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Тернопілля атакує вірус з Гонконгу:
лише за тиждень в 16 мешканців області виявили грип А

4  
стор.

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та 
доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листонош

Передплата-2017 на «Наш ДЕНЬ»незалежний громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.
3 місяці – 41,09 грн.

6 місяців – 80,48 грн.
на рік – 159,76 грн.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

21 грудня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 1-2, вдень 0-3 градуси мо-
розу. Схід сонця - 8.09, за-
хід - 16.22.  

22 грудня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 5-6 градусів мо-
розу, вдень від 3 граду-
сів морозу до 2 градусів те-
пла. Схід сонця - 8.10, за-
хід - 16.22.  

23 грудня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 5-6, вдень 0-1 

градус морозу. Схід сонця - 
8.10, захід - 16.23.  

24 грудня - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 0-2 гра-
дуси морозу. Схід сонця 
- 8.11, захід - 16.24. 

25 грудня - хмарно, 
можливий сніг, температу-
ра повітря вночі 1-3, вдень 
0-1 градус морозу. Схід сон-
ця - 8.11, захід - 16.24. 

26 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 2-4 градуси морозу, 
вдень 1-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.11, захід - 16.25. 

27 грудня - хмарно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 0-2 
градуси тепла. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.26.

Погода в 
Тернополі  
й області

10-11 стор.

Тернопільська майстриня Людмила Казмірук 
створює ляльки 

із позитивною енергетикою

13  
стор.

У Шумську 
відбувся 
святковий 
забіг 
«МИКОЛАЙЧИКІВ» 

Передноворічне дійство у містечку на Волині

Запізнілі слова
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Голова 
Тернопільської 
ОДА Степан Барна 

вважає розвиток 
підприємництва 
невід`ємною 
складовою подальшого 
економічного поступу 
Тернопільщини. 

1 млн. грн. на компенсацію 
підприємцям відсотків за кре-
дитами, взятими для розши-
рення бізнесу та створення но-

вих робочих місць, готова виділити з бюджету влада області.
Про це стало відомо під час регіонального бізнес-форуму 

“Україна - країна підприємців”, який відбувся 14 грудня у Тер-
нополі. Також під час заходу голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна, голова облради Віктор Овчарук, заступник голо-
ви правління УСПП Михайло Ібрагімов підписали відповідний 
Меморандум.

«Ми завжди йдемо назустріч людям, які готові чесно пра-
цювати, створювати робочі місця і сплачувати податки. Також 
ми готові сприяти людям, які хочуть відкрити власну справу. 
Саме тому днями я підписав розпорядження «Про регіональну 
програму підтримки малого і середнього бізнесу», яка вклю-
чатиме часткову компенсацію по відсоткових ставках і креди-
тах. Крім того, ініціатива, яка запроваджується - а саме Націо-
нальна програма розвитку малого бізнесу «Країна підприєм-
ців», - дозволить у найближчі роки створити понад мільйон 
нових робочих місць і підняти українську економіку, дуже важ-
лива для розвитку нашої області. Жителі краю зможуть отри-
мувати гідну заробітну плату і не шукати роботу за кордоном», 
- наголосив Степан Барна.

За словами очільника краю, цього року власну справу вирі-
шили розпочати більше трьох тисяч жителів Тернопільщини. 
Тож підтримка місцевої адміністрації для багатьох буде дуже 
доречною.

Україна здійснює інтенсивні 
й безпрецедентні реформи 
в економіці й політичній 

системі, а її демократичні 
інституції отримали нову 
життєву силу.

Про це йдеться у спільній допові-
ді Європейської служби із зовнішньої 
політики і політики безпеки та Євро-
пейської Комісії, де вкотре підкресли-
ли, що Україна виконала всі умови для 
отримання безвізового режиму з ЄС.

 «Україна реалізувала ряд реформ 
по боротьбі з корупцією та впоряд-
куванню банківської системи, і поча-
ла реалізацію амбітних реформ в енер-
гетичному секторі, а також зміцнення 
демократії та верховенства закону», – 
йдеться в повідомленні.

“Україна здійснила за останні два 
роки великі кроки за дуже важких об-
ставин, зокрема, конфлікту на сході 
України й незаконної анексії Криму і 
Севастополя”, – сказала, представляю-
чи доповідь, верховний представник ЄС 
із закордонних справ, віце-президент 
Єврокомісії Федеріка Моґеріні. За її сло-
вами, доповідь визнає велику роботу 
влади України. 

Єврокомісар у справах Європейської 
політики сусідства і переговорів про 
розширення Йоганнес Ган, у свою чер-
гу, заявив, що реформи в Україні вже да-
ють результати. За його словами, Укра-
їна здійснила важливі кроки для подо-
лання вирішального і системного ви-
клику корупції, і ця робота має тривати 
і принести реальні зміни. Зокрема,  йо-
ганес Ган  відзначив створення анти-
корупційних органів, а запроваджен-
ня електронного декларування на-
звав «величезним кроком вперед».

“Вітаємо вражаючі кроки, зробле-
ні після Революції Гідності, включаючи 
прийняття поправок до Конституції, які 
стосуються судочинства та антикоруп-
ційного законодавства, заснування спе-
ціалізованих антикорупційних органів, 
а також успішне впровадження системи 
електронного декларування майна. Ці 
заходи можуть стати внеском, який по-
силюватиме суспільну довіру до робо-
ти державних посадових осіб, і ми відда-
ємо шану владі та громадянському сус-
пільству України за їхню самовідданість 
і напружену роботу, котрі зробили мож-
ливим гідний довіри процес реформ”, - 
йдеться у  спільній заяві посольств Ка-

нади, США та представництва ЄС з наго-
ди Міжнародного дня протидії корупції.

“Посольство Канади, посольство 
Сполучених Штатів Америки і пред-
ставництво ЄС в Україні висловлюють 
свою високу оцінку рішучості та ре-
зультатів, які продемонстрували ре-
форматори посеред української вла-
ди і громадянського суспільства, та за-
певняють їх у міцній підтримці зі свого 
боку”, - зазначили українські партнери.

Президент України Петро Поро-
шенко висловив подяку європейським 
партнерам за підтримку України на 
шляху  реформ.

“Вдячний нашим європейським 
партнерам за справедливу оцінку ви-
конання Україною Угоди про асоціа-
цію! Це визнання безпрецедентності 
та результативності проведених нами 
структурних реформ протягом остан-
ніх двох років. Ми довели, що завдя-
ки синергії громадянського суспіль-
ства, керівництва держави, парла-
менту, уряду і наших закордонних 
партнерів можемо ефективно зміню-
ватися “на марші” в той час, коли і на 
Донбасі, і в Криму триває російська 
агресія”, - написав він.

Порошенко відзначив важливість 
визнання Євросоюзом того факту, що в 
умовах російської агресії Україні вдало-
ся стабілізувати економіку і поступово 
створювати умови для її зростання і за-
лучення іноземних інвестицій.

За словами президента, Україна 
створила і запустила “революційно 
нову для України систему антикоруп-
ційних органів, включаючи безпреце-
дентно прозору і відкриту, навіть для 
ЄС, систему електронного декларуван-
ня”.

У той же час він зазначив, що на 
цьому шляху ще багато належить 
зробити, і “це ще одна причина для 
того, щоб всім політичним силам за-
сукати рукави для спільної роботи, 
насамперед, на благо нашого народу 
і держави”.

“І це ще одне підтвердження того, що 
Україна дійсно стане загальною “історі-
єю успіху” для самого Європейського Со-
юзу. Для цього треба не тільки підтри-
мувати реформаторські кроки в Украї-
ні, але й зберігати єдність і солідарність 
перед російською гібридною загрозою”, 
- підсумував Порошенко.

За даними інформагенств.

в ЄС та Сша назваëи укра¿нсüкі 
ÐеÔоÐми ÁезÏÐеÖеДеНÒНими

Степан БАРНА: 
«Ми готові сприяти 
людям, які хочуть 

відкрити власну справу»

За 365 днів роботи, 4 сесії, 11 пленарних засідань 
Тернопільською облрадою було прийнято більше 400 
рішень, які мають важливе та практичне значення 
для розвитку області. Днями підсумували перший рік 
діяльності обласної ради шостого скликання її очіль-
ник Віктор Овчарук, його перший заступник Василь 
Деревляний, заступник голови облради Любомир 
Крупа та депутат обласної ради Олександр Башта.

- Упродовж року діяльності обласна рада залиша-
ється осередком стабільності й злагодженої роботи, 
з одного боку, та генератором найсміливіших ідей і, 
водночас, найактивнішим, найпродуктивнішим орга-
ном влади у краї, який миттєво реагує на всі без ви-
нятку виклики, з іншого, - переконаний голова облра-
ди. 

 Відновлення роботи аеропорту і отримання всіх 
необхідних сертифікатів, відкриття хоспісу, збере-
ження і розширення мережі комунальних аптек, ство-
рення реєстру спецдозволів на користування надра-
ми, впровадження адмінреформи та багато іншого 
– народним обранцям за рік таки вдалося щось зро-
бити. На майбутнє теж задумали чимало. Перекона-
ні, вдасться, адже новий бюджет області буде на 400 
мільйонів більший, ніж попередній.

- В минулому році він складав трохи більше 950 
мільйонів, цього року він зросте до 1 мільярда 350 
мільйонів. А ще цього року вдалося досягти значного  
перевиконання місцевих бюджетів завдяки проведен-
ню децентралізації. За 25 років це вперше в області. На 
сьогодні зміни в адміністративно-територіальному 

устрої краю вже у поточному році торкнулися фак-
тично 50-ти відсотків від території Тернопільщини.

Протягом року депутати вирішували багато важ-
ливих питань – приналежність до різних політичних 
сил, переконують, не заважала цьому. 

- Ми прийняли звернення до вищого керівництва 
держави про недопущення купівлі-продажу землі, - 
зазначив Василь Деревляний. - Ми – єдина обласна 
рада, яка прийняла у своєму зверненні, прохання від-
термінувати продаж землі на 10 років. Не дивлячись 
на партійну приналежність, всі одноголосно підтри-
мали рішення і по тарифах, і багато інших питань».

Звичайно, не обходилося без пікетів під стінами 
«білого дому» і у сесійній залі. Особливо багатолюд-
ний мітинг зібрали викладачі і студенти ПТУ, адже фі-
нансування цих закладів із січня передали на облас-
ний бюджет, а це 100 мільйонів гривень на рік. За сло-
вами Любомира Крупи, на цей рік фінансування про-
фтехосвіти вже передбачать в обласному бюджеті, а 
також із державного бюджету виділять субвенцію у 
розмірі 40 мільйонів гривень. 

- Сьогодні ми працюємо над тим, аби наші учили-
ща випускали конкурентноздатних фахівців, та веде-
мо переговори про те, щоб успішні підприємства бра-
ли активну участь у підготовці тих кадрів, які їм сьо-
годні потрібні, - зазначив Любомир Крупа. - Таким чи-
ном ми не лише покращимо рівень освіти, а й забезпе-
чимо наших випускників роботою.

Юля ТОМЧиШиН.

Віктор ОВЧАРУК:
 «Злагоджена робота усіх депутатів – 

запорука успіху обласної ради»
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Як зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, обидва 
згаданих підприємства є доказом того, що Тернопільщина ство-
рює позитивні умови для ведення бізнесу. «ТОВ «СЕ Борднетце-
Україна» - це приклад іноземних інвестицій в економіку краю. 
Дане підприємство працює в області уже понад 10 років і продо-
вжує розвивати свої потужності. На прикладі фермерського госпо-
дарства «Гадз» переконуємося, що і місцевий інвестор добре почу-
вається в області. З боку адміністрації ми готові надавати всебічне 
сприяння бізнесу, адже розуміємо, що це робочі місця для наших 
краян», - зауважив Степан Барна.

Степан БАРНА: "Наша стратегія – крок за кроком 
розвивати Тернопільщину і виводити її у лідери. Цілком 
впевнено нам вдається рухатися до реальних змін в 
області. І дуже важливо, що ми маємо підтримку від 
держави – адже цьогоріч ми реалізовуємо різні проекти 
на суму у майже 300 млн. грн. Вагомим є те, що ми маємо 
партнерів і серед бізнесу". 

Президент України Петро Порошенко наголосив, що відкриття 
нових виробництв – ознака успіху України. 

«Якщо у 2014 році головним завданням було зупинити воро-
га, у 2015 році – створити власні Збройні Сили, то у 2016 році – 
головним завданням є підняття економіки»,  - сказав  Президент, 
виступаючи перед працівниками підприємства «СЕ Борднетце-
Україна», під час робочої поїздки до Тернопільської області.

Петро ПОРОШЕНКО: "Відкриття нового заводу, де 
об’єднались потенціали українських виробників, 
німецьких та японських інвесторів, є яскравим прикладом 
взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами, а 
також свідченням сприятливого ділового клімату на 
Тернопільщині".

Президент особливо підкреслив, що принциповим є розви-
ток підприємств в таких містечках, як Чортків та назвав цей при-
клад продовженням політики децентралізації, яка дозволяє місце-
вим громадам отримувати значну частину коштів для власних по-
треб та розвиватися. «Децентралізація – коли влада і гроші з Ки-
єва віддаються громадам призвела до різкого зростання місцевих 
бюджетів», - сказав Петро Порошенко та додав, що перевиконання 
місцевих бюджетів завдяки цій реформі склало 60%.

Президент України Петро Порошенко 
вдруге за цей рік з робочим візитом 
відвідав Тернопільську область

Глава держави ознайомився з роботою 
двох потужних підприємств краю: 
промислового - ТОВ «СЕ Борднетце-
Україна» та аграрного - фермерського 
господарства «Гадз».

За темпами виробництва 
продукції промисловим 
комплексом 
Тернопільщина займає 
5 місце в Україні.  
У нинішньому році 
виробництво продукції 
галузі зросло майже на 
8%, а обсяг її реалізації 
на 27,6% та склав 9,9 
млрд. грн.

За темпами розвитку 
в обсязі виробництва 
валової с/г продукції 
Тернопільщина посідає 
10 місце. За 10 місяців 
нинішнього року у 
сільському господарстві 
в Тернопільській області 
виробили валової 
продукції на 2,7% більше, 
ніж минулоріч, у коштах 
це – 7,3 млрд. грн.

“

Нещодавно у Звиняцькій 
середньоосвітній школі 
І-ІІ ступенів Чортківського 

району відбулася краєзнавча 
мандрівка «Люблю тебе, мій 
отчий  краю», де зібралися 
мешканці села, вчителі та учні.

Села, як і люди, мають свою біографію, 
свій вік, свою долю. Існують різні здогади й 
перекази про його походження.  Священик 
Степан Фіголь вважає, що  назва Звиняч 
походить від дзвонів, які нібито виливали 
перші переселенці.  За іншим переказом, 
цим ремеслом займалися ченці Звиняцько-
го монастиря, що перебралися сюди у XVI 
ст. із села Угорників, що на Станіславівщині.

І ось уже більше 467 років живе і тру-

диться село. Із рідного Звиняча вийшло 
багато розумних, талановитих, щедрих на 
творчий засів людей. Це – перший коман-
дант Легіону Українських Січових Стріль-
ців, громадський діяч, просвітянин Михай-
ло Галущинський, професор української 
мови і літератури, голова Української до-
слідницької Програми Іллінойського Дер-
жавного університету США Дмитро Што-
грин, колишній ректор Чернівецького ДУ 
ім.Ю.Федьковича  Степан Костишин, Заслу-
жений архітектор України  Михайло Федик.

Славну сторінку в історію Звиняча впи-
сали вояки  Української Галицької армії, 
Української Повстанської армії, які мужньо 
захищали неньку-Україну, а також ті, хто і в 
наш час захищає її східні рубежі. 

Також сторінки сучасної історії села 

вписують славні люди - такі, як  керівник 
ПАП «Дзвін», депутат обласної ради, дбай-
ливий господар, щедрий меценат Василь  
Градовий.  Вірно служить громаді голова 
сільської ради Надія Безушко та секретар 
Ольга Градова. 

Звинячани завжди славилися творчими 
людьми. Здавна і дотепер тут лунає задушев-
на українська народна пісня. Звучала вона і 
цього вечора, возвеличуючи фігуру Пречи-
стої Діви Марії, яка постала завдяки копіт-
кій роботі селян та їх щедрим пожертвам. Це 

- своєрідний оберіг села, який  благословляє 
на добрі діла та береже від різних нещасть. 

Жіночий ансамбль місцевого будинку 
культури виконав ліричні, патріотичні та 
жартівливі пісні.  

До  підготовки та проведення заходу до-
лучилися директор школи Тетяна Пасічник, 
організатор позашкільної роботи Галина 
Кардинал, директор СБК Іван Полівчук, ху-
дожній керівник Степан Вуйчик, завідуюча 
сільською бібліотекою Галина Шкрибайло. 

Іван ПШОНЯК.

«Люблю тебе, 
мій отчий  краю»
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Ольга
ЧОРНА.

2016-ий для України видався склад-
ним. Третій рік триває війна. Шалені-
ють ціни. Виникають гучні корупцій-
ні скандали. Суспільство досі в шоці від 
е-декларування. Наробила шуму націона-
лізація «ПриватБанку». Людей обурило і 
розчарувало євровізове «кидалово»…                     
Тепер складно вірити 
будь-яким обіцянкам 
Європи

Європарламент прибрав з офіційного 
сайту дату розгляду «безвізу» для Укра-
їни. Раніше там значилося 3 квітня 2017 
року. Євробюрократи, начебто, допустили 
помилку. Принаймні, так у Європарламен-
ті виправдовувалися після того, коли в со-
цмережах підняли хвилю критики щодо 
перенесення розгляду надання Україні 
«безвізу» на 3 квітня.  

Україна виконала всі зобов’язання, і 
ЄС мав би лібералізувати візовий режим. 
Але Європарламент свої обіцянки не ви-
конав. Західні політики кажуть:  головна 
причина - криза всередині ЄС, викликана 
значним потоком іммігрантів. Тому серед 
країн-членів немає бажання надавати без-
візовий режим такій великій державі, як 
Україна. 

Не факт, що й 3 квітня ощасливлять 
нашу країну «безвізом». І якщо цього не 
станеться, то розчарованість від дій ЄС се-
ред українців наростатиме ще більше, а 
підтримка євроінтеграції - зменшиться. 

В українському МЗС уже заявили про 
втрату довіри до ЄС через безвізове пи-

тання. Це озвучила заступник голови МЗС 
України з питань європейської інтеграції 
Олена Зеркаль, пише «Financial Times». «Те-
пер нам складно вірити будь-яким обіцян-
кам ЄС», - наголосила Зеркаль. Крім того, 
за її словами, затягування процесу рати-
фікації Угоди про асоціацію «сприймаєть-
ся, як якась зрада, особливо, з огляду на те, 
яку ціну ми заплатили за наші європейські 
прагнення. Жодна країна ЄС не платила та-
кої ціни».

Уже три роки підписану угоду про асо-
ціацію з ЄС вперто не бажає ратифікувати 
голландський уряд. І це триватиме доти, 
поки в документі не будуть чітко прописа-
ні певні пункти. Перший: асоціація не дає 
українцям права навіть мріяти про член-
ство в ЄС. Другий: на жодну військову допо-
могу з боку Європи Україна не може розра-
ховувати. Виходить, про членство в НАТО 
потрібно забути також. Цих вимог, до речі, 
в угоді взагалі не було. Але прем’єру Нідер-
ландів Марку Рютте треба, щоб Європа під-
креслила: Україна - все одно чужа. Існує й 
третій пункт: Київ повинен проводити ре-
форми. Це - своєрідна «маскувальна сітка» 
для двох перших вимог.  

Марку Рютте, як і багатьом іншим єв-
рочиновникам та євроурядовцям, образно 
кажучи, попри мешти, що Україна нині за-
хищає Європу і Голландію в тому числі від 
путінської орди. Озвірілі московити не за-
важають ситим європейцям насолоджува-
тися життям, бо «іхтамнєту». Хоча… Крем-
лівська ідеологія стрімко завойовує єв-
ропейський інформаційний простір. У се-
редовищі європолітиків і єврочиновників 

успішно «працюють» путінські гроші. Єв-
ропейські інституції атакують російські 
хакери. Тож, «анітамєсть»…
За ким вдруге згасне 
Ейфелева вежа?

Коли почали розстрілювати мирних 
жителів Алеппо, світ готувався до різдвя-
них свят. Ялинки, ярмарки, забави… Коли 
ж смертей стало дуже багато, а дітей до-
велося оперувати без анестезії, і це жахіт-
тя оприлюднили всі ЗМІ, на Заході висло-
вили «стурбованість». А в Парижі, у знак 
скорботи, вимкнули Ейфелеву вежу. Про-
сто клацнули вимикачем. Щоправда, не-
надовго. Зате, скільки було емоцій! Мов-
ляв, це нечувано-небачено! Який глибокий 
вияв солідарності! Насправді ж, це все, що 
змогла зробити для міста смерті і болю єв-
роспільнота.  

А на втрати, які несе у війні Україна, за-
хідні «партнери» взагалі реагують мляво. 
Це зараз «не в тренді». Для європейсько-
го політикуму важливо, які стосунки буду-
ватиме з ЄС новообраний президент США 
Дональд Трамп. А ще європейці бояться 
дратувати Путіна. 

Загалом, те, що сталося в Алеппо, мож-
на назвати провалом західної політики в 
Сирії. «Коаліціянти» - Америка і Європа не 
змогли запобігти трагедії. Поки ці люди 
були живі й чинили відчайдушний опір 
убивцям, для них не знайшли ні пристой-
ної зброї, ні навіть політичної підтримки. 

Так само підписанти «Будапештського 
меморандуму» - американці та європейці 
не змогли дати Московії по руках, коли та 

«віджимала» Крим. А потім політика зве-
лася до дуже глибокої стурбованості та 
Мінських домовленостей, які повинна в 
обов’язковому порядку виконувати Украї-
на і чомусь їх може порушувати Росія. 

Тепер, дякуючи Нідерландам і особис-
то Марку Рютте, наша держава, яка веде 
реальну війну проти російських окупантів, 
не отримає жодної військової допомоги 
з боку Європи. Хіба що у знак солідарнос-
ті, як сумно жартують у соцмережах, гол-
ландці можуть пригасити вогні в амстер-
дамському кварталі червоних ліхтарів… 

Ніхто з «великих і сильних» світу цьо-
го не поспішив рятувати Україну в часи Го-
лодомору, під час сталінських репресій… 
Не поспішить і тепер, коли Росія веде про-
ти нашої держави неоголошену війну. Так 
само, як і не прийшли рятувати Алеппо. І 
Грозний, коли місто бомбили росіяни. І 
Грузію. І Будапешт, Прагу, Кабул, Тбілісі, 
Баку, Вільнюс, коли там «наводили» поря-
док радянські танки…  

«Ейфелева вежа погасла не лише за 
Алеппо, - пише Інтернет-видання «Полі-
толог». - Її силует ремарківським Чорним 
Обеліском височіє над могилою ілюзій та 
марних надій, вбитих російськими бом-
бами… Ілюзій, що кожний народ не сам-
на-сам із агресорами, а може сподіватися 
на підтримку та допомогу «цивілізовано-
го світу». Ілюзій, що з Москвою можна про 
щось домовлятися… Ейфелева вежа, яка є 
одним із символів Європи,.. згасла мовчаз-
ним реквіємом за єдиною Європою, тією, 
в яку вірили мільйони людей, і яка вияви-
лась нездатною захистити бодай одне міс-
то…»

Простий український солдат, який вчо-
ра був хліборобом, учителем, працівником 
підприємства, студентом, нині вартує ба-
гатьох політиків і дипло-
матів. Він - Герой і Оберіг 
української землі. І сусід-
ської також…  

моæна áезкінечно äивитисü як ãоритü 
воãонü, тече воäа і як ЄС äає áезвіз укра¿ні

Нинішній рік приніс людству чимало випробувань. Пе-
ред новоріччям світ здригнувся від жахіття в сирійському 
Алеппо: туди прилетів на крилах бомбардувальників «рус-
скій мір». А Україна продовжує оплакувати своїх синів. Цей 
проклятий «мір» знову приніс біду - убив та покалічив на-
ших вояків на Світлодарській дузі біля окупованого Де-

бальцевого на Донбасі. 

На Тернопіллі в 
розпалі сезонні 
недуги. І дорослі, 

й діти масово хворіють 
грипом і ГРВІ. Лише 
за минулий тиждень 
хворобу діагностували в 
9574 людей!

- Загальна захворюваність 
на грип і ГРВІ на Тернопіллі пе-
ревищила епідпоріг на 60,1%, 
- розповідає лікар-епідеміолог 
Тернопільського обласного ла-
бораторного центру Світлана 
Маціпура. - Серед хворих біль-
шість - діти до 18 років, їх при-
близно 62%. Госпіталізували 
за тиждень 451 особу, зокрема 
і 322 дітей. Кількість хворих, 
які потрапили в лікарні, теж 
збільшилась - на 47,4%.
Штами грипу

Цьогоріч мешканців облас-
ті атакують три штами вірусів 

грипу – А «Каліфорнія», A «Гон-
конг» і вірус типу Б «Брісбен». 
Два останні небезпечні тим, 
що є для нас порівняно нови-
ми, тож у більшості людей не-
має до них імунітету.

З каліфорнійським вірусом, 
його ще називають «свиня-
чим», ми вже знайомі, бо він на 
наших теренах майже вісім ро-
ків. Це саме він викликав пере-
полох 2009 року, забравши со-
тні людських життів. Цей вірус 
небезпечний тим, що дає важ-
кі ускладнення, зокрема, запа-
лення легенів, яке розвиваєть-
ся дуже швидко, і якщо вчас-
но не звернутися по медичну 
допомогу, лікарям не завжди 
вдається врятувати хворого. 

Цьогоріч він також циркулює 
в Україні, але вже не провокує 
епідемії, бо у значної кількості 
людей  виробився імунітет.

Цього сезону, як повідоми-
ла Світлана Маціпура, у біль-
шості хворих українців виявля-
ють грип «Гонконг». За слова-
ми епідеміолога, як і будь-який 
інший тип вірусу грипу, він  не-
безпечний ускладненнями. 
Але ускладнення, викликані 
таким типом вірусу, найчасті-
ше можуть проявитися у літ-
ніх людей і у тих, хто страж-
дає хронічними захворюван-
нями. Наприклад, якщо у лю-
дини хворе серце, бронхіальна 
астма або він страждає від цу-
крового діабету, захворювання 

на грип може спровокувати за-
гострення хвороби. 

- Вірус «Гонконг» порівня-
но новий, адже циркулював ще 
в 1968 році, - розповідає Світ-
лана Маціпура. - У нас є інфор-
мація, що саме його вияви-
ли у близько 75 відсотків хво-
рих на грип, які пройшли до-
слідження. Каліфорнійський 
грип люди переносили значно 
важче, були летальні випадки. 
Цього сезону, на щастя, помер-
лих від грипу в області не було. 
Вакцинуватися 
не пізно

Найбільш дієвим спосо-
бом захисту від грипу меди-
ки традиційно називають вак-

цинацію. На Тернопіллі її мож-
на замовити в аптеках. Зробив-
ши щеплення, треба протягом 
двох тижнів старатися менше 
бувати в людних місцях - поки 
виробиться імунітет. 
Відмінності
та правила

Іноді українці, плутаючи 
грип із застудою, не звертають-
ся вчасно до лікаря. Грип легко 
відрізнити, кажуть лікарі.  ГРВІ 
часто починається з нежитю чи 
болю в горлі, а грип - з різко-
го підйому температури, болю 
в м’язах, суглобах та в грудях. 
Якщо на наступну добу не стає 
краще - йдіть до лікаря.

Антоніна БРиК. 

ТЕРНОПІЛЛЯ АТАКУЄ 
вірус з Гонконгу

Лише за тиждень в 16 мешканців 
області виявили грип А
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Ще одна глобальна проблема 
для України нині – фактичне за-
хоплення земель великими лати-
фундистами. Мале фермерство, 
середні сільськогосподарські під-
приємства не завжди мають по-
штовх для успішного розвитку. 

Про це і не тільки йшлося 
на агрофорумі «Агропромисло-
ве підприємництво 2016», який 
днями відбувся на Тернопільщи-
ні уже втретє. Головними органі-
заторами програми були Асоціа-
ція фермерів та приватних зем-
левласників і Союз сільськогос-

подарських обслуговуючих ко-
оперативів України, керівником 
яких є уродженець Заліщанщини 
Іван Томич. А також Львівський 
національний аграрний універ-
ситет (ректор – академік, профе-
сор Володимир Снітинський) і пу-
блічний, добре відомий краянам, 
проект «Людина – Меценат року» 
(організатор Сергій Бачинський).  

 Присутні обговорили питан-
ня інноваційного розвитку сіль-
ського господарства, де спіль-
но задіяні наука та виробництво. 
Вчені Львівського університету 

провели відеоконференцію з пи-
тань ведення агробізнесу в Укра-
їні, подали своє бачення страте-
гії розвитку малих сільськогос-
подарських підприємств. Під час 
круглого столу поділилися з при-
сутніми передовими технологі-
ями у галузі рослинництва і тва-
ринництва, поліпшенням стану 
природних кормових угідь, сучас-
ною концепцією вирощування 
овочів та фруктів, яка дозволяє 
успішно конкурувати з відомими 
світовими фірмами. Аграріїв ціка-
вили також відновлювані джере-

ла енергії та енергозбереження. 
Важливою складовою агро-

промислової політики, наголо-
шували присутні, є регулювання 
сільськогосподарського ринку, 
яке нині в Україні, на відміну від 
Європейського Союзу, практично 
відсутнє. 

Як зазначив один з організа-
торів заходу Сергій Бачинський, 
такі форуми практикуються в 
усіх регіонах України. У Терно-
полі зібралися аграрії, науков-
ці з нашої, Хмельницької, Івано-
Франківської, Львівської облас-
тей. Подібні зустрічі дозволяють 
обмінятися думками, поширюва-
ти власний досвід господарюван-
ня.

- Цьогорічний агрофорум для 
нашого товариства перший, - 
каже Оксана Жук, представниця 
ТОВ «Волочиськ-Агро», редактор 
газети «Хлібодар Поділля». - Але, 
сподіваємося, що його наслідки 
будуть спонукати нас до участі 
і в майбутньому. Товариство об-
робляє землі на території Хмель-
ницької і Тернопільської облас-
тей. Зокрема, наш регіональний 

центр на Тернопільщині – це три 
райони: Підволочиський, Зба-
разький, Лановецький. Основною 
стратегічною культурою є цукро-
вий буряк, починаючи від виро-
щування і закінчуючи виробни-
цтвом солодкого продукту. Наше 
товариство має велику соціаль-
ну відповідальність як перед па-
йовиками, так і перед громадами 
сіл, на території яких здійснює 
свою діяльність. Це і великі ка-
піталовкладення в медичну сфе-
ру, в освіту, в побут. Сподіваємося, 
що подібні зустрічі будуть лише 
сприяти розвитку сільського го-
подарства на теренах нашого по-
дільського краю. 

Директор ТОВ «СТЕП-М» із 
с. Росохач Чортківського району 
Василь Батрин розповів, що його 
господарство наразі займаєть-
ся рослинництвом із залученням 
голландських та французьких ін-
вестицій, планують також розви-
ток тваринництва. Особисто його 
зацікавили розробки львівських 
науковців електронних систем 
контролю якості посівів, а та-
кож виведені ними сорти насіння 
окремих культур. 

З інтересом сприйняли при-
сутні також виступи, інновацій-
ні ідеї доктора економічних наук, 
професора ТНЕУ Петра Пуцен-
тайла, заступника директора Во-
лочиського машинобудівного за-
воду АТ «Мотор Січ» Віталія На-
зарова, проректора Львівсько-
го аграрного університету Іго-
ря Яціва, директора Борщівсько-
го агротехнічного коледжу Ярос-
лава Козія, інших аграріїв та нау-
ковців.

Зіна КУШНІРУК.

 ßÊ ÓÊÐÀ¯ÍÖßÌ ÇÀÐÎÁËßÒÈ 
íà çåìë³ ó ñåáå âäîìà

В Україні знаходить-
ся 90 відсотків світових 
чорноземів. За підрахун-
ками фахівців, як аграр-
на держава, ми може-
мо повністю забезпечува-
ти себе самі і продуктами 
тваринництва. І створю-
вати робочі місця для сво-
їх співвітчизників за раху-
нок переробних галузей. Од-
нак картина нині далека 
від ідеальної. Переважно 
експортуємо, а потім за-
возимо з-за кордону гото-
ву, не завжди якісну про-
дукцію, втрачаючи на цьо-
му величезні кошти. Біль-
шість громадян держави, 
яка володіє найціннішим 
світовим багатством – ро-
дючою землею, сьогодні пе-
ребуває за межею біднос-
ті. Українці заробляють на 
прожиття у панів за кор-
доном, коли можна бага-
тими бути вдома. 

Вже 130 обдурених вкладників 
ТОВ “Хелікс Кепітал Україна”, 
які втратили більше 15 

мільйонів гривень, зареєстрували 
на сьогодні правоохоронці 
Тернополя. 

Проте ця кількість ще не остаточ-
на, кажуть в Нацполіції. Щодня до слід-
чих надходять заяви від ошуканих жите-
лів Тернопільської, Львівської, Рівненської, 

Івано-Франківської областей. 
У ході слідчо-оперативних дій були 

проведені обшуки у трьох головних фігу-
рантів справи. Усі вони мешкають в Києві.  
У керівників “Хеліксу” арештовано 30 бан-
ківських рахунків, 12 автомобілів загаль-
ною вартістю більше мільйона доларів, 7 
елітних квартир у Тернополі та столиці, 
кілька будинків, а також цінні речі та май-
же 500 тисяч гривень. Загальна сума аре-

штованого майна становить не один міль-
йон доларів. 

Усіх трьох фігурантів фінансової піра-
міди затримали. Їм суд обрав запобіжний 
захід тримання під вартою з можливістю 
внести заставу. Цією нагодою скористали-
ся підозрювані і, сплативши 8,5 мільйонів, 
вони вийшли на волю. 

Слідчі звертаються до людей, не віри-
ти інформації, яку представники “Хеліксу” 

розповсюджують у соцмережах. Всі стат-
ті - черговий обман, аби вкладники не ви-
магали повернення коштів. Застерігають 
правоохоронці не вступати у нові компанії, 
створені колишніми представниками пі-
раміди. Окрім цього є інформація, що учас-
ники фінансової піраміди розсилають смс-
повідомлення до клієнтів з вимогами не 
писати заяви у правоохоронні органи, бо 
в такому випадку грошей їм не віддадуть. 

Кількість жертв «Хеліксу» з кожним днем зростає
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“Бачила, як вмирають 
з голоду люди”

Український народ за всю свою іс-
торію часто піддавався утискам різ-
ними державами, системами. Австро-
Угорщина, Польща, Радянський Союз… 
Усе це змушувало українців шукати 
прихисту та захисту далеко за межами 
своєї Батьківщини, аби уберегти себе й 
рідних від небезпеки вдома. Однією з 
таких країн стала Канада. За кількістю 
українців там її сміливо можна назвати 
другою Україною, адже має найбільшу 
в світі українську діаспору. 

Наші емігранти почали активно пе-
ребиратися в Канаду ще з 19 століття й 
заробляли авторитет серед її населен-
ня чесною працею, розумом та щиріс-
тю. Багато переселенців стали воісти-
ну великими людьми по той бік океану. 
Серед них наша землячка Ольга Сема-
ка (Тихоступ). З нагоди 125-тої річни-
ці перших поселень українців у Кана-
ді варто згадати історію цієї неймовір-
ної жінки, нашої землячки, що зробила 
великий внесок у канадсько-українські 
відносини. Усю інформацію взято зі 
спогадів внучки Ольги Семаки, пані 
Ірини Кузь, і сімейного архіву.

Ольга Семака (Тихоступ) народи-
лась 1905 році у селі Дичків, побли-
зу Тернополя, та була прикладом іще 
змалечку: вона майстерно поралась по 
дому та завжди охоче бралась за науку. 
Росла маленька Ольга у багатодітній 
сім’ї, їх у батька матері було аж дев’ять, 
проте у ті важкі часи лише четверо змо-
гли подолати життєвий шлях до старо-
сті. Вона бачила, як вмирають з голо-
ду люди, і поставила собі мету – вбе-
регти родину від таких мук. Саме це на-
штовхнуло її на думку виїхати в Кана-
ду. У 1921 році Ольга була зовсім юною, 
але через величезне бажання допомог-
ти близьким змогла підкорегувати свої 
документи, приписавши собі 2 роки. 
“Працювала на фермі, 
доїла 30 корів”

Ще зовсім юною Ольга покинула 
батьківський дім і оселилася у місті Ві-
нніпег.  У 1928 році до Канади вирушив 
чоловік її сестри Параскевії – Степан 
Корчовський.  Щоправда, для життя він 
обрав Торонто. У Канаді вони почина-
ють тісно спілкуватись. Степан опіку-
вався Ольгою, оскільки вона з дитин-
ства мала проблеми зі здоров’ям. 

Спочатку Ольга працювала на фермі 
Гренькова в Рассел Ман, де доглядала 
та доїла 30 корів, піклувалась про дітей 
і займалась домашнім господарством. 
Так пройшли перші два роки Ольги в 
Канаді. Згодом, вечорами, працювала у 
ресторані Бачинського на околиці Пор-

тредж і вулиці Форт. Опісля почала пра-
цювати у «Гармент фекторі» швачкою.

На початку 50-тих Ольга почала ак-
тивно листуватись зі своєю україн-
ською родиною. Лише в 1954 році змо-
гла вислати їм першу матеріальну до-
помогу.

У 1967 році вперше відвідала свій 
рідний край. Приїхавши додому, на Тер-
нопільщину, у село Товстолуг, Ольга Се-
мака познайомила своїх рідних із своїм 
чоловіком, якого вона зустріла у Вінні-
пегу, Пилипом. Провідала усю родину: 
сестер Параскевію та Софронію, брата 
Ярослава. До речі, усій родині Тихоступ 
дуже сподобався Пилип Семака. В одно-
му з листів до Ольги її сестри писали, 
що їх дуже здивував глибокий розум та 
освіченість Пилипа.
“Мала вплив на те, як 
ставився Канадський 
уряд до українців”

У 1969 році стається біда, що зно-
ву приводить Ольгу в батьківський дім. 
Загинув її добрий друг та опора, чоло-
вік її сестри Парасковії Степан Корчов-
ський. Вона приїздить уже на могилу 
до людини, що допомагала їй у всіх її 
починаннях. Горю Ольги не було меж, 
стільки її поєднувало зі Степаном, адже 
саме він познайомив її з чоловіком Пи-
липом.

Щодо особистого життя Ольги, то 
воно було надзвичайно контрастним: 
дитинство було дуже тяжким, діти  не 
мали засобів до існування. Але за лис-
тами Ольги можна зрозуміти, що вона 
була дуже прогресивною дівчиною. 
Вийшовши заміж за Пилипа Семаку, 
Ольга так і не змогла народити йому 

дітей, тому всю свою любов віддавала 
рідним в Україні. Вона повністю при-
святила себе роботі. Її чоловік Пилип 
Семака був одним із засновників видав-
ництва  The Winnipeg Tribune у Вінніпе-
зі, а також керував першою жіночою 
газетою української діаспори в Канаді 
«Калина». Ольга Семака стала її репор-
тером. Вона легко поєднувала інформа-
ційні, аналітичні статті на одній шпаль-
ті, що свідчило про її високий професі-
оналізм та постійне бажання удоскона-
люватися. Коли чоловік захворів, Ольга 
працювала на власному підприємстві 
«Терра Нова конфекчіонарі» на розі ву-
лиць Мейн та Інкстер булевард. Варто 
зазначити, що Ольга Семака була одні-
єю з засновниць Організації українок 
Канади ім. Ольги Басараб і разом зі сво-
їми колегами мала вплив на те, як ста-
вився Канадський уряд до емігрантів з 
України.
“Створювала центри 
допомоги сиротам 
і дітям-інвалідам” 

Протягом життя наша землячка пе-
редавала багато матеріалів Українсько-
му музею Канади для підтримки наці-
ональної свідомості наступних поко-
лінь, що народяться від українських 
батьків уже в Канаді. Власними силами 
створювала центри допомоги сиротам 
та дітям-інвалідам під патронатом Ор-
ганізації українок.  Пересилала кошти 
на підтримку таких проектів, як «На-
дія», «Діти Чорнобиля». 

Але з роками болі в кістках та су-
глобах лише посилювались. Поча-
лись сильні мігрені. Кузен Пилипа Се-
маки Назарій Яремчук – музичний ге-

ній, народний артист УРСР - відіслав 
свого брата Дмитра на допомогу Оль-
зі, адже сам Дмитро через протистоян-
ня радянській владі міг опинитися у за-
сланні. Дмитро пильнував хвору Ольгу 
вдома, а згодом, після смерті Пилипа, у 
домі опіки.

Після ряду обстежень виявилось, 
що у Ольги Семаки – хвороба Альцгей-
мера. З її листів до родини можна зро-
зуміти, що самопочуття було надзви-
чайно поганим: «На старість не стає 
ні фізичних, ні моральних сил. Я з Пи-
липом не моцні. Продали хату, бо над-
то велика й тяжко по ній ходити. Хоче-
мо купити таку, аби без другого повер-
ху, маленьку», - відверто, з останніх сил 
пише Ольга своїм сестрам в Україну.

На 90-річчя Ольги Семаки прийшло 
чимало видатних постатей: Ніна Лу-
гова – голова Організації українок Ка-
нади ім. О. Басараб у Вінніпегу та інші 
члени цієї організації;  журналісти ви-
дань українських емігрантів у Кана-
ді «Фрі Прес», «Жіночий Світ» та «Но-
вий Шлях». Вражає також кількість ви-
сокопосадовців, з якими Ольга Семака 
товаришувала впродовж свого життя 
у Канаді, а саме: генеральний губерна-
тор Канади Роман Гнатишин, прем’єр-
міністр Канади Браян Мелруні, губер-
натор провінції Манітоба.
“Вони пережили 
занадто багато”

Ірина Кузь, онука Ольги Семаки, 
яка сьогодні мешкає у селі Товстолуг 
на Тернопільщині, народилась у 1947 
році у в’язниці, де на той час була заа-
рештована слідчим відділом УМДБ у 
Тернопільській області її мама Антоні-
на – племінниця Ольги Семаки. Парас-
ковія Корчовська – рідна сестра Оль-
ги Семаки - виховувала Ірину 10 років, 
поки Антоніна була на засланні у Сибі-
ру. Сама ж Ольга була вимушена виїха-
ти з України.

Вони пережили занадто багато, 
але кожен по-своєму боровся за право 
бути вільним і з честю носити звання-
українець. Кожен з нас повинен прагну-
ти працювати для того, аби розвивати 
Україну. В цей час, коли нашій державі 
так потрібна наша підтримка, будьмо 
справжніми українцями, пам’ятаймо 
наше коріння та, на жаль, сумну історію 
для того, аби своїми руками проклада-
ти шлях у краще майбутнє.

Приклад бабусі Ольги Семаки за-
вжди у мене в серці, і ця рушійна сила 
змушує мене йти до своєї мрії.

Валентина КУЗЬ, 
студентка 3 курсу  факультету 

філології та журналістики ТНПУ 
ім. В. Гнатюка.

НеÉмов²ÐНа ²СÒоÐ²ß 
укра¿нки за океаном
Ольга Семака з Тернопільщини товаришувала з губернаторами і прем’єр-
міністром Канади, була однією із засновниць об’єднання діаспори і все 
життя боролася за право з честю носити звання - українець.

1967 рік.  Ольга Семака вперше приїхала до родини в Україну (третя 
ліворуч). На фото: з сестрою Парасковією, онукою Іриною Кузь, невісткою 
Іриною Тихоступ, чоловіком сестри Парасковії Степаном Корчовським, 
племінницею Антоніною Корчовською та родичкою Софією Лясковською.

Ольга Семака, м. Вінніпег, 1932 рік.
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Ще у давні часи 
грецькі філософи 
стверджували: 

“Для того, щоб правильно 
чинити - необхідно знати, а 
для того, щоб знати - варто 
навчатися”.

Своєю просвітницькою ро-
ботою, пропагандою безпечних 
умов праці спеціалісти структур 
виконавчої дирекції Фонду соці-
ального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та 
професійних захворювань в Тер-
нопільській області намагаються 
убезпечити життя і здоров‘я кож-
ного працівника. І справа, зде-
більшого, у тому, аби кожен на 
своєму робочому місці зрозумів, 
що його безпека – у його руках.

Правильно організувати сис-
тему управління охороною праці 
на виробництві - це не просто під-
готувати документацію, ознайо-

мити працівників з вимогами За-
кону. Це щоденна і планова робо-
та спеціалістів з охорони праці на 
підприємствах, від якої може за-
лежати не лише здоров’я, а й жит-
тя працівників. Тому надзвичай-
но важливо, аби ті, хто здійснює 
таку роботу, самі мали відповід-
ний рівень підготовки і відпові-
дальності. 

Фахівець із охорони праці має 
бути на кожному підприємстві чи 
в установі, де є понад 50 найма-
них працівників. Якщо робітників 
менше, тоді обов’язки із питань 
охорони та безпеки праці покла-
дають на керівника чи іншу від-
повідальну особу. Експерти  охо-
рони праці структур виконавчої 
дирекції Фонду в області допо-
магають керівнику підприємства 
визначити рівень безпечності на 
його виробництві та рекоменду-
ють, які заходи необхідно вжити.

Готують таких фахівців: 
інженерів-механіків, інженерів-
електриків, які займатимуться 
безпекою праці на підприємствах 
агропромислового комплексу в 
Бережанському агротехнічно-
му інституті, який є відокремле-
ним підрозділом Національного 
університету біоресурсів та при-
родокористування України. Ди-
ректор цього навчального закла-
ду – доктор технічних наук, про-
фесор, Заслужений машинобудів-
ник України Василь Михайлович 
Павліський розповів нам про іс-
торію інституту, наукову базу, ін-
новаційні розробки.   

Для кращого засвоєння на-
вчальних програм з предмету 
«Охорона праці» студенти ма-
ють змогу проводити практичні 
заняття, моделювати проблемні 
ситуації з безпеки праці за учас-
тю фахівців різних організацій та 

служб, в тому числі й спеціаліс-
тів відділення виконавчої дирек-
ції Фонду в Бережанському ра-
йоні. Студенти вже багато років 
проходять виробничу практику, 
стажуються за кордоном на фер-
мерських господарствах, підпри-
ємствах агропромислового спря-
мування. Така форма практики 
допомагає освоїти новітню тех-
ніку, передові технології. І вже з 
відповідним рівнем підготовки у 
співпраці зі страховими експерта-
ми з охорони праці структур ви-
конавчої дирекції Фонду органі-
зовувати безпечне виробництво 
в Україні.

Нещасні випадки на виробни-
цтві та професійні захворювання 
були й залишаються величезною 
людською трагедією, є причиною 
значних економічних втрат і при-
зводять до тяжких соціальних на-
слідків. За розрахунками німець-

кої ради підприємців, наслідки 
нещасних випадків коштують у 
10 разів дорожче, ніж вартість за-
ходів щодо їх запобігання. 

Тому на кожній ділянці під-
приємства, організації, установи, 
безпека на виробництві має стати 
внутрішньою потребою для кож-
ного. Це означає, що нам потріб-
но виховати і нового працівника, 
який би розумів пріоритетність 
особистої безпеки та безпеки ко-
лег, і нового керівника, який зу-
мів би забезпечити належні умо-
ви праці своїм підлеглим.

Григорій РАДЗІХ,
 заступник начальника 

управління виконавчої ди-
рекції Фонду соціального 

страхування від нещасних 
випадків на виробництві та 
професійних захворювань в 

Тернопільській області.

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ 
має стати внутрішньою 
потребою і працівників, 
і керівника

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Мешканці Тернопільщини, які відбувають 
покарання, отримали в подарунок до свят 
цитрусові з небезпечною начинкою. 

Як повідомляють у секторі комунікації обласної поліції, на те-
риторію Копичинської виправної колонії №112 невідомі через сті-
ну перекинули невеликий пакунок. 

Його знайшли чергові, а всередині виявили лимон, начинений 
невідомою речовиною, за зовнішніми ознаками схожою на таблет-
ки “Субутексу”. Їх у фрукті було сім штук.

Про знахідку працівники колонії повідомили правоохоронців 
Гусятинського відділення поліції. Речовини направлені для екс-
пертизи в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. 
Триває слідство.

На Тернопільщині співро-
бітники податкової міліції вия-
вили цех з виробництва фаль-
сифікованого алкоголю.

- Фальсифікат розливали в 
приватному домоволодінні в 
антисанітарних умовах, - пові-
домили у головному управлінні 
ДФС в області. - Пляшки, у яких 
зберігали сурогатний алкоголь,  
вже були у користуванні, тому 
для товарного вигляду на них 
наклеювали підроблені марки 
акцизного податку.

За результатами проведе-
них обшуків вилучили 450 лі-
трів спирту, 434 літри фаль-
сифікованої горілки, вугільні 
фільтри для очищення спирту, 
спиртометри, тару. 

Під час перевірки з’ясували, 
що кількість вилученого спир-
ту є достатньою для виготов-
лення ще понад 2 тис. 200 пля-
шок горілки. Загальна вартість 
вилучених під час обшуків під-
акцизних товарів становить 
135,2 тис. грн. За цим правопо-
рушенням триває досудове роз-
слідування.

Всього від початку року 
співробітники податкової мі-

ліції області вилучили із неза-
конного обігу 77,5 тис. л спирту 
і 3,1 тис. літрів алкогольних на-
поїв, а також припинили діяль-
ність шести підпільних цехів, де 
їх виготовляли.

У податковій зазначили, що 
вдалося запобігти втратам бю-
джету від ненадходження ак-
цизного податку в сумі близько 
8,5 млн. грн.

Загальна вартість вилуче-
них під час обшуків підакциз-
них товарів  становить 135,2  
тис. грн. 

Уже завершено розслідуван-
ня та направлено до суду кри-
мінальні провадження стосов-
но 11 осіб, які займались неза-
конним виготовленням та реа-
лізацією фальсифікованих ал-
когольних напоїв.

Алкогольний сурогат 
розливали у брудні пляшки

Ледь не вбила… 
пляшкою 

шампанського
Майже десять годин без 

свідомості перебував жи-
тель села Дзвиняч Залі-
щицького району. Причина 
- сварка з дружиною та удар 
пляшкою.

За словами начальни-
ка Заліщицького відділен-
ня поліції Андрія Гожія, по-
дружжя разом чотири роки. 
Обоє молоді - вона 1992 року 
народження, а він - 1985.

19 грудня гостювали у 
родичів. Там не обійшлося 
без спиртних напоїв. Під час 
розмови чоловік та дружи-
на почали сваритися.  Після 
того, як повернулися додо-
му, стали святкувати далі, і 
знову згадали про недавню 
суперечку.

У ході конфлікту жін-
ка схопила напівпорожню 
пляшку з-під шампансько-
го та вдарила нею чоловіка 
по голові. Той упав, втратив-
ши свідомість. Оскільки по-
терпілий довго не приходив 
до тями, дружина викликала 
швидку допомогу й право-
охоронців. 

Травмованого жителя 
Заліщицького району з за-
критою черепно-мозковою 
травмою, струсом головного 
мозку та рваною раною вуха 
госпіталізували до реаніма-
ційного відділення.

Прийшов до свідомості 
він лише через 10 годин - 
наступного ранку. Претен-
зій до коханої немає, і пи-
сати будь-які заяви відмо-
вився, тому жінку притягу-
вати до відповідальності не 
будуть. 

Пограбування 
сталося в селі Бутин 
Збаразького району. 

На момент вчинення кра-
діжки господарі були вдома. 
Син лагодив машину в гаражі,  
мати поралася у літній кухні, а в 
будинку господарювали дві ци-
ганки. 

 Зі слів господині, невідомих 
жінок вона зустріла вже на по-
розі, коли вони покидали її осе-
лю. Ще запитали, чи не має жін-
ка на продаж пір’я. Старенька, 
нічого не підозрюючи, провела 

незнайомок до воріт. 
У той час, коли мати прово-

джала циганок з обійстя, син 
кинувся до хати і не знайшов у 
сховку грошей. Пропало двісті 
тисяч гривень.

Гарячими слідами затри-
мати зловмисниць не вдалося. 
Вони швидко покинули населе-
ний пункт. 

За даними поліції, крадій-
ки втекли на автомобілі «Жи-
гулі» в напрямку Кременця. На-
разі оперативники розшукують 
жінок. 

Циганки винесли з хати 200 тисяч 

Ëèìîíè, íà÷èíåí³… íàðêîòèêàìè
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Людмила зізнається, рукоділлям за-
ймалася з самого дитинства. Як і біль-
шість жінок, вміла вишивати хрестиком, 
в’язати на спицях і гачком. А от шити ні-
коли не вміла, але дуже мріяла навчитися. 

- Рік тому я випадково стала учасни-
цею он-лайн конференції про ляльки та 
іграшки, і тоді вперше почула про Тільду, 
- пригадує майстриня. -  Чесно кажучи, з 
першого разу вона не дуже мені сподоба-
лась через незвичне оформлення облич-
чя, але згодом я змінила свою думку, за-
горілася ідеєю навчитися шити Тільд і за-
писалася на дистанційне навчання. Воно 
тривало два місяці, і вже в березні 2016 
року я пошила перші свої ляльки. Їх було 
дві - для двох моїх донечок, які надзви-
чайно зраділи такому подарунку.

Відтоді у доробку Людмили вже 
з`явилося кілька десятків різноманітних 
іграшок. Не лише ляльки, а й котики, зай-
чики, ангелики, ялинки. Знання і вмін-
ня, отримані під час навчання в інтерне-
ті, стали основою. А далі – нестримна фан-
тазія жінки подарувала їй багато чудових 
ідей.

- Я постійно вчуся, - розповідає тер-
нополянка.  – З кожним новим творін-
ням опановую щось нове. Якщо почи-
наю шити, то вкладаю душу, довго об-
думую образ, потім, коли вже щось ви-
мальовується, доповнюю його в ході ро-
боти. Тільди - це не тільки ляльки, це 
ще й іграшки. Саме зараз працюю над 
новорічно-різдвяною тематикою: анге-
лочки, ялиночки, прикраси на ялинку. 
Сподобалось шити зайчиків з льону, дуже 

природні і милі виходять. Але ляльки, на-
певно, найцікавіші - простір для фантазії 
там безмежний. З одного типу викрійки 
можна створити безліч образів.

Тільди прийшли в Україну із Сканди-
навії.  Майже 20 років тому такий різно-
вид ляльок придумала норвезький дизай-
нер Тоні Фінангер. Їх виготовляють лише 
з натуральних тканин - бавовни та льону. 

- Ще характерною особливістю об-
личчя ляльки є маленькі очі-крапочки 
і рум’янець, - додає Людмила. -  Ротика 
вона не має, а носик є не у всіх викрійках. 
Тільда стала дуже популярною в усьо-
му світі, відповідно, почала відобража-
ти різні культури, і шиють її тепер з різ-
них тканин: льону, бавовни, габардину, 
атласу, шифону. Кожна майстриня оби-
рає сама. Я, наразі, притримуюся нату-
ральних тканин. Вони приємні на дотик 
та безпечні як для дітей, так і для дорос-
лих. Хоча, для весільних зайців, напри-
клад, беру габардин і атлас, тому що ба-
вовна має простий вигляд, не такий свят-
ковий, як потрібно в даному випадку. На-

биваю іграшки гіпоалергенним синтепу-
хом. Хтось любить холофайбер, але від 
нього бувають горбики на тілі ляьки, а 
це - негарно. 

Виготовлення однієї найпростішої 
ляльки займає 3-4 дні. Чим більше на ній 
одягу і різних прикрас, тим триваліший 
процес її створення. 

- Тканини замовляю через інтернет, 
тому що в Тернополі, на жаль, таких, як по-
трібно, ще немає, - додає майстриня. -  На-
даю перевагу матеріалам американсько-
го виробництва. Вони дорогі, і лялька ви-
ходить досить недешева. Але ці тканини 
дуже якісні, гарних кольорів і з дрібним 
орнаментом, що дуже важливо у створен-
ні ляльки. Вона не розлазиться і не линяє, 
міцна і одночасно м`яка. Іноді беру євро-
пейські, ще рідше польські, а от китайські 
практично не підходять, хіба на одяг, але 
в жодному разі не для «тіла». Тканина для 
«тіла» має бути якісна, міцна, інакше роз-
лізеться при набивці.

У доробку Людмили є не лише ігрові, 
а й інтер`єрні ляльки. Сьогодні вони ко-
ристуються значним попитом. А найпер-

ші критики та порадники Людмили – її 
донечки. 

- Діти – найкращі експерти в іграшках, 
- усміхається майстриня. -  Хоча, як пра-
вило, в роботі покладаюся на свій смак. 
Якщо роблю на замовлення, то раджусь 
із замовником щодо кольорів, тканин і в 
ході роботи показую проміжні етапи, чи 
подобається.

Натхнення майстриня черпає у людях 
та їх емоціях. 

- Що може бути цінніше за посміш-
ки і захоплення людей, коли вони бачать 
мої вироби? – зізнається. -  Тоді хочеть-
ся шити ще і ще, щоб подарувати всім ра-
дість і позитив, чимось їх здивувати. Ін-
коли, буває, надихають  красиві тканини.  
Побачу якусь дуже гарну і вже думаю, що 
б то з неї пошити. Так і з`являються нові 
ідеї.

Людмила Казмірук має багато твор-
чих планів. 

- Я з дитинства люблю дарувати лю-
дям радість, люблю мистецтво і усе кра-
сиве. Ляльки для мене є джерелом енергії 
і позитиву, самовиражен-
ням. Це мій особливий ре-
цепт щастя, яким я що-
дня ділюся з довколиш-
нім світом.  

²ãðàøêè, 
ùî äàðóþòü 

ðàä³ñòü
Òернопіëüсüка маéстриня люäмиëа Êазмірук 
створює ëяëüки із позитивною енерãетикою

У її руках шматочки тканини, стрічки та нитки перетворюються на красиві іграшки з добрими обличчями. 
Завдяки щасливому випадку та великому бажанню Людмила Казмірук за кілька місяців опанувала в 
інтернеті мистецтво лялькарства і тепер робить щасливими інших. Вона розповіла 

«Нашому ДНЮ», як під час декретної відпустки віднайти улюблену справу та розвивати свої творчі здібності.

Юля ТОМЧИШИН.
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Кандидат у держсекретарі 
США - друг Путіна і очолює 

офшор на Багамах

Компанія претендента на посаду 
держсекретаря США заблокувала акт 
про санкції щодо Росії. Найбільший 
нафтовий гігант Штатів «ExxonMobil» 
- проти закону «The STAND for Ukraine 
Act», пише «Politico». Через введення 
санкцій проти РФ «ExxonMobil» змушена 
була припинити буріння на російському 
арктичному шельфі. Втрати оцінюють 
у понад мільярд доларів. Як відомо, До-
нальд Трамп запропонував посаду держ-
секретаря гендиректору «ExxonMobil» 
Рексу Тіллерсону, який перебуває у до-
брих стосунках з Путіним і його най-
ближчими друзями. Тіллерсон свого 
часу працював керуючим директором 
дочірньої компанії «ExxonMobil», зареє-
строваної на Багамах, яка була створена 
для ведення справ з Росією. Сенатори-
республіканці критикують Тіллерсона 
за близькість до РФ і Путіна. Той факт, 
що він використовував податковий рай 
на Багамських островах для свого бізне-
су в Росії, лише посилить критику. Як по-
відомляє «Sueddeutsche Zeitung», свою 
частку в компанії мала і «Роснефть» - 
державна компанія РФ, яку контролює 
впливовий Ігор Сєчін, близький до Пу-
тіна. Німецьке видання нагадало: «Рос-
нефть» - у списку компаній, проти яких 
застосовуються економічні санкції за 
агресію РФ проти України.

Не там Естонія шукає винних
Безвізовий режим України з 

країнами-членами ЄС може бути ши-
роким жестом, але, при найгіршому 
сценарії, він може призвести до ру-
сифікації Естонії. Про такі побоюван-
ня розповів естонський депутат від Кон-
сервативної партії Яак Мадисон видан-
ню «Postimees». «Немає сумнівів, що в 
інтересах Естонії всебічно підтримува-
ти Україну, але ми не повинні забувати, 
що в країні, як і раніше, йде війна і поши-
рена корупція», - сказав політик. І додав, 
що «передчасне надання безвізового ре-
жиму Україні означатиме нові ризики 
для безпеки Європи, оскільки можлива 
хвиля біженців ляже важким тягарем на 
плечі пошарпаної міграційною кризою 
Європи». Головна небезпека для Естонії 
в тому, що велика частина потенційних 
біженців - це росіяни, які живуть в Укра-
їні, і яких буде притягувати наявність в 
країнах Балтії російськомовної громади, 
зазначив Мадисон.

За кордоном навчається 
68 тисяч наших студентів

У 2015 році майже 60 тисяч укра-
їнських студентів навчалось за кордо-
ном. Цьогоріч кількість бажаючих здо-
бути освіту в інших країнах зросла: те-
пер таких студентів 68 тисяч. Такі дані 
опублікував аналітичний центр CEDOS. 
«Ми не знаємо, скільки з них поверта-
ється в Україну. Прийнято вважати, що 
більшість залишається в інших країнах, 
хоча залишитися легально не просто. На 
жаль, наш уряд не виділяє жодної копій-
ки на дослідження студентської міграції 
та розробку механізмів залучення цьо-
го людського капіталу» - сказав аналі-
тик CEDOS Єгор Стадний. Серед найпо-
пулярніших країн - Польща, Німеччина, 

Росія, Канада, Італія, Чехія, США, Іспа-
нія, Австрія, Франція, Угорщина. До сло-
ва, у Польщі навчаються більше 30 тисяч 
українських студентів. 

В Америці церкви пропонують 
притулок нелегалам 

Сотні церков пропонують приту-
лок для нелегалів-іммігрантів, які бо-
яться депортації у зв’язку з обранням 
президентом США Дональда Трампа. 
Церкви декількох штатів обіцяють допо-
могти із розміщенням та укриттям неле-
галів,  повідомляє slavicsac.com. 450 цер-
ков уже запропонували в тій чи іншій 
формі надати притулок іммігрантам. А 
церкви Денвера і Філадельфії дозволя-
ють іммігрантам жити в своїх будинках. 
Під час виборчої кампанії Трамп пообі-
цяв депортувати мільйони іммігрантів, 
які живуть у США нелегально. Іммігра-
ційна та митна поліція, як правило, на-
магається уникати таких місць, як шко-
ли, церкви і госпіталі.
В Іспанії хочуть відмінити сієсту

Іспанія планує перевести годин-
ник на годину назад для того, щоб 
привести свій робочий день у відпо-
відність з європейським, і таким чи-
ном підвищити продуктивність пра-
ці. Про це заявила міністр праці Фаті-
ма Баньєс, інформує lb. Робочий графік 
в Іспанії значно відрізняється від графі-
ка більшості європейських держав. Ро-
бочий день може починатися о дев’ятій 
ранку і закінчуватися о сьомій-восьмій 
вечора й пізніше. Його головною осо-
бливістю є довга обідня перерва - сієста, 
яка триває не менше двох годин. Іспанці 
використовують тривалу перерву в се-
редині дня для того, щоб пообідати вдо-
ма і трохи поспати. Однак, згідно з опи-
туваннями, в містах люди живуть дале-
ко від своїх офісів. І лише в небагатьох є 
час, аби дістатися додому. 

Шведська влада готується 
до можливої війни з РФ 

Швеція видала рекомендації міс-
цевій владі із закликом перевірити 
інфраструктуру цивільної оборони 
та підготуватися до можливої війни з 
Росією. Про це пише «The Independent». 
Цей крок, як вважають, є поверненням 
країни до «Загальної оборонної стра-
тегії» епохи «холодної війни». У листі 
йдеться, що акцент зроблено на «швид-
кості прийняття рішень, обміні інфор-
мацією, кризовій комунікації, гнучкості, 
надійності і обробці секретної інформа-
ції». Коли ці заходи були вперше схвале-
ні торік, прем’єр-міністр Стефан Левен 
описав ситуацію у сфері безпеки як таку, 
що погіршується, пояснюючи це явною 
загрозою з боку Росії. «Російська агресія 
і дестабілізація ситуації в Україні є най-
більш серйозною загрозою для європей-
ської безпеки після закінчення «холод-
ної війни», - сказав він шведському пар-
ламенту.

Вчені визнали 
бідність хворобою

Група американських вчених 
провела соціологічне досліджен-
ня і зробила висновок, що бідність 
обов’язково позначається на здоров’ї 
людини й провокує цілком конкрет-
ні фізичні відхилення. Як повідомляє 
портал «Medikforum», мозок багатої і 
бідної людини працює по-різному. Бід-
ність безпосередньо впливає на почут-
тя фізичного дискомфорту. Люди, у яких 
постійний дефіцит фінансів, гостро від-
чувають слабкість контролю над влас-
ним життям, що породжує різні аномалії, 
наприклад, зниження больового порогу. 
Це пов’язано з постійним стресом і три-
вогою. Крім того, бідність у сім’ї впливає 
на психологічне здоров’я дитини. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Імперія Коломойського впала

Політико-бізнесова імперія Іго-
ря Коломойського впала. Про це «Газе-
ті по-українськи» сказав політолог Вадим 
Карасьов. «Приватбанк» був її перлиною, 
яка мала політичне і соціальне значен-
ня - клієнтську базу. Один із найпотужні-
ших і системних банків тепер не у Коло-
мойського», - зауважив експерт. Олігар-
хи втрачають вплив на політику, вважає 
він. «Спочатку був Жеваго, потім Фірташ 
і Пінчук, тепер Коломойський. Залиша-
ється Ахметов. Без нього важко підтри-
мувати статус-кво у відносинах із окупо-
ваною частиною Донбасу. Ахметов зали-
шається «королем» Донбасу, із ним є пакт 
про ненапад. А Коломойський не завжди 
вів себе лояльно до влади. На думку Кара-
сьова, у державну власність банк переве-
дуть на певний час, потім перепродадуть 
іншим власникам або акціонерам. «У Ко-
ломойського залишається тільки телека-
нал «1+1», МАУ і ще низка компаній. Але 
того політичного впливу, який він мав, 
уже нема і не буде. 

Російські снайпери 
розстрілювали Майдан

Снайпери, які стріляли в лютому 
2014 року на майдані Незалежності в Ки-
єві, прибули в Україну з інших країн. Таке 
заявив екс-президент-втікач Віктор Яну-
кович в Дорогомиловському суді РФ. «Була 
інформація про те, що снайпери прибули 
в Україну з інших країн. Багато снайперів 
були в масках», - цитують Януковича росій-
ські медіа. Ця заява Януковича збігається з 
версією СБУ часів глави Наливайченка, за 
якою, у розстрілі, крім «беркутівців», брали 
участь і працівники спецслужб іноземної 
держави - Росії, повідомляє «Експрес». 

На чиє благо працює Гонтарєва? 
Глава НБУ Валерія Гонтарєва зна-

йшла «винних» у падінні нацвалюти. 
За її словами, курс гривні періодично 
«розхитують 200 агентів ФСБ». Судячи з 
усього, саме з цієї причини курс з 19 черв-
ня 2014 року - дня, коли Гонтарєва ста-
ла главою НБУ - і до нині «розхитався» 
з 11,75 до 27 гривень за долар, пише ви-
дання «Знай». Тут є дуже цікавий момент. 
У червні 2014-го, тоді вже було втрачено 
Крим і почалася війна на Сході, частка ро-
сійських банків в Україні складала незна-
чні 12 відсотків. А до грудня 2016 року 
російські банки наростили свою присут-
ність до 40 відсотків! І це ті банки, де під-
тверджено 100-відсоткову присутність 
російського капіталу. Фактично, завдя-
ки діям Гонтарєвої, країна-агресор заро-
бляє на банківській діяльності в Україні 
і має можливість для виведення україн-
ських капіталів з країни. «Сбербанк», ВТБ, 
«Альфа-Банк», «Промінвестбанк» - ці ро-
сійські установи дуже впевнено себе по-
чувають в Україні, яка воює з Росією. 

Міноборони закупило поламані 
вертольоти на 13 мільйонів 

Посадовці з Міноборони закупили 
на 12,7 мільйона гривень непридатні 
для використання вертольоти. Про це 
повідомили у прес-службі Генпрокурату-
ри. За цим фактом військова прокурату-
ра Херсонського гарнізону Південного ре-
гіону України відкрила кримінальне про-
вадження за статтею «недбале ставлення 
до військової служби». Згодом встанови-
ли, що ці ж вертольоти вже були реалізо-

вані Міноборони у 2010 році як надлиш-
кове військове майно, непридатне до ви-
користання. 

Кожен четвертий 
українець - пільговик

За рахунок учасників бойових дій 
цьогорічний реєстр звільнених від тих, 
чи інших виплат зріс на 200 тисяч осіб. 
Це - колосальне навантаження на держа-
ву. Про це в ефірі програми «Перші про го-
ловне. Коментарі» на телеканалі ZIK роз-
повів міністр соцполітики Андрій Рева. За 
його словами,  такої кількості пільговиків 
немає у жодній країні світу. Система пільг 
- спадщина від СРСР. Тоді шляхом звіль-
нення людей від різних виплат розширю-
вали коло привілейованих. Найкращим 
виходом припинити цю практику і змен-
шити навантаження на держбюджет Рева 
вважає монетизацію пільг. «Наприклад, 
ветеран війни, який проживає у Києві по-
слуговується чотирма видами транспор-
ту, а такий же ветеран, який живе в селі, 
взагалі може транспортом не користува-
тися. Але на них обох виділяють однако-
ву суму коштів», - зазначив міністр. Тому 
потрібно, щоб і той, хто живе в селі, і меш-
канець міста, отримували однакову суму, 
яку б витрачали на те, що їм необхідно.

Політики мовчать, як риба об лід
Із часів втечі Януковича з Украї-

ни жодна копійка з його «золотого мі-
льярда» так і не потрапила до держбю-
джету. Перепон для цього чимало. Одна з 
них - жоден з українських політиків, який 
може бути причетний до махінацій режи-
му Януковича, не готовий свідчити і співп-
рацювати зі слідством. У цьому в комен-
тарі для «Радіо Свобода» запевнив спеці-
альний агент Федерального бюро розслі-
дування США Карен Грінвей. Вона протя-
гом 18 місяців розслідує справу щодо по-
вернення грошей, виведених з України. 
За цей час її команда зібрала і передала 
до ГПУ низку доказів. Але тривалий час 
агенти не могли налагодити комунікацію 
з українськими правоохоронцями, утім, 
зараз спільну мову знайшли. Найбільша 
проблема у справі - нестача свідків. Укра-
їнські політики не хочуть розповідати, як 
працювали схеми Януковича. Ніхто не го-
товий дати показання. 

Бойовики заселяють 
Донеччину чеченцями

Лідери групи кавказьких бойови-
ків намагаються утримати свої пози-
ції серед «підлеглих» і вкотре пропо-
нують їм чергового «пряника». Цього 
разу найманців хочуть заселити в будин-
ки жителів Єнакієвого. Про це повідомив 
у Facebook Дмитро Тимчук. Ватажки те-
рористів провели переговори з представ-
ником «адміністрації ДНР» Афендиковим. 
Він пообіцяв виділити найманцям житло 
й зробити усіх повноправними «громадя-
нами» ДНР з видачею паспортів самопро-
голошеної республіки. Йдеться про 600 
терористів з Кавказу. На окупованій бан-
дитами території Донеччини з 2014 року 
такі випадки - не рідкість. Раніше чечен-
ські найманці намагалися грати ролі про-
стих трактористів і гірників, повсталих 
проти української влади.

Олена Гройсман купила 
нерухомість у чоловіка-прем’єра

Компанія дружини Володимира 
Гройсмана купила у прем’єр-міністра 
нерухомість на значну суму. Відповід-
ну інформацію глава уряду вніс у декла-
рацію. Вартість оборудки склала 8 міль-
йонів 30 тисяч 215 гривень. Джерелом до-
ходу прем’єр вказав вінницьке ТОВ «Ма-
гігранд». Підприємство заснували у квіт-
ні 2008 року. Виручка товариства за 2015 
рік - 17,43 мільйонів. Компанію очолює 
Дмитро Немерський. Йому належать 20 
відсотків акцій. Власниця решти 80 відсо-
тків - Олена Гройсман.

Україна Світ
Новини



- Ти бачила, бачила, який 
хлопчина відважний? – підхо-
пив дядько Іван емоції телеве-
дучої. – Врятував дівчинку, яка 
під лід провалилася. Сміливець. 
Його представлять до номінації 
«Людина року». Пам‘ятаю, мене 
не номінували. Правда, на лі-
нійці директор школи оголосив 
подяку і батьки однокласни-
ці Люсі Арапової приходили до 
нас. Мама її аж плакала від на-
пливу почуття вдячності за вря-
товану дочку…

Дядько Іван прожив довге 
і розмаїте життя, яке носило 
його з родиною в далекі далі. 
Кажуть, що відвага – це прикме-
та щасливої душі. Не володіючи 
відвагою, роздумував Лев Си-
ленко, не вирушай у дорогу від-
важних: живи і працюй там, де 

відвага не потрібна. А дядь-
ко Іван вирушив у свою 

дорогу відважних ще 
замолоду, з юних 

літ…
- Жили 

тоді в 

Хабаровському краї. 
Якщо матроською го-
віркою : норд-ост-ост 
– десь так до Хабаровська. Клі-
мат там схожий до нашого, але 
морози сильніші. Заметілі бу-
вало і по два тижні бушували. 
А річка промерзала аж до    дна.  
Це була притока, яка впадала в 
Амур. Часом мені сниться та ве-
лика рівнинна тайга, яка доби-
ралася аж до сопок. Дитячі спо-
гади особливо колоритні, під-
свідомість пригадує такі дета-
лі, наче екранізує повість мого 
життя, відбілюючи сніги ма-
леньких мрій.

У гарну погоду з нашого се-
лища на схід виднілися сопки, 
за якими простягався океан. 
Вони стояли, наче вартові, на за-
хисті від вітрів.

Я тоді був у тому ж віці, що й 
хлопчина з теленовин. Десь два-
надцятий рік йшов. Але ми, діти 
війни, дорослішали раніше, му-
сили, щоб вижити, і в тайгу хо-
дити за припасами, і на заліз-

ничному вокзалі кар-
топлю красти. Коли з 

вагонів розвантажува-
ли мішки – кілька кар-
топлин завжди пада-

ли на рейки. А в нас, кмітливих 
хлопчаків, завжди були напо-
готові спеціальні гачки, якими 
діставали той скарб – картопли-
ни – і відразу несли додому, аби 
мали що їсти. Ще б кілька років 
такої школи життя – і опинив-
ся би в дитячій колонії, як май-
же всі місцеві пацани. Спасало 
те, що добре вчився і головне – 
хотів набиратися знань. Був за-
вжди налаштований до навчан-
ня творчого, шукав і дошуку-
вався, намагався зрозуміти, а не 
зазубрювати, як Люся Арапова.

У мене з нею було ніби зма-
гання: обоє вчилися добре, 
обоє захоплювалися здобуван-
ням знань, але робили це по-
різному. Правда, я їй симпатизу-
вав. Але то був такий вік, коли 
хлопці ще встидливі. І такий 
час, що у свої дванадцять років 
на Далекому Сході ти знаєш сім 
вагонів ненормативної лексики 
та не володієш і кількома слова-
ми вияву кохання. Отак дивився 
я на Люсю здалеку і зітхав.

У школі вирішили найу-
спішнішого учня нагороди-
ти путівкою до Артеку. І за всі-
ма показниками ця путівка аж 
бігла до мене, та на фінішній 
прямій їй підставила ногу мама-
вчителька Люсі. Тож вирушила 
до Артеку Арапова, а мені дали у 
подарунок фотоапарат…

На весняних канікулах ми 
класом поїхали на екскурсію в 
парк культури і відпочинку - на 
Амур. Там є відома скеля, як ска-
жімо, Ластівчине гніздо в Ялті. 
Дітей попереджали, що на кригу 
ставати не можна, бо весна, вже 
пішли тріщини. Та Люся вирі-
шила, що вона легенька і півме-
трова крига її витримає. Тільки 
ступила – і відразу наче лід роз-
ступився, луснув і дитина зни-
кла у воді. 

Я навіть хвильки не розду-
мував, шубовснув за нею. Добре, 
що Люся  опинилася до мене 
спиною. Обхопивши її однією 
рукою, я намагався дотягнути-

ся до краю криги, таки дістався, 
і вже інші учні почали витягати 
нас за руки. Було дивним те, що 
ні я, ні Люся не заслабли після 
льодяної купелі. І хоч дивитися 
після того випадку красуня Ара-
пова почала на мене більш при-
язно, кохання в нас не встигло 
розгорітися. Ми з мамою поїха-
ли додому, в Україну.

Я так і не навчився фотогра-
фувати, хоч фотоапарат, здо-
бутий за знання, був непога-
ний. Якась відраза закарбувала-
ся на ньому. Згодом мама відда-
ла його похресниці, яка до речі, 
звалася Люсею…

Зоряна ЗАМКОВА.
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Струни серця
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*      *      *
Благослови мене 
Не вродою, не раєм.
Благослови, мій Боже,
Заново життям.
Хай серце ту
Молитву промовляє,
Що зветься моїм
Щирим каяттям.
Благослови,
Подай благословення,
Бо ти – мій
Найсильніший оберіг.
Тобі несу свої я
Одкровення,
Тобі вклоняюсь, Господи,
До ніг.
Благослови мене
Не радістю, не щастям,
Благослови
Любов’ю доброти,
Щоб я могла із вірою
Не впасти,
Щоб я змогла до тебе
Знов прийти…

*      *      *
Зимова казка на землі,
А сніг паде із неба.
Співає віхола пісні
Для мене і для тебе.
Із нами грається зима
У білокрилі сніжки.
Льодами вкрилася ріка –
По ній пройдешся пішки.
А поле… Біле полотно,
Розвіяне вітрами.
Здається, білим зацвіло
Усе над берегами.
Гаї, мережані сповна,
І велетенські верби
Гаптує холодом зима,
Мете високі греблі.
Вся ця мелодія пливе
В приємному мажорі,
А казка в музиці живе.
Гуляє сніг надворі.

*      *      *
Ісусе, молитву тобі 

я складаю.
Небесний Владико, 

тебе я благаю:
Зішли благодать 

на усю Україну,
Зішли свою ласку 

на кожну людину.
Здоров’я і сили примнож 

в кожній хаті,
Щоб вірою люди були 

всі багаті.
Святою рукою зніми 

з нас гріхи,
Щоб ми всі в любові 

дорогою йшли.
До Тебе з поклоном 

земним прибігаєм,
З покорою в серці 

Тебе  прославляєм.
Чекаємо чуда, Ісусе, від Тебе
Спасіння на землю подай 

нам із неба.
Скріпи нас у вірі, надії, 

любові,
Щоб ми не зрікались 

Господньої волі.
Бо тільки в молитві 

до Господа Бога
Чекає нас вічності світла 

дорога.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка 

Заліщицького району.
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Життєві сюжети

Леся аж замружилася 
від щастя, 
коли Ярослав 

запропонував їй вийти 
заміж. Спокійний, 
терплячий, неговіркий, 
він був успішним 
бізнесменом, купував 
дорогі подарунки, але 
ніколи не говорив 
красивих слів, про які 
мріє кожна дівчина. «Ти 
що, не кохаєш мене?», 
- якось відважилася 
його спитати. Ярослав 
почервонів: «А хіба ти 
цього не відчуваєш?»

І ось ця його пропозиція… Теплі 
руки Ярослава обіймали її тендіт-
не тіло і Лесі здавалося, що вона, 
мов пір’їнка, летить над хмарами, 
над землею і біло-пінним садом, 
де вони стояли в обіймах весняно-
го вечора.

Перед тим, як подадуть заяву 
до РАГСу, Ярослав забажав поїхати 
з Лесею до його бабусі. Старенькій 
не терпиться побачити наречену 
єдиного онука.

Бабуся зустріла їх у вишитій со-
рочці і плахтині, на якій голубіли 
блавати. Маленька, зіщулена, з те-
плою усмішкою, вона розцілувала 
обох. «Красуня», - кивнула на Лесю.

Пригостила пиріжками і сві-
жим молоком, ще й усілякого до-
бра у сумку поклала. «Там поділи-
теся», - сказала на прощання.

На півдорозі додому несподіва-
но зірвався сильний вітер, посипав 
густий град. Великі градини били 
у вікна автівки, льодяними камін-
цями засипали землю. Ярослав не-
зчувся, як машину стало заносити. 
Ще мить – і вона покотилася вниз. 
Він ще почув переляканий крик 
Лесі і від сильного болю знепри-
томнів…

У важкому стані Лесю допра-
вили до лікарні. Ярослав, на щастя, 
обійшовся легким струсом мозку і 
незначними забоями. Лесі зроби-
ли операцію на хребті, отож весіл-
ля довелося відкласти…

Нестерпний біль не давав Лесі 
спати і часом їй здавалося, що вона 

помирає. Там, за вікном, шуміли 
автівки, людські голоси, а тут, у па-
латі, - гнітюча тиша, страх і біль. 
У важких роздумах і сумнівах ми-
нали дні, тижні. Леся з нетерпін-
ням чекала дня, коли їй дозволять 
вставати, але одного разу почула 
від лікаря страшні слова: «Якийсь 
час ви будете в інвалідному віз-
ку». Якийсь час? Скільки це? Вона 
ж мріяла про вищу освіту, про щас-
ливу сім’ю. Вона ж – жінка, і як та 
зернина, має народжувати.

Тривожні думки гризли її го-
лову. Ще й Ярослав чомусь не на-
відувався.  Невже залишив її нао-
динці зі своїм горем? Ні, ні, такого 
не може бути. А що, коли сам зане-
дужав? І вона набрала номер його 
матері. Та навіть не спитала, як 
Леся себе почуває, коли її випису-
ють, а відразу ж взялася захища-
ти сина: «Не суди його, Лесю. Тобі 
потрібен спокій і тривале лікуван-
ня. А що, як залишишся калікою? А 
йому потрібна здорова жінка, яка б 
народила дитя. Зрозумій мене як 
маму». «Я розумію», - заледве ви-
мучила з себе Леся.

Вдома її другом став інвалід-
ний візок, іноді, втупившись очи-
ма у стелю, вона засинала у ньо-
му. Проганяла маму і сестру Ірину, 
просила залишити її у спокої. 

Якось сестра принесла їй аль-
бом і фарби. У Лесі ще змалку 
був великий хист до малювання. 
Може, спробувати відродити це за-
хоплення?

У її малюнках переважали мор-
ські пейзажі. Може тому, що вона 
ніколи не бачила моря, хоч давно 
мріяла про це. Ярослав обіцяв, що 
поїдуть туди на медовий місяць. 
Не судилося… Щодня, щомиті він 

не йшов з її думок. І хоч Лесі дуже 
хотілося заглушити свої почуття, 
але не могла. Бо хіба кохання питає 
дозволу? Утім, тепер вона розуміє 
слова його матері – яке могло бути 
заміжжя з її каліцтвом? Вона без-
межно вдячна мамі і сестрі Ірині за 
їх підтримку і терпіння.

Іра путівку у санаторій для 
неї вибила. Уже навіть їздила 
туди,дізнатися, які там умови. І хоч 
лікар запевнив, що у них турбо-
тливі нянечки, вирішила: поїдуть 
удвох.

Лікування Лесі призначили 
комплексне: лікувальні грязі, ма-
сажі, ванни… Одного ранку Іра 
крадькома підгледіла, як сестра на-
магається самостійно встати з ліж-
ка. Вона злякалася за Лесю, однак, 
не хотіла переривати цю важливу 
мить. Леся хвильку постояла, спер-
шись на тумбочку, глибоко вдихну-
ла повітря і сіла у візок. «Я - сама, 
чуєш, Іринко, я – сама!» - крикнула 
від радості. У її голові вмить про-
майнула світла думка: «Я буду хо-
дити! Я мушу!»

Спираючись на тендітні плечі 
Ірини, Леся щодня вчилася заново 
ходити. Іноді було нестерпно важ-
ко і боляче, але вона не хотіла від-
ступати. Не мала права.

«Результат мене втішив, Лесю. 
Тепер все залежить від тебе. А че-
рез півроку приїжджай, чекати-
му», - сказав їй лікар при виписці.

Леся помітила, що у нього дуже 
красиві очі – карі, глибокі, ніжно-
сумовиті. Здається, таких очей 
вона ще не бачила ні у кого…

Через якийсь час Максим Іва-
нович, так звали лікаря, зателе-
фонував їй. Спитав, як себе по-
чуває, чи робить приписані ним 
вправи. Потім йому зателефону-
вала Леся. Привітала з днем наро-
дження, дату якого дізналася у со-
цмережах. Максим подякував, а по-
тім сказав: «Кожен свій день наро-
дження сприймаю з сумом. Мені 
–сорок, а я один, розумієш? Вже си-
вина проглядає, старію. Як бачиш, 
Лесю, щастя мене обминає».

…Через півроку Леся зайшла 
у кабінет Максима на своїх ногах. 
Вродлива, упевнена, сяюча. На об-
личчі лікаря спалахнув рум’янець, 
заіскрили очі: «Невже це ти, 
Лесю?», - спитав, ніяковіючи.

«Він закоханий у тебе, сестро, - 
запевнила її Іра. – То, може, це твоя 
доля?». Сказати, що теж закохана 
у Максима, Леся не могла. Так, їй 
приємна його увага, турбота, ви-
тончена врода, манери. Але так, як 
кохала Ярослава, вона вже ніколи 
покохати не зможе. Тому, коли од-
ного вечора Максим запросив її на 
каву, завагалася. «Та йди вже, йди, 
дурненька моя», - підштовхувала 
Ірина.

…Вона розповіла йому свою 
сумну історія. Про Ярослава, про 
весілля, яке не відбулося. Мак-
сим уважно слухав кожне її слово. 

Невигадана історія

Невигадані історії ГЛАСНІСТЬ

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: тернополяночка Софія Грицак з мамою Анною.

Запізнілі слова

Прикмета щасливої душі

Я дуже люблю 
спостерігати і 
слухати людей у 

громадському транспорті. 
Ось де справжня думка і 
голос народу. Якщо раніше 
гласність була на кухнях, 
то тепер у тролейбусах, 
трамваях, маршрутках, 
автобусах. Тут тобі і 
політики, й економісти, 
і навіть експерти шоу-
бізнесу.

Спекотно, ніби у Верховній 
Раді перед голосуванням. Гостро-
носий дідусь на весь тролейбус 
упевнено констатує: «Маладєц 
батя Лукашенко, будує державу. 
А в нас тільки Ющенко шось хотів 
зробити, більше ніхто». Чоловік 
років сорока, який сидить біля 
нього, червоніє, наче рак, якого 
кинули в окріп. Мовляв, діду, ану 
тихенько, будеш своїй бабці то 
вдома втирати, а зараз нічичирк, 
бо надаємо шпіцаків, як Парасюк 
сам знаєш кому. «Я не тобі, а тво-

му сусідові то кажу», - не здаєть-
ся гостроносий. «А він мій брат, 
теж тебе слухати не хоче», - каже 
у відповідь «рак».

На зупинці заходить бабця 
і бігає переповненим тролей-
бусом, шукаючи місця. «Забе-
ри ногу», - каже мені, дивлячись 
з-під лоба спопеляючим погля-
дом, ніби я у неї вдома: ні тобі 
«перепрошую», ні «будь ласка». 

Гостроносий сумно дивиться у 
вікно. В іншому кінці тролейбу-
са один навпроти одного, ніби 
на засіданні Діккенсового Пік-
вікського клубу, сидять троє 
елеґантних дідусів у капелюхах 
і весело регочуть. «Дєд, карочє, 
тіпа! Блін!» - не може втрима-
ти сміху найвищий, з паличкою. 
Очевидно, розказує про внука. 
Або внучку.

«Ти викапана Клаудія Карди-
нале. Красуня просто», - чую го-
лос маленької бабусі, розмальо-
ваної, ніби писана торба. Чимось 
нагадує Гурченко. «Що? Ти не 
знаєш, хто така Клаудія Карди-
нале? Та як? О, я її бачила, як ото 
бачу тебе. Не знаєш? Ех, мала-
дьож… Бриджіт Бардо, Кардина-
ле… Чарлі Чаплін. Та то наші най-
ліпші роки. Мені вже вісімдесят, 
а, може, сімдесят п’ять, я їх усіх 
знаю», -  говорить вона до мо-
лодої дівчини, яка сором’язливо 
потупила погляд. Так, так, у ко-
гось лихі 90-ті, в когось барвис-
ті 60-ті.

Згодом переконуюсь, як у 
бабці химерно сплелися часові 
виміри. Її співрозмовником стає 
молодий хлопчина з тритижне-
вою неголеністю. «О, ті бамбони 
зараз модні. Бач, і в тебе бамбон. 
Викапаний Діма Коляденко. Я 
його особисто знаю. А нє, в Коля-
денка шапка без бамбона. І мор-
да більша. А шо ти хочеш? Я ста-
ренька, дев’яносто скоро».

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

«Якщо ти впевнена, що твоє серце 
уже йому не належить, то я – з то-
бою. Що скажеш, Лесю?». Він взяв 
у свої руки її кучеряву голівку і по-
цілував. «Гаразд, я подумаю», - по-
обіцяла Леся.

Вони розписалися без урочис-
тостей. У присутності Максимо-
вих батьків, її матері і сестри.

Леся заочно закінчила еко-
номічний виш, народила доне-
чку Сонечку. Максим обожнював 
їх, і згодом Леся збагнула, що сво-
єю турботою і любов’ю чоловік 
розбудив все тепле і ніжне, що на 
довгі роки завмерло у ній. Тепер 
вона почувалася найщасливішою 
жінкою на світі.

Якось Максим взявся ремон-
тувати полиці у шафі. На підло-
гу випали малюнки Лесі. Став 
уважно їх розглядати. «Ти любиш 
море?» - спитав. «Люблю, хоч ніко-
ли його не бачила», - сумно усміх-
нулася вона.

Невдовзі Максим дістав дру-
жині путівку у пансіонат поблизу 
моря: «Вибач, я давно мав би зро-
бити це. Морська вода піде тобі на 
користь».

…Леся стояла на березі моря і 
роздивлялася на всі боки. Не мо-
гла надивуватися: саме такі пей-
зажі малювала вона в альбомах. 
Свіжістю дихав літній ранок, ско-
ро тут буде людно, як і щодня. Зда-
ється, зараз буде у неї співрозмов-
ник. Вона ще не бачить обличчя 
чоловіка, який наближається до 
неї, але уже радіє його появі. Він 
йде якоюсь хиткою ходою, опира-
ючись на палицю. Їх розділяє яки-
хось кілька кроків і чоловік, усмі-
хаючись, прискорює ходу. Струм 
пронизує Лесю наскрізь: Ярослав? 
Але звідки він тут взявся?

Вона ніби заніміла. Від неспо-
діваної зустрічі, від його прониз-
ливого погляду і щирої усмішки.

Багато років вони живуть в од-
ному місті і жодного разу не бачи-
лися. Та ось, де довелося зустрі-
тися знов.  Вони сиділи на березі 
моря, Ярослав міцно тримав Лесю 
за руку, наче боявся відпустити. 
Вибачався, що колись залишив її у 
тяжку годину, що послухав матір. 
Якщо і винен, то Господь покарав 
його: дружина втекла до іншого, 
коли він впав у цукрову кому. За-
брала і сина. Потім була операція 
– йому ампутували стопу.

«Знаєш, я ніколи не забував 
тебе, Лесю. Боявся назвати дружи-
ну твоїм іменем. Я кохав тебе. Вре-
шті, чому я говорю у минулому 
часі? Я й досі тебе кохаю. Знаю, не 
слід тобі це казати. Скажи лишень, 
Лесенько, ти – щаслива?»

Щось млосне і щемке сколих-
нуло її серце. Довкола них пахло 
море. Леся подумала: саме таким 
вона уявляла собі його запах. І їх, 
з Ярославом, на морі удвох. Але це 
було колись…

Оговталася: «Так, я щаслива, 
Славчику. Бо маю доброго чоло-
віка, чудову доньку, гарну родину. 
А ще тому, що почула від тебе такі 
красиві, душевні слова. На жаль, 
уже надто пізно…»

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Кохання 
Кохання – вогник в темряві нічній,
Що манить й тихо кличе за собою.
Це світло мрій у гавані надій,
Душевний рай при зустрічі з тобою.
Кохання – серед холоду – весна,
Іскринка, що у серці не згасає,
Солодка мука й чарівна струна,
Потік стрімкий серед думок розмаю.
Приходить в душу, як п’янкий дурман,
Не просить в серця дозволу чи згоди.
Й веселий пише чи сумний роман, -
Взаємності чекає в нагороду.

Загата
А нашу хату ще загата гріла,
Як за вікном кружляла сніговиця.
Від вітру кукурудза шелестіла,
І звуки ці тремтіли у світлиці.
Пташки не раз дивилися у шибку,
Ми їм носили крихти на загату.
Зима минала і цікаво й швидко, -
Теплом завжди манила рідна хата.
Іде крізь роки спогад цей дитячий:
Старенька хата вдягнена в загату.
Її тепер лише у снах побачу,-
Мою батьківську найріднішу хату.

Марія ГУМЕНЮК,
м. Тернопіль.

Мама дивилась, 
як я виступала.

- Ти в мене - найкраща, -
тихенько сказала.

До рідної я 
притулилась легенько

Й почула, як в неї 
співає серденько... 
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Захистив пояс нокаутом
Український чем-

піон світу за версією 
WBO в першій важкій 
вазі українець Олек-
сандр Усик захистив 
свій титул у поєдин-
ку з південноафри-
канцем Табісо Мчуну, 
нокаутувавши його в 
дев’ятому раунді.

Бій, що проходив 
в американському Ін-
глвуді, обидва супер-
ники розпочали до-
сить обережно. Почи-
наючи з третього ра-
унду і Усик, і Мчуну 
почали розкриватися, 

причому одного разу південноафриканець досить сильно влу-
чив в українця.

Зрештою, Усик пристосувався до свого суперника і почав 
більше атакувати. У шостому раунді після серії ударів Мчуну 
опустився  на коліно, потім знову піднявся, але українець видав 
ще серію ударів і суддя відрахував нокдаун. 

Розв`язка настала у 9-у раунді. Мчуну пішов уперед, а Усик зу-
стрів його джебами і боковими. Суддя зупинив бій, зафіксував-
ши перемогу українця технічним нокаутом. Для Олександра це 
був перший захист титулу чемпіона світу і дебютний бій в США.

Росіянина Повєткіна знову 
впіймали на допінгу 

Допінг-тест російського боксера Алєксандра Повєткіна 
напередодні бою з канадцем Бермейном Стіверном в Єка-
теринбурзі показав наявність забороненої речовини. Піс-
ля цього WBC відкликала свою санкцію на поєдинок і боксе-
ри не зможуть битися за титул тимчасового чемпіона WBC у 
важкій вазі.

Також WBC має намір провести повне розслідування подій і, 
вірогідно, дискваліфікує Повєткіна, якщо доведе, що росіянин  
порушив антидопінгові правила.

Цьогоріч Повєткіна вже звинувачували у вживанні мельдо-
нію, через що був скасований його поєдинок з Деонтеєм Вайл-
дером. Проте, пізніше улюбленцеві Путіна дозволили поверну-
тися у ринг.  

Чемпіон назавжди
Віталію Клич-

ку вручили нагоро-
ду “вічного” чемпіо-
на світу у суперваж-
кій вазі за версією 
Всесвітньої боксер-
ської ради (WBC). 
Нагороду Кличку 
вручив Рой Джонс-
молодший на кон-
гресі WBC в Голівуді.

- Я народився в 
СРСР, де професійний 
бокс був забороне-
ний, я завжди спосте-
рігав за Майком Тайсоном і завжди мріяв одного дня стати чем-
піоном в суперважкій вазі. Це дуже важливо - мати мрію і робити 
все, що ти можеш, заради її здійснення, - сказав Кличко.

Останній раз Кличко-старший виходив на ринг у 2012 році. 
У його послужному списку 45 перемог (41 нокаутом), 2 поразки.

Тернопільські боксери 
відзначилися у Львові

У місті Лева відбувся 14-ий Всеукраїнський турнір на 
призи чемпіона світу з боксу серед професіоналів та при-
зера Олімпійських ігор Андрія Котельника. Участь у ньому 
взяли 70 боксерів з усієї України. Честь Тернопілля захища-
ли п’ятеро спортсменів.

Золоту нагороду здобув наш Ігор Будзінський, який виграв 
усі три поєдинки. Срібними призерами турніру імені Котельни-
ка стали Захар Степанов та Олександр Парфенюк. А Юрій Ільїнов 
виборов “бронзу”. До того ж, Захар Степанов отримав індивіду-
альний приз “За волю до перемоги”.

Віталій Труш про-
довжує свої вдалі ви-
ступи на юніорських 
етапах Кубку IBU з бі-
атлону. Кілька днів 
тому він став другим у 
спринті, а після цього 
виграв гонку переслі-
дування. На фініші українець на 11 секунд ви-
передив росіянина Кіріла Стрєльцова.

Також в австрійському Гохфільцені юніор-
ська збірна України посіла п`яте місце в еста-
феті.

Тим часом на етапі Кубка в Нове Место  
наші збірники раз у раз залишаються без ме-
далей. У чоловічому мас-старті Дмитро Підруч-
ний фінішував п’ятим, а Сергій Семенов пока-
зав 17-й результат.

У жіночому мас-старті  капітан нашої ко-
манди Олена Підгрушна була лише 15-ю, а 
Юлія  Джима - 19-ю.

У підсумку Джима зберегла 15-у сходинку у 
рейтингу кращих, а Підгрушна піднялася на 24-у.

Півзахисник Динамо Олег Гусєв залишає ки-
ївський клуб, але не збирається вішати бутси на 
цвях. Після того, як керівництво «Динамо» пові-
домило йому, що співпраця добігла кінця, Олег 
став вільним агентом.

«Можу сказати однозначно, що в Україні для 
мене існує тільки один клуб - київське «Динамо». 
Я з дитинства мріяв грати в цьому і щасливий, що 
моя мрія здійснилася. І, однозначно, в жодному 
іншому українському клубі я грати не буду”, - ска-

зав Гусєв, який про-
вів у «Динамо» 13 
років, зігравши 438 
матчів і забивши 96 
м’ячів.

За деякими да-
ними, Олега хотіли 
б бачити у своєму 
складі щонайменше 
три зарубіжних ко-
манди. 

Є чому повчитися 
у юніорів

ГуСЄв залишаЄ 
«ДиНамо», але 
не завершує кар`єру

АРЕНА
Головний тренер “Манчестер Юнайтед” 

Жозе Моурінью став на коліна, щоб роздати 
автографи українським дітям. Про небачений 
вчинок португальця розповів наставник “Зорі” 
Юрій Вернидуб, вражений людяністю одіозно-
го коуча. 

Футболісти київського клубу “Динамо” 12 
грудня вивели на поле разом з іншими дітьми 
сина ув’язненого в Росії українця Миколи Кар-
пюка, здійснивши мрію дитини. Одинадцяти-
річного Тараса виводив на поле голкіпер Артур 
Рудько. Сам хлопчик займається футболом і теж 
грає на позиції воротаря.

Супроводжувала дитину мати Олена. Вона 
розповіла, що Тарас був у захваті від цієї події.

За версією російського слідства, С.Клих і 
М.Карпюк були членами екстремістської ор-
ганізації “Українська національна асамблея - 
Українська народна самооборона” (УНА-УНСО) і 
в кінці 1994 - початку 1995 року воювали проти 
російських федеральних сил у складі збройних 
формувань самопроголошеної Чеченської Рес-
публіки Ічкерія. 

У неділю, 18 грудня, відбувся фінальний 
поєдинок клубного Чемпіонату світу, у якому 
мадридський «Реал» зустрівся з маловідомою 
японською командою «Касіма Антлерс». 

У цьому матчі іспанці вийшли вперед уже на 
9-й хвилині.  Проте, за хвилину до свистка на 
перерву, японці зрівняли рахунок.

 На початку другого тайму сталося неймо-
вірне - господарі поля вийшли вперед. Однак, 
достатньо швидко «Реал» відігрався, а вже у до-
датковий час Роналду зробив підсумковий ра-
хунок 4:2.

Таким чином, королівський клуб виграв свій 
п’ятий міжконтинентальний кубок. До цього 
«Реал» перемагав у 1960, 1998, 2002 та 2014 ро-
ках.

На Кіпрі відбулися поєдинки Чемпіонату 
світу серед кадетів. У скарбничці збірної Укра-
їни 13 нагород, з яких дві - найвищого ґатунку. 
Відтак, у загальнокомандному заліку україн-
ська збірна посіла друге місце, пропустивши по-
перед себе лише Росію.

Нападник «Барселони» Ліонель Мес-
сі в матчі 16-го туру Прімери з «Еспаньолом» 
(4:1) забив свій 51-й гол в 2016 році. Аргенти-
нець відзначився на 90-й хвилині, встановивши 
остаточний рахунок матчу. Таким чином, Мессі 
став найкращим бомбардиром року в усіх зма-
ганнях серед усіх гравців у лігах, що входять у 

топ-5. Форвард мадридського «Реалу» і володар 
цьогорічного «Золотого м’яча» Кріштіану Ро-
налду забив 42 голи в усіх турнірах.

Тим часом стало відомо: якщо форвард іс-
панської «Барселони» і збірної Аргентини Лі-
онель Мессі погодиться перебратися в китай-
ський клуб з місцевої суперліги “Хебей Чайна 
Форчун”, власники команди забезпечать йому 
зарплату €500 млн. за 5 років контракту. До 
речі, у “Барселоні” Мессі отримує близько €35 
млн. на рік.

Під час матчу в Харкові 15 листопада, 
який завершився перемогою українців, місцеві 
вболівальники вигукували неонацистські гас-
ла. За підсумками розслідування цього інци-
денту, ФІФА вирішила оштрафувати ФФУ на 56 
тис. євро.

Всесвітнє антидопінгове агентство опри-
люднило новий звіт, у якому йдеться про вра-
жаючу кількість російських атлетів, які вдава-
лися до допінгу. Зокрема, у цьому документі за-
значено, що понад 1000 російських спортсменів 
були залучені до маніпуляцій з допінг-пробами 
у 30 видах спорту. Серед них - 600 представни-
ків літніх видів спорту і 95 - зимових видів.

Відомий в Бразилії пророк Карліньос зро-
бив чергову шокуючу заяву. У березні цьо-
го року він передрікав трагедію, яка трапилася 
з гравцями і тренерським штабом “Шапекоен-
се”. І хоча тоді 53-річний пророк не вказав на-
зву клубу,  який спіткає нещастя, однак сказав, 
що ціла футбольна команда загине в авіаката-
строфі.

Тепер Карліньос попереджає, що гравець 
збірної Чилі помре перед Чемпіонатом світу в 
2018 році. “Ми втратимо найвідомішого чилій-
ського гравця, який є легендою в Чилі, але грає 
в іншій країні. Він не буде виступати на Чемпі-
онаті світу 2018 року, тому що помре”, – заявив 
Карліньос.
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На Тернопіллі 
напередодні 
Миколая 

трапилася чудова 
подія – в обласному 
перинатальному 
центрі «Мати і дитина» 
народилася трійня: 
дві дівчинки вагою 2 
кілограми, 2 кілограми, 
300 грамів та хлопчик  
вагою 2 кілограми 700 
грамів. 

Медики кажуть, що випа-
док рідкісний, бо жінка зава-
гітніла трійнею самостійно, 
без репродуктивних техноло-
гій. 

- Пологи відбулися шляхом 
кесарівського розтину, дітки 
здорові, мама почуває себе до-

бре, - запевнили медики.
Хлопчик набільший - два 

кілограми сімсот грамів, його 
сестрички тендітніші - два і 
два триста, - повідомляє ТСН. 
- Щасливі батьки уже й вибра-
ли імена дітям: Матвійко, Пав-
лінка та Єва.

- Трійню ми не чекали, - 
зізнається мама. - Сподіва-
лися на двійню, адже в на-
шій родині бабуся народила 
двійню. Ми дуже щасливі, бу-
демо доглядати і ростити ма-
лят. Дякуємо Богу за такий 
дарунок. 

Батькові малят 25 років, 
він покинув роботу у Польщі, 
щоб доглядати дітей. Медики 
кажуть: трійнята здорові, їх 
незабаром випишуть додому 
з пологового будинку.

Потрійне щастя

А ще всі мали можливість 
поярмаркувати. Виручені ко-
шти передадуть важкохворим 
дітям.

Привітав дорослих і дітей 
зі святом Миколая Шумський 
міський голова Володимир 
Плетюк. Дітям побажав тіши-
ти своїх батьків гарною пове-
дінкою, хорошим навчанням у 
школі, зростати добрими, ми-

лосердними, патріотами сво-
єї землі. А дорослим - мати на-
дію на завтрашній день, Божої 
опіки, радості за своїх дітей та 
онуків, і всім разом працювати 
для того, щоб громада міцні-
ла, розвивалася і жилося у ній 
комфортно. 

«Обіцяю: робитимемо все, 
що від нас залежить, аби ру-
хатися вперед. Це нелегко, 

але ми вперто віримо, що буде 
краще, - сказав міський голо-
ва. - Надіємося на ваше розу-
міння, підтримку й допомогу. 
Бо саме від вас виходять цікаві 
ідеї, пропозиції, поради. Не за-
микаймося у своїх проблемах, 
давайте, вирішувати їх спіль-
но, допомагаючи одне одному. 
Тільки при взаємній підтрим-
ці, допомозі досягнемо успіху. І 
тільки тоді мир, злагода й бла-
гополуччя прийдуть на нашу 
Шумську землю».

Віктор СМОЛЯК. 
Фото автора.

У Шумську відбувся святковий забіг 
«МИКОЛАЙЧИКІВ»
У містечку на Волині 
засвітили святкову 
ялинку. Дійство 
розпочалось із 
святкового забігу 
«миколайчиків». 
Участь могли взяти 
всі бажаючі - потрібна 
була лише шапка 
«миколайчика». 

Також під час свята підсумували результати 
конкурсу новорічної іграшки. І подарували 
шумчанам та гостям міста концерт, під час 

якого провели конкурси й розваги. 

У шопці оселились 
живі ягнятка

На центральній площі 
Тернополя відкрили міську 
ялинку та різдвяну шопку. 
Її особливість в тому, що у 
ній житимуть живі ягнята. 
У вертепі можна побачити 
традиційні фігури Йосипа та 
Марії, трьох Царів. Різдвяну 
шопку встановлюють 
щороку. У 2013 році в ній 
навіть народилося двоє 
ягнят. 
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Печінкові оладки 
з грибною підливою

ПОТРІБНО: яловича печінка – 300 г, 
яйце – 1 шт., цибуля – 2 шт., часник – 2 зуб-
ці, морква – 1 шт., печериці – 200 г, борош-
но – 4 ст. л., олія – 2 ст. л., сметана – 2 ст. л., 
чорний мелений перець та сіль – за сма-
ком.

ПРиГОТУВАННЯ: печінку помити, об-
сушити, очистити від плівок і жилок, по-
різати на шматочки і пропустити через 
м’ясорубку. Одну цибулину і часник також 
пропустити через м’ясорубку. З’єднати 
печінку, цибулю, часник, яйце, борошно, 
сіль, мелений перець і перемішати. Розі-
гріти на сковороді олію і викладати тіс-
то ложкою невеликими порціями. Обсма-
жити печінкові оладки з обох боків до зо-
лотистого стану по 3 хвилини. Другу ци-
булину подрібнити. Моркву натерти на 
крупній тертці. Гриби дрібно порізати. На 
олії спасерувати цибулю 5 хвилин, дода-
ти моркву і обсмажити ще 3 хвилини. По-
тім додати до овочів гриби, посолити, по-
перчити і смажити, поки не випарується 
рідина. Наприкінці додати сметану, пере-
мішати, накрити кришкою, зменшити во-
гонь і потушити ще дві хвилини. Готові 
печінкові оладки подавати, змастивши їх 
сметанно-грибним соусом, гарячими або 
остиглими.
Торт з печінки тріски

ПОТРІБНО: для млинців: борошно – 
100 г, сильногазована вода – 300 мл, олія 
– 2 ст. л., цукор і сіль – за смаком.

ДЛЯ НАЧиНКи: печінка тріски – 1 
банка (240 г), яйця – 5 шт., майонез – 200 
г, твердий сир – 200 г, цибулина – 1 шт., зе-
лень петрушки та кропу – 1 пучок, чорний 
мелений перець та сіль – за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: просіяне борошно 
змішати з цукром і сіллю. Влити газова-
ну воду, додати олію і перемішати. Тісто 
має бути за консистенцією як рідка сме-
тана. Розігріти сковороду, змастити олі-
єю і приготувати млинці, обсмажуючи їх 
з обох боків по 2 хвилини. Готові млинці 
скласти на тарілці й остудити. Яйця зва-
рити на круто, остудити, очистити і по-
терти на дрібній тертці. Сир також по-
терти на дрібній тертці. Цибулю поріза-
ти якомога дрібніше. Подрібнити зелень. 
Печінку тріски дістати з олії і розім’яти 
виделкою. Зібрати печінковий торт. Для 
цього на остиглі млинці викласти печінку 
тріски, посипати цибулею, полити тріско-
вою олією і накрити наступним млинцем. 

Змастити млинець майонезом, посипа-
ти яйцем і сиром. Чергувати млинці з на-
чинкою, поки не закінчите формувати пе-
чінковий торт. Готовий печінковий торт 
змастити майонезом, прикрасити зелен-
ню, залишити просочитися на 1-2 години 
і подавати до столу.
Печінкові котлети

ПОТРІБНО: куряча печінка – 700 г, 
гречана крупа – 1 скл., морква – 1 шт., ци-
булина – 2 шт., часник – 2 зубці, яйця – 3 
шт., твердий сир – 50 г, олія – 4 ст. л., вода 
– 2 скл., хмелі-сунелі, чорний мелений пе-
рець, мелений коріандр та сіль – за сма-
ком.

ПРиГОТУВАННЯ: гречку відварити в 
підсоленій воді до готовності. Остудити. 
Цибулю крупно порізати. Моркву потерти 
на крупній тертці. Часник пропустити че-
рез прес. Сир потерти на крупній тертці. 
Печінку обробити, видалити прожилки, 
помити й обсушити. Спасерувати цибулю 
в розігрітій олії 5 хвилин до золотистого 
кольору, додати моркву і обсмажити ще 5 
хвилин. Потім покласти до овочів часник 
і печінку і, помішуючи, трохи обсмажити, 
щоб вона схопилася ззовні, але не пере-
смажилася. Остудити печінку з овочами і 
пропустити через м’ясорубку разом із від-
вареною гречкою. Додати у фарш натер-
тий сир, 1 яйце, спеції, посолити і добре 
перемішати. В одній піалі збити 2 яйця з 
сіллю і перцем. В іншу насипати борош-
но. Сформувати невеликі котлети з печін-
ки, обваляти їх у борошні, а потім занури-
ти в яєчний кляр. Щоб котлетки не прили-
пали до рук, змочити руки у воді або олії. 
Обсмажити котлети з печінки на сковоро-
ді в розігрітій олії з усіх боків до золотис-
того кольору, приблизно 5-7 хвилин. Гото-
ві котлети з печінки викласти на паперо-
вий рушник, щоб забрати зайвий жир. По-
давати котлети можна з улюбленим гар-
ніром, салатом і зеленню.
Печінкові оладки 
під морквяно-часниковим 
соусом

ПОТРІБНО: куряча печінка – 500 г, 
яйця – 2 шт., сметана – 200 мл, морква – 1 
шт., цибуля – 2 шт., часник – 2 зубці, ман-
на крупа – 2 ст. л., розпушувач для тіста – 1 
ч. л., олія – 2 ст. л., вода – 100 мл, мелений 
коріандр, чорний мелений перець та сіль 
– за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: печінку промити, 
очистити від плівок і обсушити. За допо-
могою блендера подрібнити печінку і ци-
булю. Додати яйця і знову збити масу до 
однорідності. Додати у фарш для печінко-
вих оладок манку, розпушувач, спеції, сіль 
і гарненько перемішати. Залишити фарш 
на 10 хвилин, щоб манка набухла. Виклас-
ти ложкою печінкові оладки на сковоро-
ду в розігріту олію і обсмажити з обох бо-
ків до золотистого кольору по 1-2 хвили-
ни. Обсмажені печінкові оладки виклас-
ти на тарілку, поки не приготуються інші. 
Моркву потерти на середній терці. Часник 

пропустити через прес. З’єднати сметану 
(або майонез) із часником, спеціями і сіл-
лю, додати трохи води і гарненько перемі-
шати. У сотейник налити трохи олії і ви-
класти пошарово печінкові оладки, поси-
пати їх морквою і полити кожен шар со-
усом. Поставити на повільний вогонь і 
тушкувати під кришкою 30-40 хвилин. 
Подавати готові печінкові оладки можна 
як самостійну страву або з гарніром на ви-
бір: картопля, рис, овочі.
Теплий салат з печінки

ПОТРІБНО: яловича (куряча або інди-
ча) печінка - 400-500 г, великий персик - 1 
шт., велика міцна груша - 1 шт., виноград 
(мускат) - 1 гроно, рукола - 150 г, сік одно-
го апельсина, оливкова олія, мелена зіра 
- 0,5 ч. л., порошок карі - 1 ч. л., сіль, меле-
ний чорний перець – за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: розрізати печінку 
на невеликі шматочки. Посолити, додати 
перець і зіру, дати постояти 10 хвилин у 
холодильнику. Поки печінка відстоюєть-
ся, розігріти духовку до 230 С. Форму для 
запікання застелити фольгою і скропити 
оливковою олією, присипати сіллю і карі. 
Персик розрізати на 4 частини, видалити 
кісточку, м’якоть нарізати скибочками. Те 
ж саме зробити з грушею. Викласти грушу 
і персик на пергамент, змастити оливко-
вою олією. Зняти виноград з грона, про-
стежити, щоб не залишилося гілочок. На-
колоти кожну виноградину зубочисткою 
в 2-3 місцях. Скропити оливковою олією, 
щоб виноградини рівномірно нею вкри-
лися. Викласти виноград на деко. Посипа-
ти фрукти рештою карі. Поставити деко у 
верхню третину духовки, ближче до гри-
лю, і запікати фрукти до рум’яної скорин-
ки, приблизно 12 хвилин. Обсмажити в 
оливковій олії печінку до готовності. Те-
пер прийшов час зібрати салат: розкласти 
по тарілках руколу, на неї - печінку, поруч 
печені фрукти. Полити апельсиновим со-
ком і олією, посолити, поперчити.
Салат із печінки з овочами

ПОТРІБНО: печінка куряча – 300 г, зе-
лений консервований горошок – 1 банка, 
цибулина – 1 шт., болгарський перець – 1 
шт., маринований огірок – 1 шт., помідори 
чері – 3-4 шт., кріп, олія – 2 ст. л., оцет 9% 
- 1 ст. л., лавровий лист – 1 шт., духмяний 
перець – 2 горошини, цукор – 0,3 ч. л., чор-
ний мелений перець та сіль – за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: курячу печінку від-
варити в підсоленій воді з лавровим лис-
том і духмяним перцем до готовності. 
Воду злити, печінку курячу остудити і 
крупно порізати. Замаринувати цибулю. 
Для цього порізати її півкільцями, дода-

ти цукор, перець, сіль і оцет. Перемішати 
і залишити на 20 хвилин. Чері порізати 
кружечками. Болгарський перець, мари-
нований огірочок порізати соломкою. По-
дрібнити кріп. З зеленого горошку злити 
рідину. З’єднати всі інгредієнти, посоли-
ти, поперчити, заправити олією і дати са-
лату настоятися 10 хвилин. Подавати са-
лат із курячої печінки можна як самостій-
ну страву або з відвареною картоплею чи 
рисом.
Печінкові відбивні

ПОТРІБНО: яловича печінка – 500 г, 
яйця – 2 шт., олія – 2 ст. л., борошно – 3-4 
ст. л., цукор – 0,5 ч. л., чорний мелений пе-
рець та сіль – за смаком.

Приготування: яловичу печінку поми-
ти, обсушити, очистити від плівок і порі-
зати на шматочки завтовшки приблизно 
1,5 см. Трохи відбити печінку кухонним 
молоточком. Можна скористатися поліе-
тиленовим пакетом, щоб було менше бри-
зок. Відбиті пласти печінки посолити, по-
сипати цукром і спеціями. В одній посу-
дині збити яйця. В іншу насипати борош-
но. По черзі занурити печінку в борош-
но, потім в яйце і обсмажити в розігрітій 
олії по 2 хвилини з обох боків до утворен-
ня рум’яної скоринки. Подавати печінкові 
відбивні з гарніром за своїм смаком - кар-
топля, рис, макарони, овочі.
Запіканка з печінки 
та картоплі

Потрібно: готове картопляне пюре - 
350 г, куряча печінка – 600 г, помідори – 2 
шт., цибуля – 2 шт., яєчний жовток – 1 шт., 
вершкове масло – 30 г, твердий сир – 50 г, 
олія, сіль і перець – за смаком, пучок сві-
жої зелені, сметана.

Приготування: курячу печінку проми-
ти, очистити від жилок і нарізати шма-
точками. Подрібнену цибулю обсмажити 
на рослинній олії до прозорості, потім до-
дати курячу печінку і смажити ще 2-3 хви-
лини. Помідори порізати на четвертинки і 
притушкувати на окремій сковорідці. По-
тім зняти шкірочку, кожен шматочок на-
різати кубиками та додати до печінки. По-
перчити, посолити і тушкувати 5 хвилин 
на середньому вогні. Форму для запікан-
ня змастити вершковим маслом, у разі не-
обхідності застелити папером для випі-
кання. Викласти половину картопляно-
го пюре, потім начинку з печінки, накри-
ти шаром пюре і добре розрівняти. Запі-
канку змастити жовтком, посипати тер-
тим сиром і запікати у духовці при темпе-
ратурі 180-190 градусів приблизно 20-25 
хвилин. Готову запіканку порізати на по-
рції та подавати зі свіжою зеленню й сме-
таною.

À âè ëþáèòå ñòðàâè 
ç ïå÷³íêè?
Якщо ні, то ви її просто не вмієте готувати. 
Адже з печінки можна приготувати чимало 
смаколиків як на будні, так і на свята.
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Робота в Польщі
Фабрика з пошиття сумок запро-

шує на роботу кваліфікованих крав-
ців. Офіційне працевлаштування та 
забезпечення житлом гарантуємо.

Довідки за телефонами: (097) 27-54-682 
або (097) 57-29-604 Славік

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-

турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.

Перевезення людей на роботу в Польщу. Є різні ва-
кансії. Телефон: (096) 0622190, Андрій. 

Виконання декоративних робіт.  Авторське де-
корування та індивідуальний взірець для погоджен-
ня фактури і кольору.  Досвід роботи. Гнучкі ціни. 
Безкоштовна консультація. Інформація за тел. 
(067) 98-58-829.

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, випуск – 

2013 року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, у дуже хорошо-
му стані. Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-48-15.

Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів від цен-
тральної дороги (с. Біла Тернопільського району, вул. 
Дорошенка);

Дачу у с. Біла Тернопільського району (на ви-
їзді з Білої в Плотичу з правого боку другий ряд),  
6 сотих. Телефонувати: 0972951366.  

Як працюватиме ЦОП у 
вихідні та святкові дні?

У Тернопільській ОДПІ повідомили, 
як буде працювати Центр обслуговуван-
ня платників у святкові та вихідні дні. 

31 грудня 2016 року - робочий день 
у режимі чергування з 9.00 до 13.00 год.

6 січня 2017 року -  з 9.00 до 15.45 
год.

9 січня - робочий день у режимі чер-
гування з 9.00 до 18.00 год;

3, 4, 5 січня - робочі дні, відповідно 
до затверджених графіків роботи ЦОП - 
з 9.00 до 18.00 год.

1, 2, 7, 8 січня - вихідні.
Із понеділка по четвер ЦОП працює з 

9.00 до 18.00 год., у п’ятницю - з 9.00 до 
16.45 год.; у суботу - з 9.00 до 13.00 год.

В останній день граничного терміну 
подання звітності час роботи ЦОПу про-

довжується до 20.00 год. Обідня перерва 
- з 13.00 до 13.45 год. 

600 мільйонів 
гривень - уже 

в бюджеті Тернополя
Бюджет міста Тернополя упродовж 

11 місяців цього року отримав 664,7 
млн. грн. надходжень, які контролюють-
ся податковою інспекцією. Про це інфор-
мував начальник Тернопільської ОДПІ 
Петро Якимчук. 

Більш, як 377 млн. грн. надійшло по-
датку на доходи фізичних осіб; понад 94 
млн. грн. - акцизного податку; 100,2 млн. 
грн. - єдиного податку; 72 млн. грн. - пла-
ти за землю.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ. 

Адміністрація та профспіл-
ковий комітет Почаївського 
психоневрологічного будинку-
інтернату висловлює найщирі-
ші співчуття рідним та близь-
ким з приводу передчасної 
смерті сестри-господині 
ЯГЕНиЧ ЗІНи МиХАйЛІВНи. 

В цей важкий час ми з гли-
боким сумом і скорботою поді-
ляємо Ваше горе та підтримує-
мо Вас. 

Молодший персонал Поча-
ївського будинку-інтернату су-
мує з приводу раптової смерті 
сестри-господині 
ЯГЕНиЧ ЗІНи МиХАйЛІВНи 

і висловлює співчуття родині.

Співчуття 
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Українець запитує в москови-
та: 

- Чому «будьонівка» - це шапка, 
«хрущовка» - квартира, а «путінка» 
- горілка?

- Так, діди - воювали, батьки - 
будували, а ми п’ємо.

  
- Що очікує Україну після «без-

візу»?
- Безліс.

  
- Я пишаюся рівнем життя укра-

їнців! - заявив прем’єр Володимир 
Гройсман, вивчивши е-декларації 
чиновників і депутатів.

  
- Петре Олексійовичу, ново-

обраний президент США Дональд 
Трамп продає свій бізнес! Ваші дії?

- То що, тепер я повинен купи-
ти бізнес Трампа?!

  
- Куме, чому депутатів назива-

ють слугами народу? 
- Тому, що слуги завжди крали у 

своїх господарів.
  

- Європейські дороги нази-
вають автобанами. А як назвати 
українські?

- Автодерибани!

Украiнськi 
жарти

  

ГОРОСКОП
З 21 до 27 грудня
Овен
Ви займатиметеся справами, 
пов’язаними з партнерами та 
роботою. На цьому тижнi ви 
можете розраховувати на уда-
чу. 
Телець 
Ви познайомитеся з цікави-
ми людьми, які впливатимуть 
на ваше подальше життя. Вар-
то розраховувати на визнання 
і любов.
Близнюки
Варто очікувати хороших но-
вин і приємних зустрічей. 
Вдасться розпочати проекти, 
які давно відкладали. Успіх на 
вашому боці. 
Рак 
Вiд роботи очікуйте лише 
приємнi сюрпризи, всі запла-
новані цілі буде досягнуто. Вла-
штуйте сюрприз коханій люди-
ні.
Лев 

Візьміться з ентузіаз-
мом за справи, які від-
кладали на потім, й від-
чуєте результат і задо-
волення від зроблено-
го. В особистих стосун-
ках пануватиме розу-
міння й тепло. 
Діва 
Проявіть увагу до рід-
них і близьких, вони 
потребують вашої під-
тримки. Вихідні прове-

діть у колі сім’ї.
Терези 
Ви вiдчуватимете ейфорiю 
впродовж усього місяця. Попе-
реду приємнi, цікавi й не менш 
вдалi поїздки, відрядження. Ба-
гато цікавих людей увійде у 
ваше життя.
Скорпіон 
Поспішайте взяти участь у всіх 
пропозиціях, це принесе вам 
незрівнянне задоволення. Ви 
поринете назустріч своїм мрі-
ям.
Стрілець 
У вас з’явиться багато нових 
планів та ідей, які вдасться 
успiшно реалізувати. Можливі 
проблеми з друзями і покрови-
телями.
Козеріг 
Ви поставите перед собою 
принципово нові цілі, з якими 
впораєтеся, якщо не сидітиме-
те, склавши руки. Кінець року 
принесе несподіваний сюрп-
риз і натхнення. 
Водолій 
Настає перiод компенсації: 
вам повернуть усi борги, але 
відповідних  дій вимагати-
муть і вiд вас. 
Риби 
У вирiшеннi сiмейних про-
блем також допоможуть 
друзi. Головне - пам’ятати, 
що найважливішим прин-
ципом є взаємодопомога, 
проявiть увагу до оточуючих. 
Наприкiнцi тижня влаштуйте 
домашню вечiрку.   

Â³òàºìî!
Чудову донечку, найкращу у світі 

маму, добру дружину
Катерину Миколаївну 

Мечик 
із с. Великі Вікнини на Збаражчині  

з Днем народження!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на все гарне й добро!

З повагою і любов’ю - вся велика родина. 

Â³òàºìî!
Начальника Великовікнинського поштового 

відділення зв’язку Збаразького району, 
вродливу жінку, добру маму і дружину

Катерину Миколаївну Вальчишин
З Днем народження!

Вітаємо Вас із святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки,
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі.
На розумне, добре, вічне,
На барвисте й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне! 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

З повагою - колеги по роботі.

Â³òàºìî!
Дорогу донечку, берегиню рідного 

дому, вірну дружину, люблячу 
матусю і бабусю

Галину Іванівну Ільчук
з хутора Горби Козівського району

         з 50-річним ювілеєм!
50 років – це лиш причина 

радіти життю!
Та це не тільки ваше свято.
Радіють рідні, друзі теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Усяких гараздів бажаєм Вам щиро,
Теплого сонечка, спокою й миру.
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою і любов’ю - мама Одарка, мама Надія, 
чоловік Василь, дочка Ольга з чоловіком Ігорем, 

дочка Ірина з чоловіком Володимиром, 
онуки Святослав і Антон, свати Антоніна та Іван.

Â³òàºìî!
16 грудня відсвяткувала свій 
День народження найдорож-
ча донечка, сестричка, пле-
мінничка, внучка, правнучка

Вероніка Салайда 
з Вишнівця Збаразького

 району
Дорога Вероніко,  донечко! 
Яка ж ти велика, тобі вже 7 рочків!
Хай завжди збуваються всі твої бажання,
А ми шлемо тобі вітання.
Виростай розумною, доброю, красивою,
Будь в житті, рідненька, ти завжди щасливою.
Виростай на радість і батькам, і рідним,
Будь для мами лагідна, а для друзів – вірна.
Хай у тебе під ногами квіти розцвітають,
А над головою – сонце в небі сяє.
Щоб в житті не знала ти горя і біди,
Щоб тобі щастило всюди і завжди.

З любов’ю і найкращими побажаннями – 
всі рідні та близькі.

Â³òàºìî!
Люблячого чоловіка, 
батька і сина, гарну, 

щиру людину
Мирона 

Володимировича 
Івахіва

з Тернополя
з Днем народження!

Сонце ласкаве сьогодні до Тебе
Простягне долоні із ясного неба.
Від щирого серця, з легкою рукою
Ми також бажаєм, щоб щастя – горою!
Щоб кожної днини – лиш радість і свято,
І всього, що хочеш, хай буде багато!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї 
Хоча б до ста років щасливої долі.
Хай задумане - вдається,
Хай удача усміхнеться!
Хай Господь і Матінка Свята
Благословлять щедротами на всі літа!

З повагою – дружина Людмила, дочка Анастасія, 
син Арсен, мама Марія Василівна, брат Віктор, се-

стра Оксана з чоловіком Олександром і дітьми 
Емелі та Алексом, Петро Іванович Пеляк з дружи-

ною Наталією Петрівною, швагро Олександр з дру-
жиною Нелею та похресниця Софійка. 

У Яни ганглионеврома (шва-
нома). Пухлина розташована 
в правих міжхребцевих отво-
рах на корінці спинного мозку 
та вже вразила два ребра. Така 
хвороба дуже рідкісна, в Украї-
ні її не лікують, а найстрашніше 
те, що вона дуже швидко про-
гресує. Операцію потрібно ро-
бити терміново. 

Клініка ASSUTA в Ізраїлі вже 
вивчила ситуацію дівчинки і го-
това прийняти дитину та проо-

перувати. Лікарі не лише дають 
надію вижити, а навіть на повну 
реабілітацію і повноцінне жит-
тя.

Сім’я всіма силами намага-
ється зібрати кошти вчасно, але 
лік іде на дні. Лише на операцію 
потрібно 50 тисяч євро. 

Батьки дівчинки просять до-
помогти коштами, щоб не ста-
лася трагедія, і натомість Яна 
знову змогла гратися й ходити 
до школи. 

Семирічна ßна проситü усіõ 
неáаéäуæиõ про äопомоãу

Веприк Яна – весела семиріч-
на дівчинка, яка любить гратися з 
друзями, гуляти і ходити до школи. 
Але нещодавно у дитини з’явилися 
болі в спині, почало боліти серце і 
терпнути ніжки. 

Батьки знайшли найкращих в 
Україні лікарів. Обстеження прове-
ли, діагноз встановили, однак з лі-
куванням зарадити не можуть. 

Вирок: в Україні такі операції не 
проводять...

Кошти можна перераховувати мамі Веприк Тетяні 
Богданівні. Реквізити: рахунок 5168757317875146

 (Приватбанк). Телефон 0966481728.


