня – на початку листопада. Ди-
ректор побачив, як двоє учнів курять. Він вирі-
шив їх привселюдно присоромити, поставивши 
перед однолітками на коліна. 

Такі дії педагога правоохоронні органи ква-
ліфікували як катування. 

«За фактом неналежного поводження з ви-
хованцями закладу відкрили кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 127 КК України, тобто ка-

тування. Санкція статті передбачає позбавлен-
ня волі на термін від 3 до 5 років», – зазначили 
у поліції.

Наразі слідчі вивчають усі деталі події, які 
стосуються не лише відеоматеріалу, але й озву-
чених студентами фактів незаконних обшуків 
викладачами, поборів, позбавляння стипендій 
не через оцінки, а поведінку. Тим часом терно-
поляни у соціальних мережах активно обгово-
рюють відео.

«Там, якщо помітять що ти курив, то 
штраф. Ще раз помітять – взагалі не будеш 
мати стипендії, за третім разом можуть ви-
ключити», – пише під обговоренням відео 
користувач соцмережі «ВКонтакті».

«Виховувати молодь потрібно, але не таким 
методом. Це приниження», – пише інший ко-
ристувач.

За цигарки – на коліна
У Тернополі набирає 
обертів освітянський 
скандал. Директор міс-
цевого училища поста-
вив учнів на коліна пе-
ред їхніми однокурсни-
ками. У такий спосіб пе-
дагог вирішив покарати 
хлопців за куріння.

На хабарі в тисячу американських доларів 
затримали депутата Тернопільської міської 
ради. В одержанні неправомірної вигоди 

підозрюють представника політичної партії 
«Громадський рух «Народний контроль» Романа 
Ляховича, який також є доцентом Тернопільського 
державного медичного університету.

За даними прокуратури, депутат одержав неправомірну ви-
году від жительки Тернополя за працевлаштування на посаду лі-
каря. У понеділок, 1 лютого, його викрили працівники прокура-
тури області спільно зі співробітниками управління Нацполіції 
в області.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 369-2 КК Укра-
їни (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи 
за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на вико-
нання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

У Тернопільській обласній організації політичної партії «Гро-
мадський рух «Народний контроль» поширили інформацію, що 
готові позбавити затриманого на хабарі, який пройшов у міську 
раду за їхніми списками, повноважень депутата, якщо його про-
вину буде доведено. 

«У разі підтвердження від правоохоронних органів інформа-
ції про отримання хабара Р. Ляховичем ми запропонуємо йому 
скласти повноваження депутата Тернопільської міської ради до-
бровільно, у разі відмови – звернемося до Тернопільської міської 
виборчої комісії із клопотанням щодо припинення його повно-
важень», – йдеться у заяві.

У Тернополі на хабарі 
спіймали депутата

 міської ради
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Де багато крику -  
нема роботи

Стара народна приказка каже, що гово-
рити, то не мішки носити. Саме ця проста 
приказка і пояснює чому ті, хто багато го-
ворить — мало роблять. У них просто не-
має часу. 

Будь-яка успішна справа потребує чіт-
кого плану. Це стосується і підприємниць-
кої діяльності і управління цілим містом. 
Уявіть, що не було б правил дорожньо-
го руху? Кожен спробував би їхати так, як 
йому зручно і в тому напрямку, в якому по-
трібно, а в результаті всі б зупинилися у 
одному великому заторі. Таке часто тра-
пляється там, де з’являється особливо “ро-
зумний” водій, котрий пробує проскочити 
по зустрічній. У кращому випадку через та-
ких хвацьких керманичів все стоїть на міс-
ці, а в гіршому — може трапитися навіть 
аварія.

Те ж саме стосується і планового та по-
запланового ремонту. Той, хто “активно 
бореться” за ремонт свого власного дво-
ру може не бачити картини в цілому. Міс-
то — це спільний простір для життя лю-
дей. І плани ремонту дворів, комунікацій 
визначаються виходячи з реалій сьогоден-
ня. Спочатку ремонтують там, де це най-
більше потрібно. Тобто, де найгірший стан 

інфраструктури. Де найшвидше може ста-
тися руйнування, усунення яких вимагати-
ме значно більших зусиль і коштів, ніж ре-
монт. Загалом же ремонт без плану, гірший 
за стихійне лихо — і гроші втратиш, і ре-
монту не буде видно.

Ремонт без плану, гірший 
за стихійне лихо - і гроші 
втратиш, і ремонту не буде 
видно.

Крім цього є обмеженість ресурсів. За 
рік можна відремонтувати певну кількість 
дворів. Міська влада докладає зусиль для 
збільшення виділення коштів на ремонти. 
Зокрема, за словами міського голови Тер-
нополя Сергія Надала цього року виділено 
на 20 % більше коштів, ніж було у минуло-
му. Загальний ремонтний кошторис скла-
дає 164 млн.грн.
План гарантує результат

Те, що планова робота дає результат 
видно на вулицях нашого міста. Минулого 
року у Тернополі відремонтували більше 
40 дворів у різних частинах міста. На два-
дцяти вулицях капітально відновлено тро-
туари, а у в парку «Топільче» облаштовано 

пандус. Роботи ще у декількох дворах три-
вають і вже будуть завершені із настанням 
теплої пори року. Зокрема, вже капіталь-
но відремонтували дороги на вулицях: 
Оболоня, Живова, Танцорова, Текстиль-
на, Шпитальна та Тролейбусна. У части-
ні регіонально-ландшафтного парку «За-
гребелля» облаштовано «Парк здоров’я». 
На масиві «Сонячному» завершені робо-
ти на двох великих об’єктах – бульварах 
Куліша та Д. Вишневецького. Реконструк-
ція Набережної ставу продовжується по-
чергово уже четвертий рік поспіль. Мину-
лого року проведено заміну огорожі, укрі-
плено берег, облаштовано бруківкою тро-
туари. Відновлено картингову трасу без 
витрачання бюджетних коштів. Важливим 
об’єктом для тернополян стало також від-
криття нового ринку на вул. Шептицького, 
де не лише передбачено покращений сер-
віс для покупців, а й дотримання усіх сані-
тарних норм.

Щоб з’їсти слона, його 
треба розрізати на дрібні 
шматочки
Розроблена кошторисна докумен-

тація для ремонтів цього року. Бачимо 

практичну реалізацію головного прин-
ципу успішного управлінця: “Щоб з’їсти 
слона, його треба розрізати на маленькі 
шматочки. Щоб вирішити велику пробле-
му — треба розділити її на дрібні, і мето-
дично одну за одною усувати ці дрібні 
проблеми”. Головними у цьому процесі є 
план і дисципліна.

Ремонти триватимуть
Зокрема, на засіданні виконавчого 

комітету міської ради було затвердже-
но титульний список капітального ре-
монту міжквартальних проїздів на 2016 
рік. Впродовж року у місті буде відре-
монтовано шістнадцять проїздів, на ре-
монт яких виділено майже 9 мільйонів 
гривень. Капітальний ремонт заплано-
вано здійснити за такими адресами: вул. 
М.Вербицького,4  - вул. Є.Коновальця; 
вул. Старий ринок, 1,3,5; вул. Замкова-
Руська; вул. В.Великого, 4 – бульвар 
Д.Вишневецького,5; вул. В.Великого,4 – 
бульвар Д.Вишневецького,7; вул. Бродів-
ська – вул. Лук’яновича; примикання вул. 
15 Квітня до бульвару П.Куліша; вул. Київ-
ська – вул. Лепкого, 14; вул. Симоненка, 4 – 
вул. Симоненка, 16,18,20; вул. Л. Українки, 
12 – вул. Героїв Крут, 9; вул. Текстильна – 
Текстильна, 10; бул. Д. Вишневецького, 2 – 
вул. Морозенка; пр. Злуки, 13,15 – пр. Злу-
ки, 19; пр. Злуки, 21 – пр. Злуки, 23; вул. Бе-
режанська, 53 – вул. Надзбручанська; вул. 
П.Орлика, 3 – вул. Юності.

Як бачимо, у виконкому міської ради на 
чолі з міським головою Сергієм Надалом, є 
чіткий і дуже детальний, покроковий план. 
Саме у такий спосіб, крок за кроком, і по-
кращується комфорт у нашому місті, яке  з 
радянських часів до 2010 року не знало ка-
пітального ремонту. 

Яніна 
ВЕСЕЛОВСЬКА.

Сергій Надал: “Відремонтувати 
усі двори можливо, 
якщо працювати за планом”

Не раз від міських 
депутатів 
можна почути 

сакраментальну фразу: 
“Чому там відремонтували, 
а у моєму окрузі ще ні”, - 
відповідь буде доволі проста 
- “Відремонтують, згідно 
плану”. Чи може бути інакше? 
Спробуємо розібратися.Міський голова Тернополя Сергій Надал під час робіт 

з реконструкції бульвару Пантелеймона Куліша (2015 рік).

 - Петре Миколайовичу, ким була ініці-
йована ця зустріч?

- Зустріч з платниками податків була іні-
ційована нами і вона є в цьому році першою 
з низки тих, які плануємо робити постійно. 
Минулого року ми досить часто проводи-
ли такі заходи, запрошуючи для спілкуван-
ня невелику кількість платників, як прави-
ло, за напрямками їхньої діяльності. Це були 
користувачі РРО, сфера громадського харчу-
вання, перевізники, надавачі різного виду 
послуг. Ми свідомо робимо такі зустрічі ма-
лочисельними, щоб мати змогу поспілкува-
тись та почути один одного.

- Є, мабуть, якісь критерії у виборі за-
прошених?

- Безумовно, плануючи ту чи іншу зу-
стріч, проводимо відповідний попередній 
аналіз по видах діяльності, сплаті платежів 
до бюджету, дотриманні норм та вимог По-
даткового кодексу чи інших нормативних ак-
тів. Викреслюємо проблемні питання в ціло-
му, та по кожному з платників, зокрема. Для 
прикладу, аналізуючи діяльність надавачів 
побутових послуг та послуг з технічного об-
слуговування автомобілів, ми побачили  не 

тільки низьку  офіційну зарплату працівни-
ків, за яку реально ніхто працювати не буде, 
але й, в окремих випадках, і малу кількість 
офіційно працевлаштованих. Безумовно, зу-
стріч з представниками такого бізнесу «на-
малювалась» сама собою.

- Тобто, лозунг податківців, у таких ви-
падках: краще ви до нас, ніж ми до вас. Чи 
не так?

- Безумовно, ми зовсім не зацікавлені ро-
бити якісь перешкоди діяльності для бізнесу, 
ідучи на перевірки та штрафуючи, хоча дехто 
закидає нам про мораторій на такі перевір-
ки. Так, мораторій на перевірки платників іс-
нує, однак на перевірки платників, а не – не-
платників. Тим більше, з питань нарахуван-
ня та виплати заробітної плати та сплати по-
датку на доходи  фізичних осіб, ми від зако-
нодавців маємо «зелене світло». Тому, наді-
ємося, що саме на таких зустрічах нас почу-
ють, а також почуємо ми – проблеми, пропо-
зиції, зауваження щодо діяльності.

- А на останню зустріч кого запросили?
- Ми спілкувались із стоматологами, 

представниками сфери громадського харчу-
вання і торгівлі. Адже, посудіть самі, зарпла-

та лікаря, яку підприємці чи фірми деклару-
ють, складає 1500 – 2000 грн. Кого ми обду-
рюємо?  Збираючи представників бізнесу у 
минулому році, ми говорили за майже 60-від-
соткове навантаження на фонд оплати і всі  
усвідомлювали, що це – багато.  На нинішній 
день, як ви знаєте – ситуація змінилася. З по-
чатку нового року внесені серйозні зміни як 
до Податкового кодексу, так і до інших зако-
нодавчих актів, зокрема до закону про ЄСВ.  
«Канули в Лету» прогресивні ставки подат-
ку на доходи, залишилася, практично, одна 
– 18% (не рахуючи  ставки по продажу май-
на, дивіденди тощо), нема розмаїття ставок 
єдиного соціального внеску – від 36,7 до 49,7 
% , залежно від класу ризику, а затверджено 
одну – 22% та  знято утримання  із зарплати. 
Тож, пора виводити зарплати з тіні. Не чека-
ти податківця з перевіркою, яка може бути, 
також, ініційована і за зверненням когось з 

працівників (а такі звернення до нас посту-
пають), не чекати, щоб у податкової виникли 
питання – а звідки ж готівкові кошти на ви-
плату тіньової платні та платні тим, хто офі-
ційно не працевлаштований, а показувати 
реальні суми зарплати та сплачувати реаль-
ні платежі до бюджету. Мине місяць і ми про-
аналізуємо, чи є зрушення у цьому напрямку.

- Йшлося і про деклараційну кампанію, 
яка стартувала з початку січня?

- Так, безумовно, ми ще раз нагадали, які 
доходи декларуються, адже окрім бізнесових 
доходів, окремі із запрошених можуть отри-
мувати, як громадяни, спадщину, інвестицій-
ні прибутки, продавати впродовж року рухо-
ме чи нерухоме майно, мати право на подат-
кову знижку. Запросили присутніх з усіх пи-
тань, які виникають при заповненні декла-
рацій про майновий стан і доходи, до нашо-
го Центру обслуговування.

- У Центрі, як і минулого року, надає-
те практичну допомогу у заповненні звіт-
ності?

- Так, ми цю практику продовжуємо. 
Адже, дуже часто, людям важко самим розі-
братися в усіх нюансах заповнення.

- Петре Миколайовичу, скажіть, чи 
важко потрапити до начальника інспекції 
на прийом?

- Скажу дуже відверто – не важко. Ми, 
безумовно, дотримуємося вимог Закону 
«Про звернення громадян» та відповідної ін-
струкції, де прописано усі нюанси особистих 
прийомів посадових осіб, однак, коли вини-
кає потреба у спілкуванні з питань, що сто-
суються нашої діяльності, я завжди готовий 
до діалогу. Телефонуйте за номерами: 43 46 
00 або 43 46 46.

Підготувала Інна МАТУШ.

Петро ЯКИМЧУК: «Ми завжди 
готові до діалогу»
Днями, в Тернопільській ОДПІ відбулась зустріч платників 

податків з керівництвом інспекції. Про це - розмова з 
начальником інспекції, радником податкової та митної 

служби 1 рангу  Петром ЯКИМЧУКОМ.
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Боєць із хвилюванням  розповідав історію написан-
ня своїх віршів, адже у читальному залі бібліотеки зі-
бралась чималенька аудиторія шанувальників, одно-
думців, побратимів. 

– Майже усі твори, а їх у збірці близько п’ятдесяти, 
були створені під час служби у Збройних Силах України, 
- зізнається автор. -  Не вважаю себе особливим чи дуже 
талановитим, просто не можу тримати в душі того, що 
накопичується упродовж певного часу.   

Перший вірш Володимира Базара «Якби не була ця 
весна»,  присвячений дружині Оксані, синові Віталію, а 
також Україні. Саме він дав старт поету до нових звер-
шень.

– Написавши цей вірш, я розмістив його у соціальній 
мережі, де отримав багато «лайків» і схвальних комен-
тарів, - пригадує Володимир. -  Наступного дня його вже 
читали по національному радіо у «Солдатській пошті». 
Це дало мені поштовх, силу і віру в себе. 

Військовий зрозумів, що тримаючи в руках зброю і 
захищаючи Україну від ворога, може в іншій руці три-
мати блокнот і ручку, адже щире, правдиве 
українське слово теж є могутньою зброєю.

Вже у вступному слові до читачів Воло-
димир Базар по-філософськи розмірковує і 
запевняє, що всі ми є мандрівниками, а наше 
життя – дорога із підйомами і спусками, ін-
коли встелена терном, а  інколи пелюстка-
ми троянд. 

Вірші і гуморески військовослужбовця-
поета, крім автора, декламували гості, а та-
кож читачі бібліотеки – творча група ді-
тей «Берегиня» (учні Козівської школи №1 
- гуртківці театру-студії «Дивосвіт»).

Зі щемом і видимим болем автор зачитав 

вірш, присвячений побратиму, товаришу, який загинув 
– «До…Ля». Слухачі не стримували сліз.  

Подарунком для учасників презентації та автора 
збірки була патріотична пісня на слова нині покійно-
го нашого поета-земляка Ярослава Тучапського у вико-
нанні викладача Козівської школи мистецтв Ірини Зе-

рук.
Скромна, виважена, талановита людина, у поезії якої 

немає фальші, а лише добро, любов, краса… Так характе-
ризували Володимира Базара начальник відділу куль-
тури і туризму райдержадміністрації Микола Круць, 
члени громадської організації «Самооборона Козівщи-
ни» Оксана Захарків, Петро Галаса, Іван Вовк,  жителька 
Козови Ольга Предимірська, яка надала йому спонсор-
ську допомогу, тим самим віддячивши бійцю-поету за 
патріотичне виховання підростаючого покоління,  за-
ступник директора Козівської загальноосвітньої шко-
ли №1 Лілія Шимонович, громадська діячка Іванна Яре-
ма, побратим і односелець поета – демобілізований вій-
ськовослужбовець Степан Ящишин.

Кожен бажаючий міг придбати кни-
гу Володимира з особистим автогра-
фом, подякувати його батькові  Яросла-
ву за виховання такого мужнього сина, 
дружині Оксані за терпіння і чекання. А 
потім були спільні фото разом із побра-
тимами Володимира, які завітали на зу-
стріч, щоб підтримати бойового това-
риша і розділити з ним радість виходу 
у світ другої збірки, яку, до речі, можна 
придбати у Козівській центральній ра-
йонній бібліотеці.

Оля ПОПАДЮК.
Фото автора.
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Поетична мандрівка 
Володимира Базара
Демобілізований боєць видав вже другу збірку віршів

«Наш ДЕНЬ» неодноразово писав про бійця 
батальйону «Збруч» Володимира Базара із села 
Великий Ходачків Козівського району. Також 
ми публікували його вірші, написані під час вій-
ськової служби та перебування в зоні АТО. Сьо-
годні Володимир демобілізований. Повернув-
шись додому продовжує писати вірші. Нещо-
давно вийшла у світ вже друга його збірка по-
езій  «Мандрівник». Презентація її відбулася у 
Козівській районній бібліотеці. Ця подія зібра-
ла рідних, однодумців, побратимів Володимира 
Базара та шанувальників поетичного слова.

Недавно світ відзначав 
світле свято Різдва 
Христового, яке приносить  

тепло і радість у кожну родину.  
Зважаючи на обставини, які скла-

лись у нашій країні, молодь Марійської 
дружини Розгадова та Кального, що на 
Зборівщині, о. Іван Гавдяк, п. Марія Рак 
та жителі двох згаданих сіл напередод-
ні Святвечора провели акцію «Поді-
лись пампушком із захисником». 

Кожен намагався внести свою час-
точку. Пекли, варили, закручували, ді-
лилися запасами із власних городів. 

Лише пампухів вправні господиньки 
спекли п’ять з половиною тисяч! Серед 
гостинців були також калачі, часник з 
цибулею, тушонки і калиновий джем, 
пшениця на кутю і мак з медом, квасо-
ля і варення, сало і смалець. А ще – до-
машнє печиво,  гречка, макарони, цу-
кор, манка, горох, різні закрутки, ка-
пуста і буряк з морквою, гриби суше-
ні, липовий цвіт і шипшина, горіхи, су-
шеня, кава, чай, бушлат, шкарпетки 
в’язані…  І найголовніше - різдвяні ма-
люнки школярів.

- Цією акцією - каже Світлана Кри-

вуцька, - ми хотіли допомогти захис-
никам відчути дух Святвечора, хоча б 
через можливість споживати тради-
ційні страви. Адже воїни зараз далеко 
від своїх домівок і не можуть  розділи-
ти велику радість різдвяних свят з ді-
тьми, дружинами, коханими, батьками, 
рідними. 

- Зібрані гостинці відправили на До-
неччину, в Піски, на передову до «Ба-
тальйону ОУН» та «ДУК Правий Сек-
тор», - зазначив Василь Замороз.

Слава воїнам АТО! 
Христина ДАЛИК.

П’ять з половиною тисяч пампухів 
відправили воїнам АТО 
жителі двох сіл Зборівщини Найбільша спортивно-

патріотична теренова гра 
України “Гурби-Антонівці” 

розпочала реєстрацію учасників. 
Ними стануть 400 молодих патріо-

тів з усієї України. Учасники вже 14-й рік 
поспіль зберуться 5-8 травня у лісовому 
масиві на місці найбільшого в історії бою 
УПА проти НКВС, що стався у 1944 році 
на межі Рівненської та Тернопільської 
областей. 

Хлопці і дівчата з усіх областей Украї-
ни протягом трьох днів виживатимуть у 
лісі в ході безперервної боротьби за пе-
ремогу. Таким чином українці єднаються, 
усвідомлюючи себе частиною нації; за-
гартовуються морально та фізично, час-
то виходячи за межі можливого. Як ре-
зультат, учасники попередніх 13-ох ігор 
уже показали себе на Майдані, сформу-
вавши відому 14-ту сотню Самооборони. 
Сьогодні випускники «Гурб-Антонівців» 
— це волонтери мережі «Вільні Люди», 
яка діє по всій Україні та доставляє до-
помогу військовим на передову. Хлопці, 
які були на «Гурбах-Антонівцях», сьогод-
ні захищають країну у лавах доброволь-
чих батальйонів та ЗСУ.

Цьогорічна гра присвячена пам’яті 
Романа Атаманюка, багаторічного учас-
ника “Гурб-Антонівців”, котрий воював у 
складі 93-ї ОМБ і загинув у травні 2015 
року під Донецьким аеропортом унаслі-
док мінометного обстрілу.

Реєстрація на сайті гри: gurby.org.ua

«Гурби-Антонівці» 
розпочали 

мобілізацію
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Банкнота номіналом 500 євро 
може зникнути

Глава відомства Євросоюзу з бороть-
би із шахрайством (OLAF), італійський 
прокурор Джованні Кесслер запропону-
вав відмовитися від використання бан-
кноти вартістю у 500 євро. За його слова-
ми, відмова від банкноти дозволила б зна-
чно ускладнити життя шахраям і корупціо-
нерам. Про це повідомляють іноЗМІ. Євро-
пейський центробанк, відповідальний за 
емісію євро, наразі не прокоментував про-
позицію чиновника. У 2013 році німецькі 
експерти вже закликали відмовитися від 
найбільшої європейської купюри, ствер-
джуючи, що вона потрібна лише кримі-
нальникам, корупціонерам і тим, хто ухи-
ляється від сплати податків. 

Проросійські сили готують 
у Молдові «гібридну війну»

Ветерани збройного конфлік-
ту на Дністрі 1992 року засуджують 
об’єднання Громадянської платформи 
«Гідність і правда» з проросійськими 
«Партією соціалістів» і «Нашою парті-
єю», вважаючи, що ці сили готують «гі-
бридну війну в Молдові». Про це повідо-
мляє «Укрінформ». «Об’єднання трьох по-
літиків - Ігоря Додона («Партія соціаліс-
тів»), Андрія Нестасе («Громадянська плат-
форма») і Ренато Усатого («Наша партія»), 
спроби перешкодити європейському курсу 
розвитку Молдови свідчать про те, що Ки-
шинів стоїть на порозі «гібридної війни». 
Ми вимагаємо від компетентних органів 
країни вжити всіх заходів, щоб не допусти-
ти кровопролиття», - заявив керівник Асо-
ціації ветеранів війни на Дністрі Анатоліе 
Караман. На його думку, придністровська 
армія фактично є російською і в будь-який 
час може втрутитися у ситуацію, щоб дес-
табілізувати її, намагаючись створити у 
Молдові «другий Крим».

У Польщі дефіцит робочої сили
Спілка підприємців заявила, що 

Польщі потрібно більше робочої сили. У 
зв’язку з цим, спілка запропонувала нада-
ти дозвіл на проживання мільйону україн-
ців, які працюють в країні. Про це інформує 
ICTV. «До 2050 року населення Польщі, за 
прогнозами, скоротиться більш, аніж на чо-
тири мільйони осіб. Із решти 34 мільйонів 
більше 10 відсотків будуть старими - віком 
понад 80 років. Такі прогнози - це справжня 
катастрофа», - повідомляє прес-служба 
спілки підприємців. За інформацією орга-
нізації, у Польщі працює близько мільйона 
українців і лише 650 тисяч із них - легаль-
но. У зв’язку з цим, спілка вимагає легалізу-
вати перебування українців, які зараз про-
живають у Польщі. 

Меркель вижене біженців
Канцлер Ангела Меркель заявила, 

що всі біженці з Сирії та Іраку повинні 
залишити Німеччину, щойно у їхніх кра-
їнах закінчиться війна. Про це повідомля-
ють іноЗМІ. «Ми повинні сказати людям, 
що біженці мають тимчасовий резидент-
ський статус і очікуємо, коли в Сирії знову 
настане мир, а «Ісламська держава» буде 
переможена в Іраку, ви - біженці - поверне-
тесь на свою батьківщину», - заявила Ан-
гела Меркель. Раніше група адвокатів по-
дала на німецького канцлера в суд через її 
міграційну політику. До слова, уряд Австрії 

також має намір відправити до країн похо-
дження близько 50 тисяч біженців протя-
гом наступних трьох років. Інші країни ЄС 
також почали заявляти, що відправляти-
муть біженців з арабських країн додому.  

Швейцарія хоче платити 
своїм громадянам 2243 євро 

щомісяця. Просто так 
У Швейцарії проведуть референдум, 

на якому громадяни країни визначать, 
чи хочуть отримувати 2250 швейцар-
ських франків (2243 євро) на місяць, не-
залежно від заробітку або його відсут-
ності, повідомляє «The Independent». Не-
повнолітні отримуватимуть 625 франків. 
Голосування відбудеться у липні. Ідея, що 
стоїть за цим законом, полягає ув тому, щоб 
зруйнувати зв’язок між доходом і зайнятіс-
тю. При цьому, соцопитування, проведене 
у Швейцарії, свідчить: більшість людей хо-
чуть продовжити працювати, навіть якщо 
їм буде гарантований дохід. Якщо закон 
приймуть, то Швейцарія стане першою у 
світі країною, яка буде забезпечувати своїх 
громадян безумовним місячним доходом.
Кращими для мандрівників визна-
ли паспорти США і Великобританії

Паспорти США і Великобританії ста-
ли кращими для мандрівників за вер-
сією паспортного рейтингу (Passport 
Index) - інтерактивної програми, яка до-
зволяє дізнатися, паспорти яких країн 
надають можливість в’їжджати у най-
більшу кількість країн без візи. Про це 
повідомляє видання «Фінанси.ua». Отже, 
власники паспортів США і Великобританії 
можуть в’їхати у 147 країн без візи; Півден-
ної Кореї, Німеччини, Франції - у 145 країн; 
Італії, Швеції - у 144; Сінгапуру, Фінляндії, 
Японії, Данії, Люксембурга, Нідерландів - у 
143 країни; Швейцарії, Канади - у 142; Угор-
щини, Ірландії, Бельгії, Португалії, Норве-
гії, Іспані- у 141; Малайзії, Греції, Австрії - у 
140; Нової Зеландії - у 139; Кіпру, Чехії, Ав-
стралії - у 138; Словаччина, Польща - у 137 
країн. Росія посідає 36 місце - з паспортом 
РФ можна в’їхати у 98 країн без візи. Украї-
на - на 38-у місці - 96 країн. 

Куди пропали 
у ЄС тисячі дітей-мігрантів?

За два роки у Європі загубилися 10 
тисяч дітей-біженців. Такі дані Європо-
лу. Правоохоронці наголошують: малень-
кі мігранти зникли уже після офіційної ре-
єстрації. І припускають, що частина з них 
могла потрапити у рабство до криміналь-
них угрупувань. За даними правозахисни-
ків, лише торік до ЄС без родин прибули 26 
тисяч дітей-біженців.

Світові «столиці» 
кишенькових злодіїв

Туристичний сервіс «TripAdvisor» 
склав рейтинг міст з найбільшою кіль-
кістю кишенькових злодіїв. Перше місце 
отримала Барселона. У цьому іспанському 
місті щодня відбувається понад 300 краді-
жок. Другий у рейтингу - Париж. У Мадри-
ді, який опинився на третій позиції, ору-
дував «боснійський клан» з чотирьох жі-
нок, які обікрали тисячі туристів і пасажи-
рів метро, пише «The Daily Mail». На четвер-
тій сходинці - Прага. П’ятірку замикає Рим. 
До слова, велика ймовірність позбутися га-
манця і у Ватикані.

В Арабських Еміратах бензин 
став дешевшим за воду

В Об’єднаних Арабських Еміратах 
бензин став коштувати менше, ніж пит-
на вода. Як повідомляють «Відомості», те-
пер літр палива категорії «Special» (аналог 
95-го бензину в Україні) коштує 40 центів. 
Водночас, ціни на продукти в ОАЕ ростуть: 
літр газованої води вартує вдвічі більше за 
бензин, а літр мінеральної питної води - у 
5-8 разів більше.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Статус учасника бойових 

дій - героям, а не туристам

Дві третини учасників бойових дій 
статус мають, але не воювали. Лише 
третина людей, які отримали статус 
учасника бойових дій, реально були заді-
яні у бойових операціях на сході України. 
Таку інформацію оприлюднили у «Всеу-
країнській спілці ветеранів АТО», повідо-
мляє «5 канал». Нині, за даними органі-
зації, такий статус мають майже 170 ти-
сяч українців. Водночас, реальні учасни-
ки бойових дій стикаються з бюрократі-
єю і вимаганням грошей під час оформ-
лення статусу. У спілці закликають укра-
їнців підписуватися під електронною пе-
тицією на сайті президента, яка має на-
зву «Статус учасника бойових дій - геро-
ям, а не туристам». «На 15 січня статус 
учасника бойових дій офіційно було при-
своєно 168250 людям. Це нереально ба-
гато. Із них майже тисяча - прокурори, 50 
тисяч - співробітники МВС, Нацгвардії», 
- сказав голова спілки ветеранів АТО Та-
рас Ткалич.

«Головний комунальник» 
визнав: субсидії - 

вбивці енергоефективності
Україна витрачає близько 11 мі-

льярдів кубометрів газу на опален-
ня житлового сектора, це означає, що 
лише на субсидії доводиться виплачу-
вати на мільярд гривнь більше. Про це 
заявив віце-прем’єр-міністр - міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє «Укрін-
форм». «Придбання газу є однією з най-
більших загроз для нашої безпеки. Ми 
витрачаємо 230 кВт на 1м квадратний, 
що на 45 відсотків більше, порівняно з 
Польщею. І чим далі вартість газу буде 
наближатися до ринкової, тим більше 
змушені будемо витрачати. Виникає пи-
тання, що краще: витратити ці кошти на 
енергоефективність чи просто в повітря, 
щоб не вкладати в енергоефективні тех-
нології?», - сказав віце-прем’єр. 

Вражаюча статистика 
лікарської недбалості

Кожен десятий українець, який 
звертається за медичною допомогою, 
стає жертвою лікарської помилки.  
Таку приголомшливу статистику озву-
чили у всеукраїнській раді захисту прав 
пацієнтів, повідомляє «Телеканал новин 
24». Притягнути горе-лікарів до відпові-
дальності вкрай складно. Справи пацієн-
тів проти них тривають роками. І лише 
одиниці завершуються реальними тю-
ремними термінами. Причинами траге-
дій найчастіше стають низька кваліфі-
кація лікарів, недостатня діагностика і 
брак медичної апаратури. А також від-
сутність страхування пацієнтів на випа-
док лікарської шкоди.

Європа обманювала Україну 
щодо членства в ЄС

Програма «Східне партнерство» 
зазнала фіаско, оскільки не дава-
ла Україні та іншим країнам перспек-
тиви членства в Євросоюзі. Про це за-
явив глава МЗС Польщі Вітольд Ващи-
ковський, повідомляє «Радіо Польща». 

«Переконання, що гарну східну політи-
ку можна вести через ЄС, є міфом», - ска-
зав він. На думку Ващиковського, «Схід-
не партнерство» не заслуговує високої 
оцінки, оскільки програма не надава-
ла можливості країнам, які до неї входи-
ли, - Україні, Білорусі, Молдові, Вірменії, 
Грузії та Азербайджану - шанс на вступ у 
ЄС. Програма відводила згаданим держа-
вам лише роль буферної зони між Росією 
та Євросоюзом. «Ми відкинули цю кон-
цепцію як неправильну. Вона створюва-
ла для цих країн ілюзію, але не створю-
вала перспективи членства в Євросоюзі. 
Політика, прийнята попереднім урядом, 
закінчилася катастрофою, оскільки Єв-
ромайдан поставив її під питання», - ска-
зав політик. «Східне партнерство» - це 
німецька концепція європейської східної 
політики. 

Китай запровадив 6-денний
 безвізовий режим 

Із 30 січня Китай відкрив 144-го-
динний безвізовий режим для грома-
дян 51 країни, серед яких і Україна, пе-
редає «Сіньхуа». Крім України, безвізо-
вий режим з Китаєм отримали, зокре-
ма Росія, США, Канада, Франція, Німеч-
чина, Великобританія, Бразилія, Мек-
сика, Японія, Південна Корея. Він діяти-
ме у всіх відкритих для зарубіжних кра-
їн морських, сухопутних і повітряних 
контрольно-пропускних пунктах Шанхая 
та повітряних контрольно-пропускних 
пунктах Нанкіна (адмінцентр провінції 
Цзянсу) і Ханчжоу (адмінцентр провін-
ції Чжецзян). Безвізовий режим актуаль-
ний і для транзитних пасажирів, які здій-
снюють поїздку в третю країну чи регі-
он транзитом через КПП зазначених ра-
йонів. 

Водії переплачують 
за пальне втричі

Як підрахували журналісти, ціна 
пального на українських АЗС утри-
чі перевищує його собівартість. Така 
висока вартість палива насамперед 
пов’язана з розміром податку на дода-
ну вартість та акцизним збором. Про це 
повідомляє «Оглядач». Як відомо, ціни 
на бензин і дизпаливо складаються з 
собівартості продукту, торгової націн-
ки, програми лояльності та маркетин-
гу, транспорту, електроенергії, зарплат 
співробітників АЗС, роздрібного акцизу і 
ПДВ. Відтак, якщо літр бензину А-95 ко-
штує 20,99 гривні, то його собівартість 
складає всього 8 гривень. А собівартість 
дизпалива за ціною 16,49 гривні стано-
вить 6,72 грн. 
Назустріч «безвізовому» режиму

Незважаючи на обіцяний безвізо-
вий режим, у консульствах до україн-
ців не стали відноситися лояльніше. 
Про це повідомляють «Українські нови-
ни». «Насправді, отримати візу стало на-
віть складніше, хоча, наприклад, поль-
ське МЗС хвалиться спрощенням. У ряді 
консульств вимагають більше паперів, 
а відмовляють у візах частіше, посила-
ючись на необгрунтовану мету поїздки, 
або дають їх на мінімальний період», - 
розповіли в одній із фірм-посередників, 
де допомагають зібрати і подати доку-
менти на візу. Експерт з європейської 
політики Олег Кравченко підтверджує: 
отримати візу стало складніше. «Все час-
тіше українцям повертають паспорти 
без віз і без пояснень, чому їх не дали. 
Особливо країни південної Європи з ви-
соким безробіттям - так вони намага-
ються захистити себе від потенційних 
«нахлібників- мігрантів», - сказав  Крав-
ченко. У консульствах Іспанії, Португа-
лії та Греції, куди українці раніше масо-
во виїжджали на заробітки, кількість від-
мов зросла удвічі. Складно отримати візи 
і в багатші країни, такі як Бельгія, Фін-
ляндія, Швеція.

Україна Світ
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Струни серця

Я розумію музику дощу.
Я розумію шелест листя, 

шепіт трав. 
Я відчуваю подих вітру –
Ніхто нікого цим іще не здивував. 
Рікою ллється голос 

з атмосфери,
І зміст цих слів я вивчила давно:
Люби усе живе, що є навколо,
Люби усе, що є, й твори добро.
Коли терпіння чаша перелита, 
коли добро і зло на терезах, 
впади низенько на коліна 

і молися,
щоб Бог здоров’я і терпіння дав.
До неба голубого я звертаюсь, 
Звертаюсь я до того, 

хто над ним,
Не залишай нас, Боже, 

ні на хвилю,
Відкрий для нас секрет 

земних доріг.
Як у вогні гартується залізо,
Гартуєм волю ми свою щомить.
І ті слова, що чую я від тебе,
Приймаю як бальзам, 

коли душа болить.
Відкриймо Господу 

свої серця і душі, 
Відкриймо Господу 

усе своє єство – 
Єлеєм щоб полилось в них добро,
А ненависть і зло 

назавжди відійшло.
І знову задощило за вікном,
І знову райдуга серпом з’єднала 

землю з небом…
Я п’ю як з джерела 

весняний цей озон
Й мелодію дощу я чую коло себе.

Оксана ФІЛИК,
смт. Вишівець 

Збаразького району.
*   *   *

Життя штормить, 
як буря в океані, 

І тоне світ у фальші та обмані.
І суєта так розпускає крила,
Її тягар в нас забирає силу. 
… Таке життя у кожної людини,
Хвилинна радість і журби години.
Час фігурує у шалених митях,
І прагне хтось гідно вік прожити.
І так було б, якби не перепони,
Незрозумілі в буднях перегони. 
Людина зустрічається із горем,
Як одинокий човен 

із бурхливим морем.
Коли падуть додолу 

сльози градом,
Тоді йдемо до Бога на пораду.

Треба так жити…

Діяти варто, не зупинятись,
Кроком назад не повертатись, 
Щастю назустріч 

серце відкрити, 
Долею мріяти, волю любити.
Сміло крутими 

шляхами ступати
І ворогам своїм треба прощати.
Славити Бога, із вірою жити,
В Нього любові 

для себе просити…
Труба так жити… 

Оксана КИШКАНЮК,
с. Слобідка Заліщицького району.

На мольбертах вікон мороз 
малював дивні узори. Повітря 
тремтіло від холоду. У дикому 
танці шаленіла заметіль. Настя 
сіла за піаніно. Хотіла покласти 
на музику вчорашній день. За-
вірюху. Вітер, який несамовито 
перемітав дорогу. Потріскуван-
ня полін у придорожній  кафеш-
ці. Терпкуватий смак вина. І зу-
стріч двох випадкових людей 
серед заметілі…    

…Настя добряче змерзла на 
зупинці. Маршрутка не приїха-
ла. Починало мести. Завтра на 
роботу. Мусить добратися до 
міста. Зупиняла попутні автів-
ки. В одних не було місця, водії 
інших не звертали на неї уваги. 

Ледве натиснула кнопку на 
мобілці задубілими пальцями, 
аби відповісти, коли зателефо-
нувала мама. Батьки хвилюва-
лися. Син також. Просили по-
вертатися додому. На роботі 
мали б зрозуміти, що не могла 
добратися.  

Врешті, якась добра душа 
зглянулася. Перед закоцюблою 
Настею зупинилася крута ав-
тівка. 

- Сідайте. Допоможете штов-
хати машину, якщо дорогу пе-
ревіє, - іронічно мовив водій.

- Д-дякую, - процокала зуба-
ми. 

Починало вечоріти. Вітер 

жбурляв снігом у вікна авто. 
Здавалося, машина не їхала, а 
повільно пливла серед заметілі. 
У невеличкому видолинку до-
рогу перемело. 

- Умієте кермувати? - запи-
тав незнайомець. 

- Вмію, хоча водій з мене ні-
кудишній. 

- Сідайте за кермо, а я - на ву-
лицю - підштовхну машину. 

Ледве вибралися зі снігової 
пастки. Доїхали до придорож-
нього кафе. 

- Запрошую вас на вечерю. 
Хто зна, скільки часу доведеть-
ся долати ще майже двадцять 
кілометрів.    

У кафе було порожньо. Він 
вибрав столик неподалік камі-
на. Замовив вечерю і вино для 
своєї пасажирки. 

- Вам потрібно зігрітися, 
щоб не захворіти, - пояснив. - 
До речі, давайте знайомитися. 
Роман.

- Настя.
- Не побоялися в таку негоду 

в дорогу вириватися?
- На роботу треба. Сина до 

мами возила. Зараз у школі 
«грипозні» канікули. 

- Мабуть, чоловік хвилюєть-
ся?

Настя опустила очі. Ніхто 
за неї, крім батьків і Сашка, не 
хвилюється. З Вадимом шлюб 

фіктивний. Погодилися зара-
ди всиновлення сина покійної 
сестри. Настя так і не дізнала-
ся, хто Сашковий батько. Люся 
загинула в аварії. Залицяльник 
залишився живим. Фіктивний 
шлюб - компенсація за вину.

Вадим не жив з Настею жод-
ного дня. Недавно зателефону-
вав і сказав, що хоче розлучен-
ня. У нього серйозні стосунки. І 
він свою обіцянку виконав. Уже 
минуло кілька років з часу їх-
нього «одруження».

Батьки товклися по заробіт-
ках, аби придбати своїм донь-
кам житло. Обом купили дво-
кімнатні квартири. Люся, стар-
ша сестра, у своїй майже не 
жила. Їй хотілося романтики, 
нових знайомств. Народження 
сина не спам’ятало. Залишила 
малого в мами й подалася на-
зустріч пригодам. Коли сталася 
аварія, Вадим був напідпитку. 

Дехто відмовляв Настю, 
коли вирішила всиновити три-
річного Сашка. Хто заміж візьме 
з дитиною, та ще й із чужою? На 
щастя, батьки її розуміли. Саш-
ко кликав мамою то бабусю, то 
Настю. Рідну матір бачив дуже 
рідко. Не пам’ятав. 

Після «заміжжя» і всинов-
лення Сашка Настя розрахува-
лася з дитячого садка, де пра-
цювала музичним керівником. 

Не хотіла пліток, зайвих запи-
тань. Тепер дає приватні уроки 
гри на піаніно і працює в благо-
дійному фонді…

…Вино мало терпкуватий, 
загадковий смак. І чоловік, 
який сидів навпроти,  також 
видавався загадковим. Замож-
ний. Такі рідко проявляють ми-
лосердя. А цей турбується, щоб 
вона не захворіла. 

…- Як ти терпиш цей Ад? - за-
питували Романові друзі, які не 
любили Адиного товариства. 

Поза очі його дружину на-
зивали не Адою - Адом. Колись 
вона була іншою. Змінилася, 
коли Роман почав добре за-
робляти. Ада залишила робо-
ту. Тепер її цікавили шейпінги, 
шопінги, відпочинок з подру-
гами. А ще заявила: народжу-
вати не збирається, оскільки 
роль турботливої матусі - не 
для неї.

Ревнувала Романа. Не тому, 
що кохала. Боялася втратити. 
Інколи влітала на роботу, аби 
переконатися, що він «ні з ким 
і нічого…» На секретарку диви-
лася, як на ворога народу, вва-
жаючи, що «всі вони одинакові 
й тільки думають, аби звабити 
шефа». 

Ада не цікавилася чолові-
ковою роботою, його успіхами 
чи проблемами. Головне, аби 
були гроші й не з’явилася кон-
курентка… 

…Роман сказав дружині, що 
поїхав у сусідню область на ді-
лову зустріч. Але знав: вона не 
зателефонує, щоб запитати, як 
справи, дорога… Інколи ловив 
себе на думці: заради чого живе 
з цією холодною жінкою? І не 
знаходив відповіді…

…- Зігрілися? - запитав.   
- Так. Дякую за вино і вече-

рю. Мабуть, пора їхати. 
Глянув на годинник. Йому 

було приємно у товаристві мов-
чазної незнайомки. Симпатич-
на. Тільки очі сумні. 

- Я ще випив би кави. І вам 
замовлю. Чи дуже поспішаєте?

- Мене ніхто не чекає. 

- Мене також… 
Глянула недовірливо. Роман 

усміхнувся. 
Після гарячої кави вийшли у 

холодну заметіль. За кілька кі-
ломерів від міста машина знову 
застрягла. Добре, що завжди во-
зив інструменти, лопату. Взяли-
ся «визволяти» автівку. Її рука-
виці змокріли від снігу. В руки 
зайшли зашпари. Хухала на за-
дубілі пальці. 

Він узяв її руки, відігрівав 
своїм подихом. Вони стояли се-
ред заметілі. Сховані від світу. 
Обціловані снігом. Хвилини ви-
давалися вічністю…     

Крізь непроглядну пелену 
пробилися вогні автомобіля.  

- Треба їхати, - мовила Настя. 
У місті попередувало вулиці 

та вулички. 
- Я не зможу довезти вас до 

під’їзду. Але проведу. 
- Не хвилюйтеся. Дійду сама. 

Це ж - недалеко. Ви мене дуже 
виручили. Дякую. 

- Якщо це можливо, подя-
куйте мені горнятком гарячої 
кави.     

Її квартира здавалася міні-
атюрною, порівняно з його ве-
ликим будинком. На стіні в ко-
ридорі - дитячі малюнки, взя-
ті в рамочки. «Мамі від Сашка», 
- написано на кожному. У кімна-
ті - піаніно, розкішні вазонки. І 
як тут все вмістилося, подумав.  

- Син грає?
- Син малює. А граю я.
Сіла за інструмент. Заграла 

мелодію Енніо Морріконе. Лег-
ку, ніжну… 

Йому було затишно у квар-
тирі цієї чужої жінки, про яку 
нічого не знав. Власне, як і вона 
про нього. Лише знав, що вона 
чудово грає на піаніно, готує 
смачну каву, а син, мабуть, дуже 
любить її. Він «прочитав» це на 
його малюнках.        

Подякував за гостинність. 
Вийшов у заметіль. Поїхав у 
офіс. Переночує на дивані в ка-
бінеті. А завтра… Він уже не по-
вернеться до Ади…   

Ольга ЧОРНА. 

Повний місяць спо-
стерігав у вікно за рухами 
тендітної жінки й розпли-
вався в щасливій усмішці. 
На полотно мазок за маз-
ком лягали тіні й напівті-
ні. Сила кольору, звучан-
ня чистоти й прозорість 
фарб – в усьому впізна-
валася її манера писання, 
виражений почерк пен-
зля без чітких контурів, 
розсіяних, мов дим. Очі 
горіли, обличчя вкривав 
нездоровий рум’янець, 
ніби художницю лихо-
манило, то раптом вона 
блідла і кілька хвилин си-
діла нерухомо, вдивляю-
чись у риси янгола перед 
собою.  Він здавався Марії 
аж занадто досконалим. 
Відчувала неймовірне ви-
снаження. 

«На сьогодні досить, 
напевно… – відчула, як 
втома огортає плечі. – 
Буде новий день, і я по-
вернуся до тебе, мій Ян-
голе!»

Янгол не відповідав, 
але його погляд гово-
рив більше за слова. Жін-
ка прилягла на тахту і під 
пильним поглядом краси-
вих очей поринула в сон.

Розбудив телефонний 
дзвінок.

- Мрійнице, ти проки-
нулася? Пам’ятаєш, що за-
втра ми відлітаємо в краї-
ну вічного свята? – подру-
га, схоже, уже думками 
була в Іспанії.

- Ілоно, чого тобі не 
спиться в таку рань? Я 
працювала до четвертої.

- Ого, і хто на цей раз? 
Портрет якого відомо-
го чи невідомого красеня 
малювала? Уже горю ба-
жанням побачити!

- Ще не закінчила…на-
певно уже після повер-
нення. А ти, відчуваю, уже 
вся у фієсті, речі, мабуть, 
спакувала.

- Звісно! Пристрасна 
країна кориди й фламен-
ко чекає на нас! Та у них 
же там щодня фієста, ти ж 
знаєш! Ой, – подруга том-
но зітхнула, –  аж мурахи 
по шкірі, коли думаю про 
тих запальних іспанських 
мачо!

Марія посміхнулася. 
Іспанія, то й Іспанія. Вона 
багато разів була за кор-
доном, виставляла свої 
роботи у відомих галере-
ях. Хотілося просто пере-
ключитися, відпочити, 
набратися позитиву. 

Їй в житті випало чи-

мало випробувань.  Не з 
чужих розповідей знала, 
що таке самотність,  важ-
ка праця і безвихідь.  Але 
переконувалася раз по 
раз, що Господь її любить 
і вірила, що посилає тих, 
хто потрібен для щастя.

До від’їзду треба було 
завершити ще деякі бу-
денні справи. Красивий 
янгол із сумними очима 
мусив зачекати її повер-
нення з іспанської землі. 

Вона ніжно провела ру-
кою по його щоці й на-
крила незавершений пор-
трет тканиною. 

Літній день обіцяв 
бути неймовірним. З літа-
ка дівчата вийшли у пре-
красному настрої, гото-
ві до нових вражень і зна-
йомства з Мадридом. По-
спішати не було куди, тому 
вирішили поблукати ву-
личками дорогою до готе-
лю. Мадрид – зелений, ве-
селий, просторий, огорнув 
таємничістю й легкістю. 
Тут усе на свій лад і зовсім 
інакше, ніж у більшості 
столиць світу. Мадрид - не 
мегаполіс, але й не про-
вінція, місто не старе, але 
і не суперсучасне, не вели-
ке, але й не маленьке, із не-
ймовірною архітектурою 
– це відразу відмітили по-
други. Закинули речі у но-
мер й вирушили пішохід-
ним маршрутом, який за-
вбачливо підготували для 
туристів власники готе-
лю. До самого вечора бро-
дили містом втомлені й 
щасливі. За увесь день пе-
рехопивши на ринку лише 
сиру та оливок, нарешті 
зупинилися повечеряти на 
площі Сонця. Спека поволі 
спадала, і на вулицях стало 
велелюдно. Місто не зати-
хало, а з настанням вечора 
починало вирувати. Ілона 

й Марія обрали невеликий 
затишний ресторанчик з 
терасою просто неба. 

- Чи може бути щось 
краще, ніж після двадця-
тикілометрового кро-
су Мадридом втамувати 
спрагу й розслабитися за 
келишком «Сангрії»? 

- То, що замовляти-
мемо? – Марія гортала 
меню. – Пропоную пае-
лью з морепродуктами!

- Мммм… – Ілона аж 
зажмурилася, – замов-
ляймо швидше, бо помре-
мо молодими й голодни-
ми. 

Марія покликала офі-
ціанта, щоб зробити за-
мовлення, та раптом від-
чула на собі чийсь при-
скіпливий погляд. Підня-
ла очі і... зустрілася погля-
дом із Ним, як їй здавало-
ся до сьогодні, вигаданим 
Янголом-чоловіком з її 
картини. 

- Цього не може бути... 
– тільки й спромоглася 
вимовити. Мов зачарова-
на дивилася на вродливо-
го засмаглого іспанця.

Засліплюючи й обез-
зброюючи своєю білозу-
бою усмішкою, чоловік 
підійшов до їх столика. 
Марія розгубилася, заша-
рілася, хоча раніше не по-

мічала за собою такого.
- Такі очі, як у тебе, ба-

чив увісні, коли був ма-
лим. Знав, що в мене буде 
жінка з такими очима… 
Познайомимося? Мене 
звати Хесус.

Навіть Ілона, яка за-
вжди була гострою на 
язик, сиділа непорушно.

- Ні, ти чуєш? Оце так! 
Справжній тобі іспан-
ський Ісус. Марійко, він 
тебе не відпустить! От, 
згадаєш ще мої слова! 

- Та припини, зга-
дай скільки таких красе-
нів сьогодні осипали нас 
компліментами. Це у них 
така реакція на українок, 
– прошепотіла Марія по-
друзі, а своєму кавалеру 
стримано подякувала.

Єдине, що бентежи-
ло, як вона могла так чіт-
ко відтворити його риси в 
тому Янголі. Передчуття? 
Провидіння? Дивина…

У той вечір вони бага-
то спілкувалися, танцю-
вали й веселилися. Зди-

вувало, що Хесус доволі 
добре розмовляє україн-
ською. Розповів про те, що 
він  музикант, компози-
тор, відеорежисер. Меш-
кає у містечку Альмар-
го, за кілька кілометрів 
від Мадрида. Марії було з 
ним напрочуд легко, ніби 
знала його усе життя. Але 
сприймати всерйоз зали-
цяння іспанця, з яким по-
знайомилася кілька годин 
тому, не збиралася. 

За кілька днів, які по-
други провели в Мадри-
ді, Хесус неабияк здиву-
вав Марію. Відчувала його 
уважність, турботливість, 
справжність. А ще – усві-
домлювала, що закохала-
ся по вуха в пристрасний 
і ніжний погляд свого Ян-
гола світла. «Ось поверну-
ся додому і лише згадува-
тиму усе це, як неймовір-
ний сон», - з такими дум-
ками щоразу повертала-
ся з побачення з іспанцем. 
Але не знала, що її скром-
ність і краса глибоко запа-
ла в душу новому знайо-
мому. 

Цілуючи її в аеропор-
ту, він уже твердо вирі-
шив, що вона буде його 
дружиною. Постійно пи-
сав Марії, засипав пода-
рунками, надсилав ши-
карні букети –  то маг-
нолій, то троянд. Життя 
Марії перетворилося на 
справжню казку. Бояла-
ся вірити і була надзви-
чайно щасливою, коли за 
три тижні після знайом-
ства Хесус запропонував 
їй вийти за нього заміж. 
Розумів, що пропозиція 
його дуже  несподівана, 
що минуло зовсім мало 
часу, але боявся втратити 
жінку, яку чекав усе своє 
життя. У них обох за пле-
чима були зустрічі й роз-
чарування, але попере-
ду чекала лише щасли-
ва доля. Марія погодила-
ся стати сеньйорою Ай-
ллон, бо відчувала, що її 
коханий саме той Янгол, 
який оберігатиме її, який 
стане для неї усім. Хесус 
прийняв її разом із сином 
і признався відразу ж, що 
мріє про донечку, з таким 
же небесним поглядом, 
як  і в Марії. 

Анжела ЛЕВЧЕНКО. 

Неймовірна історія життяЛiричним                      рядком
    

Я серце зачинила на замок,
Немає в ньому жалю чи образи,
Лиш почуттів засушений листок 
Про пережите кольором розкаже –
Я серце зачинила на замок.
Я свіжим вітром напинаю паруси,
Житейським морем плавати ще маю.
Вдихну у нього пригорщу краси,
В прекрасне віри та снаги без краю… 
Я свіжим вітром напинаю паруси…
У синє небо погляд підійму,
Назустріч сонцю я простягну руки.
Холодну зиму із душі зніму,
Теплом розтоплю душу від розпуки…
У синє небо погляд підійму…

*   *   *
Нести красу, свободи вітер,
Дзвонить у дзвони правди,
Та душу окрилять
Поети мусять завжди, 
Як дихати і жити,
Щоб щастя пробудити,
Коли байдужі сплять.

Марія ГУМЕНЮК.

Дво э
серед 

заметілі

Сокровенне

На фото: студентка ТНПУ Христина Ющенко (Машталяр) та викладач Теребовлянського вищого 
училища культури, член Національної спілки художників Уляна Перхалюк .

гніздечкоСімейне

Янгол
Марії

Притча
Хворий чоловік лежав на 

ліжку. Він не міг встати, і його 
страшенно мучила спрага. У 
цей час усі рідні пішли у своїх 
справах. Чоловік так стогнав, 
що глечик, який стояв на столі, 
наповнився співчуттям до ньо-
го. Але як йому, глиняному, до-

тягнутися до хворого?
– Дайте мені пити... Пити..., - 

тільки й шепотів спраглий. 
Життя ледве жевріло в його 

повному страждань тілі. 
Доклавши неймовірних зу-

силь, глечик докотився до ліжка, 

під руку хворого. Той розплю-
щив очі та здивувався побачено-
му. Стало йому набагато легше. 
Піднісши глечик до запалених 
губ, чоловік жадібно припав до 
нього в надії втамувати спрагу. 
Але посудина була порожньою.

Зібравши останні сили, хво-
рий зі злістю жбурнув глечик 
на підлогу. Єдиний, хто бажав 
йому в цю мить допомогти, 
розлетівся на дрібні шматки.

Ніколи не уподібнюйте себе 
хворому. Не перетворюйте лю-
дей, які прагнуть допомогти, у 
жалюгідні шматки глини. Не-
хай навіть спроби їх марні.

Глиняний глечик 

Від редакції. Ця неймовірна 
але реальна історія з життя 
відомої тернопільської 
художниці Марії Ділай.

На фото Марія і Хесус.

Поріднились з прекрасним,
Як сонце із небом,
Як з росою трава,
З вишиттям – візерунок.
Зберегти українське – 
Це все, що нам треба.
Зберегти Україну – 
Як долі дарунок...
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Майстерність 
приходить

 з досвідом

Як видно із 
результатів 
першої частини 

сезону в українській 
Прем’єр-лізі, 
найбільшого успіху 
досягають найстарші 
команди.

Найбільш досвідченою 
командою є «Дніпро», серед-
ній вік гравців якого стано-
вить 28 років.

Далі йде київське «Дина-
мо»(27,3).

Замикає трійку ліде-
рів полтавська «Ворскла» 
(26,80).

Донецький «Шахтар» 
тримається поруч - середній 
вік гірників - 26,3 року, що 
на рівні «Металіста» (26,4) й 
«Олександрії» (26,3).

Наймолодший склад вия-
вився в абсолютного аутсай-
дера сезону - запорізького 
«Металурга» - 22,3 року

Не далеко «втекли» 
одеський Чорноморець (23,5) 
і львівські Карпати (23,9).

Цікаво, що найменш чис-
ленним був склад тих же 
«Карпат» - “леви” задіяли 
лише 19 гравців.

«Ворскла» і «Говерла» ви-
користали по 22 виконав-
ці. Найширша лава запасних 
була у «Металурга» (30 фут-
болістів), «Шахтаря» і «Воли-
ні» (по 28).

Авторитетне італійське видання 
La Gazzetta dello Sport включило грав-
ця “Шахтаря” Віктора Коваленка до 
ТОП-50 найкращих молодих футбо-
лістів світу

19-річному футболісту відвели 35 
рядок рейтингу. А от лідируючу по-
зицію посідає півзахисник “Баварії” 
Кінгслі Коман.

На початку року неймовірний настрій українським 
уболівальникам принесли біатлоністки. Ірина 
Варвинець, Юлія Джима, Валентина Семеренко 

та Олена Підгрушна, які виграли етсафету в рамках 
5-го етапу Кубку світу з біатлону у німецькому 
Рупольдингу.

Приємні звістки надійшли і з менш престижного біатлонного 
турніру - Кубку IBU, на 6-му етапі якого наші спортсмени виграли 
змішану естафету (Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Руслан Ткаленко і 
Дмитро Русинов) та одиночну змішану естафету (Анастасія Мерку-
шина та Артем Тищенко).

За декілька днів після цього потішили досягненнями стріляю-
чі лижники і на юніорському чемпіонаті світу. Спочатку Анастасія 
Меркушина стала срібною призеркою в індивідуальній гонці, а на-
ступного дня на п’єдестал пошани за підсумками спринту серед ді-
вчат піднялася Ганна Кривонос - за бронзовою медаллю.

Українець Богдан Нікішин здобув срібну нагороду на етапі Куб-
ку світу з фехтування на шпагах у німецькому місті Хайденхайм. 
Причому Богдан обіграв немало титулованих суперників, а у фіна-
лі поступився лише одним уколом.

Український дзюдоїст Артем Блошенко, який виступає у ва-
говій категорії до 100 кг, став переможцем “Гран-прі” в Гавані. У 
півфіналі наш спортсмен достроково розібрався з представником 
ОАЕ Іваном Ремаренком, який у 2014-му став бронзовим призе-
ром чемпіонату світу. Така ж доля спіткала у фіналі і німця Карла-
Ріхарда Фрея (теж бронзовий призер ЧС-2014). Тим часом, укра-
їнка Світлана Ярьомка виборола “бронзу” у ваговій категорії по-
над 78 кг.

Представниця художньої гімнастики Ганна Різатдінова виграла 
абсолютно все на турнірі у Лос-Анджелесі, якими розпочався зма-
гальний рік. Українка завоювала 5 золотих медалей у п’ятьох ви-
дах програми - багатоборство, м’яч, стрічка, обруч і булави.

Олімпійська чемпіонка-2004 та дворазова бронзова призер-
ка Ігор-2012 з кульової стрільби Олена Костевич вдало розпоча-
ла новий олімпійський сезон. У Мюнхені вона виграла міжнарод-
ний турнір зі стрільби з пневматичного пістолета, набравши у фі-
налі 203,9 очка.

Біатлоністка Анастасія Меркушина принесла 
Україні першу медаль на юніорському чемпіонаті 
світу, який проходить у румунському містечку 

Чейле-Градістей.
21-річна українка завоювала «срібло» в індивідуальній гонці 

на 12,5 км серед юніорок, програвши лише австрійці Сусанні Кур-
тцхаллер. Підвела нашу біатлоністку друга стрільба - якби не про-
мах, у Меркушиної були б усі шанси на перемогу.

Подруга Анастасії -  Ганна Кривонос стала другою у персьюті. 
Перемогти українці завадили два промахи на останній стрільбі.

Це вже друга особиста медаль Ганни на цьому турнірі: у 
п’ятницю вона завоювала бронзу у спринті.

А ось в естафеті наші дівчата посіли лише четверте місце - від 
команди Норвегії, яка виграла бронзу, українки відстали на 1 хви-
лину. Виграла гонку команда Росії. Срібло дісталося команді Чехії.

Добрі вісті з Румунії

«ЗОЛОТІ» ШАБЛІ
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна 

й Олена Кравацька завоювали другу золоту 
нагороду сезону-2015/2016.

Для перемоги у командному турнірі, який відбувся 31 січня у 
столиці Греції, українські шаблістки послідовно обіграли Німеччи-
ну, Польщу, Францію та Росію.

І півфінальна, і фінальна зустрічі виявилися вкрай напружени-
ми для наших дівчат - в обох випадках українки програвали весь 
поєдинок, і «рятувати ситуацію» довелося Ользі Харлан, з чим вона 
успішно впоралася, адже обидві зустрічі завершилися з перевагою 
всього в один удар на користь України - 45:44.

Етап Кубку світу в Афінах є передостаннім командним етапом 
олімпійського відбору для жіночої шаблі. Остаточний розподіл ко-
мандних ліцензій у Ріо буде відомий 21 лютого після турніру у Сінт-
Нікласі (Бельгія).

Втім, щодо двох команд - збірних України та Росії - все і так ясно. Свої 
командні ліцензії у змаганнях шаблісток ці країни вже завоювали.

Росіянки на момент написання очолюють олімпійський рей-
тинг – у них  на 20 очок більше, ніж в українок.

СІЧНЕВІ ПЕРЕМОГИ
«Українські отамани» розпо-

чали новий сезон Всесвітньої се-
рії боксу з розгромної перемоги 
над «Китайськими драконами» 
з рахунком 5:0.

Перемоги у складі нашої ко-
манди здобули Максим Фатич, Ві-
ктор Славинський, Сергій Бога-
чук, Денис Солоненко і Віктор Ви-
христ.

Перші бої - переможні

Зі стадіону – 
до в’язниці

Футбольного вболі-
вальника із Горлівки се-
паратисти тримали два 
тижні у в’язниці за те, що 
він відвідав у Львові матч 
за Суперкубок України між 
“Динамо” та “Шахтарем”

За словами  потерпілого 
від свавілля Сергія Анненко-
ва, після повернення до Гор-
лівки його взяли під руки і 
привезли в комендатуру. Ска-
зали, що вчинив серйозний 
злочин, поїхавши на футбол 
до Львова - у столицю банде-
рівщини. Відтак, засудили до 
двох тижнів ув’язнення. 

- Причому, постраждав 
через відвідування матчу за 
Суперкубок не я один - таким 
же чином покарали інших 
хлопців, - сказав він.

Заварова звільнять?

Асистента головного тренера 
збірної України з футболу Олек-
сандра Заварова виключать із 
тренерського штабу. Таке рішен-
ня вже прийняте, але буде оголо-
шене у 20-х числах лютого.

Щоправда, новину у ЗМІ пода-
дуть як добровільне рішення са-
мого Олександра.

Замість нього у тренерсько-
му штабі збірної України має 
з’явитися Андрій Шевченко. 

Головний тренер Михайло 
Фоменко наразі інформацію ко-
ментувати не хоче.

Краще менше, 
але краще

Професійний футбол 
на Тернопільщині під 
загрозою зникнення! Про 

це повідомив голова обласної 
федерації футболу Володимир 
Мариновський.

Як відомо, нашу область у профе-
сійному футболі представляють дві 
команди  - «Нива» та «ФК Тернопіль». 
Однак, справи у клубів, що на фут-
больному полі, що поза ним - ката-
строфічні.

- Нещодавно я спілкувався з прези-
дентом ФК «Нива» Степаном Рубаєм. 
Він повідомив, що львівські власни-
ки клубу й досі не вийшли на зв’язок 
і жодних позитивних зрушень у клу-
бі не спостерігається. Тож зараз го-
стро стоїть  питання участі «Ниви» у 
другій частині Першої ліги. А саме ця 
команда - багаторічний бренд, який 
просто так загубити не маємо права. 
Важка ситуація і у «ФК Тернопіль», ко-
трий фінансується коштами міста. На 
мою думку, доцільніше було б зібрати 
одну хорошу команду, яка б претен-
дувала на високі місця у Першій лізі, 
- сказав Володимир Мариновський.

На юнацькій Олімпіаді 
виступлять 23 українці

На других в історії зимових юнаць-
ких Олімпійських іграх у норвезькому 
Ліллехаммері змагатимуться 23 укра-
їнських спортсмени. Вони виборювати-
муть нагороди у дев’яти видах спорту: 
біатлоні, лижному двоборстві, фігурно-
му катанні, санному спорті, стрибках на 
лижах з трампліну, лижних гонках, гір-
ськолижному спорті, скелетоні та сно-
убордингу.

Загалом на юнацькій Олімпіаді з 12 
до 21 лютого виступлять 1100 атлетів 
віком від 15 до 18 років з 71 країни сві-
ту, які розіграють 70 комплектів нагород у 15 дисциплінах.

Коваленко -  у числі 
найкращих з наймолодших
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Цілющі краплини 

народної медицини

От би винайшли такі ліки, щоб від усіх хвороб, щоб не-
дорого і на смак терпиме, а ще - доступне і в лікуванні про-
сте! Винайшли. І хто - сама природа! Вона дарує нам тися-
чі рослин, що допомагають при різних недугах. Звичайний 
овес, який ми часто вживаємо в їжу, навіть не підозрюю-
чи, що володіємо тією панацеєю, використовують у народ-
ній медицині. Відвар з вівса відомий як універсальні ліки ще 
з часів Гіппократа. 

Чим корисний?
Зерна вівса - це джерело цілого вітамінно-мінерального 

комплексу, який легко і швидко засвоюється організмом. Крім 
того, натуральний крохмаль, з якого на 60% складається вівся-
не зернятко, добре впливає на всі органи травної системи. 

Серед лікувальних властивостей вівсяного відвару:  регене-
руюча, протизапальна, жарознижувальна, сечогінна, заспокій-
лива, очищаюча дія, він регулює обмін речовин, зміцнює суди-
ни,  поліпшує склад крові.

Як готувати?
Залежно від призначення, овес готують на звичайній воді 

або на молоці.  Для приготування відвару потрібно взяти цілі 
зерна, бажано з лушпинням. Зерна ретельно промивають хо-
лодною водою і трохи відціджують. Заливають гарячою водою 
або молоком у пропорції 1:3 і кип’ятять на слабкому вогні до 
отримання рідини, що нагадує негустий кисіль. Процідити – і 
відвар готовий. 

Лікування 
Ось кілька рецептів, як використовувати вівсяний відвар 

для лікування різних болячок.
Для печінки: застосовують при різних формах гепатитів 

для її очищення і відновлення. У класичний вівсяний відвар, 
приготований на воді, додають мед за смаком і 1 ст.л. оливко-
вої олії. Приймати потрібно по 1/2 склянки 3 рази на день за 
20 хвилин до їжі. Таким чином використовують відвар вівса для 
очищення організму. До речі, для очищення крові в вівсяний 
відвар можна нічого не додавати, вживаючи рідину в чистому 
вигляді по 1 склянці на день натщесерце.

При гіпертензії: у водний відвар потрібно додати 10 ялівце-
вих ягід і 5 г кореня пирію, варити суміш до випарювання чверті 
рідини, вживати по 50 г 6 разів на день протягом 40 днів.

Від безсоння: у молочний відвар вівса потрібно додати не-
велику кількість меду (1 ч. л. на 200 мл), вживати по 1 склянці 
теплим перед сном. Вівсяний відвар на молоці використовують 
також як загальнозміцнюючий засіб. Щоб підсилити дію, мож-
на додати у воду кілька крапель настоянки ехінацеї пурпурової 
безпосередньо перед вживанням.

При панкреатиті: готують з мелених зерен вівса. Вівсяну 
муку потрібно розчинити в холодній воді в пропорції 1:10, до-
вести до кипіння, варити 10 хвилин. Пити 2 рази на день під час 
їжі до зникнення симптомів хвороби.

При гастриті: розраховують в пропорції 1:1 (овес на воді). 
Вживати відвар потрібно по 100 мл 3 рази на день.

Від кашлю: залежно від захворювання можна варити на 
воді або на молоці. Молоко збільшує секрецію легенів при сухо-
му кашлі. В молочний відвар можна додати мед. Водний вівся-
ний відвар рекомендований при мокрому кашлі. Він полегшує 
відходження мокротиння і знімає бронхолітичні спазми.

Протипоказані відвари людям з нирковою недостатністю чи 
жовчнокам’яною хворобою; при важких захворюваннях печін-
ки в гострій формі; тим, хто страждає алергією на овес.

Журавлина від 
«незручної хвороби» 

Цілюща північна ягода, яку століттями ви-
користовують при лікуванні різних захворю-
вань, надзвичайно багата вітамінами та біо-
логічно активними речовинами. Крім того, 
червоні ягоди журавлини відомі як прекрас-
ний тонізуючий і загальнозміцнюючий засіб, 
а бактерицидні та протимікробні властивості 
дозволяють успішно застосовувати її при лі-
куванні циститу. 

Як вживати при циститі?
Морси, соки і чай з журавлиною допома-

гають полегшити загальний стан, зміцнити 
імунітет і прискорити одужання.

Сік. Можна отримати сік, використовуючи 
соковижималку. Але також можна відтиснути 
сік і ручним способом. Для цього слід спочат-
ку журавлину розім’яти. Потім через марлю, 
складену в декілька шарів, відтиснути ягоди. 
Щоб ягоди легше віддавали сік, можна їх ледь 
підігріти. Додати в отриманий сік цукор або 
мед за смаком. Зберігати сік слід в холодно-
му місці.

Морс. Буде потрібно: 500 г ягід журавли-
ни, 1,5-2 л води, 100-300 г цукру. Відтиснути 
сік. Вичавки залити водою і довести до ки-
піння. Знову відтиснути й додати цукор і сік. 
Морс готовий. Вживати краще в теплому ви-
гляді.

Чай. На чашку потрібно взяти 1 ст. л. ягід. 
Потім розім’яти їх з цукром і залити гарячою 
водою.

Але багато хто не знає, як правильно пити 
журавлину при циститі. Для лікувального 
ефекту сік можна приймати по 50-100 мл пе-
ред їдою. Але не більше двох склянок на день. 
Морс можна пити по 2-3 склянки на день.  
Застосування журавлини не рекоменду-
ють людям із захворюваннями печінки, 
шлунково-кишкового тракту. І пам’ятайте - 
тільки комплексне лікування може призвес-
ти до позитивного результату і відсутності 
рецидивів.

Така оздоровча суміш 
відома давно. Вона вклю-
чає в себе оптимальне по-
єднання компонентів, при 
якому кожен з інгредієнтів 
доповнює і підсилює лікувальну 
дію іншого. Це дає чудовий ефект за-
гального зміцнення організму. 

Мед впливає на імунну систе-
му, процеси травлення. Покращує 
працездатність, якість крові. 
Допомагає збереженню каль-
цію в організмі людини. Час-
ник має противірусні влас-
тивості, містить фітонциди, 
уповільнює процес старіння і 
активно очищає організм від токси-
нів, знижує тиск. Лимон - лідер за вмістом антиок-
сиданту - вітаміну С, що зміцнює нервову і серцево-
судинну системи, є природним антисептиком.  
Класична суміш: потрібно 6 лимонів, 4 великих го-
ловки часнику, 200 грамів меду. Лимони і часник пе-
рекрутити в м’ясорубці (блендері). В отриману су-
міш додати мед і ретельно перемішати.  Витримати 
в закритому посуді в темряві 10-15 днів. Час від часу 
струшувати. Вживати необхідно по одній столовій 
ложці вранці натщесерце, за 15-30 хвилин до сні-
данку. Ввечері - через годину-півтора після остан-
нього прийому їжі. Суміш можна розводити в склян-
ці води. 

Вживання еліксиру знижує показник холестери-
ну (на 15-20 %), благотворно впливає на роботу сер-
ця, знімає задишка, підвищує загальний тонус орга-
нізму, поліпшує робота шлунково-кишкового трак-
ту, підвищує імунітет.

Настоянка з додаванням води: потрібно 6 ли-
монів, 4 великих головки часнику, 200 грамів меду, 

2-3 літри теплої кип’яченої води. Часник розчави-
ти і подрібнити ножем.  Лимон по-
мити і також дрібно нарізати ра-
зом зі шкіркою. Змішати лимон 

і часник з медом. Помістити цю суміш 
в трилітрову банку і залити водою до 

верху. Настояти 3-4 дні в холодильнику. 
Настоянку потрібно вживати за 15-20 
хвилин до сніданку. Починати з чвер-
ті склянки, поступово доводячи до по-

ловини склянки. Цього обсягу насто-
янки вистачить на курс лікування. 
Ефект оздоровлення такий же, як і у 
першого рецепта, але великий плюс 

настою - його швидке приготування. 
Мед, часник і лимон з лляною олі-

єю: для приготування цієї суміші потрібні 
такі ж пропорції інгредієнтів, як і в першому рецеп-
ті. В кінці додайте 200 грамів лляної олії і, ретель-
но змішавши, настоюйте протягом 10 днів в темно-
му місці. Вживають засіб натщесерце, вранці і ввече-
рі по столовій ложці. Ефект – очищення судин і підви-
щення їх еластичності, зменшення роздратованос-
ті, безсоння, депресивних станів,  підвищення опір-
ності вірусним захворюванням, активізація роботи 
шлунково-кишкового тракту, поліпшення стану шкі-
ри і волосся.

Протипоказаннями до прийому таких сумішей 
можуть стати захворювання травного тракту, осо-
бливо в стадії загострення; вагітність, лактаційний 
період; захворювання нирок (наявність каменів, пі-
єлонефрит, ниркова недостатність).

Якщо ви будете вживати настоянки вперше, то, 
щоб уникнути алергічної реакції, рекомендується 
почати з маленької дози, поступово доводячи її до 
необхідної кількості. Приймати засіб слід курсами 
восени і навесні.

корисно і просто 

ВІДВАР З ВІВСА: 

Мед, лимон, часник 
Диво-рецепт для відновлення сил 

Як залишатись
 бадьорим взимку: 

10 ефективних порад
Взимку ми найчасті-

ше почуваємось сонни-
ми і втомленими. Холод, 
недостатня кількість ві-
тамінів і сонця вплива-
ють на наше самопочут-
тя. Ми підготували для 
вас прості, але дієві по-
ради для збереження ба-
дьорості в зимовий пері-
од:

1. Починайте свій день з мандарин. Вони, як і кава, 
активізують роботу серця. У шкірці цих фруктів міс-
тяться ефірні олії, що поліпшують настрій.

2. Монотонна робота викликає сонливість, тому 
чергуйте приємні для вас справи з потрібними. Зате-
лефонуйте друзям, не пропускайте прогулянки, послу-
хайте улюблену пісню, а потім повертайтеся до роботи.

3. Уникайте надмірного тепла. Провітрюйте при-
міщення частіше.

4. Відчувши млявість, зробіть масаж вух. Це допо-
може відновити енергетичний баланс, так як на вуш-
ній раковині розташовано до 120 активних точок.

5. Пийте більше рідини. Крім чистої води, додай-
те в свій раціон теплі трав’яні чаї: шипшини, липи, че-
брецю, шавлії.

6. Намагайтеся лягати спати не пізніше одинадця-
тої вечора.

7. Не забувайте гуляти на свіжому повітрі. Десять 
хвилин на вулиці повернуть бадьорість

8. Відпочивайте емоційно. Взимку, як ніколи, наш 
організм потребує поблажливого ставлення до себе. 
Відкладіть на завтра те, що не обов’язково робити 
сьогодні.

9. Зайві речі заважають накопиченню нової енер-
гіі. Частіше прибирайте на робочому місці та вдома.

10. Не переїдайте. Їжте більше фруктів, а також сві-
жий часник і цибулю. Тоді вам будуть не страшні за-
студи.
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Пиріжки «Емпанадас»
Емпанадас - справжній кулінарний 

символ Аргентини. Є досить багато ре-
цептів. Готують пиріжки з різними на-
чинками. У багатьох рецептах в фарш 
додають подрібнені помідори або то-
матну пасту. Це - на ваш смак.

Потрібно: олія оливкова - 1 ст. л., цибу-
ля ріпчаста - 1 шт., перець болгарський - 1 
шт., м’ясо (рубане) - 600 г, кумин (або кун-
жут) - 1 ч. л., перець чилі (хто любить го-
стріше, можна більше) - 1/2 ч. л., родзинки 
- 50 г, яйце - 1 шт, масло - 100 г, оливки зе-
лені - 100 г, сир (середньої жирності) - 250 
г, борошно - 450 г.

Приготування: з борошна, вершково-
го масла і сиру замісити тісто і покласти 
в холодильник на 30 хв. Цибулю і солод-
кий перець  очистити і дрібненько поруба-
ти, обсмажувати на оливковій олії 3 хв. До-
дати рубане м’ясо (наприклад курка і сви-
нина) і обсмажувати до стану розсипчас-
тості. Посолити, додати родзинки, оливки, 
прянощі і обсмажувати до випаровування 
рідини. Тісто тонко розкачати і вирізати 
кола, на які викласти начинку і сформува-
ти пиріжки, наколоти виделкою. Випікати 
20 хв. при 180 градусах. Подавати з будь-
яким соусом до м’яса.
Рисові пиріжки з сиром

Потрібно: для тіста - борошно - 4 ст. л., 
рис - 1 скл., сік лимонний - 2 ч. л., сіль (щіп-
ка); для начинки - сир твердий - 200 г.

Приготування: відварити рис, у воду 
додавши сік лимона. Охолодити й подріб-
нити в блендері. Потім додати борош-
но, сіль, перець за смаком. Вимісити тіс-
то, змастивши руки олією. Натерти твер-
дий сир. Викласти пару столових ложок 
рисового тісту на харчову плівку, крапнув-
ши на неї попередньо трохи олії. Сформу-
вати коржик, викласти сир. Скласти аку-
ратно коржик вдвічі за допомогою плівки, 
як чебурек, придавити краї. Зняти акурат-
но плівку і викласти на розігріту сковоро-
ду. Обсмажити на невеликому вогні з двох 
боків до золотистого кольору. Олії не пови-
нно бути багато, щоб пиріжки не розвали-
лися.
М’ясо по-креольски

Потрібно: яловичина (м’якоть) - 500 г, 
бульйон (або вода) - 0,7 л, помідор (вели-
кий або 2 середніх) - 1 шт., перець болгар-
ський - 2 шт., часник (великий) - 2 зубчи-
ки, олія оливкова - 50 мл., петрушка (гілоч-
ки) - 5 шт., оцет (винний) - кілька крапель, 

лавровий лист - 1 шт., сіль і перець чорний 
- за смаком.

Приготування:  м’ясо нарізати тонки-
ми шматочками і викласти в миску. Час-
ник очистити й нарізати. Кілька гілочок 
петрушки подрібнити. Додати подрібне-
ні петрушку і часник до м’яса, а так само 
олію, трохи солі й оцет, гарненько перемі-
шати й маринувати близько 15 хв. Цибулю 
очистити й нарізати кільцями (півкільця-
ми). Перець очистити від насіння і перего-
родок, нарізати смужками, а помідори - ве-
ликими часточками. Маринад від м’яса ви-
лити в сковороду, викласти м’ясо і цибулю. 
Далі додати перець, помідори, лавровий 
лист і петрушку. Посолити і поперчити, по-
тім додати гарячий бульйон (воду). Буль-
йону має бути достатньо, потрібно,  щоб 
він покривав м’ясо практично цілком. До-
вести до кипіння, закрити кришкою і три-
мати на маленькому вогні близько 1,5-2 
годин або поки м’ясо не стане м’яким. По-
дають таке м’ясо з хлібом, можна без гар-
ніру.
Соус «Чімічуррі»

Потрібно: петрушка - 2 ст. л., олія олив-
кова - 150 мл, оцет (винний) - 80 мл, часник 
- 2 зуб., перець чилі (можна висушений) - 1 
шт., орегано - 1 ст. л.

Приготування: порізати петрушку, 
часник і перець чилі. З’єднати всі інгреді-
єнти в контейнері для блендера, подрібни-
ти до стану пюре. Перелити суміш у герме-
тичний контейнер і поставити в холодиль-
ник мінімум на 3-4 години (до 2 днів). По-
давати з м’ясом.
Суп «Локро»

В арген-
тинській кух-
ні це основна 
страва свят-
кового столу. 
Єдиного її ре-
цепту немає, 
в різних регіо-
нах готують по-різному. 

Потрібно: консервована кукурудза - 2 
баночки, червона або чорна квасоля - 1 кг, 
м’якоть яловичини - 1 кг, морква - 2 шт. 
(велика, нарізана кубиками), гарбуз неве-
ликий - 1 шт. (порізаний кубиками), час-
ник - ½ головки, картопля - 5 шт., солод-
кий м’ясистий перець - 2 шт., цибуля - 3 шт., 
олія для смаження, чорний і запашний пе-
рець.

Для соусу: оливкова олія - ½ скл., цибу-
ля (дрібно нарізана) - ¼ скл., часник - 4 зуб-
чики, паста чилі - 1 ст. л., паприка - 1 ст. л., 
зелена цибуля (дрібно нарізана) - 1 жменя.

Приготування: напередодні приготу-
вання цієї страви замочіть квасолю у ве-
ликій кількості холодної води, додайте у 
воду кілька столових ложок соди. Такий 
метод замочування квасолі використову-
ють в латиноамериканських країнах, за-
вдяки цьому квасоля вариться всього хви-
лин 50 і консистенція набагато приємніша. 
Перед приготуванням квасолю промити у 
воді. Отже, взяти велику каструлю з тов-
стим дном, викласти в неї порізану шмат-
ками яловичину. Залити водою і варити на 
не дуже сильному вогні. Через півтори го-
дини додати квасолю. Перед тим провари-
ти 10-15 хв., злити воду і промити. Ще че-
рез півгодини додати порізані кубиками 
картоплю, моркву та гарбуз. На сковороді 
обсмажити часник і цибулю. Також додати 
в каструлю. За 5 хв. до закінчення варіння 
помістити в суміш нарізаний солодкий пе-
рець, сіль, чорний і запашний перець, мож-
на додати петрушку. Поки вариться локро, 
приготувати соус. Змішайте у блендері всі 
інгредієнти і соус готовий! Суп подається в 
глибоких мисках. За бажанням додається 
соус (він дуже гострий). 
Аргентинський 
пиріг «Tоrtа Negra»

Відомий як «чорний пиріг» і є тради-
ційною стравою в Аргентині. Має дуже 
пряний смак і простий у приготуванні.

Потрібно: сухофрукти (різноманітні: 
курага, чорнослив, родзинки, фініки, суше-
ні вишні та яблука і т.п.) - 200 г, цукор - 100 
г, борошно - 250 г, розпушувач тіста - 2 ч. л., 
мед - 2 ст.л. в тісто, 1 ст. л. для змазування, 
чай чорний - 1 скл., кориця (мелена) - 1/2 
ч. л, горіх мускатний (мелений) - 1/4 ч. л., 
яйце - 1 шт., оливкова олія (для змащен-
ня) - 1 ч. л.

Приготування: сухофрукти наріза-
ти маленькими шматочками (можна рів-
нятися на розмір родзинок), заварити сві-
жий чай, залити сухофрукти і залишити 
настоюватися на ніч. За ніч сухофрукти на-
ситяться ароматом чаю і стануть м’якими. 
Додати цукор. При такій кількості цукру 
випічка виходить дуже солодкою, при ба-
жанні можна покласти лише половину по-
рції (50 г). Додати спеції і ретельно роз-
мішати. Додати яйце, розмішати. Борош-
но просіяти з розпушувачем і невеликими 
порціями додати до сухофруктів. Ретель-
но розмішати до однорідності. Додати мед 
(1 ст.л. залишити для змазування готово-
го виробу). Форму застелити папером для 
запікання, змастити олією. Тісто переклас-
ти у форму та помістити в попередньо ро-
зігріту духовку. Запікати при температу-

рі 165 градусів (тобто трохи нижче серед-
ньої) більше 60 хв., готовність перевіряти 
сірником (має бути сухим). Після запікан-
ня змастити верх медом.
Мілянеса аргентинська

Одна з найпопулярніших страв в Ар-
гентині. Якщо хто бачив кіно “У ритмі 
танго”, то помітив, що саме цій страві 
так зраділа героїня Наталі Орейро, по-
вернувшись на батьківщину. Спробуйте 
й ви!

Потрібно: курка, сухарі паніруваль-
ні, сіль, оцет, спеції (орегано, червоний пе-
рець), петрушка, олія. 

Приготування: глибоку миску напо-
внити водою і капнути трохи оцту. Куря-
че м’ясо відбити, скласти в миску з водою 
і дати полежати там 3-5 хв. У паніруваль-
ні сухарі додати сухі спеції, сіль. Поклас-
ти в глибоку миску і гарненько переміша-
ти всe. Відбите намочене м’ясо обваляти 
в сухарях, гарненько притискаючи їх, щоб 
якомога більше сухарів приклеювалися на 
м’ясо. Складати окремо і дати добре наси-
титися 3-5 хв. Викладати в розпечену на 
сковороді олію та обсмажувати з двох бо-
ків на середньому вогні до утворення зо-
лотистої скоринки - це приблизно по 1-2 
хв. на кожен бік. Чудово смакує зі зміша-
ним салатом - помідори, цибулька, зеле-
ний салат, злегка збризнути лимонним со-
ком і олією. Також смакує з рідкою яєчнею 
- відрізаєте по шматочку і вмочуєте його в 
рідкий жовток. 
Альфахорес

Смачне печиво аргентинської кухні.
Потрібно: борошно пшеничне - 1,3 

скл., крохмаль - 300 мл, молоко згущене 
(варене, для з’єднання), жовток яєчний - 3 
шт., масло - 200 г, розпушувач тіста - 2 ч. л., 
цукор - 3/4 скл., ванілін - 1 пакет, ром або 
коньяк - 4 ст. л., арахіс (рублений смаже-
ний) - 200 г, стружка кокосова.

Приготування: м’яке масло збити з 
цукром, поступово ввести ваніль, дода-
ти по одному жовтки і влити коньяк. По-
тім додати сипучі інгредієнти і замісити 
гладке еластичне тісто. Розкачати тісто в 
пласт товщиною 0, 5 см і вирізати з нього 
круглі печеньки. Викласти їх на деко. Ви-
пікати в духовці при 150 градусах протя-
гом 20-25 хв. Печиво не повинно сильно 
зарум’янитися, а тільки придбати кремо-
вий відтінок. Коли кругляшки охолонуть, 
починаємо збірку.

Взяти одну печеньку і намастити згу-
щеним молоком, накрити іншою. Обмасти-
ти боки конструкції все тим же згущеним 
молоком і на довершення обваляти боки 
в рубаних горіхах, кокосовій стружці або 
тертому шоколаді. Краще їсти наступного 
дня, коли печиво постоїть.

АРГЕНТИНСЬКА КУХНЯ:
кулінарна подорож 
на батьківщину танго 

Аргентинська кухня унікальна, вона представлена ре-
цептами, які привезли численні переселенці з інших 
країн. До своїх страв аргентинці додають величезну 
кількість приправ, завдяки чому ті мають неповтор-
ний смак. Дуже популярне приготування їжі на грилі. 
Поласувати ними можна практично всюди на території 
Аргентини. Їх подають в маленьких ресторанчиках «па-
рильяда», розташованих буквально на кожному кроці.
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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). 

За межами території України повно-
важення щодо посвідчення заповітів по-
кладено на консульських посадових осіб 
(далі за текстом - консул), які працюють у 
дипломатичних представництвах та кон-
сульських установах України. Порядок по-
свідчення заповіту консулом регулюєть-
ся Положенням про порядок учинення 
нотаріальних дій в дипломатичних пред-
ставництвах та консульських установах.

Консул посвідчує заповіт у приміщен-
ні дипломатичного представництва та 
консульської установи. В окремих випад-

ках, коли фізична особа не може з’явитися 
в зазначене приміщення, а також коли 
того вимагають особливості вчинюва-
них нотаріальних дій, нотаріальні дії мо-
жуть бути вчинені поза вказаними примі-
щеннями, але в межах території діяльнос-
ті дипломатичного представництва або 
консульської установи, у межах консуль-
ського округу.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза 
приміщенням дипломатичного представ-
ництва чи консульської установи України, 
у посвідчувальному написі та в реєстрі для 

реєстрації нотаріальних дій записується 
місце вчинення нотаріальної дії (удома, у 
лікарні тощо) із зазначенням адреси, а та-
кож часу вчинення нотаріальної дії та при-
чин, з яких нотаріальна дія була вчинена 
поза вказаними приміщеннями.

Консул може на прохання заповідача 
записати заповіт з його слів власноруч-
но або за допомогою загальноприйня-
тих технічних засобів. У цьому разі запо-
віт має бути вголос прочитаний заповіда-
чем, про що останній зазначає перед сво-
їм підписом.

ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ КОНСУЛОМ

Українські жарти
- Семеро одного не чекають!
- Чекають, якщо у нього гроші.
* * *
Господар квартири терефонує у водоканал:
- Чому в мене з крана тече вода?  
- А в чому річ?
- За рахунком, який мені надіслали, має текти ко-

ньяк або, принаймні, текіла.
* * *
- Прийми мої щирі вітання, сину. Я впевнений, що 

сьогоднішній день залишиться у пам’яті, як найщас-
ливіший день у твоєму житті.

- Але ж весілля завтра, тату.
- Я знаю, що кажу. 
* * *
- Доню, чому ти не хочеш заміж за Івана?
- Мамо, він рудий.
Озивається батько:
- Яка дурниця! За рік життя з тобою стане сивим.
* * *
Ідуть блондинка з брюнеткою джунглями. Рап-

том з кущів вискакує тигр. Брюнетка, не довго дума-
ючи, кидає жменю піску йому в очі й видряпується 
на дерево. Каже білявці:

- Вилазь швидше!
Та відповідає:
- Навіщо? Я йому пісок в очі не кидала.

СПІВЧУТТЯ
Ліга підприємців «Українська справа» вислов-
лює щирі співчуття виконавчому директору 

Ліги Миколі Новосільському з приводу тяжкої 
втрати - смерті його батька

Андрія Миколайовича.
Хай земля буде йому пухом!



№5 (137)/3  лютого - 9 лютого 2016 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 3 лютого 
по 9 лютого
Овен  

Час проявити свої лiдерськi 
таланти. У вас можуть з’явитися 
новi iнтереси. У матерiальних 
питаннях уникайте боргiв i 
зобов’язань.
Телець 

Практичний погляд на речi та 
цiлеспрямованiсть допоможуть 
досягти багато чого. Не варто че-
кати сторонньої допомоги - дiйте 
самостiйно.
Близнюки

У вас є всi шанси вiдчути себе 
щасливим. Важливi питання 
вирiшуватимуться на вашу ко-
ристь. Будьте активними, але не 
втрачайте пильностi.
Рак 

Найпростiшi рiшення, як за-
вжди, виявляться правильни-
ми. Це стосується службових за-
вдань i сiмейних питань. Сприят-
ливий перiод для налагодження 
стосункiв.
Лев 

Успіх супроводжуватиме вас 
у починаннях, налаштуйтеся на 
нові справ і не втрачайте ентузі-
азму. В особистому житті панува-
тиме гармонія та довіра. У вихідні 
поповніть запас позитивних вра-
жень.  
Діва 

Ви будете в центрi уваги, тому 
заздалегiдь подбайте про свiй 
iмiдж. Тримайте себе в хорошiй 

формi, налаштовуйтеся на пози-
тивні думки, тоді успіх гаранто-
вано.
Терези 

Старi зв’язки допоможуть у 
вирiшеннi багатьох питань. Тому 
важливо пiдтримувати контакти 
з друзями, спiлкуватися з партне-
рами. Уникайте сумнiвних обору-
док.
Скорпіон 

На роботi аврал, тож упро-
довж тижня ви займатиметеся 
документацiєю. Змiйцнюйте ав-
торитет серед колег i проявляйте 
таланти в побутi.
Стрілець 

На перший план ви постави-
те робочi моменти та юридичнi 
питання. Середина тижня - чудо-
вий час, щоб спробувати себе в 
чомусь новому.
Козеріг 

Час подбати про своє 
здоров’я, відпочиньте і з нови-
ми силами повертайтеся у звич-
не русло життя. Друзi потребу-
ють вашої пiдтримки, це можуть 
бути i фiнанси, i просто дружня 
порада.
Водолій 

Ваша iнтуїцiя вас нiколи не 
пiдводить, цього тижня будь-
те обережнi в транспортi. 
Наприкiнцi тижня чекайте важ-
ливих новин.
Риби 

Якщо ви не задоволенi со-
бою або тим, що вiдбувається на-
вколо, єдине, що можна зробити, 
- скористатися розчаруванням як 
стимулом до змiн.

Вітаємо!
Дорогу донечку, сестричку, улюблену внучку

Юлію Бунт 
із Тернополя 
із 16-річчям!

Прийми в цей день вітання найкращі.
Бажаємо миру, здоров’я і щастя.
Хай буде цей день незабутньо прекрасним.
А небо завжди - чистим і ясним.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим.
Життя буде довгим і дуже яскравим.
Щоб було у ньому багато любові.
Щоб зустрічі були веселі й чудові.
Щоб всі шанували тебе і любили.
Щоб очі від щастя, як зорі горіли.
Хай світлою буде життєва дорога.
Опіка і ласка від Господа Бога.
Хай матінка Божа, цариця свята.
Пошле тобі многі й щасливі літа!

З любов’ю - мама Світлана, тато Євген, сестричка Таня з 
сім’єю,   бабуся Орися, бабуся Даня, дідусь Василь, хрещені 

батьки та вся велика любляча родина. 

Вітаємо! 
Дорогу донечку, сестричку, племінницю, онучку 

Анну Савчук  
із села Котюжини Збаразького району

 із 15-літтям,
яке вона святкуватиме 7 лютого!

Хай врода Твоя не в’яне ніколи,
Ступає любов на поріг.
Бажаємо гарної долі
І рівних щасливих доріг.
Хай у житті твоєму буде лиш добро,
Кохання вірне, друзі незрадливі.
Бажаємо, щоб задумане збулось
І щоб життя Твоє завжди було щасливим.
І щоб майбутнє ти хороше мала,
В здоров’ї першість радісно тримала,
На втіху нам, як квіточка, цвіти!
Добро і щастя заслужила ти!
З віночка слів - тобі найліпші квіти,
А серед них - вкраїнське “Многі літа”!

З повагою і любов’ю – тато Віктор, мама Ілона, 
братик Роман, бабуся Люба, дідусь Славко, хрещена Вален-

тина з чоловіком Андрієм  та вся родина.

Вітаємо! 
працівників Почаївсько-
го психоневрологічного 
будинку-інтернату  –

іменинників січня  2016 р.!
Ганна Костюк, Ольга 

Кліменчук, Олексій Самчук, 
Леся Ломоносова, Ніна 
Каняєва, Надія Гнатюк, 

Софія Зарицька 
  

З повагою - колектив Почаїв-
ського  психоневрологічного 

будинку-інтернату.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

З повагою і любов’ю -кохана дружина Людмила, син Олександр з дружиною Мар’яною,
 син Павлик, мама Слава, батьки Микола і Ганна із смт. Козова.

Вітаємо!
 Дорогого чоловіка, найкращого у світі батька

  Олега Вікторовича Коляденка 
із смт. Козова з Днем народження!

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай щаслива буде кожна мить.
Нехай обминають невдачі і грози,
І лише від сміху з’являються сльози,

Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
І вам з ним прожити не менше ста літ! 
Хай сила й успіх прибувають,
 До серця старість не спішить.
Хай люди завжди поважають.
І Бог життя благословить!

Вихованці Тернопільської дитячо-
юнацької спортивної школи 
«Екстрім» днями повернулися 

з першого етапу Кубка України та 
Всеукраїнських змагань з лижного 
фрістайлу. Ці змагання проходили 26-
29 січня у Буковелі Івано-Франківської 
області. 

«Екстрім» здобула командну перемогу та 
золоті, срібні й бронзові медалі Кубку Украї-
ни. Загалом спортсмени вибороли сім нагород. 
З них три – золоті. Здобули їх Олег Масира і Ві-
кторія Приймак. Одна – 
срібна. Виборов нагороду 
Максим Стареправо. Три 
бронзові медалі привезли 
Юрій Хомут, Назар Мончак 
і Максим Войтюк.

У Всеукраїнських зма-
ганнях у здобутку терно-
полян – п’ятнадцять ме-
далей. Чотири золоті здо-
були Олег Масира, Вікто-
рія Приймак, Ольга Нико-
лайська. П’ять срібних на-
город вибороли Ольга Ни-
колайська, Максим Стареправо, Тетяна Брудко, 
Юрій Романів, Юлія Брудко. Шість бронзових 

медалей привезли Андрій Лебе-
дик, Тетяна Брудко, Олександр 
Зілько, Діана Стечишин, Руслан 
Бриняк, Яна Королик.

Спортсмени висловлюють 
щиру подяку за фінансову під-
тримку директору департамен-
ту сім’ї, молоді, фізичної культу-
ри і спорту Тернопільської ОДА 
Віктору Мацикуру та начальни-
ку управління у справах сім’ї, 
молодіжної політики та спорту 

міської ради Миколі Крутю.

Юні екстремали з Тернополя 
привезли перемогу з Буковелю 


