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15 лютого - хмарно, без опадів, 
вночі 4-5, вдень 2-3 градуси моро-
зу. Схід сонця - 7.24, захід - 17.39.  

16 лютого - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 6-7, 
вдень 3-6 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.22, захід - 17.40. 

17 лютого - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 6-7 гра-
дусів морозу, вдень 0-1 градус те-

пла. Схід сонця - 7.20, захід - 17.42.  
18 лютого - хмарно, без опадів, 

вночі 0-1, вдень 0-1 градус морозу. 
Схід сонця - 7.18, захід - 17.44. 

19 лютого - хмарно, без опадів, 
вночі 0-1 градус морозу, вдень від 
1 градуса морозу до 1 градуса те-
пла. Схід сонця - 7.16, захід - 17.45. 

20 лютого - хмарно, без опа-
дів, вночі 0-4 градуси морозу, 
вдень 1-3 градуси тепла. Схід сон-
ця - 7.15, захід - 17.47. 

21 лютого - хмарно, можли-
вий дощ, вночі 2-3, вдень 3-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.13, захід 
- 17.49. 

Погода в  
Тернополі   
й області

4  
стор.

Нерукотворний образ 
ІСУСА ХРИСТА

За першу добу 16 тисяч вірян 
із різних куточків України 
вже поклонилися іконі

На Тернопілля привезли унікальну святиню – 

5  
стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”
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Підсніжники

10-11 стор.

Розчистили від 
снігу вулиці і стежки

Зима цьогоріч підсипала нам чимало 
снігу, перемітала не раз дороги і стежки. І 
цим додала людям багато незручностей. 
Тому жителі села Плотича та хутора Гор-
би Козівського району висловлюють щиру 
вдячність заступнику голови фермерсько-
го господарства «Вікторія-92» Олександру 
Петровичу Пеляку, який не стояв осторонь 
цієї проблеми. За сприяння Олександра 

 Петровича трактористи фірми: Борис Шар-
ван, Андрій Топоровський, Михайло Пеляк 
розчистили від снігу центральну дорогу та 
всі вулички у селі  і на хуторі. Жителі Пло-
тичі та Горбів дякують за таку потрібну до-
помогу, за розуміння і підтримку. Приємно і 
легко іти чистими розчищеними вулицями. 

До речі, щоб учням та жителям Горбів 
зручніше було добиратися до села, госпо-
дарство «Вікторія-92» виділило щебінь і 
пісок, а молодь, жителі хутора організува-
лися і власними силами вимостили стежи-
ну. Тож дякуємо щиро Олександру Пеляку 
і всім небайдужим людям, які дбають про 
свою малу батьківщину.

З повагою – жителі села та хутора. 

Вдячність

Вони життя поклали 
на вівтар любові…

Пам’яті Героїв  
Небесної Сотні
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Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня отримала 
40 подушок і 15 
ковдр. Допомогу 
надала Тернопільська 
територіальна 
організація партії 
«Блок Петра Порошенка 
«Солідарність». 
Акція приурочена 
до Дня хворого та 
до Всесвітнього Дня 
онкохворої дитини. 

– Така допомога є дуже ак-
туальною. Інвентар, який при-
везли сьогодні, доповнить 
наші можливості і поліпшить 
забезпечення наших пацієн-
тів. Зараз велику увагу приді-
ляємо ремонтам, оновленню 
апаратури. Цей напрямок та-
кож є актуальним і доречним, 
- сказав головний лікар Терно-
пільської міської дитячої ко-

мунальної лікарні Андрій Ар-
тимович. 

- Ми заздалегідь запитали 
у лікарів про нагальні потреби 
і відповідно до них сформува-
ли цю допомогу. Більшість по-
душок і ковдр передали у ге-

матологічне відділення, де лі-
куються онкохворі діти. Паці-
єнти, які поступають у це від-
ділення, проходять довготри-
вале лікування. Відповідно їм 
потрібно створити максималь-
но зручні умови перебуван-

ня у медзакладі, – зазначив се-
кретар Тернопільської місь-
кої ради, голова Тернопіль-
ської міської організації партії 
«Блок Петра Порошенка «Солі-
дарність» Віктор Шумада. 

Гематологічне відділення, 

Тернопільська дитяча лікарня отримала 
допомогу від «БПП «Солідарність» яке отримало основну части-

ну допомоги, розраховане на 
30 ліжок. 

- У цьому відділенні ліку-
ються онкогематологічні хво-
рі діти та дітки з гематологіч-
ними патологіями. Це єдине 
відділення у Тернопільській 
області, де лікують таких хво-
рих. Лікування гострої лімфо-
бластної лейкемії в середньо-
му триває 8-10 місяців. Зараз 
у відділенні перебуває 24 ди-
тини. З них четверо дітей з он-
когематологічними патоло-
гіями, - повідомила завідувач 
гематологічним відділенням 
Тернопільської міської дитя-
чої комунальної лікарні Люд-
мила Рудько.  

Зазначимо, «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» 
вже не вперше надає допомо-
гу Тернопільській міській ди-
тячій комунальній лікарні. 1 
червня 2016 року, з нагоди 
Дня захисту дітей, представ-
ники тернопільського осеред-
ку партії подарували медично-
му закладу 30 тумбочок.

Їх було загорнуто у шпальти радянських газет за листопад 
1950 року. Припускають, що це – документи Теребовлянсько-
го районного проводу ОУН, який діяв на Тернопільщині у 40-х 
роках минулого століття. 

Тепер зміст цінних архівів вивчать та розшифрують істори-
ки. Для реставрації документів, їх оцінки знахідку відправлять 
у Львів, де з нею працюватимуть фахівці Національного музею-
меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Вже доволі довго у Тернополі 
тривають дискусії – чи 
необхідно залишити літак у 

парку Національного відродження. 
Частина тернополян пропонує демон-

тувати пам’ятник, оскільки він є пережит-
ком радянської влади. Інші вважають його 
символом парку.  У міській раді запевня-
ють, що літак не належить до радянських 
символів. Але демонтувати його потрібно 
через поганий технічний стан пам’ятника.

Наразі крапку у цій дискусії постави-
ли на засіданні виконкому. Народні об-
ранці прийняли рішення оголосити кон-
курс на найкращу ескіз-ідею композиції 
замість радянського літака, що височіє на 
постаменті біля парку Національного від-
родження.

Конкурс триватиме з 12 лютого по 12 
квітня. До участі запрошують авторські ко-
лективи, а також усіх, хто має цікаві ідеї. 
При проектуванні слід врахувати соціаль-

ну значимість об’єкта та його функціональ-
ність, кажуть у міській раді.

Автор проекту, який переможе, отримає 
5 тис. грн. Друга і третя премії – по 3 і 2 тис. 
грн. Також для учасників передбачені зао-
хочувальні премії у розмірі 5 тис. грн.

Оцінюватимуть проекти заслужені ар-
хітектори України, фахівці у сфері худож-
ніх і архітектурних проектів, повідомля-
ють у міській раді.

Реєстрація учасників конкурсу та 
видача конкурсної документації про-
водиться за адресою: м. Тернопіль,
бул. Т.Шевченка, 1, 3 пов. Тел.: 42-06-72 з 
10.00 до 12.00 год. (kultura_mr.ter@ukr.net). 

До слова, літак «МІГ-17» встановили у 
Тернополі в 1972 році на честь льотчиків-
визволителів міста від німецько-
фашистських загарбників. Кілька років 
тому у Тернополі вже намагалися демонту-
вати літак, але через спротив громадськос-
ті, згодом відмовилися від цієї ідеї.

СБУ знайшла документи ОУН... 
І сталося це цілком випадково на окраїні Теребовлі. Тут 
під час перевірки інформації про незаконне зберігання 
зброї співробітники СБУ і виявили схованку з докумен-
тами ОУН, що зберігалися у металевому бідоні на півто-
раметровій глибині.

Платники податків зобов’язані пові-
домляти про усі об’єкти оподаткування і 
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або че-
рез які проводиться діяльність, податкову 
інспекцію за основним місцем обліку. Про це 

повідомили фахівці управління обслугову-
вання платників Тернопільської ОДПІ.

Такі повідомлення за формою № 20-ОПП 
надають впродовж 10-и робочих днів після 
реєстрації, створення або відкриття об’єктів. 

Тип об’єкту оподаткування вказують у ко-
лонці 3 табличної частини форми № 20-ОПП 
(ательє, баня, готель, офіс, магазин, пекарня 
тощо).

Детальніше - у Порядку обліку платни-
ків податків і зборів, затвердженого наказом 
Мінфіну від 09.12.2011 року № 1588.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Куди «здавати» свої точки?

У Тернополі хочуть демонтувати літакКоли декларація 
про майновий стан 

і доходи
 не подається?
Обов’язок платника подат-

ку щодо подання податкової де-
кларації за 2016 рік вважаєть-
ся виконаним і податкова де-
кларація не подається, якщо та-
кий платник податку отримував 
доходи виключно: від податко-
вих агентів, які не включають-
ся до загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного дохо-
ду; від податкових агентів, неза-
лежно від виду та розміру нара-
хованого (виплаченого, надано-
го) доходу, крім випадків, перед-
бачених ІV розділом Податково-
го кодексу України (далі-ПКУ); 
від операцій продажу (обміну) 
майна, дарування, при нотарі-
альному посвідченні договорів, 
за якими був сплачений податок 
відповідно до ІV розділу ПКУ; у 
вигляді об’єктів спадщини, які 
оподатковуються за нульовою 
ставкою податку та/або з яких 
сплачено податок відповідно до 
п.174.3 ст. 174 ПКУ.

Відділ організації 
роботи ГУ ДФС у Терно-

пільській області.  
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У програмі заходу – показ 
авторських колекцій одягу ди-
зайнерів Галицького коледжу 
ім.В.Чорновола, презентація нау-
кових і освітніх надбань від про-
відних вузів тощо. Гості заходу 
побачили унікальні борщівські 
вишиванки з колекції Віри Мат-
ковської, колекцію старожит-
ностей етногалереї «Спадок» ро-
дини Демкур, унікальну колек-
цію Арт-буків від єдиного в Укра-
їні бібліотечного фестивалю «Бі-
бліофест», а також фотовернісаж 
Олега Снітовського «Іван Мар-
чук у світлинах», виставку графі-
ки члена СДУ Олега Кіналя «Сла-
ветні князі Галицькі–Острозькі 
– будівничі держави». Завітали у  
художню майстерню та відвіда-
ли автограф -сесії відомих пись-
менників з Тернопільщини. 

Широко представлений ту-
ристичний потенціал краю – ак-
тивний, подієвий, спелеотуризм, 
замки і палаци Тернопілля, туро-
ператори, туристичні продукти 
тощо. 

На даний час досягнення 
харчової та переробної промис-
ловості Тернопільщини пред-
ставляють на дегустації уже до-
бре відомі підприємства:  «Ми-
кулинецький Бровар», ПрАТ 
«Тернопільський молокозавод», 
ПрАТ «Опілля», ПрАТ «Галіція 
дистилері», ТОВ «Агропродсер-
віс» - відділення Тернопільський 
м’ясокомбінат, ТзДВ «Шустов 
спирт», ТОВ «Агробізнес», «Тер-
нопіль молокозавод», ТОВ «Кре-
менецьке молоко» та ПП «Чорт-
ків молоко».

«Багато хто знає Тернопіль-
ську область, але мало хто знає, 
що у Тернопільській області най-
більша в країні концентрація 
замків – понад 36. Багато хто знає 
про Тернопілля, але не знає про 
печеру Кришталеву, яка є найдо-
вшою в Європі. І унікальний Дні-
стровський каньйон – прекрасна 
природа і чудові люди. Про фено-
мен Борщівської вишиванки го-
ворять у всьому світі. Її аналізу-

ють і вивчають, але сьогодні ми 
маємо можливість говорити, що 
це - наше культурне надбання», 
- заявив  голова Тернопільської 
обласної державної адміністра-
ції Степан Барна.

Очільник обласної держадмі-
ністрації висловив сподівання, 
що презентація краю допомо-
же популяризації Тернопільщи-

ни та спонукатиме інвесторів до 
співпраці. «На цей захід відгук-
нулося більше 20 дипломатич-
них представництв, більше 10 
послів будуть доносити інфор-
мацію про нашу область. І я хотів 
би, щоб через таку культурну по-
зитивну експансію ми здійснили 
економічний прорив», - підсуму-
вав Степан Барна.

Канадські інвестори, які пе-
ребували з візитами у різних об-
ластях України, зізналися, що на 
Тернопільщині найбільш діло-
вий підхід і найкраще підготов-
лені презентаційні матеріали. 
Про це під час презентації краю 
«Благословенне Тернопілля» за-
явив посол Канади в Україні Ро-
ман Ващук.

«Я був у Тернополі і був у Ми-
кулинцях, і був у Бучачі. В Буча-
чі – на відкритті великої сорту-
вальної фруктової фабрики. Я 
бачив потенціал і сільськогоспо-
дарський і, скажімо, енергетич-
ний», - заявив посол.

Також Роман Ващук додав, 
що Тернопільщина зараз прива-
блює потенційних відвідувачів 
завдяки краще підготовленій 
туристичній літературі і більш 
детальним пропозиціям.

«Головне, що інвестори ма-
ють можливість розуміти – чому 
інвестувати сьогодні в Терно-

полі чи Тернопільській області. 
Був форум минулого травня і за-
раз чекаємо форум новий - інвес-
тиційний форум в Тернополі 28 
травня. Це потрібно, щоб інвес-
тори зрозуміли і побачили, які 
є можливості саме для інвести-
цій на Тернопільщині», - заявив 
президент Американської тор-
говельної палати в Україні Ан-
дрій Гундер.

Також президент Амери-
канської торговельної палати 
додав, що інвестиції в першу 
чергу залежать від мешканців 
регіону і його влади. «Ми бачи-
мо – вони для інвесторів дуже 
відкриті і вони заохочують. Ін-
вестора треба підтримати і 
вони хочуть його підтримати, 
хочуть щоб інвестори заходи-
ли і можна було працювати. Це 
- нові робочі місця, сплата по-
датків і взагалі все це -  для до-
бра всієї області», - заявив Гун-
дер.

В «Українському домі», в самому серці України, 

Презентація Тернопільської 
області у столиці України –  
це амбітний крок! Зважившись 
на нього, Тернопільська область 
доводить, що вміє займати 
лідируючі позиції.

відбулася презентація 
культурно-мистецького   
та туристичного потенціалу 
Тернопільщини

“
Природні умови та рекреаційні можливості 
Тернопілля – це справжній скарб. Дністровський 
каньйон, Джуринський водоспад, Кривченські 
печери – відомі навіть за межами України. 
Дуже вірним напрямком є розвиток активного 
і екстремального туризму. Відпочинок на 
Тернопільщині стає більш варіативним – 
авторські ресторації, еко-садиби вразять 
найвибагливіших подорожуючих, які 
відвідають край.

“

“
Отже, суттєво активізувавши туристичну 
та культурно-мистецьку галузі за останні два 
роки, Тернопільщина вчиняє дуже далекоглядно, 
це вірна стратегія для розвитку області. Адже, 
разом із розвитком цих галузей – поступово 
на якісно новий щабель виходитимуть й інші: 
заходитимуть інвестори, зростатиме загальний 
рівень сервісу, будуть створюватися нові робочі 
місця, ще більше покращуватимуться  
загальні економічні показники.

“
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Вони життя поклали 
на вівтар любові…

…Ти не дав небу впасти на землю.
Ти тримаєш його ще й досі.
Тільки б жертва була не даремна.
Тільки б дим не затягував просинь...на вівтар любові…

Пам’яті Героїв Небесної Сотні
За кілька днів минає три роки з часу кривавих розстрілів на 

Майдані. Тоді 18-20 лютого у центрі Києва було розстріляно 79 осіб. 
Винних у цій жорстокій розправі над українськими патріотами 

досі не знайшли. 18 лютого над столичним Майданом Незалежності 
знову пливтиме сумна протяжна мелодія, палатимуть вогники тисяч 
свічок і навіть суворі чоловіки не зможуть стримати сліз. Україна 
вшановуватиме пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Серед них є 
і наші земляки. Ланівчанка Любов Цалик присвятила їм зворушливі 
поезії. Днями у Лановецькій центральній бібліотеці провели 
патріотичну годину «З вічною думою про єдність на своїй землі» та 
презентацію віршів, присвячених загиблим Героям з Тернопільщини. 

Назар ВОЙТОВИЧ, 17 років, 
Збаразький район, село Травневе.

Навчався на третьому 
курсі відділення дизайну 
Тернопільського кооператив-
ного технікуму. Змалечку лю-
бив малювати. Захоплював-
ся історією українського ко-
зацтва.

Постійно, чим міг, до-
помагав столичному Євро-
майдану. Вдень 19 лютого 
був на парах, а ввечері ска-
зав одногрупникам, що іде 
передавати речі для потреб 
Майдану. В останню хвили-
ну вирішив поїхати і сам. 
Хлопці, які були з Назаром, 
розповіли, що вони разом 

ішли до Михайлівського со-
бору. Назар відійшов на де-
кілька кроків убік, щоб обі-
йти газон. У цю мить куля 
снайпера влучила йому в 
око… А через кілька хвилин 
задзвонив телефон Назара. 
Телефонувала мама. Замість 
сина їй відповіла жінка-
волонтер, яка допомагала 
у Михайлівському соборі: 
«Вашого Назара вже нема. 
Його сьогодні вбили». Так 
мати дізналася, що втрати-
ла свого єдиного сина.

Назар – наймолодший із 
Героїв Небесної Сотні.

ВТРАТА
Навіки втратила 

планета
Красу його пейзажів 

і портретів,
Бо вічним сном 

заснув художник.
Так, як і жив – 

непереможним.

Олександр КАПІНОС, 29 років, 
Кременецький район, село Дунаїв.

Закінчив Львівський 
національний лісотехніч-
ний університет, очолю-
вав громадську організа-
цію «Патріот Волині». У 
2012-му брав участь в ак-
ції на захист української 

мови в Києві біля Україн-
ського дому. З однодумця-
ми 12 днів голодував на 
знак протесту проти при-
йняття «мовного закону» 
Ківалова-Колесніченка. На 
Євромайдан Олександр їз-
див декілька разів, служив 
у сотні «Волинська Січ». 18 
лютого 2014 року, за офі-
ційною версією, він отри-
мав поранення від вибуху 
гранати під час атаки сило-
виків біля барикад поблизу 
Будинку профспілок. Про-
те є фото і свідчення оче-
видців, що йому практично 
впритул у голову вистре-
лив з рушниці гумовою ку-
лею працівник міліції. На-
ступного дня Олександр 
помер. Про смерть сина 
батькам повідомила його 
дівчина Оленка, з якою він 
познайомився на барика-
дах. На Майдані Сашу чека-
ло і кохання, і смерть…

ЛЮБОВ І СМЕРТЬ
Любов і Смерть витали над Майданом.
Витали й ждали миті вибору свого.
Любов обрала перша без вагання,
Здалеку лиш побачивши його.
Бо ж був стрункий, високий, ясночолий
І щира усмішка не сходила з лиця.
А Смерть? Та довго приглядалася спроквола,
Нарешті мовила: «Наступна жертва – ця».
Любов і Смерть зійшлися у двобої.
Враз обірвалась фраза на півслові,
Світобудови захиталися устої,
Бо він  пішов. Але пішов з любові.
Любив народ свій, землю, мову, пісню,
Шевченка, кобзу, тишу вечорову.
Щоб була Україна нині й прісно,
Життя поклав на вівтарі любові.

Устим 
ГОЛОДНЮК, 
20 років, 
м. Збараж.

Був студентом 
Бережанського аг-
ротехнічного ін-
ституту, в 2011-му 
році закінчив Львів-
ський військовий лі-
цей ім. Героїв Крут, 
мріяв стати вій-
ськовим. На Майда-
ні був з перших днів. 
Учасник Самооборо-
ни сотні «Свободи». 
Волонтер «Демо-
кратичного альян-
су». Під час розго-
ну Майдану 30 лис-
топада був побитий, 
на потилиці йому 
наклали 12 швів. Та, 
тільки-но зажило, 
він знову поїхав до 
Києва. Устим не до-
жив дві години до 
зустрічі з батьком. 
Куля снайпера про-
била його голубу 
каску...

МОНОЛОГ 
ОСИРОТІЛОГО 
БАТЬКА
Сину мій, падає небо!
Хіба ти один в силі 

його зупинити?
Я боюся, молюся за тебе.
Ти – єдиний. Ти – юний. 

Тобі – жити й жити.
…Ти не дав небу впасти 

на землю.
Ти тримаєш його ще й досі.
Тільки б жертва була 

не даремна.
Тільки б дим не затягував 

просинь.
Ти прости, мій єдиний сину,
Що припав тобі жереб такий.
Я спізнився на дві лиш години,
А між нами тепер віки.
Як же жити, синочку, без тебе,
Коли все в мені 

плаче-голосить?
Ти ж був мені сонцем і небом,
Срібний сміх твій дзвенів 

стоголоссям.
Буду жити без тебе, дитино,
Жити так, щоб 

не падало небо.
Біль нестерпний крізь роки 

нестиму.
Буду жити… За себе й за тебе.
Я не знала ні батька, ні сина.
На Майдані у день той 

не була.
Та як мати і просто людина
Монолог цей я серцем почула.

Ігор КОСТЕНКО, 22 роки, 
Бучацький район, село Зубрець.

«Вірю, що… колегіанти з патріотич-
ним духом будуватимуть Україну… Будьмо 
українцями в душі і з Богом у серці», – на-
писав Ігор у випускному альбомі.

Після успішного закінчення Бучацько-
го колегіуму ім. святого Йосафата, навчав-
ся в магістратурі на географічному фа-
культеті Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка. Захоплювався іс-
торією. Працював журналістом у виданні 
«Спортаналітика». Також був активним до-
писувачем української Вікіпедії. До Києва 
на Майдан Ігор їздив від початку всіх по-
дій. 20 лютого 2014 року двома постріла-
ми з вогнепальної зброї – у голову та леге-
ні – його застрелив снайпер.

ЦІНА  СВОБОДИ
У нас ще буде щастя й доля.
Ще будуть марші перемог 

і торжества.
Але по всіх смертях і крові
Нам не почати з чистого листа.

Нам по усіх смертях і крові
Не жити, мовби тільки 

народились.
У пам’яті зринають знову
Хрести і квіти на могилах.
Бо в пам’яті зринає знову
Все, з чим не можна примиритись.
І стільки крові, море крові!
Хто змусив кров невинну литись?
Те море крові, стільки крові…
Не позабути нам повіки,
Що за свободу і майбутнє
Ціну заплачено велику.
Хоч за свободу і майбутнє
Платили власними життями,
Та вічно житимуть Герої –
Не дасть їм вмерти 

наша пам'ять.

Василь МОЙСЕЙ, 
21 рік, 
Бучацький район, село Зубрець.

Навчався на 4-му курсі Уні-
верситету розвитку людини 
«Україна» в Луцьку. На столич-
ний Майдан приїхав у ніч з 18 
на 19 лютого 2014 року. А вже 
на світанку 20-го отримав смер-
тельне вогнепальне поранення 
в груди на вулиці Інститутській...

Українці, згадаймо своїх Героїв. Згадаймо 
всіх поіменно. Схилімо голови у скорботі 
перед їхньою пам’яттю, у пошані перед 

їхнім подвигом. І живімо так, щоб їхня жертва на 
вівтарі свободи України була не марною.

ЧОРНИЙ 
СВІТАНОК
На світанку востаннє
По планеті ступив.
Потім – поштовх пекучий,
Ритму серця надрив.
Встиг іще прошептати:

«Своїх вбивць – я прощаю…
І мені простіть, 

браття…
Прощавайте… Вмираю…»
Ранок йшов по планеті.
Скрізь життя вирувало.
Лиш Майдан обминув він:
Там пітьма лютувала.

ОЙ, НЕ ВИРУЙ, ТИСИНОНЬКО
Пливе кача по Тисині, голову схилило.
Зажурилась Україна: поховала сина.
Не одного поховала – оплакує сотні.
Схиляються в чорній журбі 

прапорів полотна.
Розливається Тисина на всю Україну.
Пітьма шабаші справляє, патріоти гинуть.
Ой, не вируй, Тисинонько, хлюпочи поволі.
І ти, кача, більш не плавай – 

жертв уже доволі.
Станем, браття, за свободу, як одна людина.
А хто меч несе народам – від меча й загине.
Згинуть й наші воріженьки. Але тоді згинуть,
Як всі чвари міжусобні братове покинуть.
Зішли, Боже, Україні мир, добробут, згоду.
Даруй любов і братерство для її народу.

На фото 
Мирослава 
Коломійчука: 
Любов 
Цалик, 
автор 
віршів. 
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У Зарваницю привезли 
реліквію часів земного 
життя Спасителя - оригінал 

Нерукотворного образу Ісуса 
Христа з Едесси. Починаючи з 
кінця 19-го століття це третій 
випадок, коли Нерукотворний 
Спас дають для Богопочитання 
у храмі за межами Ватикану. І 
лише вдруге Ватикан дозволив 
прикладатися до реліквії. 

У неділю зранку віряни з різних ку-
точків України з’їжджалися в Марій-
ський духовний центр, щоб поклонити-
ся святині. Біля образу чергували пра-
воохоронці та волонтери. Фото та віде-
озйомка унікальної пам’ятки забороне-
ні. У черзі - люди похилого віку і діти. У 
храмі лунали християнські пісні та ледь 
чутні молитви  паломників. Ікона - за 
склом. Цілувати її не можна, дозволе-

но лише торкнутися руками або ж голо-
вою. 

Марія Візнюк із Чернівців першою 

поклонилася святині. Вона при-
їхала у Зарваницю напередодні, 
тож зранку прийшла у храм. 

- Це – особливі відчуття, які 
словами  не передати, - зізнала-
ся жінка. Адже ми усі так гріши-
мо, що потім не знаємо, як про-
сити прощення. Думаю, сьогод-
ні саме той час, коли потрібно 
просити у Господа вибачення за 
наші гріхи, просити миру для 
України, щоб перестала проли-
ватися кров наших синів. 

Пані Надія приїхала у Зарва-
ницю  із села Вербів Підгаєць-
кого району. Разом із нею – двоє 
синів Арсен та Сергій і донечка 
Віка. 

- Ні зима, ні холод нас не злякали, - 
сказала жінка. - Ми всі разом вирішили 
приїхати, щоб побачити цю старовинну 

реліквію, попросити у Господа здоров’я 
для нашої родини і миру для України. 

Паломництво до ікони розпочали з 
Архиєрейської Літургії, яку очолив Ви-
сокопреосвященний Архиєпископ і Ми-
трополит Василій Семенюк. Він пере-
конаний, прибуття ікони на українську 
землю дуже важливе для духовного під-
несення нашого народу та національної 
єдності.

- Я вірю, що Ісус вислухає наші мо-
литви і в Україні запанує мир, повер-
нуться наші хлопці-бійці, а також ті, хто 
у важкий час полишив домівки у пошу-
ках заробітку, - сказав Митрополит. - По-
вернеться наша земля, яку загарбали, і 
Україна стане європейською, багатою, 
могутньою державою.

Представники духовенства пере-
конані - поява святині в нашій державі 
вдруге поспіль (торік вона була у Льво-
ві) – це символічний акт підтримки 
України Святим Престолом у складний 
для неї час і важливий знак надії.

Нерукотворний образ перебуватиме 
у Зарваниці до 15 лютого. А з 16 до 22 
лютого у Соборі Непорочного зачаття 
Пресвятої Богородиці у Тернополі. До-
ступ до неї буде цілодобовим.

Юля ТОМЧИШИН.

Наш ДеньНаш ДеньДуховність 5nday.te.ua

 Через сорок днів по Різд-
ву Христовому ми разом із ста-
рим праведним Симеоном пере-
живаємо світлі і радісні почуття, 
виходячи назустріч Народжено-
му в тілі Спасителю. За староза-
вітним законом новонароджених 
немовлят-первістків приносили 
на сороковий день їхнього життя 
до храму і батьки присвячували 
їх Богові після подячної молитви 
і жертви. Цей обряд очищення та 

оцерковлення дитини виконали 
Пресвята Діва і праведний Йосиф, 
як щирі та законопослушні члени 
старозавітної Церкви.

Саме в той час жив в Єрусали-
мі праведний і побожний та дуже-
дуже старенький чоловік на ім’я 
Симеон, що сподівався утіхи Із-
раїлеві, тобто, провіщеного йому 
Духом Святим – приходу на зем-
лю Сина Божого.

Церква зберігає передання, 
що праведний Симеон був в чис-
лі тих сімдесяти перекладачів, 
які ще в 271 році до Різдва Хрис-
тового, на прохання єгипетсько-
го царя Птоломея Філадельфа пе-
рекладали книги святого Пись-
ма з гебрайської мови на грець-
ку. Коли він читав слова пророка 
Ісаї: «Ось Діва в утробі зачне і по-
родить сина…» - він дуже здиву-
вався, як це Діва, що не має мужа, 
може народити та хотів викрес-
лити слово «діва» і замінити його 

словом «жона». Але в ту мить 
з’явився йому ангел Божий, що 
затримав його руку і сказав: «Май 
віру до написаних слів і ось тобі 
знак – ти не вмреш аж до того 
часу, доки своїми очима не поба-
чиш народженого від Діви Чистої 
– Спасителя світу».

І так минали довгі, довгі роки, 
а праведний Симеон все очіку-
вав сповнення обітниці сповіще-
ної йому ангелом. Він щоденно 
відвідував Єрусалимський храм. 
І коли одного довгоочікуваного 
дня Богомладенця  Ісуса прине-
сли до храму, щоб вчинити над 
Ним згідно закону, то праведний 
Симеон по натхненню від Духа 
Святого пізнав очікуваного Ме-
сію – Христа Господнього і прові-
щену пророками Пречисту Діву 
Марію. З найбільшою любов’ю і 
побожністю прийняв він на свої 
старечі руки Дитину Христа, по-
благословив і радіючи тим, що 

Господь вже відпустив його зі сві-
ту дочасного, земного, він промо-
вив: « Нині відпускаєш раба Тво-
го, Владико, за словом Твоїм з 
миром, бо бачили очі мої спасін-
ня Твоє, яке Ти приготував перед 
лицем усіх народів, світло на про-
світлення язичників і славу наро-
ду Твого Ізраїля» (Лк. 2,29-32).

Віддаючи Боже Дитя Матері 
Його, він при тім сказав, що бага-
то спокуситься Ним та загине, а 
інші увірують в Нього і одержать 
спасіння. А Пречистій Діві Марії 
так буде тяжко, стільки зазнає 
терпіння за Сина Свого, що серце 
її пройме немов гострий меч.

При тому присутньою була 
також і праведна Анна пророчи-
ця, що не відходила від храму, а 
постом і молитвою служила Бо-
гові день і ніч. І вона, підійшов-
ши на той час, славила Господа та 
розповідала всім про Нього, що 
сподівалися спасіння в Єрусалимі.

Святий праведний Симе-
он сподобився великої ласки від 
Господа, бо він не тільки зустрів 
Сина Божого в храмі, але бачив 
Його своїми очима та носив Його 
на своїх руках.

Чи можливо нам уподобитися 
до праведного Симеона, до пра-
ведної пророчиці Анни, щоб ще в 
дочасному житті наблизитися до 
Господа та зустрінути Його? Так! 
Через щиру і гарячу молитву ми 
маємо подиву  гідну можливість 
таємно розмовляти з Богом і від-
чувати цілою своєю істотою на-
ближення своє до Господа та єд-
нання з Ним. Щирою молитвою 
ми можемо очистити своє сум-
ління від всякого зла, виконувати 
волю Божу через додержування 
Його святих заповідей, серце своє 
зробити більш схильним до вся-
кого добра, що і є передумовою 
наближення до Господа і побачи-
ти Його. «Блаженні чисті серцем, 
бо вони Бога побачать»(Мф.5,8). 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 

спілки
журналістів України.

Стрітення Господнє

На Тернопілля привезли унікальну святиню – 
НерукоТворНий образ Ісуса ХрисТа 

Довідка
Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасите-

ля, зображена в чудесний спосіб нелюдською рукою. Науковці роз-
глядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які 
дійшли до наших днів. Цю реліквію ще називають Спас Нерукотвор-
ний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекла-
ді означає «обрус».

Історія Нерукотворного образу оповита багатьма переказами. 
Відомо кілька версій походження цієї святині, з яких найпоширеніші 
дві. Одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла 
обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує на історію зцілен-
ня едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний 
спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Реліквія є найстарішим зображенням обличчя Ісуса Христа. 
Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, 
щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію від-
найшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едесси. У Римі у 1870 році 
Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскіль-
ки на той момент італійський полководець Гарібальді вже напа-
дав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній, як неоці-
ненний скарб християнської традиції, зберігається у Папській За-
христії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для по-
читання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Свя-
того апостола Петра на балконі над монументальною статуєю 
святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Хрис-
тове обличчя.

За першу добу 16 тисяч вірян із різних куточків 
України вже поклонилися іконі
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Захід згуртував козацьку родину школи. Цікавими 
були доповіді про Кодекс лицарської честі козака, За-
повіді милосердя козаків та Кодекс лицарської звитяги. 
Курінний отаман Дмитро Шевчук виголосив у Присязі 
козацького товариства про готовність бути справжні-
ми патріотами України, примножувати традиції слав-
них козаків, бути вірним товаришем братам-козакам і 
вірним сином неньки-України. «Присягаємо ніколи не 
зрадити козацтво, відстоювати споконвічні цінності 
українського народу, любов до Бога, любов до людини 

і усього живого, шанувати і виконувати закони Украї-
ни. До останнього подиху служити Богу, народу, Украї-
ні», - пообіцяли козачата.

Головну частину забав присвятили фізичним та інте-
лектуальним навикам козацтва, театральним інсценіза-
ціям з життя славних запорожців, де особливо проявив-
ся командний дух, козацький гарт і козацьке побратим-
ство. Неодноразово кошовий отаман запитував: «Так у 
чому ж ваша сила, браття-козаченьки?». «Сила наша - у 
любові до Вкраїни-неньки», - відповідали юні «джури». 

Щира вдяка роям за дружню атмосферу, боротьбу та 
козацьке побратимство. Такі виховні заходи відроджу-
ють дух козацтва, виховують патріотизм, цікавість до 
вивчення історії України, зміцнюють здоров’я, загарто-
вують юних козачат. А ще школярі пам’ятають: вони - 
роду козацького діти, землі української цвіт.

Лілія ВОЛЯНЮК, вчитель  історії та 
правознавства вищої кваліфікаційної 

категорії, керівник  гуртка «Джура» Борщів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.  Лановецького району.

Газета «Наш ДЕНЬ» уже 
писала про ідею українського 
уряду побудувати на річці 

Дністер каскад із шести ГЕС та 
про екологічні загрози цього 
проекту. 

Задум вартістю у сотні мільйонів 
гривень не лише знищить унікальну 
пам’ятку природи, а й змінить життя ти-
сяч жителів придністровських сіл. Відо-
мо, що тисячі гектарів земель опиняться 
під водою, а клімат швидше всього стане 
вологішим.  Це не тільки може негативно 
вплинути на здоров’я людей, а й на ово-
чівництво, адже збільшиться кількість за-
хворювань рослин, кажуть експерти.

Село Горошова Борщівського району 
одне з перших збунтувалася проти ідеї 
будівництва ГЕС. Мешкає тут близько 2 
тисяч людей. Завдяки річці у селі сфор-
мувався унікальний теплий клімат. Май-
же на кожному подвір’ї - теплиця. Тут ви-
рощують ранні овочі і фрукти. 

- Доводиться працювати важко, але 
це - наш хліб, - кажуть місцеві. – Завдяки 
Дністру ми можемо заробити на життя». 

Але тепер селяни не знають, що їх че-
кає. У рамках проекту частина Горошової 
може опинитися під водою. Тож люди ви-
рішили не сидіти, склавши руки. Напри-
кінці січня тут почали збирати підпи-
си і сформулювали своє звернення про-
ти знищення Дністра. Згодом самотужки 
організували збори села, на які запроси-
ли представників обласної ради, еколо-
гів, громадських активістів.

І хоч негода і балканський циклон ро-
били все, аби збори не відбулися, горошів-
чани не здавалися. Близько чотирьох со-

тень людей зібралися просто неба у цен-
трі села – адже клубу у Горошовій досі не-
має. Облаштували сцену, поставили ко-
лонки. Незважаючи на холод і снігопад, 
чекали годину  на гостей з Тернополя, які 
запізнювалися через негоду, щоб разом 
вирішити, як врятувати Дністер. 

- Ми не хочемо, щоб нам знищили річ-
ку – будемо протестувати, їхати в Київ, 
лягати на землю, добиватися справедли-
вості, - каже Олександра Лопатнюк, яка 
живе на березі Дністра. -  Це така неймо-
вірна краса – жодна людина не може про-
йти повз, щоб не помилуватися річкою, 
не помити обличчя. Це наш скарб. Через 
ГЕС всі ці природні багатства будуть зни-
щені. 

Люди вже побачили карту затоплен-
ня – близько 370 гектарів земель буде 
підтоплено. Не омине і їхнє село. 

- Ми знаємо, що таке стояча вода і як 
ГЕС впливає на річку – ми не хочемо та-
кого для нашої річки, - додає горошівча-
нин Василь Гуцул. - У Європі розвивають 

сонячну енергетику, встановлюють ві-
тряки, а у нас роблять те, від чого у світі 
вже відмовляються. 

- Ми зібралися сьогодні, щоб недопус-
тити знищення Дністра, - каже староста 
села Марія Затолочна. – Згідно проекту 
частина будинків нашого села і городи 
будуть затоплені. Страшно, як доведеть-
ся покидати рідні домівки, переселятися, 
адже рівень води піднесеться на 8-9 ме-
трів – це дуже багато.

Приїхав у Горошову професор, доктор 
біологічних наук Василь Грубінко, щоб 
розповісти людям про наслідки побудо-
ви каскаду ГЕС.  

- Автори цього проекту не зна-
ють точно, скільки буде електроенер-
гії, скільки риби виростять, скільки до-
ріг прокладуть, яка вигода буде від спо-
рудження каскаду ГЕС, - каже Василь Гру-
бінко. - Вони досі не можуть нам сказа-
ти, скільки прибутку від знищення Дні-
стра матиме держава. Ми маємо наукові 
експертизи з 2008 року. Маємо приклад 

Збруча, який практично знищили через 
перегородження і ГЕСи. У Монастирись-
кому районі 7 сіл не мали зовсім води і 
пили привозну воду, у Лановецькому – 4. 
Куди ми йдемо? Це – реальні речі, які від-
буваються сьогодні. ГЕСи провокують 
багато проблем і це всі знають. Тепер вже 
добралися до Дністра.

Не в захваті від ідеї побудови ГЕС і 
представники туристичної галузі, яку 
вже роками, більше на словах, розвива-
ють місцеві посадовці. 

- Дністер чудово підходить для спла-
вів, - розповідає громадський активіст 
руху «Вільний Дністер» Борис Гора. - Тут 
легко організувати відпочинок і сюди за-
раз приїздить багато туристів не лише з 
України, а й з-за кордону. Вони цінують 
власне незайману автентичну красу річ-
ки, не зруйновану людиною. 

Після велелюдного зібрання у неве-
личкому, але дуже активному селі Горо-
шова хвиля протесту покотилася бере-
гами Дністра. На засіданні десятої се-
сії Заліщицької міської ради сьомого 
скликання депутати одноголосно ухва-
лили рішення: заборонити розміщен-
ня об’єктів електроенергетики (гідро-
електростанцій) уздовж річки Дністер 
на території Заліщицької міської ради. 
Також одностайно проголосували про-
ти будівництва каскаду ГЕС депутати 
Мельнице-Подільської об’єднаної гро-
мади, куди входить  і Горошова. Акти-
вісти  кажуть - це лише початок. Якщо 
влада не дбає про українські природні 
багатства, то на їх захист стануть гро-
мади. 

Юля ТОМЧИШИН.

Традиції українських козаків відродили у Борщівці
«Ой, зібрались коза-

ченьки, раділи й посмі-
хались, у своєму друж-
нім колі силою вихва-
лялись…». Під таким 
гаслом у Борщівській 
школі І-ІІІ ст. імені 
Я.П.Горошка виховує-
мо справжніх нащадків 
славного козацького 
роду на занятті гуртка 
козацько-лицарського 
виховання «Джура». 
Цього разу - це були ко-
зацькі забави між роя-
ми 5-го класу - рій імені 
Івана Мазепи, 6-го кла-
су - рій імені Байди Ви-
шневецького, та семи-
класниками - рій імені 
Петра Дорошенка. Учні 
7-го класу вибороли 
перемогу.

«СТрашно, як доведеТьСя переСеляТиСя,
 адже рівень води піднесеться на 8-9 метрів»

Селяни на Тернопіллі  виступили проти спорудження ГЕС на Дністрі

Школярі із села Іване-Золоте Заліщицького району 
також проти будівництва ГЕС на Дністрі
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Останнім часом засідання 
у Раді скасовували 
через значну кількість 

"вакантних" місць. 
Часом під куполом Ради збиралося 

максимум 30 «слуг» народу. Взагалі не-
зрозуміло, навіщо годувати 450 нарде-
пів, зважаючи на те, що число вибор-
ців суттєво скоротилося? На початку не-
залежності налічувалося 52 мільйони 
українців, тепер - трохи більше 42 міль-
йонів. І чи мають депутати право вказу-
вати українцям як жити, коли самі пору-
шують закон?           

Проблема Ради - фактично відсут-
ня коаліція. І хоча політики запевняють 
у протилежному, це видно з їхньої (без)
діяльності. Крім того, за словами політо-
лога Вадима Карасьова, у фракцій поля-
ризовані погляди на ключові питання: 
мову, блокаду, розвиток непідконтроль-
них територій на Сході. Немає консенсу-
су - у депутатів відсутній стимул ходити 
на роботу. А тим часом, кожен сесійний 
день обходиться платникам податків у 
понад два мільйони гривень. 

Біда України і в тому, що в державі про-
цвітає олігархічний лад. Відповідно, і  вла-
да формується специфічно, виходячи з по-
треб грошових мішків. Що їм до проблем 
суспільства чи простого українця? До 
того, що близько 80 відсотків людей жи-
вуть за межею чи на межі бідності? Лише 
у фракції «БПП» близько 90 мультиміль-
йонерів. Та й в інших фракціях купа бага-
тіїв. Депутати вирішують питання своїх 
«господарів» і власні, нарощують капіта-
ли, голосують «як треба». Бідність, високі 

ціни, війна - це проблема народу.        
Парадоксально, але в Україні най-

більш оплачувані ті, кому народ дові-
ряє найменше (раніше таких захмарних 
зарплат не було). За даними Київського 
міжнародного інституту соціології, у кін-
ці минулого року Верховній Раді довіря-
ли аж 5,3 відсотка українців, а недовіра 
сягнула 82,1 відсотка. До владних, право-
вих інституцій, банківської системи дові-
ра в українців критично низька. Високи-
ми є лише прибутки тих, хто там працює.     

Наприклад, невдовзі Рада розгляне 
законопроект «Про Конституційний суд 
України», яким передбачено підвищення 
зарплати його голові до 420 тисяч гри-
вень на місяць, плюс 20 тисяч виплат у 
розрахунку на місяць за відпустку. А суд-
ді - до 383 тисяч. Нардеп Віктор Пинзе-
ник пояснив, що складовими такої зарп-
лати судді є: посадовий оклад - 240 ти-
сяч; 40 відсотків надбавки за стаж - 96 
тисяч; надбавка за вчений ступінь (до 20 
відсотків) - 48 тисяч. 

А суддівську пенсію, «сором’язливо» 
назвали довічним грошовим утриман-
ням. Вона складає 80 відсотків зарпла-
ти, або «якихось» 307 тисяч гривень на 
місяць. У голови Конституційного суду 
- 336 тисяч. Пинзеник уточнив: ця сума 
рівнозначна пенсії трьохсот пенсіонерів, 
які отримують мінімалку. Фантастич-
ними зарплатами і пенсіями не обмеж-
илися: додали ще компенсацію за орен-
ду житла і за використання особистого 
транспорту для службових потреб. 

Зараз 2200 суддів у відставці отриму-
ють пенсії понад 20 тисяч гривень на мі-
сяць. А мільйони звичайних пенсіонерів 
- півтора тисячі, розповіла старший нау-
ковий співробітник Інституту демографії 
та соціальних досліджень Лідія Ткаченко 
виданню «Сьогодні». Мінімальна пенсія в 
Україні - 1,2 тисячі гривень. Це - 45 дола-
рів. Найнижчий показник у Європі. 

Коли нарешті чиновники і олігархи на-
їдяться своїми статками? І коли закінчить-
ся війна, яка знищує найкращих, молодих?

Ще у 2010 році соціологи прогнозу-
вали, що до 2050-го населення України 
скоротися до 36 мільйонів осіб. Про ві-
йну тоді ніхто не думав. А вона внесла 
корективи. Плюс нова хвиля еміграції та 
інше… Тепер, за прогнозами міжнарод-
них організацій та американської розвід-
ки, до 2030 року населення України може 
скласти не більше 30 мільйонів осіб. Хо-
четься вірити, що прогнози - це лише те-
орія. Але те, що за часи незалежності на-
селення України скоротилося більше, 
ніж на дев’ять мільйонів, - факт.     

Ольга ЧОРНА.

Чи мають право депутати вказувати українцям 
як жиТи, якщО Самі пОрУшУюТь закОН?

У нормальних країнах неприпустимо, щоб депутати 
ігнорували роботу. Особливо, коли суспільство 

переживає економічну кризу чи війну. Українського 
політикуму це не стосується. Нардепи майже 

припинили ходити на роботу.   

Міжнародне
посвідчення – 

за 34 гривні
У Тернополі з 9 лютого  можна отрима-

ти міжнародне посвідчення водія. Вида-
ють його без складання іспитів на підста-
ві національного посвідчення водія, термі-
ном на 3 роки. Вартість послуги становить 
– 34 грн. 16 коп.

- За міжнародними нормами, воно ви-
глядає, як невеличка картонна книжечка, 
- пояснює керівник Головного сервісного 
центру МВС Владислав Криклій. - Завдя-
ки йому розширюється перелік країн, де 
громадяни зможуть користуватися тран-
спортними засобами, а також воно має 
важливе значення для громадян, що три-
валий час перебувають за кордоном». Таке 
посвідчення важливе для громадян Украї-
ни, які працюють за кордоном, або тимча-
сово проживають поза Україною, а також 
тих, хто збирається подорожувати авто-
транспортом.  

Для його отримання необхідно зверну-
тись до зручного за місцем розташування 
територіального сервісного центру МВС 
незалежно від місця реєстрації та надати 
наступні документи: оригінал національ-
ного посвідчення водія, паспорт громадя-
нина України, паспорт громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, фотокартку роз-
міром 3,5х4,5 см на матовому папері.

Голова РДА підробляв
 документи, щоб не платити 

за навчання 
Чиновника викрили співробітники СБУ. Поса-

довець вдався до незаконних дій, щоб безкоштов-
но здобути  вищу освіту.

Як встановили правоохоронці, у вересні 2011 
року, перебуваючи на посаді заступника міського 
голови райцентру, чиновник почав навчатися за-
очно у Львівському інституті державного управ-
ління Національної академії держуправління при 
Президентові України. Вже у червні 2012 року 
його звільнили з посади за угодою сторін. 

Це виключало можливість подальшого на-
вчання за держзамовленням. Посадовець, однак, 
продовжував здобувати освіту за державні кошти 
і підробляв для цього документи.

- Перед початком кожного семестру махіна-
тор подавав у навчальний заклад підроблені до-
відки з місця роботи, які нібито підтверджували 
його перебування на посаді заступника міського 
голови. При цьому коштів за навчання не сплачу-
вав, – розповіли  в СБУ.

Наразі щодо голови РДА відкрили проваджен-
ня за ст. 358 Кримінального кодексу України - під-
роблення документів, печаток, штампів та блан-
ків, їх збут, використання підроблених докумен-
тів. 

У Тернополі в квартирі 
знайшли тіло жінки зі 
слідами насильницької 

смерті.

 За словами слідчого Олександра 
Токара, вона лежала у крові. В одній з 
кімнат оселі правоохоронці знайшли 
кухонний ніж зі слідами бурої речо-

вини, схожої на кров. На кухні – про-
дукти харчування, порожні пляшки 
з-під алкоголю та склянки зі спирт-
ним.

При огляді загиблої судово-
медичний експерт підтвердив факт 
насильницької смерті. На тілі та 
шиї тернополянки були численні 
колото-ріжучі рани - близько трид-

цяти. 
За попередньою інформацією, за-

гибла проживала з донькою та трьо-
ма онуками.

У скоєнні злочину правоохорон-
ці підозрюють 27-річну доньку за-
гиблої. Її затримали. Одна з причин 
трагедії - неприязні стосунки  між 
ними. Триває слідство.

У Тернополі праців-
ники поліції перевірять 
законність розміщен-
ня тимчасових споруд 
та малих архітектурних 
форм на території міс-
та. Таке доручення дав 
їм начальник облас-
ного управління ГУНП 
Олександр Богомол. За його словами, на території краю неодноразо-
во порушувалися правила встановлення таких об'єктів і це негатив-
но впливало на роботу інших людей. 

У ході перевірки працівники поліції та органів місцевого самовря-
дування впродовж шістнадцяти днів збиратимуть інформацію про 
кількість та місця розташування малих архітектурних форм і тимча-
сових споруд. 

Поліцейські звертаються до громадських активістів, представни-
ків ЗМІ та мешканців міста й області: повідомляти адреси таких спо-
руд, написавши лист на електронну адресу: olena40123@gmail.com та 
за номером телефону 27-12-08. Уся інформація буде опрацьована та 
внесена у список перевірки. З 1 по 15 березня триватиме практич-
ний етап відпрацювання. Саме у цей час перевірятиметься уся зібра-
на інформація по МАФах та ТС, а також дозвільні документи на спо-
рудження цих об'єктів.  

Власники, у яких виявлять недотримання вимог правил благоу-
строю, відповідатимуть перед законом.

У вБивСТві жіНки піДОзрююТь… ДОНькУ

розпочали війну з маФами

nday.te.ua
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Тернополянку Тетяну 
Кравець знали і 
любили багато 

людей. 
Вона була багаторазовою 

чемпіонкою змагань зі спор-

тивного скелелазіння і підго-
тувала не одного майстра спор-
ту України з фрістайлу. Радила 
змалку привчати дітей до зи-
мового активного відпочин-
ку. Показувала, що навіть у 

три роки дитя вже 
здатне тримати-
ся на гірських схи-
лах і мчати на ли-
жах - звичайно, за 
умови, що поряд бу-
дуть дорослі. 

Після перших 
спусків горою на 
вул. Тарнавсько-
го в Тернополі, яку 
сьогодні знають 
як Савич-парк, Те-
тяна зорієнтува-
ла направити тре-
нування щойно на-
родженої юнацької 

гірськолижної школи на таку 
спортивну дисципліну, як мо-
гул. Могул - це швидкі спуски 
коротким схилом з елементами 
акробатики. Пройшло небага-
то років - і наші юні спортсме-
ни стали неодноразовими чем-
піонами у цих змаганнях різно-
го рівня. Також не без її учас-
ті на тернопільських схилах 
з'явилися перші сноуборди. 

Аматорські змагання, які 
пройшли минулої неділі у 
Савич-парку, організатори при-
святили пам'яті спортсменки. 
Тетяни Кравець не стало вліт-
ку 2014 року - вона потрапила 
у дорожню аварію, коли їхала в 
таксі.

- Ми разом з друзями хо-
чемо, щоб такі змагання ста-
ли щорічними, - розповідає ди-
ректор Савич-парку Віталій Ки-

рилов. - У нашому житті Тетя-
на Кравець була знаковою лю-
диною. Вона багатьох зацікави-
ла цим видом відпочинку, була 
тренером гірськолижної школи 
"Екстрим". Дуже багато дітей 
стали на лижі та сноуборди за-
вдяки її харизмі, життєрадісно-
му характеру.

І діти, і дорослі по заздале-
гідь підготовленій трасі спус-
кались від старту на вершині 
до фінішу у долині. У наш час 

і просто жити непросто, а як 
на швидкості? Більшість учас-
ників змагань вже відчули, що 
таке темп, швидкість саме за-
вдяки лижам та сноубордам. 
Всі учасники від великого до 
малого отримали подарунки, а 
переможці - шоломи, лижні па-
лиці, зимові лижні шапки.

Організатори вдячні ТМ "Мо-
локія" та сім'ї Олега Вінницько-
го за підтримку змагань.

Олена МУДРА.

Минулої неділі 
Тернопільський 
замок укотре 

зустрів гостей. Тут вітали 
лауреатів конкурсу 
«Людина року- 2016». 

Цей престижний конкурс 
в області започаткував ще у 
2000 році керівник спортивно-
мистецького та духовного цен-
тру, Заслужений тренер Укра-
їни, людина, яка виплекала не 
одну плеяду відомих спортсме-
нів – переможців України і світу, 
- Володимир Пилипович Плас-
коніс та редакція газети «Віль-
не життя». Відтоді його лауреа-
тами стали більше двохсот відо-
мих краян. 

Голова конкурсної комісії, на-
чальник об’єднання ПАТ «Терно-
пільгаз» Олег Іванович Караван-
ський зазначив, що серед цього-
річних лауреатів представни-
ки практично усіх сфер – куль-
тури, медицини, освіти, аграр-

ного виробництва. Во-
лонтери і захисники 
України, журналісти, 
спортсмени. 

Розпочалося свят-
кове дійство з молит-
ви – за Батьківщину, 
за рідне Тернопілля, 
за людей, які творять 
його історію. За такий 
бажаний мир в Украї-
ні...

Неповторну ат-
мосферу свята твори-
ли працівники «Терно-
пільгазу» своїми пісен-
ними дарунками лау-
реатам та усім присут-
нім. А також його чудова ведуча 
Неля Саржевська.

Отож, лауреатами «Люди-
на року-2016» стали:

Анатолій ВИХРУЩ — док-
тор філологічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри психо-
логії та педагогіки Тернопіль-

ського національного еконо-
мічного університету;  Осип ГА-
СЮК — керівник агрофірми «Го-
ринь» Лановецького району, по-
вний кавалер ордена «За заслу-
ги»; Юрій КРАВЧУК  — підпри-
ємець, учасник АТО, меценат (м. 
Ланівці); Анатолій КРОХМАЛЬ-
НИЙ — журналіст телекомпанії 

«TV-4», Іван МИХАЙ-
ЛЕЦЬКИЙ — вій-
ськовий комісар За-
ліщицького рай-
військкомату, учас-
ник оборони Луган-
ського аеропорту, ка-
валер ордена Богдана 
Хмельницького тре-
тього ступеня; Сте-
пан НИКЕРУЙ — ди-
ректор ТОВ аграрно-
го підприємства «Ко-
лос-2» Теребовлян-
ського району; Віра 
САМЧУК — Заслуже-
на артистка України, 
актриса Тернопіль-

ського академічного обласного 
драматичного театру ім. Т. Шев-
ченка; Андрій ЦВЯХ — доктор 
медичних наук, професор, завід-
увач кафедри травматології та 
ортопедії з військово-польової 
хірургії Тернопільського меду-
ніверситету; Йосиф ЧОРНО-

ВУС — начальник Підгаєцької 
дільниці Бережанського управ-
ління з експлуатації газово-
го господарства; Іван ШКВАР-
ЛО — чемпіон XV Літніх пара-
лімпійських ігор з футболу в 
Ріо-де-Женейро, кавалер орде-
на «За заслуги» першого ступе-
ня, м. Підгайці.

Приємно, що одним із десяти 
лауреатів став військовий комі-
сар Заліщицького районного 
військового комісаріату майор 
Іван Михайлецький.

Нагороджував офіцера по-
чесною відзнакою головний 
інспектор технічного забезпе-
чення Головної інспекції Мі-
ністерства оборони України 
генерал-майор Сергій Корній-
чук (на фото в центрі). В Іва-
на у його 26 років – непроста 
доля. Він служив у складі 80-ї 
окремої аеромобільної (зараз 
— десантно-штурмова) брига-
ди та серед перших вирушив 
на Донбас повертати контроль 
над українською територією. 
Взвод, яким командував офі-
цер Іван Михайлецький, обо-
роняв Луганський аеропорт, 
брав участь у штурмі та утри-
манні блок-постів на підсту-
пах до Слов’янська. Під час од-
ного з боїв на підступах до ае-
ропорту Іван був поранений. 
Осколком від танкового сна-
ряду йому посікло ноги, проте 
він продовжував командувати 
своїми підлеглими та з бою не 
вийшов.

Пізніше лікарі повідомили 
Івану, що через поранення він 
більше не придатний до служби 
в аеромобільних військах, хоча 
придатний до військової служ-
би. Так розпочалася нова сто-
рінка військового життя майора 
Івана Михайлецького — тепер у 
військовому комісаріаті...

Інна МАТУШ. 

І  знову  Тернопільський  замок  зустрів  людей  року

Теплі слова, щирі вітання, радісні і тривожні спогади 
переплелися різнобарвним візерунком на святковій імпрезі

«Багато дітей стали на лижі та 
сноуáорди завдяки її харизмі 
та життєрадісному характеру»
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Путін вкрав у мільярдера 
Крафта перстень 

Мільярдер Роберт Крафт - влас-
ник команди з американського фут-
болу «New England Patriots» сподіва-
ється, що президент США допоможе 
повернути перстень переможця пре-
стижного турніру «Super Bowl», який 
Путін забрав у нього в 2005 році. Тоді 
американські бізнесмени перебували з 
візитом у Санкт-Петербурзі. Голова гру-
пи компаній «Craft» Роберт Крафт похва-
лився перснем, який вручають перемож-
цям «Super Bowl». Путін узяв коштов-
ність, в оточенні охорони поклав собі 
в кишеню і вийшов з кімнати. Крафт 
звертався до керівництва США з про-
ханням допомогти повернути коштов-
ність, але в Білому домі вирішили не 
порушувати цю тему, бо «так буде кра-
ще для американсько-російських відно-
син». Після того, як команда 6 лютого 
стала п’ятикратним переможцем «Super 
Bowl», Крафт вкотре згадав про свій пер-
стень у Путіна. І сподівається на під-
тримку свого друга Дональда Трампа, 
пише «Fox News». Прес-секретар Путіна 
Дмитро Пєсков каже: перстень був пода-
рунком і його передали в музей Кремля. 
Якщо Крафт хоче, йому запропонують 
компенсацію. Перстень коштує $25 ти-
сяч, але колекціонери пропонують учет-
веро дорожче.

У Німеччині заговорили
 про ядерний статус країни 

18 лютого у Мюнхені відбудеться 
щорічна конференція за участю пред-
ставників оборонних відомств США та 
ЄС. Експерт «Financial Times» Фредерік 
Штудеманн прогнозує, що основним пи-
танням зустрічі буде перспектива отри-
мання Німеччиною ядерного потенціа-
лу. «Ігнорувати це питання далі немож-
ливо. У сучасному світі більш, ніж до-
статньо держав з ядерним статусом. 
Тривалий час союзники Берліна надава-
ли перевагу обмеженню оборонної по-
літики цієї країни. Але питання про цей 
вид озброєння в Берліні винесли на ак-
тивніше обговорення з урахуванням 
того, що роль Німеччини у світовій по-
літиці вкрай важлива. Серед причин, які 
змусили країну задуматися над власним 
ядерним потенціалом, стало зниження 
інтересу США до питань безпеки у світі», 
- цитує Штудеманна «Replyua». 

США можуть скасувати 
розіграш «зеленої карти»

Американські сенатори розробили 
проект про скорочення легальної ім-
міграції до США. Законопроект перед-
бачає скасування лотереї «Green Card», 
згідно з якою щорічно посвідку на про-
живання отримували десятки тисяч 
осіб. Сенатори з Республіканської пар-
тії пропонують також скоротити з міль-
йона до 500 тисяч щорічну кількість 
дозволів на проживання у США, пише 
«Reuters». Це пропонується зробити за 
рахунок ускладнення імміграції через 
возз’єднання сімей. Пріоритет буде тіль-
ки для найближчих родичів: подружжя 
та неповнолітніх дітей. А кількість «зе-
лених карт» для біженців буде обмеже-

но до 50 тисяч на рік. Законопроект не 
стосується іноземців, які їдуть у США за 
робочими візами. Для імміграційної ре-
форми необхідна підтримка демократів, 
а вони категорично проти. Тому, ймовір-
но, законопроект розглядатимуть пізні-
ше. 

Яка мінімалка у Євросоюзі?
У січні цього року десять держав-

членів, розташованих у східній части-
ні ЄС, мали мінімальну зарплату ниж-
че 500 євро за місяць: Болгарія - 235, 
Румунія - 275, Латвія і Литва - по 380 
євро, Чехія - 407, Угорщина - 412, Хор-
ватія - 433, Словаччина - 435, Польща 
- 453, Естонія - 470. У п’яти інших кра-
їнах ЄС, розташованих на півдні, міні-
мальна платня склала від 500 до 1000 
євро на місяць: Португалія - 650, Греція - 
684, Мальта - 736, Словенія - 805, Іспанія 
- 826 євро, повідомляє «Eurostat». У ре-
шті семи державах-членах, розташова-
них на заході і півночі ЄС, мінімалка була 
вище 1000 євро на місяць: Велика Бри-
танія - 1397, Франція -1480, Німеччина - 
1498, Бельгія - 1532, Нідерланди - 1552, 
Ірландія - 1563, Люксембург -1999 євро. 
Для порівняння: федеральна мінімаль-
на зарплата у США - $1192 на місяць. 
«Eurostat» зазначає: розрив у мінімаль-
ній платні компенсується рівнем цін у 
різних країнах ЄС. Наприклад, у Люксем-
бурзі він утричі вищий, ніж у Болгарії. 

Переможниця лотереї
 скаржиться на багатство

Виграш у лотерею, про який мрі-
ють сотні тисяч людей по всьому сві-
ту, не тільки не є запорукою щастя, а 
й може стати проблемою для люди-
ни, яка стала переможцем. Принай-
мні, на те, що виграний у лотерею міль-
йон фунтів стерлінгів (більше $1,2 міль-
йона) не приніс омріяних емоцій, заяви-
ла жителька шотландського міста Едін-
бург Джейн Парк, передає «The Daily 
Mirror». Вона ще й звинуватила органі-
заторів лотереї у тому, що гроші зіпсу-
вали її життя. Джекпот Джейн виграла, 
коли їй було 17 років, але вже через чо-
тири роки дуже про це пошкодувала. Бо 
зробила висновок, що не повинна була 
отримувати таку велику суму, оскільки 
добряче втомилася від дизайнерсько-
го одягу, відпочинку на дорогих курор-
тах та інших атрибутів заможності. «Іно-
ді мені здається, що виграш в лотерею 
зруйнував моє життя», - поскаржилася 
вона. На щастя, дівчина не знає, що таке 
бідність. 

Не дуже канадійці 
люблять приїжджих

Яким є справжнє ставлення канад-
ців до мігрантів? На цю тему провели 
онлайн-опитування. Як з’ясувалося, ка-
надці менше підтримують іммігрантів, 
ніж європейці, пише «Наш Ванкувер». 
Якщо більшість канадців вважають, що 
імміграція має нейтральний чи пози-
тивний ефект, то в значної кількості лю-
дей зовсім інший погляд. Частина канад-
ців заявили, що уряд повинен проводи-
ти дискримінацію щодо мусульман при 
виборі іноземців, які повинні переїхати 
в країну. Ще частина вважає, що слід на-
давати пріоритет іммігрантам з білою 
шкірою. Понад 65 відсотків заявили: ім-
мігранти зобов’язані вести себе «біль-
ше, як канадці» після переїзду. 20 від-
сотків хотіли б імміграцію припинити. 
«Ці результати дозволяють припустити, 
що серйозний антиіммігрантський рух 
можливий», - зазначив професор полі-
тичних наук Майкла Дж. Доннеллі. І ка-
надці не завжди будуть 
раді й відкриті до іммі-
грантів та біженців.

Парубій - про можливість
 введення воєнного стану в країні 

Уряд розглядає можливість введен-
ня воєнного стану в країні, якщо бойови-
ки здійснять масовану атаку в Авдіївці. І 
стосуватиметься таке рішення усієї терито-
рії України. Про це заявив спікер Верховної 
Ради Андрій Парубій. За його словами, «ці 
плани» мають відношення до серйозної пе-
реогранізації всієї системи управління дер-
жави, однак остаточне рішення за прези-
дентом та РНБО. «Я думаю, Рада без вагань 
підтримає це рішення, але воно дуже склад-
не», - цитує Парубія УНІАН.

Бідність змусила людей 
відмовитися від найнеобхіднішого

У грудні минулого року більше поло-
вини українців економили на найнеоб-
хідніших речах, у тому числі 58 відсотків 
- на одязі та взутті, 54 - на продуктах, 37 
відсотків - на лікуванні й придбанні ме-
дикаментів. Такі результати досліджен-
ня компанії «Research & Branding Group». У 
списку найбільш згадуваних статей скоро-
чення витрат також витрати на відпочинок 
і відпустку: 47 відсотків респондентів на-
магаються заощадити, наскільки це мож-
ливо. Кожен третій економить на дрібній і 
великій побутовій техніці. Чверть жителів 
країни скоротили витрати на транспорт і 
зв’язок, а кожен п’ятий - на предмети розко-
ші і такі великі покупки, як нерухомість або 
авто. Майже 40 відсотків українців не змо-
гли потрапити до лікаря через нестачу гро-
шей. Люди залазять у величезні борги, щоб 
розплатитися з медиками. Найбільші бор-
ги у киян - їм доводилося позичати у серед-
ньому майже вісім тисяч гривень. 

Янукович знав, 
що готується анексія Криму

Активні дії з підготовки окупації 
Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-
президент Янукович знав про це. Таку за-
яву озвучив міністр юстиції Павло Петрен-
ко, передає «Liga.net». «Вдалося отримати 
докази, що в 2013 році Росія вже почала ак-
тивні дії на території Криму. Це підтверджу-
ється тим, що РФ несанкціоновано збіль-
шила свій військовий контингент. До Кри-
му незаконно перекидали особовий склад 
і техніку РФ, вели активну підривну і роз-
відувальну роботу у місцевих органах вла-
ди», - сказав Петренко. І додав, що Мін’юсту 
відомі прізвища посадових осіб РФ, які ко-
ординували цю спецоперацію. І наголосив: 
колишнє керівництво України - Янукович, 
його оточення та керівники спецслужб не 
могли не знати про дії з підготовки окупа-
ції півострова. «Фактично, вони допомага-
ли, щоб у Криму розвивалася підготовка до 
захоплення в 2013 році. Всі ці докази ми по-
дали в ЄСПЛ», - зазначив посадовець. 

НКВСівці отримують такі ж пенсії, 
як ветерани Другої світової

В Україні члени винищувальних ба-
тальйонів НКВС, які переслідували бій-
ців УПА аж до середини 1950-х років, 
досі отримують пенсії на рівні з ветера-
нами Другої світової війни. Про це заявив 
директор Інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович, інформує УНІАН. 
«Учасники боротьби з Українською по-
встанською армією прирівняні до учасни-
ків Другої світової. Навіть ті, хто був учас-
ником так званих винищувальних баталь-
йонів десь до середини 1950-х років, мають 

такий статус і користуються пільгами. Оче-
видно, що це питання потребує серйозно-
го законодавчого врегулювання», - сказав 
В’ятрович. І додав: варто запозичити до-
свід Польщі, у якій нині переглядають пен-
сії тим, хто працював на комуністичний ре-
жим. 

Америка збільшила кількість 
відмов українцям у візах

У 2016 році США відмовили у видачі не-
імміграційних віз типу B (подорожі з ту-
ристичною чи діловою метою) 40,83 відсо-
ткам прохачам з України. Про це свідчить 
звіт Держдепартаменту США, повідомляє 
«Голос Америки». Цікаво, що відмову у та-
кій американській візі отримали лише 9,29 
прохачів з Росії. Тобто, торік Штати відмов-
ляли у візах українцям у чотири рази часті-
ше, ніж росіянам. Перешкод громадяни РФ 
майже не бачать. Також США відмовили у 
неімміграційній візі категорії B 14,87 відсо-
ткам громадянам Білорусі, 36,35 - Молдови 
і 62,82 - Грузії. 

Скільки серед наших 
заробітчан нелегалів?

Майже кожен п’ятий працездатний 
українець працював або планує працю-
вати за кордоном. 61 відсоток, або п’ять 
мільйонів українців, працювали за кор-
доном нелегально в останні п’ять років. 
У країнах Євросоюзу вдвічі більше працюю-
чих українців - 36 відсотків, аніж серед тих, 
хто працював в Росії - 18 відсотків, повідо-
мляє «Телеканал новин 24». Найчастіше за-
робітчани їздили в Польщу, Росію, Чехію, Ні-
меччину, Італію.

Глава НБУ отримала 
за січень фантастичну платню
Зарплата голови Нацбанку Валерії 

Гонтаревої за січень склала 162,797 ти-
сяч гривень. Про це свідчать дані Єдино-
го державного реєстру. Зокрема, Гонтаре-
ва заробила 162,797 тис. гривень зарплати і 
120,2 тис. за місяць як відсотки від депозит-
ного вкладу в «Укрексімбанку». Заступник 
голови НБУ Катерина Рожкова заробила 
151,3 тис. гривень, заступник голови Дми-
тро Сологуб - 150,2 тис., заступник голови 
Роман Борисенко - 148,5 тис., повідомляють 
«Українські новини». У грудні 2016 року 
Гонтарева задекларувала 52,572 млн. гри-
вень за продаж своєї частки в інвестиційній 
компанії ICU (Investment Capital Ukraine).

Субсидії призначатимуть 
по-новому

Президент Петро Порошенко заявив, 
що в Україні будуть монетизовані субси-
дії. Про це він сказав під час робочого ві-
зиту на Івано-Франківщину, написав його 
прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter. 
«Субсидії будуть монетизовані», - проциту-
вав Цеголко слова Порошенка. Монетиза-
ція пільг і субсидій означає, що вони вида-
ються людям грошима, при цьому громадя-
ни платять повну суму, наприклад, за ком-
послуги або за проїзд у транспорті. 

МВФ вимагає від Києва 
запровадження нового податку 

Додатковий пенсійний податок може 
бути введений в Україні у межах пенсій-
ної реформи. Про це йдеться у проекті ме-
морандуму з Міжнародним валютним фон-
дом, передають «Українські новини». «До-
датковий податок на внески соціального 
страхування буде введено до сплати робо-
тодавцями і буде накопичуватися на пер-
соніфікованих рахунках», - йдеться у про-
екті меморандуму. Надходження від нього 
стануть проміжним джерелом фінансуван-
ня пенсійної реформи. Також у тексті ме-
морандуму наголошують на необхідності 
передбачити новий вибір варіантів вихо-
ду на пенсію з більш широким діапазоном 
пенсійного віку, ніж зараз. Пенсійна рефор-
ма повинна привести до економії не менше 
трьох відсотків ВВП, порівняно з 2016 ро-
ком, за рахунок продовження ефективних 
років трудового стажу населення.

укра¿на світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.



Вічні істини
Нехай будуть  
у житті...

 Найкраща відповідь на по-
гане слово - це мовчання.

 Найкраща відповідь на 
гнів - терпіння.

 Найкраща відповідь на 
труднощі - витривалість.

 Найкраща відповідь на до-
броту - подяка.

 Найкраща відповідь життю - ра-
дість.

 Найкраща відповідь на програш 
- надія.

 Найкраща відповідь на страх - 
сміливість.

 Найкраща відповідь на біди і пе-
решкоди - неспішність і мислення.

 Найкраща відповідь людям - лю-
бов і душевність ...

Тож нехай у вашому житті за-
вжди будуть мовчання, терпіння, 
витривалість, подяка, задоволення, 
надія, сміливість, мислення, любов, 
душевність і повага.

Валентина дістала з поштового 
ящика пухкий конверт. 
Листи переважно надсилали 

чоловікові, тому спершу й не 
глянула, кому саме адресоване 
послання. Потім додивилася: лист 
- для неї. Прізвище відправника - 
незнайоме.    

У цупкому конверті були фотографії і 
аркуш паперу з кількома надрукованими 
рядками. Почала розглядати фото. Чепур-
ний двоповерховий будинок білого кольо-
ру. Біла огорожа. На кількох фото - незна-
йома жінка. Молода, вродлива. А тут… Що 
тут робить Роман? Чоловік Валентини сто-
їть на подвір’ї.  Біля воріт - його автівка. На 
одному фото добре видно назву вулиці і но-
мер будинку. 

Лист пояснив усе. «Це - вілла кохан-
ки вашого чоловіка - Сніжани. «Хатинка» 
- його подарунок. Коханка живе у місті…»

- Сніжана, - мовила вголос Валентина. - 
У Сніжани вілла сніжно-біла… А якою їй ще 
бути? 

…Трикімнатна квартира Валентини з 
Романом на першому поверсі. Доньці з зя-
тем купили помешкання в столиці. Вален-
тина не була в захопленні від першого по-
верху. Їй хотілося мати власний невелич-
кий будинок. Білого кольору. З білою ого-
рожою, біля якої квітнутимуть білі троян-
ди. Не раз говорила про свою мрію чолові-
кові. Та й знайомі дивувалися: чому досі Ва-
лентина з Романом живуть у багатоповер-
хівці. Адже можуть дозволити собі щось на-
бато ліпше, нове.       

- Пізніше щось придумаємо, - обіцяв Ро-
ман дружині. - Зрештою, у нас дача є.      

Роман часто не бував удома. В сусідній 
області був філіал від будівельної органі-
зації, де працював. Їздив туди у справах, 
оскільки був майже правою рукою шефа. 
Там нерідко залишався на ніч. Інколи за-
тримувався на два-три дні. 

Валентина не дорікала чоловікові. А 
він виділяв їй щомісяця певну суму. Вона й 
не знає, скільки насправді отримує Роман. 
Коли цікавилася, віджартовувався: претен-
зій до зарплати не має...

- Ти збудував мою мрію для іншої жін-
ки, - сумно мовила Валентина, дивлячись 
на фото, де Роман щасливо усміхається на 
подвір’ї Сніжаниної вілли. 

Валентина не знала, як розповісти про 
батькові любовні походеньки доньці. І як 
далі жити з чоловіком? Зробити вигляд, 
що нічого не трапилось? Влаштувати бучу 
і вигнати? Як це сприймуть її старенькі 
батьки? 

Коли Валентина 
у дев’ятнадцять років 

заявила, що хоче вийти 
заміж за Романа, мама 

просила не поспішати, немов щось відчува-
ла. Але хіба в такому віці хтось слухає бать-
ків? Кохання було таке безмежне, світле, 
щасливе… 

У двадцять народила Лілю. У сорок чо-
тири віддала доньку заміж. Що робити те-
пер, у сорок сім? У доньки своє життя. У Ро-
мана, виявляється, також. Добре, що хоч 
робота подобається: зі студентами, май-
бутніми дизайнерами, завжди цікаво.  

Валентина розглядала себе у дзеркалі. 
Виглядає привабливо. Одягається зі сма-
ком. Носить взуття на підборах. І господи-
ня з неї непогана. А що ж не так? 

...Нікому не розповіла своєї таємниці. 
Хоча, можливо, її знають. Лише вона була 
останньою у черзі, кому невідомий «добро-
зичливець» відкрив правду. 

Їй кортіло побачити Сніжану. І її віллу. 
Що скаже при зустрічі? Ще не знає. Приду-
має на місці…     

…Серед тижня попросила вихідний. 
Директор не заперечував. «Певно, він все 
знає», - подумала і відчула, як червоніє від 
сорому. 

- Прихворіли, Валентино Степанівно? - 
запитав, дивлячись на її збентежений ви-
гляд і червоне обличчя. 

- Так… 
- Виздоровлюйте.
…Наступного дня подалася в сусідній 

обласний центр. Роман вдома не ночував. 
Тож не потрібно було нічого пояснювати.                                  

На автовокзалі підійшла до вільного 
таксі. Назвала адресу. 

- Майже приміська зона, - мовив водій 
і увімкнув лічильника. - А номер будинку 
який?                  

Біля Сніжаниної вілли побачила Ро-
манову автівку. Діставав якісь пакунки. З 
подвір’я вибігло дівча років шести-семи.

- Зупиніться! - майже крикнула до так-
систа.

- Вам трішки далі, - сказав, різко натис-
нувши на гальма.   

- Я знаю, я…

- Вам погано? 
- Ні… Так…
Відкрила двері. 
- Тато! Тато! - радісно підстрибувала ді-

вчинка. 
Роман поставив пакунки на землю, під-

хопив малу на руки і підкинув до неба. До 
них йшла молода жінка. Сніжана.     

На щастя, задзвонила мобілка. 
- Доброго дня, - відповіла Валентина. - 

Так, так, добре. Дякую. Я зателефоную. 
- Мусимо повертатися, - сказала таксис-

тові. - Я забула про зустріч. Мене чекають…
Насправді, це дзвонила кравчиня. Пере-

несла примірку на інший день.   
- То ви їхали до Сніжани?
- А ви її знаєте?
- У паралельних класах вчилися. 
- А ми… познайомилися колись. Хотіла 

побачити. І ось… А чому її будинок назива-
ють віллою?

- Певно тому, що все в білих кольорах. 
Люди їздять на заробітки в італії, іспанії, 
португалії, а там люблять світлі будинки. 
От і нарік хтось Сніжанину хату віллою. 

- Це була її донька?
- Ага. Здається, в перший клас піде. Чи 

вже пішла. Пощастило Сніжані. Обкрутила 
багатого дядька, дитину від нього народи-
ла. Хату допоміг закінчити. Будову її бать-
ки почали. Фундамент роками стояв. А по-
тім раз - і готово. А куди ми їдемо?  

- На автовокзал… 
…Уночі вона прокидалася від неспокій-

них, рваних снів. Думки летіли в чуже міс-
то. І боліла образа. Скільки років Роман 
живе на дві сім’ї? А ще - він украв її мрію і 
подарував іншій жінці.

…Валентина нарешті зважилась на роз-
мову з чоловіком. Прийнявши перед цим 
заспокійливе. Роман слухав мовчки. 

- Найкращий вихід - розлучення, - мови-
ла на завершення. 

- Сніжана серйозно хвора, - чужим, охри-
плим голосом сказав Роман. - І якщо… Сні-
жанині батьки попередили, що… дитина їм 
не потрібна. Може… доньку до нас забрати?    

Валентина пішла за новою дозою заспо-
кійливого…                    

Ольга ЧОРНА.        
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Сокровенне

Останні дні 
лютого 
наскрізь пропахли 

весною. Своїм теплом 
вона проникла у 
найзашкарубліші закутки 
післязимового міста. Із 
ніжними промінчиками 
сонця прокидалися 
й містяни. Частіше 
прогулювалися матусі з 
немовлятами у візочках, 
немолоді подружні пари 
під ручки коротали час, 
розминаючи кістки після 
зимових посиденьок. 
Модниці одягали все 
коротші спідниці,  чим 
неабияк тішили чоловіків, 
котрі у цю пору поводили 
себе, як березневі коти. 
Весна з кожним днем 
відчувала свою перевагу 
і впевнено набирала 
обертів, як справжня 
правонаступниця зими. 

Магічну дію оновлення відчу-
вала на собі й Катерина. Захотіло-
ся  кардинальних змін. А те, чого 
хоче жінка, хоче й Бог. Для почат-
ку змінила зачіску й колір волос-
ся. Купила собі красиве омріяне 
кремове пальтечко, яке вигідно 
підкреслювало її тоненьку талію 
й округлі стегна. Витратила пів-
зарплати на різні шарфики, кол-
готочки, баночки, скляночки. Але 
і у внутрішньому світі вирішила 
навести лад. 

Майже два роки  Катя зустрі-
чалася з Іваном, одруженим чо-
ловіком, який постійно годував її 
своїми обіцянками. Ковтала їх, бо 
боялася самотності. Хоча… Хіба 

то не самотність - зустрі-
чі двічі на тиждень потай 
від усіх? Бо свята й вихід-

ні Іван проводив із сім'єю. А вона 
обирала цікавий маршрут і на 
свята їхала кудись подалі з цього 
міста. Для надокучливих знайо-
мих був вигаданий неіснуючий 
коханець, з яким, нібито, й прово-
дила час. 

Чи мала якісь почуття до Іва-
на? Спочатку думала, що так, а 
потім зрозуміла, що просто зви-
кла. Він був для неї зручним. До-
машнім і м’яким, хоч і скупердяй 
був ще той. За два роки - ні пода-
рунків, ні квітів, з постійними ви-
правданнями: «ти ж розумієш, 
ще хтось побачить, тоді проблем 
не оберешся».  Та й Бог з ними - 
тими квітами! Часом саму себе ті-
шила красивим букетом. І завжди 
сміялася про себе з Іванових слів 
«ти тільки скажи, якщо потрібні 
гроші, чи якась моя допомога, ти 
ж знаєш – я для тебе усе зроблю».   
Що з нього візьмеш? Такий собі - 
чурбак необтесаний. 

Але останнім часом жінка зро-
зуміла, що його ставлення таке, 
лише тому, що вона себе не дуже 
цінує. Подивилася якось критич-
но на свого залицяльника і зро-
зуміла, що пора ставити крап-
ку у цих стосунках. Не хотілося 
ні чергових з’ясувань, ні  виправ-
дань, ні Іванових сліз. Просто не 
відкривала дверей, не відповіда-
ла на дзвінки, обминала десятою 
дорогою місця, де міг би її пере-
стріти. А на вихідні вирішила по-
їхати в столицю в улюблений те-
атр на прем’єру вистави. Квиток 
і пара сотень лежали в гаманці. 
Гарний настрій і приголомшли-
вий вигляд – чого ще треба жін-
ці, щоб відпочити від думок і пе-
реживань?

Суботнього ранку на відправ-
лення до Києва людей небагато, 
маршрутка майже порожня. Ка-

терині часто доводиться їздити 
у справах. За багато років усі во-
дії вже знайомі. 

- Сідайте поруч зі мною, – при-
вітався і запропонував Вася, біля-
вий хлопчина, один із небагатьох 
ввічливих маршрутників.  

- Дякую, – погодилася. Він ці-
кавий співрозмовник, за балака-
ниною час пролетить непомітно, 
не буде можливості й над своїм 
наболілим постраждати.

Автобус легко мчав чистою 
трасою.

- Вам дуже личить нова за-
чіска, – хлопчина зробив комплі-
мент і сам засоромився своєї рі-
шучості. – І ви якась… аж світите-
ся. Правда.

- Та не перебільшуйте, –  усміх-
нулася у відповідь, – то сонечко 
так підсвічує, напевно. У вас та-
кож вигляд не робочий, мабуть, 
матимете ще справи у столиці?

- Та обставини так склалися, 
що повертатимусь лише завтра. 
От вирішив в театр сходити, бо, 
чесно, ніколи й не був там. Друзі 
квиток через Інтернет мені замо-
вили. Уявляєте, як зараз усе про-
сто?

Катя дивувалася з його наїв-
ності й по-дитячому щирого за-
хоплення.

- Хм… То ми з вами можемо ще 
й на одну і ту ж виставу потрапи-
ти, – зовсім уже обеззброїла Васи-
ля.

- А-а? – очі у хлопчини окру-
глилися до розміру металевої 
гривні. – Тобто, ви також в театр? 
Чекайте, але ж у Києві - не один 
театр! Я у Франка, там вистава 
якась нова. А ви?

- І я. Так що, Васю, підемо ра-
зом на прем’єру.

По кількості захоплених ви-
гуків можна було зрозуміти емо-
ції хлопця.

- А ви одна будете? Тобто, 
може це й не дуже зручно, – поці-
кавився.

- Та не хвилюйтеся так! Я по-
жартувала, – намагалася тро-
хи остудити його емоційний жар 

Катя. – В театр я дійсно піду, але 
нам не обов’язково йти туди 
удвох, розслабтеся.

- А я без жартів! І якщо пого-
дитеся скласти мені компанію 
- буду щасливий! Ви не уявляє-
те: мало того, що вперше в жит-
ті піду на справжню виставу, у ве-
ликий столичний театр, та ще й з 
такою красивою жінкою!

Тішилася з його слів, із погля-
дів, крадькома кинутих на неї. 
«Славне ж таке хлоп’я! – лови-
ла себе на думці, що хоче слуха-
ти і слухати його голос. – Чому б 
не піти з ним на цю виставу? Хай 
там як, але залишатися одній 
саме сьогодні не хочеться».

- Гаразд,  – погодилася на ра-
дість чоловіка. – Протягом дня 
маю ще заїхати до знайомих. А о 
дев’ятнадцятій чекатиму на вас 
біля входу, не запізнюйтеся! 

Маршрутка за три години 
під’їхала до столичної платформи. 

- Не зникайте, заради Бога! – 
Вася вискочив з авто і благально 
глянув на Катю. – Кілька хвилин 
ще буквально, гаразд?

Напевно сьогодні уже б нічого 
не здивувало Катю. Але дійсно за 
кілька хвилин Вася відкрив двер-
цята з її боку.

- Ось, візьміть, інших тут не 
знайшов, – в руках він тримав ма-
ленький букетик тендітних під-
сніжників. – Так захотілося зро-
бити ваш день приємним!

- Дякую, – зворушена до сліз 
ховала погляд. – Вам це вдалося.

- Тільки не зникайте… – Ва-
силь проводжав поглядом її по-
стать і не міг повірити, що жінка, 
яка давно подобалася, нарешті 
побачила у ньому не лише водія 
маршрутки, а й звернула увагу як 
на чоловіка. 

Минув рік. Катерина з Васи-
лем одружилися і чекали на по-
повнення у своїй родині. А на сті-
ні їх спальні в достойному обрам-
ленні  красувалася композиція із 
тих самих засушених підсніжни-
ків, з яких усе і почалося.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Сила кохання
Людське серденько, 

мов бутон троянди:
Сміється, плаче, 

тужить і болить,
Виблискує веселками гірлянди,
Коли кохає, полум’ям горить…

Його не можна 
силою відкрити –

Він мусить ніжно 
розпуститись сам.

Фальшивим поглядом 
не обдурити

І грати ролі чорно-білих драм.

Тоді відкриє свої пелюсточки,
Репризою злетить у синю даль.
І кришталево задзвенять 

струмочки
На самоті, залишивши печаль.                                                        

Люблю…
Люблю, коли шепчуться 

тихо смереки,
І  проліски ніжні 

приваблюють зір.
Люблю, як гніздечко 

звивають лелеки,
Милує красою стрункий осокір.

Люблю зустрічати 
барвистий схід сонця, 

Дивитись в безмежну 
і ніжну блакить.

Люблю, як вдягаються гори 
в суконця

І серце веселкою
вмить затремтить.

Люблю, коли діти щебечуть 
в оселі.

Дзвіночком лунає 
їх радісний сміх.

Люблю світанковий оазис 
в пустелі

І як цвірінчать ластів’ята 
з-під стріх.

Люблю, як  весна 
одягається в шати,

І літні отави, 
що шлють аромат.

Люблю, коли осінь 
приходить в Карпати,

Сніжинки вирують 
у танці сонат.                                                                 

Дощ
Дощ гірко плакав 

під моїм вікном
І з болем стукав 

у німу кватирку.
Ховав свій відчай 

за товстим сукном,
Хотів перетворитись 

в невидимку.

Хто зрозуміє його біль і сум?
Хто впустить в дім 

і хто надасть  притулок?
Запустить в  серце 

загадковий струм,
І подарує ніжний поцілунок?

З цієї іскри спалахне вогонь.
Прийде надія, віра і кохання.
Зігріє Всесвіт полум’ям  долонь,
Закінчивши своє важке 

скитання.
Василина ВОВЧАНСЬКА. 

м. Тернопіль. 

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: тріо у складі -  Ганни Марущак,  
Надії Ковтун та Марії Кирик з села Рудники Підгаєцького району.  

Етюд про кохання
А сніг 
замітає 
сліди...
Чистий і крихкий 

ранок із прозорим 
відблиском 

примерзлого снігу ніби 
передбачав якусь надію. 
Хоча тоді все було, як 
завжди. Дороги, машини, 
люди... Хотілося ж чогось 
прекрасного. І нарешті...

Дивно, але ти мені сподо-
бався одразу. Мріяла про сма-
глявого красеня, а потонула в 
очах скромного русявого хлоп-
чини. Відтоді минув рік...

Здалеку помічаю вогник 
усмішки, що призначається 
лише мені. Я відповідаю взаєм-
ністю. Та це буває так, коли ми 
з тобою наодинці. А на вулиці я 
знову стаю частиною всієї ме-
тушні, ловлю погляди чоловіків. 
Ти ревнуєш. Даремно. Між ними 
нема твоїх очей. Ще ти читаєш 
мої думки. Чи мені просто так 
здається?  Це мене напружує. Зі-
знайся, ти теж мене боїшся. Бо я 
- втілення твоїх потаємних мрій 
про щось заборонене й цікаве. 

Згадую, як ти запропонував 
мені руку і серце. Я все переве-
ла на жарт... А сьогодні стає зо-
всім не до сміху... Ось ми йде-
мо назустріч одне одному. Сер-
це бринить, як струна. І плаче... 
Від чогось незрозумілого. Може 
тому, що я ніколи нікому не хо-
тіла довіряти?

А сніг падає і падає. Замі-
тає сліди. До весни, до тепла. До 
тебе...

Ліля ОСТАПЧУК. 
м. Тернопіль.

Один чоловік мріяв про ліпше 
життя, йому не подобався 
той дім, де він жив, одяг, 

який носив... Словом, чоловікові не 
подобалось все, що його оточувало. 
Він замислювався над питанням, 
чому хтось має все, про що можна 
тільки мріяти, а в нього немає 
нічого.

- От, якби в мене був гарний дім, вродлива 
жінка, багато грошей, то я був би щасливий, - 
думав чоловік.

І одного разу зустрівся він з чарівником.
- Я чув твої думки, - сказав чарівник, - і го-

товий допомогти тобі. Скажи, чого ти хочеш, і 
я все виконаю.

Чоловік дуже зрадів. Спершу він не пові-
рив у своє щастя.

- Невже так буває?! Напевно, ти захочеш 
чогось натомість?

Але чарівник відповів, що йому не потріб-
но нічого.

- Ти просиш так давно і, напевно, добре 

знаєш, що тобі потрібно. Просто попроси і все 
з’явиться.

- Чудово, - зрадів чоловік, - мені потрі-
бен великий гарний дім, красуня-жінка, але 
щоб вміла добре куховарити. А ще - я хочу, 
щоб у мене завжди було багато-багато гро-
шей.

- Добре, - відповів чарівник, - лягай спати. І 
коли прокинешся завтра вранці, усе це в тебе 
буде.

І справді: чоловік прокинувся у великому 
пречудовому будинку і його зустріла усміхне-
на красуня-жінка, яка приготувала сніданок. 
Усе було пречудово. У банку було відкрито ра-
хунок на його ім’я, який весь час поповнював-
ся. Спершу чоловік ніяк не вірив у таке щастя, 
він був просто у захопленні.

Минав день за днем, місяць за місяцем, а 
в його житті нічого не змінювалось. Він запи-
тував себе, чого ще можна хотіти, адже бажа-
ного щастя так і не знайшов. І знову покликав 
чарівника.

- Чому я нещасний, хоч маю все? - запитав 
чоловік, коли чарівник прийшов до нього.

- Я виконав усі твої забаганки, тож тішся 
своїм щастям.

- Не можу: у величезному домі мені само-
тньо. Красуня-жінка не тішить мене. І гроші, 
яких я так прагнув, не дарують мені радості. 
Скажи, чому?

- Ти просив у мене дім, але не просив те-
пла і затишку в ньому. Ти просив у мене жінку, 
але не просив любові і розуміння. Ти просив у 
мене грошей, але не прагнув свободи, сили і 
радості, - відповів чарівник.

Чоловік дуже зрадів.
- Дякую, я все зрозумів, - сказав він. – То 

дай усе це мені...
Чарівник посміхнувся і зник.
А чоловік прокинувся у своєму старому 

домі, сам - без жінки і грошей, але, тепер він 
знав, чого хоче насправді. Та й чи може навіть 
найуміліший чарівник створити для нас те, 
що живе лише у власному серці?

                            Новела

Останні дні 

чі двічі на тиждень потай 
від усіх? Бо свята й вихід

ні Іван проводив із сім'єю. А вона 
обирала цікавий маршрут і на 
свята їхала кудись подалі з цього 
міста. Для надокучливих знайо
мих був вигаданий неіснуючий 

                            Новела
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Катя. – В театр я дійсно піду, але 
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Притча про щастя Те, що живе у серці

Вілла 
   коханкидля

На різдвяному майдані 
Морозець щипає,
Може, дехто і замерз,
 А тріо співає.
-Хіба страшні мінус надцять?
Ще й більше бувало, -
Усміхнулись жіночки
Й знову заспівали…
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Арена
Перед матчем Кубку Федерації з 

тенісу на Гаваях між збірними США та 
Німеччини 11 лютого помилково уві-
мкнули німецький гімн часів Третьо-
го рейху. Мелодія та слова: "Німеччина, 
Німеччина понад усе, понад усе на сві-
ті" пролунали перед початком поєдин-
ку американки Алісон Ріске та німке-
ні Андреа Петкович. Уже згодом Асоціа-
ція тенісу США попросила вибачення за 
інцидент, заявивши, що не було жодно-
го наміру проявити неповагу. У сучасно-
му гімні Німеччини використовується 
та ж музика, що і в епоху Третього рей-
ху. З тексту часів націонал-соціалізму, 
щоправда, прибрали перші два куплети 
про верховенство німецької нації.

Український боксер Олександр 
Усик розірвав контракт зі своїм аме-
риканським тренером Джеймсом Алі 
Баширом і хоче тренуватися у Анато-
лія Ломаченка. Усик працював з Ба-
широм із листопада 2013 року, прові-
вши під його керівництвом 10 з 11 по-
єдинків на профі-рингу, у тому числі і 
два бої за титул чемпіона світу. Причи-
ною розірвання контракту з американ-

цем стало бажання Усика надалі трену-
ватися під керівництвом Анатолія Ло-
маченка, з яким він виграв золоту ме-
даль Олімпійських ігор у Лондоні. Ана-
толій Ломаченко є батьком та трене-
ром українського боксера Василя Ло-
маченка, який став найкращим боксе-
ром світу у 2016 році за версією амери-
канського порталу Boxing News 24.

Російську легкоатлетку Марію 
Савінову дискваліфікували на 4 
роки через вживання допінгу. Саві-
нова вживала заборонені препарати з 

26 липня 2010 року по 19 серпня 2013 
року. Всі результати, показані нею в 
цей період, анульовані. Відтак, Савіно-
ва позбавлена золотої медалі Олімпіа-

ди-2012 в бігу на 800 м, а також "золо-
та" і "срібла" чемпіонатів світу 2011 і 
2013 років.

Фіналістка Олімпійських ігор Іри-
на Геращенко та її подруга Юлія Лев-
ченко посіли перше і друге місця на 
міжнародному турнірі зі стрибків у ви-
соту Banskobystricka latka, який відбув-
ся у Словаччині. Ірина з другої спроби 
подолала 1,93 м,  показавши найкра-
щий результат у нинішньому сезоні, а 
Юлія, яка завершила змагання другою, 
з першої спроби подолала 1,89 м. 

Верховна Рада ухвалила закон 
№4724 "Про антидопінговий контр-
оль у спорті". Прийняття цього доку-
мента спрямовано на приведення чин-
ного законодавства України у відповід-
ність до Міжнародної конвенції про бо-
ротьбу з допінгом у спорті та створен-
ня необхідних правових та організацій-
них засад щодо акредитації лабораторії 
антидопінгового контролю.

Одразу чотири українки здобу-
ли золоті нагороди на змаганнях 

Meeting Fеminin du Val d'Oise, які 
проходять у Франції. Зокрема, у фіна-
лі з бігу на 400 метрів перемогла Ольга 
Земляк, а Ольга Бібік фінішувала дру-
гою. На дистанції 800 метрів найкра-
щою була Ольга Ляхова. Також впевне-
но перемогла на дистанції 60 метрів з 
бар’єрами Анна Плотіцина. Юлія Чума-
ченко була поза конкуренцією у секто-
рі для стрибків у висоту, а Марина Ки-
липко - другою зі стрибків з жердиною.

Російська збірна не зможе взя-
ти участь у Чемпіонаті світу, який 
пройде в Лондоні у першій полови-
ні серпня цього року. Незалежна ін-
спекційна комісія Міжнародної асоці-
ації легкоатлетичних федерацій під-
твердила, що Всеросійську федерацію 
легкої атлетики (ВФЛА) не відновлять 
у якості члена ІААФ до початку цього 
турніру. Таке рішення пояснюють тим, 
що російське антидопінгове агентство 
повністю приведуть у відповідність з 
кодексом ВАДА не раніше листопада. 
Утім, окремі російські спортсмени змо-
жуть подати заявку на участь в змаган-
нях під нейтральним прапором.

Як ми вже повідомляли, перехід україн-
ця, гравця футбольного клубу "Бетіс" Романа 
Зозулі в іспанський клуб "Райо Вальєкано" на 
правах оренди був зірваний. Фанати "Райо", 
серед яких були й ті, хто воював на Донбасі 
на боці сепаратистів,  виступили проти цьо-
го переходу і назвали футболіста нацистом. У 
результаті гравцеві, який не приховує своєї під-
тримки захисників України від агресії Росії, дове-
лося повернутися в "Бетіс", але, за правилами, він 
не зможе в цьому сезоні грати за жодну команду. 
Після цього гравці клубу "Бетіса" висловили під-
тримку Зозулі, вийшовши на свій черговий матч 
у футболках із написом "Ми всі Зозуля".

Крім того, іспанська поліція відкрила 10 кримінальних проваджень 
стосовно фанатів футбольного клубу "Райо Вальєкано", через яких 
український футболіст Роман Зозуля був змушений піти з команди.

Після початку бойових дій на Донбасі Зозуля постійно допомагає 
українській армії. Він також заснував благодійний фонд "Народна ар-
мія", який опікується українськими військовими. Зозуля отримав ме-
даль "За заслуги перед Збройними силами України" від Міністерства 
оборони України.

 Днями президент Федерації футболу України Андрій Павелко за-
пропонував футболісту Роману Зозулі посаду офіційного представни-
ка діючих гравців у виконкомі федерації.

Також він  повідомив, що ФФУ докладає максимум зусиль для пози-
тивного вирішення питання Романа Зозулі і  зазначив, що «Федерація 
футболу Іспанії, ФІФА та УЄФА поділяють занепокоєння з цього приво-
ду і розуміють всю абсурдність ситуації».

На Всесвітній зимовій Універісаді 
2017 року, що завершилася 
в Казахстані, збірна України 

порадувала своїх уболівальників 
дев`ятьма медалями і десятим 
загальнокомандним місцем. В активі 
українських студентів - два «золота», 
три «срібла» і чотири «бронзи». До речі, 
за кількістю здобутих медалей Україна 
розділила сьому позицію з Чехією.

Першу медаль найвищого гатунку для на-
шої збірної принесла Надія Бєлкіна, яка пере-
могла своїх конкуренток у біатлонній гонці 
переслідування.

Друге "золото" для української команди 
здобули Олександра Назарова та Максим Ні-
кітін, які стали чемпіонами у спортивних тан-
цях на льоду. У змаганнях наші спортсмени 
були кращими як у короткій, так і у довільній 
програмі.

Перше «срібло» на зимовій Універсіа-
ді-2017 для української збірної завоювала 
Аннамарі Данча. У гігантському паралельно-
му слаломі у змаганнях зі сноубордингу у фі-
налі наша спортсменка за підсумками двох 
заїздів поступилася представниці Польщі 
Александрі Крол лише на 0,08 секунди.

Ще одне друге місце подарувала україн-
ським уболівальникам біатлоністка Яна Бон-

дар. У спринті на 7,5 км вона програла лише 
представниці Казахстану Галіні Вішнєвській. 
Також срібну нагороду Яна Бондар виграла і у 
гонці з масовим стартом.

Відразу дві бронзові нагороди виборов 
сноубордист Олександр Белінський - у па-
ралельному гігантському слаломі та гігант-
ському слаломі.

До «золота» Універсіади біатлоністка На-
дія Бєлкіна додала ще й бронзову нагороду в 
індивідуальній гонці.

Останню бронзу на змаганнях наша ко-
манда виборола в біатлоні, цього разу - у змі-
шаній естафеті. Збірна України у складі Надії 
Бєлкіної, Яни Бондар, Максима Івка та Артема 
Тищенка конкурували з росіянами і господа-
рями змагання, проте, програли їм у стрільбі.

8 лютого, у віці 57 років 
помер легендарний воротар 
Віктор Чанов. За інформаці-
єю видання "Спорт Експрес", 20 
січня на Віктора Чанова було 
скоєно напад у передмісті Киє-
ва. Невідомі зупинили його ав-
томобіль і завдали численних 

ушкоджень, які й спричинили 
черепно-мозкову травму. На-
ступного дня Чанову була зро-
блена складна операція, після 
якої він, на жаль, так і не прий-
шов до тями. Деякі ЗМІ повідо-
мляли і про інші причини тра-
гедії, проте його рідні та близь-
кі попросили журналістів  не 
спекулювати на доброму імені 
покійного.

Тим часом поліція поруши-
ла кримінальне провадження 
і буде з’ясовувати обставини 
смерті воротаря. Нападу неві-
домих і побиття, як про це пи-
сали ЗМІ, не було, кажуть у по-
ліції, хоча обставини отриман-
ня ним черепно-мозкової трав-
ми невідомі. Закривавленого 

Віктора Чанова у будинку, де 
він жив з родиною, близько 5-ї 
ранку знайшла теща. Увечері 
Чанов був вдома. Чи він сам не-
вдало впав, чи трапилось щось 
інше - наразі невідомо.

Віктор Чанов народився в 
1959 році в Донецьку. З 1978 
по 1981 р.р. виступав за «Шах-
тар», потім провів дев'ять ро-
ків у київському «Динамо». За 
збірну СРСР воротар зіграв 21 
матч. Він - триразовий чемпі-
он СРСР, п'ятиразовий воло-
дар кубка СРСР і володар Куб-
ка володарів кубків. Також пра-
цював тренером воротарів у 
«ЦСКА-Борисфен» і київському 
«Динамо».

11 лютого на НСК «Олімпій-

ський» у Києві прийшли гравці 
команди «Динамо» зразка 1986 
року майже у повному складі. 
Попрощалися зі славетним во-

ротарем і вболівальники та по-
літики. А поховали Віктора Ча-
нова поруч з Андрієм Балем і 
Валерієм Лобановським.

пішов з життя легендарний воротар 

У десятці кращих студентських команд світу«вСі ми зОзУля!»
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"Диву дивуєшся - коли в еру ви-
соких технологій та Інтернету зна-
ходиш місця, про які практично ніх-
то не знає. І це – без перебільшен-
ня. І це за 100 км від Тернополя. На-
віть місцеві жителі, коли в них пи-
тали про водоспади, кивали зовсім 
в інший бік. Чи то навмисне круга-
ми водять, оберігаючи природне ба-
гатство, чи яка друга містика є? Але, 
як виявилося згодом, про цю місцину 
нічого не знає і гугл. Знайшов у всес-
вітній павутині лише кілька повідо-
млень про пересохлі водоспади й аж 
одне відео, де мандрівник з Івано-
Франківська 10 хвилин ходить кру-
гами повз об'єкт нашого зацікавлен-
ня й останні 30 секунд показує русло 
пересохлого струмка.

З Тернополя вирушили вдосвіта, 
готові зробити крок в невідоме. Сві-
танок нас застав у дорозі на під'їзді 
до Бучача. Такого світанку я ніколи 
не бачив раніше. Сонце, ледь підняв-
шись над горизонтом, наповнило сі-
рий пейзаж неймовірними кольора-
ми. Дорога пролягає повз село Руко-
миш. Поруч розташовані відомі Руси-
лівські водоспади. Ходити там легко, 
а незліченна кількість крижаних кас-
кадів милує око. Сніг, водоспад. Во-
доспад, сніг. Крига різних кольорів і 
форм. Тільки і встигай міняти бата-
рейки у фотоапараті. 

Від Русилівських водоспадів ру-
шили на південь. Щоб не гаяти часу, 
під'їхали максимально близько до 
місця призначення. Півгодини лісом 
- і ми підійшли до краю прірви. Гли-
бокий і стрімкий каньйон, вирізаний 
тонким, як лезо струмком. Глибина 
така, що дна не розгледіти. 20 метрів 
мотузки виявилося замало. З допомо-
гою спорядження спустились на дно 
яру, де один за одним застигли в кризі 
10-12 метрові водоспади. Хоч погода 
і погіршилася - хороший настрій вже 
неможливо було зіпсувати. Відчуття 
того, що ми, можливо, перші мандрів-
ники, які ступили на цю землю - зігрі-

вало наші серця. 
Досі дивує: чому 

ж про цю місцину не-
має жодноі інформа-
ції в туристичних пу-
тівниках. Адже місце 
дійсно настільки уні-
кальне, що могло би 
привабити сюди ве-
лику кількість шука-
чів пригод і любите-
лів активного відпо-
чинку. Воно не лише 
гармонійно впису-
ється в компанію на-

вколишніх туристичних принад, а 
й заслуговує на статус найцікавішої 
атракції краю. Хоча, з іншого боку, да-
леко не кожному буде під силу сюди 
добратись. А вибратися нагору ще 
важче. Доводиться продумувати ко-
жен крок, бути дуже обережним та 
приділяти максимум зусиль, щоб за-
кріпитися самому та допомогти дру-
зям на крутому схилі. 

З яру вибралися вже у сутінках. 
Додому привезли біль в усіх м'язах, 
кілька сотень світлин і незабутні вра-
ження. І це ми пройшли тільки три 
із шести каскадів. Тож наступна ман-
дрівка гирлом Стрипи вже не за гора-
ми - в експедицію на край світу".

Олександр ЗАХАРЧЕНКО.

Замерз 
і найбільший 

У Заліщицькому районі замерзла 
ще одна дивовижа Тернопілля 
- Джуринський водоспад в селі 

Нирків. 
Його вважають найбільшим рівнинним во-

доспадом України, а також стверджують, що і в 
Європі.

Річка Джурин падає з висоти 16 метрів в до-
лину та утворює водоспад з трьома каскадами. 
Ця гідрологічна пам’ятка – справа рук людини. 
Колись тут був розташований млин, згодом ГЕС. 
Влітку біля водоспаду завжди багато людей, а 
ось взимку туристів дуже мало, навколо тихо і 
чисто. 

Крижана кірка вкрила майже весь водоспад. 
Проте охочим побачити дивовижу не варто га-
яти ні дня. Адже при найменшому потеплінні 
крижана шапка сходить, як лавина, в одну мить.

íà Òåðíîï³ëë³ «ñïèíèëèñÿ» âîäîñïàäè

Коли уявляєш водо-
спади, на думку спадають 
потоки води, спокій і уми-
ротворення. Але взимку 
вони виглядають інакше, 
адже морози здатні ску-
вати найпотужнішу сти-
хію. Унікальний каскад 
водоспадів замерз у гир-
лі річки Стрипи на Тер-
нопіллі. Про них не згаду-
ють у путівниках і майже 
немає інформації в Інтер-
неті. Між тим, це справ-
жнє диво: водоспади роз-
ташовані в каньйоні не-
далеко один від одного 
і в якусь мить завмерли 
від морозу у неймовірних 
формах.

Подорож на край сві-
ту - так описує відвіди-
ни водоспадів Олександр 
Захарченко. Він розпо-
вів "Нашому ДНЮ" про те, 
що знайшов зимову каз-
ку Тернопілля, яка заслу-
говує на статус найцікаві-
шої атракції краю.

ÊÐÈÆÀÍ² ÂÅËÅÒÍ²: 

Тернопільський мандрівник Олександр Захарченко 
з друзями натрапили на невідомі водоспади, 

розташовані у гирлі річки Стрипа в Бучацькому районі. 
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Овочевий салат у банці
ПОТРІБНО: 1-2 

варені буряки, 1 
яблуко, 1-2 варені 
картоплини, 2 ст. л. 
гарбузового насін-
ня. 

ДЛЯ ЗАПРАВКИ: 
2-3 ложки майоне-
зу, 1 ч. л. заправки 
«Буряк з хроном», 
сік лимона для 
яблук.

ПРИГОТУВАН-
НЯ: відварити ово-
чі й остудити. Яблу-
ко почистити від шкірки і серцевини, нарі-
зати тоненькою соломкою (щоб не потем-
ніло, збризнути соком лимона).

Картоплю почистити від шкірки, на-
терти на тертці. Буряк також потерти. На-
сіння гарбуза підсмажити на сухій сково-
рідці.

Підготувати соус для заправки салату: 
змішати майонез з хроном. За бажанням 
поперчити.

Смак салату залежить від смаку та 
якості майонезу - обирайте найкращий, 
ваш улюблений. Далі всі складові виклас-
ти шарами в маленькі баночки: яблуко, 
соус, буряк, соус, картопля, соус. Зверху са-
лат присипати насінням гарбуза.

Легкий салат з огірком
ПОТРІБНО: 150 г курячого м’яса, 1-2 

свіжих огірки, 80 г голландського сиру, 3 
курячих яйця, 5 ст. л. маринованого зеле-
ного горошку, 200 г майонезу, сіль, спеції 
за смаком, зелень кропу.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо відварити у під-
соленій воді до готовності. Коли охолоне, 
наріжте його невеликими кубиками. Яйця 
курячі також потрібно зварити круто, по-
чистити і натерти окремо білок і жовток 
на тертці. Голландський сир натерти на 
тертці.

Такий салатик треба викладати ша-
рами і кожен шар змащувати майонезом. 
Спочатку огірочок, який перед цим різали 
соломкою, потім курочка, білок. Далі йде 
сир, жовток і горошок. Зверху можна при-
красити гілочками кропу.
Печінковий салат

ПОТРІБНО: 300 г печінки, 200 г сиру, 5 
яєць, 200 г майонезу, зелена цибуля і спе-
ції за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: печінку можна взяти 
яловичу, курячу, або свинячу. Очистити її 
від плівок, відварити в підсоленій воді до 
готовності. Після того, як печінка охолоне, 

нарізати її невеликими кубиками.
Голландський сир нарізати маленьки-

ми кубиками, або соломкою.
Курячі яйця зварити на круто, почис-

тити і порізати шматочками. Пір’я зеленої 
цибулі дрібно нашаткувати.

Всі інгредієнти салату з’єднати в са-
латник, посолити, поперчити за смаком і 
заправити майонезом. Кількість майоне-
зу необмежена. Щоб салат був смачнішим 
і просочився, можна поставити на деякий 
час в холодильник. 
Вінегрет з капустою

ПОТРІБНО: 4 картоплини, 1 морква, 1 
буряк, 2-3 солоні огірки, 2-3 ст. л. квашеної 
капусти, 4-5 ст. л. нерафінованої олії. 

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю, моркву і 
буряк відварити. Овочі охолодити і очисти-
ти. Нарізати моркву кубиками. Дуже зруч-
но використовувати для цього сіточку-
овочерізку. Картоплю та буряк нарізати 
кубиками. Всі нарізані овочі змішати в од-
ній мисці, перемішати і посолити. Нарізати 
кубиками солоні огірки і додати до овочів. 
Також покласти квашену капусту. Готовий 
вінегрет полити нерафінованою соняшни-
ковою олією.
Салат із свининою і овочами

ПОТРІБНО: 200 г свинної вирізки, 1 
морквина, 0,5 буряка, 2-3 ст. л. олії, сіль, пе-
рець, винний оцет за смаком, 0, 5 ч. л. цу-
кру, 2-3 мариновані огірки.

ПРИГОТУВАННЯ: вирізку нарізати то-
ненькими смужками, підсмажити на олії. 
Посолити, поперчити за смаком. Залиши-
ти охолоджуватись. Моркву натерти на 
тертці. Посолити, поперчити, додати тріш-
ки цукру та винного оцту. Теж саме зроби-
ти з буряком. На тарілку викласти смаже-
ну свинину і овочі. Скропити ароматною 
нерафінованою олією. Декорувати смуж-
ками маринованого огірочка. 

Для заправки можна використати спе-
ціальну салатну олію: суміш кукурудзяної 
олії та олії грецького горіха, настояних з 
насінням коріандру та сушеними травами: 
базилік, чабрець, тархун, майоран, шаф-
ран.

Салат з серця
ПОТРІБНО: 700-800 г телячого чи сви-

нячого серця, 2 великі морквини, 2 цибу-
лини, 500 г печериць - почистити, наріза-
ти пластинками або грубими шматочками, 
майонез, сіль, перець, за бажанням – каррі, 
1-3 зуб. часнику, олія, масло. 

ПРИГОТУВАННЯ: серце помити, звари-
ти в спеціях (сіль, перець горошком, морк-
ва, селера) протягом 2 годин. Остудити, на-
різати тоненькими брусочками. 

Моркву нашаткувати або нарізати бру-
сочками. Підсмажити печериці, посолити, 
поперчити до смаку.

Окремо підсмажити цибулю та морк-
ву - можна з додаванням масла, посолити.

Змішати в мисці м’ясо, печериці, цибу-
лю з морквою. Перед подачею додати по-
дрібнений часник, досолити за смаком, за 
бажанням додати каррі, мелений перець, 
заправити майонезом.

Для гостроти смаку до майонезу мож-
на додати ложечку гірчиці, а до салату - 1-2 
квашених огірки, почищених від шкірки та 
нарізаних брусочками.
Салат «Принцеса»

ПОТРІБНО: 1 великий буряк,1 велика 
морквина, 3 великі картоплини, 4 яйця, 1 
цибулина, 1 банка консервованої кукуру-
дзи, куряче філе (за бажанням), сіль, чор-
ний перець, майонез. 

ПРИГОТУВАННЯ: буряк, моркву та 
яйця відварити до готовності. Нарізати ку-
биками. Цибулю теж нарізати кубиками.

Картоплю почистити, натерти на гру-
бій тертці, замочити в холодній воді. На 
сковорідку налити трохи олії та обсмажи-
ти натерту картоплю. Для цього добре від-
тисніть її від води, викладайте по 2-3 лож-
ки, розрівнюючи тоненьким шаром по ско-
ворідці. Коли зарумяниться з одного боку, 
переверніть на інший. Опісля викладіть на 
тарілку, щоб стекла зайва олія.

Змішайте нарізані овочі, обсмажену 
картоплю, консервовану кукурудзу. При-
правити сіллю та перцем. Заправити майо-
незом. 
Пікантний салат 
з корейською морквою

ПОТРІБНО: 300 г філейної ковбаски, 
300 г шампіньйонів, 1 цибулина, 3 яйця, 1,5 
скл. корейської моркви, 2 ст. л. олії, сіль, зе-
лень кропу і петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: готувати моркву по-
корейськи бажано звечора. Цибулю порі-
зати півкільцями і обсмажити в олії, дода-
ти почищені і порізані скибочками шам-
піньйони і смажити все разом на середньо-
му вогні, щоб випарувалася рідина, охоло-
дити. Круто зварені яйця і ковбасу поріза-
ти соломкою. Всі складові перемішати.

Салат «Королівський»
ПОТРІБНО: 2 шт. курячого філе, 150 г 

сиру королівського підкопченого, 0,5 неве-
личкої пекінської капусти, 1 цибуля порей 
середнього розміру, зелень кропу, сіль, пе-
рець до смаку, майонез. 

ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе відва-
рити у підсоленій воді, остудити, поріза-

ти не надто дрібними кубиками. Сир порі-
зати кубиками. Порей розрізати поздовж і 
ретельно промити, нарізати чуть навско-
си. Капусту нашаткувати. Всі інгредієнти 
з'єднати, додати до смаку сіль і перець, та-
кож додати зелень кропу, заправити майо-
незом і перемішати.

Салат «Фітнес-леді»

ПОТРІБНО: 3 шт. курячого філе, 0,5 ка-
чана середього розміру пекінської капус-
ти, 250 г консервованого горошку, 2 се-
реднього розміру помідора, 4 зубки часни-
ку, 150-200 г натурального йогурту без на-
повнювача (або легкого майонезу), зелень 
кропу, сіль, перець до смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе зварити 
в підсоленій воді, остудити, порізати ку-
биками. Помідори порізати навпіл і потім 
часточками, капусту теж порізати.

Додати консервований горошок, про-
пущений через часникодавку часник, посі-
чений кріп, посолити і поперчити до сма-
ку. Заправити натуральним йогуртом, пе-
ремішати.

P.s. Cалатик дуже смачний і головне, зо-
всім не калорійний! Можна його готувати і 
з йогуртом, і з майонезом - смачно так і так.

Салат з квасолі

ПОТРІБНО: квасоля, печериці, 1 морк-
вина, 1 цибулина, майонез, волоські горі-
хи, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю відварити, 
печериці обсмажити. Моркву потерти, ци-
булю подрібнити. Обсмажити вже. Запра-
вити майонезом і посипати подрібненими 
горіхами.

Морква по-корейськи
ПОТРІБНО: 1 кг моркви, 2 головки час-

нику, 0,5 ч. л. чорного і 0,5 ч. л. червоно-
го перцю, 1 ст. л. цукру, 1 ст. л. солі (можна 
більше), 2-3 ст. л. оцту, 0,5 скл. олії, лавро-
вий лист.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву натерти, пе-
ремішати разом з перцем, цукром, сіллю. 
Довести олію до кипіння і ошпарити морк-
ву, швидко мішаючи. Додати оцет, часник, 
продавлений через прес, лавровий листок 
і ще раз перемішати.

сÌа×НІ І корисНІ саËаТи 
на ùоäень і в свята 

Інколи навіть у досвідчених господинь виникає питання: «Що приготува-
ти, щоб потішити своїх рідних». Особливо, коли на вулиці сніг і мороз, а душа 
вже з нетерпінням чекає весни. Пропонуємо вам смачну добірку рецептів 
простих і смачних салатів, які стануть чудовою окрасою вашого меню. 
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Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного ко-

льору, випуск – 2013 року, пробіг – 13 ти-
сяч кілометрів, у дуже хорошому стані. 
Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-
48-15.

---------------------------
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 ме-

трів від центральної дороги (с. Біла Тер-
нопільського району, вул. Дорошенка);

Дачу  у  с. Біла Тернопільського  райо-
ну (на виїзді з Білої в Плотичу з правого 
боку другий ряд),  6 сотих. Телефонува-
ти: 0972951366.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні ро-
боти. Помірні ціни.  

Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
---------------------------
Виконання декоративних робіт.  Ав-

торське декорування та індивідуальний 
взірець для погодження фактури і ко-
льору.  Досвід роботи. Гнучкі ціни. 

Безкоштовна консультація. 
Інформація за тел.  (067) 98-58-

829.

- Українській політиці потрібні 
нові обличчя, - заявила Ганна Герман і 
зробила чергову пластичну операцію.

  
Путіна запитують:
- Вам відомо, що у присутності 

Трампа журналіст назвав вас убивцею 
і американський президент цього не 
заперечив?

- Це неправда, що я вбивця, бо тру-
пи можна купити в будь-якому морзі.

  
- Чули, куме, чиновник Нацбанку 

попався на хабарі у 25 тисяч доларів?
- Яка ганьба! Працює в головному 

банку України, а гривні не довіряє.
  

Трамп назвав головною терорис-
тичною державою у світі Іран. Маніа-
кальне бажання відчувати себе у всьо-
му першою змусило Росію посилити 
обстріли на Донбасі.

  
Короткий виклад виступів Чуркіна 

в ООН: «Україна сама на себе напала і 
ніяк не хоче здаватися Росії».

  
Кожну фразу про успіхи свого уря-

ду Гройсман починає словами:
- Ви не повірете...

  
Один урядовець запитує в іншого:
- Признайтеся, ви міністерський 

пост купили?
- Що за інсинуації? Чому відразу ку-

пив? Чесно в карти виграв.
  

Девіз народного депутата: «Не го-
лосуй у другому читанні за те, за що 
можна отримати хабар у третьому». 

  
На наступних виборах у Росії для 

підтвердження переобрання Путіна 
буде достатньо кивнути телевізору.

  
- Яке ваше улюблене друковане ви-

дання, Соломоне Абрамовичу?
- Ой, таки гроші!

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
З 15 по 21 лютого
Овен

Цей період обiцяє багато 
енергії та життєвих сил, необхід-
них для подолання фізичних на-
вантажень, Щоб оплатити всі ра-
хунки, доведеться йти на комп-
роміси.
Телець 

Для спілкування з колегами 
знадобиться більше сил, ніж за-
звичай. Вам доведеться доклас-
ти максимум зусиль, щоб не про-
пустити жодної важливої події.

Близнюки 
Вам випаде багато можли-

востей для кар’єрного зростан-
ня, довіртеся інтуїції і не пропус-
тіть свій шанс. Час працюватиме 
на реалізацію творчих проектів.
Рак 

Тиждень пройде спокійно, 
але час від часу розмірений і 
спокійний ритм життя порушу-
ватиметься. Ви відчуватимете 
потребу в самореалізації.
Лев 

Хороший настрiй подарує 
вам гармонію, необхідну для 
будь-якої творчої особистос-

ті. Удача супроводжуватиме вас, 
з’явиться можливість для поліп-
шення матеріального станови-
ща. З близькими пануватиме ро-
зуміння. 
Діва 

Велика витрата енергії при-
зведе до втоми, тож не забувай-
те хоч іноді відпочивати. У вас є 
вмiння зберігати спокій навіть у 
найнестандартнiших ситуаціях.
Терези 

Перед вами постане пробле-
ма, яку саме ідею втілити в жит-
тя. Ентузіазм, помножений на 
практичнiсть, допоможе зроби-

ти правильний вибір.
Скорпіон 

Як не дивно, саме колеги по 
роботі допоможуть вам подола-
ти труднощi життя. Партнери 
запропонують вам новi спiльнi 
проекти.
Стрілець 

Період буде багатим на ро-
мантичні зустрічі. Нарештi ви 
зможете висловити свої почуття 
і відкрити душу.
Козеріг 

Цей перiод буде насичений 
емоційними моментами, які за-
лишаться в пам’яті назавжди. Ви 

наблизитеся на крок до ідеалу, 
досягти який заважає невпевне-
ність у собі.
Водолій 

У вас збiльшаться шанси на 
успіх у протилежної статі, якщо 
ви самотнi - ще є час це виправи-
ти. У вихiднi чекайте гостей.
Риби 

У ваше життя увірветься 
пристрасть, яка принесе з со-
бою глибокi переживання. Будь-
те готові зануритися з головою у 
світ почуттів, романтики та ніж-
ності. Уникайте необдуманих рі-
шень.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів 
можна безпосередньо у редакції тижневика 

“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 70 грн.

 Оплатити послугу можна у редакції, або ж перерахував-
ши кошти на р/р 26006010939623 в ПАТ «Укрсоцбанк» 

в м. Київ МФО 300023, код 2265003402.

Â³òàºìî!
Яремус Олега Володимировича 
з села Плотича Козівського району

з Днем народження, 
яке він відсвяткував 7 лютого!   

Ми Тебе вітаєм із великим святом!
І Тобі бажаєм радості багато.
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький,
Ти завжди щасливим!
Гарно Тобі вчитись,
Щоби більше знати,
Бо цікавого у світі
Є дуже багато!
Щоб не знав ніколи горя і біди.
Щоб Тобі щастило всюди і завжди!
Хай Матінка Бога Тебе оберігає,
А Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З любов’ю – тато Володимир, мама Галя,
 брати Василь, Максим, Олексій, бабусі Оля, 

Валя, прабабуся Катерина, дідусь Василь, 
друзі-однокласники. 

Â³òàºìî!
Найдорожчу, наймилішу і найріднішу 

нашу прабабусю
Стефанію Іванівну Стецько

з села Плотича Козівського району,
яка 12 лютого відсвяткувала 91-річчя 

від дня народження!
Ми далеко – в чужій стороні,
Там, де мова чужа і люди.
Ви пробачте нас, рідна, простіть,
Що в цей день ми разом не будем.
Ми Богу всі вдячні за те, що Ви є,
Що  здоров’я  Вам доставляє.
Спасибі, рідненька, за Ваше тепло.
Низький Вам уклін до землі посилаєм!

З повагою і вдячністю – 
внуки, правнуки та вся родина.

Â³òàºìî!
Дорогу бабусю, маму, сваху  і сестру

Галину Сидорівну Качан
із с. Борсуки Збаразького району

з 70-річчям!
Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать, біжать невпинно так роки.
Прийшла пора, хвилина та настала – 
Зі святом Вас вітаєм залюбки. 
Бажаєм ми терпіння Вам земного, 
Щасливі будьте, вся Ваша рідня,
Погожих днів, дощу Вам золотого,
Щоб настрій гарний мали Ви щодня. 
Усе було в житті, усе ще буде,
Ще зацвітуть в полях не раз жита,
Ще заспівають ніжно соловейки – 
Дорога ваша славна, й і непроста.
Тож хай не болять Вас натруджені руки,
Хай радіть приносять Вам діти й онуки!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає! 

З любов’ю і повагою – діти, онуки і вся родина.

Â³òàºìî!
3 лютого відсвяткувала 

свій День народження
касир Козівського РЕМу,

гарна людина, щира подруга,
Наталя Петрівна Трут.

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі й щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті чого тільки Вам треба.
Хай Мати Пречиста завжди береже,
А ангел-хранитель за руку веде!  

З повагою – колеги по роботі, друзі, рідні.

 Â³òàºìî!
Щиру й уважну колегу, хорошу і люблячу жінку, 

гарну маму
Галину Мирославівну Рудніцьку

із м. Ланівці 
з 30-річчям!

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 – колектив працівників
 травматологічного відділення Лановецької КЦРЛ.

Â³òàºìî!
Дорогого синочка, 

хорошого брата, доброго, 
люблячого онука 

Івана Миколайовича 
Юркевича

із с. Лисівці Заліщицького 
району

з 15-річчям, яке він зустрів 12 лютого!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки. 
Життя хай буде, наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
Здоров’я, радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!

З любов’ю – батько Микола, мама Галина, сестра 
Людмила, дід Іван, баба Ярослава.

Â³òàºìî!
10 лютого відсвяткувала 

День народження 
завідуюча Козівською аптекою № 9

Ганна Михайлівна Файфурка
із  смт Козова.

Найтепліші побажання з нагоди свята 
надсилаємо добрій людині, веселій хоро-
шій подрузі, дочці, мамі, сестрі, вмілому, 
доброму керівнику та щирій колезі!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято.
Радіють всі – і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З повагою і любов’ю – колеги по 
роботі, мама Іванна, син Ігор, сестра

 Мирослава з сім’єю, брат Степан з сім’єю з 
м. Броди Львівської області.  

Äîïîìîæ³ìî Ïîë³íö³ æèòè!
Цій милій дівчинці 10 лютого виповнилося лише 1,5 року. 
Щодня, щохвилини маленька Полінка бореться за життя. 
Тягне до сонечка, до вікна, у якому відбивається небо, тен-
дітні рученята, усміхається світові у щирій надії, що добрі 
люди відгукнуться і допоможуть їй жити. 

- У донечки важка форма анемії, - каже мама дівчинки Мар’яна Яри-
няк. – Єдиний вихід врятувати Полінку – це пересадка кісткового моз-
ку. В Україні таких операцій не проводять, нас погодилася прийняти Бі-
лорусь. На операцію потрібно 150 тисяч доларів. Таких великих грошей 
нашій родині самотужки не зібрати ніколи. Тому звертаємося до усіх, 
хто може допомогти зібрати кошти і врятувати донечку. Лікарі радять 
звернутися до них якнайшвидше...
Рахунок у Приватбанку 5168 7573 2006 5677 Яриняк М.М.

Світанки сяють, скупані в росі,Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки. А доля дарує повні щастям роки. 
Життя хай буде, наче свято:Життя хай буде, наче свято:

З любов’ю – батько Микола, мама Галина, сестра З любов’ю – батько Микола, мама Галина, сестра 
Людмила, дід Іван, баба Ярослава.Людмила, дід Іван, баба Ярослава.




