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Малий Китай Судженої
у тернопільській й конем
глибинці
Козівське село є одним з лідерів не об’їдеш

Осиротілі
через війну:
на сході України
загинув 21 хлопець
з Тернопільщини

за кількістю багатодітних родин Життєві історії

5 стор.

8 стор.

у «Сімейному гніздечку»

10-11 стор.
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У політиці, як у коханні.

Від любові до ненависті один крок

Поки на Сході бійці відвойовують в окупантів шматочки України, чиновники на мирних територіях відвойовують у громад
шматочки землі. Тернопіль, на жаль, не виняток. Хтось за землю віддає життя, інший
- товче великі гроші.

У

країнці, перефразовуючи американського
президента Барака Обаму, платять велику ціну.
І не лише за війну. А й почасти за бездарне
керівництво, недолугі закони,
жлобство чиновництва і деяких
підприємців

4 стор.

Магнітні бурі
у грудні
На магнітні бурі варто
очікувати 10-12 грудня,
а також 15-16-го.
Незначні магнітні коливання спостерігатимуться 3,
13, 17-19 і 26 грудня.
У такі дні особливо уважними до свого здоров’я мають бути люди з серцевосудинними захворюваннями,
схильні до підвищеного артеріального тиску. Варто
уникати перенавантажень,
сварок. Слід якомога більше
відпочивати й отримувати
позитивні враження.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

10 грудня - Романа. З цього часу риба залягає у зимувальні ями, на дно. 11 грудня - Василя, Стефана, Григорія. Якщо цього дня сухо і холодно - на спекотне літо, а якщо день теплий - на холодне літо.
14 грудня - Наума. У народі кажуть: «Прийшов Наум - зимній вітер подув». Якщо вітер з південнозахідного переходив у західний чи північно-західний - чекали посилення морозів.

Передплата-2015 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

1 місяць – 8,76 грн.
3 місяці – 25,68 грн.
до передплатників

індекс - 68710

6 місяці – 49,71 грн.
1 рік – 98,22 грн.

«Наш ДЕНЬ»

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставка видання

«Наш ДЕНЬ»

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому відділенні або у листоноші.

Погода в Тернополі й області
10 грудня - хмарно,
сніг, температура повітря вночі 1-3, вдень 1-2
градуси морозу. Схід сонця - 8.01, захід - 16.19.
11 грудня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря вночі 3-5, вдень
1-3 градуси морозу. Схід сонця 8.02, захід - 16.19.
12 грудня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 4-5, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 8.03, захід - 16.19.
13 грудня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 5-6,
вдень 2-4 градуси морозу. Схід

сонця - 8.04, захід 16.19.
14 грудня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 4-6
градусів морозу, вдень 0-3 градуси тепла. Схід сонця - 8.04, захід - 16.19.
15 грудня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 3-4, вдень 1-2 градуси морозу.
Схід сонця - 8.05, захід - 16.20.
16 грудня - хмарно, у другій
половині дня місцями невеликий дощ, температура повітря
вночі 1-2, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 8.06, захід - 16.20.
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Тема тижня

Три поради владі,
як повернути державу лицем до народу
Порада
Президенту України

професійно-правової оцінки діяльності чиновників Національне агентство з
питань державної служби, яке на даний
Шановний Петре Олексійовичу! Ви- час НІЧОГО КОРИСНОГО не робить, залубори відбулись, сформована коаліція де- чивши до його роботи у якості консульпутатських фракцій. Вперше за часи но- тантів незалежних експертів та громадвітньої незалежності маємо конститу- ськість. Розгляд справ пропоную органіційну депутатську більшість у парла- зувати максимально в анонімному ременті, яка назвала себе демократичною. жимі, щоб ті, хто розглядає скарги гроДуже добре. Тепер народ від депутатів мадян на дії чиновника, не знали кого
чекає конкретних дій. Проблемі війни не це конкретно стосується, а аналізували
уступає за важливістю інша проблема: лише суть. Вважаю, у такий спосіб можяк вижити? Адже економіка зупиняєть- на крок за кроком викорінювати вседозся, курс долара зростає, рівень життя па- воленість чиновників і правоохоронців
дає. Як бути далі? Реформи без наведен- та боротися з корупцією.
ня ладу, а наведення ладу без боротьби з
Порада
корупцією - неможливі! Силові структури далі працюють без змін, працюють на Прем’єр-Міністру України
себе або захищають владу від претензій
Шановний Арсеніє Петровичу! Ви
чи посягань з боку народу.
дали доручення новопризначеному мініМожливо владі бракує інформації сто- стру економіки взяти під контроль робосовно того, що робиться у країні? Тому ту державних підприємств і провести депропоную: Петре Олексійовичу, органі- регуляцію господарської діяльності. Він
зуйте гарячу телефонну лінію та загаль- сприйняв вашу команду і це добре! Дорунодоступну електронну пошту, відкрий- чіть йому ще одне дуже важливе питантеся перед народом і ви отримаєте масу ня - роботу щодо демонополізації еконоінформації. З числа отриманої перевір- міки, адже майже всі її сфери монополіте найбільш резонансну і прийміть щодо зовані, а тому, як наслідок, ціни у нас на
неї рішення. Переконаний, від таких дій деякі товари першої необхідності у долапланка корупції за короткий час суттєво ровому еквіваленті вищі, ніж у сусідній
знизиться, а ваш авторитет зросте.
Польщі. І це - при значно нищій зарплаті,
Ще одна пропозиція. В Україні не- ніж у наших сусідів. У першу чергу звермає(!) жодного державного органу, жод- ніть увагу на ліки (перша необхідність
ної структури , які могли б на офіційному для пенсіонерів) та імпортні продукти
рівні дати правову оцінку діям чи пись- харчування, наприклад, цитрусові. Примовим відповідям чиновників на звер- чина тут одна - в Україні повністю мононення громадян. Часто виникає дилема: полізований імпорт, і не лише імпорт. Вичи дія чиновника є свідченням його не- рішіть нарешті цю проблему!
професійності, чи має ознаку корупційДруге завдання. Міністр економіки
ної складової. Прокуратура у таких ви- при призначенні на посаду чомусь скападках, навіть якщо б і хотіла, не завжди зав, що проблеми офшорів - це робота
може повною мірою виконати таке за- МВС. Не заперечую, однак, передусім, це
вдання, оскільки немає вузькопрофе- завдання Міністерства економіки, підкасійних спеціалістів. Саме тому нерідко жіть йому це. Доручіть ще цьому мінісдії та відписки чиновника вона сприй- терству підготувати зміни до Податковомає за формальними ознаками, тобто го кодексу та запровадити податок на аклише констатує, надана відповідь заяв- ції публічних підприємств. Його застосонику, чи ні. В окремих випадках при роз- вують у Франції. Я переконаний, що цей
гляді скарг прокурори залучали у якості податок зрушить з місця роботу замороекспертів спеціалістів вищестоящої про- жених ПАТів (колишніх ВАТів), куплених
фільної інстанції, однак справедливого нашими і російськими олігархами для
розгляду чекати від цього дуже важко, бо капіталізації своїх активів або для нейдіє принцип «рука руку миє». Виходячи тралізації конкурентів. Купили колишні
з цього, пропоную наділити функціями ВАТи, потім їх закрили – «заморозили» і

залишили людей без засобів існування.
На першому етапі, з допомогою цього
податку, почнемо збільшувати наповнення бюджету, а потім, я переконаний,
зможемо запустити в дію роботу таких
непрацюючих підприємств або будемо
стимулювати їх продаж тим, хто зможе
організувати виробництво.
Діючи у такий спосіб, ми зможемо добиватися зниження роздрібних цін та
створювати нові робочі місця.

Порада міському
голові міста Тернополя

Пане міський голово, Сергію Віталійовичу! Останнім часом я отримав багато звернень тернополян по двох напрямках: з приводу забудов у парку Національного Відродження та збільшення
оплати за утримання житла в частині нарахувань за обслуговування внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання та опалення.
Інформую Вас , що ЖЕКи мають лише
по одному, максимум - двох сантехніків
у своєму штаті, а тому до цієї роботи ще
не приступали та й не зможуть фізично
її виконати, навіть якщо б мали таке бажання. Однак, нарахування коштів за невиконані роботи таки здійснюють ще з 1
жовтня ц.р.!
Наведу перелік робіт, виконання яких
мають забезпечити ЖЕКи.
Центральне опалення: регулювання та гідравлічне випробовування систем центрального опалення. Промивання трубопроводів та приладів центрального опалення. Усунення течії у трубопроводах, приладах та арматурі. Регулювання триходових кранів. Поновлення сальникових ущільнень. Укріплення ізоляції
трубопроводів. Очищення від накипу запірної арматури. Консервація та розконсервація системи центрального опалення.
Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна. Заміна прокладок
у фланцевих з’єднаннях та усунення течії.
Перевірка контрольно-вимірювальних
приладів. Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції.
Гаряче водопостачання: регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання. Регулю-

вання триходових кранів. Поновлення сальникових ущільнень. Ущільнення
згонів. Укріплення ізоляції трубопроводів. Огляд та очищення брудовиків, повітрязбирачів, вантузів, компенсаторів
регулювальних кранів, вентилів, засувок. Очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури. Закріплення трубопроводів. Усунення засмічень
внутрішньо-будинкових водопровідних
мереж.
Враховуючи те, що ці роботи ще не
проводились, пропоную: дайте доручення ЖЕКам провести сторнування нарахованих сум за жовтень-листопад цього
року та повернути тернополянам кошти,
а у грудні нарахувань не здійснювати. Це
буде чесно!
Хочу ще зазначити, що про завищення розміру тарифу на обслуговування
мереж я надам вам додаткову інформацію.
Стосовно будівництва у парку, знаю,
що тернополянам, після тривалої боротьби, приємно було отримати інформацію про скасування міськвиконкомом
дій містобудівних умов і обмежень на будівництво готелю. Залишилось ще скасувати рішення щодо надання земельної
ділянки на ці цілі та знову віднести її до
паркової зони.
Тернополян також турбують спроби забудови території парку біля школи №23 – до церкви Івана Богослова.
Пам’ятайте, що ви народилися у місті
Тернополі, а воно завжди славилося величчю своїх парків і скверів. Прошу вас,
не піднімайте градусу напруги у громаді!
Петро ЛАНДЯК,
депутат міської ради, голова обласної організації політичної партії «Громадянська позиція», голова правління ТМГО
«Асоціація споживачів житловокомунальних послуг».
P.S. Окремі листи будуть направлені адресатам.

Бійцям – продукти, дітям –
прапор із автографами захисників

Ще на початку липня Тернопільська обласна організація НСЖУ ініціювала збір продуктів та речей першої необхідності для захисників України. І хоча цією доброю справою займається багато організацій і волонтерів, сьогодні ми бачимо, що не стали зайвим
ланцюжком у благодійній місії. На Схід України уже відправили більше восьми машин допомоги. Приємно, що до нашої акції приєдналися й приєднуються не лише журналісти, а й
люди інших професій.
Ось недавно, наприклад, на Схід від чортківських волонтерів «поїхали» продукти. Найбільше долучилися до цієї справи Роман Вербіцький
із Ридодубів, Петро Петльований, Марія і Орест
Бацули та Михайло Корнак із Чорнокінців, Ма-

рія Григорків, Ярослава Маланчук, Оксана Кузьо і,
звичайно, майор Ростислав Козак та його дружина Іванка (усі із райцентру).
А перед цим відбулася зворушлива зустріч у
Чортківській ЗОШ-інтернаті 1-3 ступенів, учні
якої передали воякам більше двадцяти малюнків. А назад наші захисники передали через волонтерів національний стяг із їхніми автографами. Юрист Спілки Роман Руснак та волонтери передали прапор школі. У свою чергу учні подарували гостям концертну програму.

Нагадуємо: передати бійцям продукти, теплі речі та речі першої необхідності можна за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 3 (облорганізація
НСЖУ). Контактні телефони: 0352-23-63-96, 067-949-29-89.
На фото: зустріч у Чортківській ЗОШ-інтернаті 1-3 ступенів.
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Одне з найстаріших училищ
Тернополя святкує свій ювілей
Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму нещодавно
відсвяткувало своє 55-річчя. Цей заклад
- один з найстаріших у Тернополі. Його
заснували як професійно-технічне училище кравецького профілю, де навчалося 90 учнів та працювали 4 майстри виробничого навчання і 2 викладачі. З роками значно збільшилась кількість напрямів підготовки, учнів та викладачів, а
у 2007 році профтехучилище реорганізували у Тернопільське вище професійне
училище сфери послуг та туризму.

С

ьогодні - це сучасний
навчальний заклад, у
якому готують фахівців
різних спеціальностей:
кравців, закрійників, агентів з
організації туризму, операторів
комп’ютерного набору,
адміністраторів, перукарівмодельєрів, манікюрників,
флористів, квіткарів, штукатурів,
лицювальників-плиточників,
малярів. Здійснюється
також підготовка молодших
спеціалістів за спеціальністю
«Моделювання та конструювання
промислових виробів».
- Цього року училище увійшло у сотню кращих вітчизняних навчальних
закладів та одержало звання «Флагман

освіти і науки України», – розповідає директор училища Галина Глушко. – Зараз
у нас навчаються 540 учнів, працюють
28 викладачів та 28 майстрів виробничого навчання, з яких - 4 відмінники освіти
України, 2 кандидати наук, 4 викладачіметодисти, 6 старших викладачів, 22 педагогічні працівники мають вищу категорію, 12 майстрів виробничого навчання І категорії. А 22 працівники закладу
- наші колишні випускники.
До послуг учнів обладнані та відремонтовані кабінети, 17 майстерень, де
вони можуть вдосконалювати свої вміння, 2 комп’ютерні лабораторії, навчальновиробничий комплекс, інфотехцентр. Серед вихованців та педагогічних працівників закладу багато учасників і переможців різних учнівських олімпіад, конкурсів

професійної майстерності, зокрема з перукарства та моделювання одягу.
Училище пишається своїми знаменитими випускниками: відомою дизайнеркою Оксаною Бачинською, екс-мером
Тернополя Богданом Левківим, акторами
Тернопільського академічного театру Наталею Черненко та Миколою Бажановим,
українським телеведучим і шоуменом
Ігорем Пелихом, головним спеціалістом
відділу професійної та вищої освіти Наталею Носоненко, керівником відділу організаційного, господарського забезпечення та інформаційних технологій головного управління юстиції у Тернопільській

області Іваном Мельником, провідним спеціалістом департаменту професійної освіти Міністерства освіти
і науки України Надією Грицинок та
багатьма іншими.
- Колектив училища – команда
професіоналів-однодумців, які постійно шукають нові ідеї, впроваджують інноваційні педагогічні і виробничі технології, щоб підготувати конкурентоспроможних фахівців, – розповідає Галина Євгенівна.
– Для цього потрібні нова техніка,
програмне забезпечення, сучасні матеріали. У цьому нам допомагають
підприємства-роботодавці, які забезпечують учнів робочими місцями під
час виробничого навчання, практики, сприяють їх працевлаштуванню
після закінчення училища.
Під час урочистого концерту з
нагоди ювілею вихованці закладу, педагоги, гості згадували минуле, добрі традиції, яким вже більше півстоліття, ділилися своїми досягненнями і талантами. Глядачі були вражені роботами учнів:
колекціями одягу, флористичними та
дизайнерськими композиціями. Одне з
найстаріших училищ Тернополя вкотре
продемонструвало – у нього є майбутнє і
ще багато цікавих ідей, які неодмінно будуть втілені у життя.
Юля ТОМЧИШИН.
На фото Івана ПШОНЯКА:
миттєвості свята.

«Наш ДЕНЬ» вітає колектив Тернопільського вищого професійного
училища сфери послуг та туризму з ювілеєм, зичить йому творчих успіхів, наснаги та натхнення у непростій щоденній праці.
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ЛЕНІНОПАД:

ще непочатий край роботи

З

а рік в Україні демонтували 504 пам’ятники
Леніну. Проте, ще понад 1700 пам’ятників
комуністичному лідеру чекають своєї черги,
щоб опинитися на задвірках історії – у прямому та
переносному значенні цього слова.

Наш ДЕНЬ
В Українському інституті національної
пам’яті нагадують, що масовий «ленінопад» в
Україні розпочався після падіння пам’ятника
вождю пролетаріату у центрі Києва. Це відбулось торік – 8 грудня.
Після цього були знесені пам’ятники Леніну
в усіх обласних центрах, окрім Запоріжжя, Донецька, Луганська і Сімферополя.
Найбільше монументів прибрали у Хмельницькій та Вінницькій областях. У кінці вересня
один з найбільших пам’ятників тирану знесли у
Харкові.
«На момент розпаду Радянського Союзу в
Україні було понад 5 500 пам’ятників Леніну,
а зараз залишилося понад 1700», - розповідає
співробітник Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд.
Радянські пам’ятники в Україні знищували в
кілька етапів й ареал руйнувань з роками поширювався із Заходу на Схід.
Перші монументи Володимиру Леніну почали демонтувати ще у Радянській Україні - 1 липня 1990 року такий пам’ятник знесли у Червонограді на Львівщині, а дещо пізніше - у всіх містах
та селах трьох галицьких областей – Львівській,
Тернопільській та Івано-Франківській.
Після провалу «путчу» та оголошення незалежності України у 1991 році демонтували головний пам’ятник вождю на нинішньому Майдані
Незалежності Києва, така ж доля чекала сотні
монументів у західних областях, а також у поодиноких містах центру країни.
Перша хвиля боротьби з пам’ятниками радянського минулого закінчилась на початку
90-х років, до середини 2000-х їх демонтаж був
швидше винятком, ніж правилом.
Після Помаранчевої революції 2004 року великої хвилі знесення радянських пам’ятників не
було – аж до грудня минулого року.
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Наголос

Привітай бійців АТО
з Новим роком
Сьогодні десятки тисяч патріотів нашої держа-

ви воюють на передовій, захищаючи від терористів
свободу, незалежність та територіальну цілісність
України. Всім їм, як ніколи, потрібна увага, добре
слово, повага та любов небайдужих людей.
Відтак, для дієвої підтримки бойового духу солдатів та формування у них відчуття підтримки народом України, 5 грудня національний оператор поштового зв’язку Укрпошта спільно з Міністерством
оборони України оголосив Всеукраїнську акцію
«Привітай солдата з Новим роком».
Укрпошта закликає всіх небайдужих допомогти
бійцям АТО теплими речами (светрами, шкарпетками, термобілизною), продуктами харчування (локшиною швидкого приготування, крупами), засобами особистої гігієни (вологими серветками, зубною
пастою, станками для гоління) та, звісно, листівками з теплими словами. Листи і всі зібрані речі будуть доставлені хлопцям, що захищають нашу Батьківщину особисто в руки!
Всі бажаючі взяти участь в акції мають надіслати листівки та посилки на адресу: 01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 22, УДППЗ «Укрпошта», з поміткою
«Привітання солдату».
Підтримайте наших бійців разом!

У політиці, як у коханні.
Від любові до ненависті - один крок

Закінчення. Поч на 1 стор.
Патріотизму, однак, у пересічних
українців не меншає, а ось віра у те, що
житимуть по-новому, стає дедалі примарнішою.
Не зважаючи на бідність, люди не перестають допомагати українській армії.
На підтримку Збройних Сил уже перерахували 152,2 мільйона гривень, повідомили у Міноборони. Ще три мільйони
гривень надійшло в іноземних валютах.
Принагідно виникає запитання: президенти, а де ваші пожертви? Ви ж такі
багаті! І кажете, що патріоти. У нинішнього глави держави Петра Порошенка,
приміром, мільярдні статки. Чи «ущипнув» він якийсь гріш для допомоги воякам?
Екс-гарант Віктор Ющенко міг би
хоча б медом почастувати бійців. Та й
двоє «попередників» купаються в добрі,
наче вареники у сметані.
Звісно, ніхто нікого не має права змушувати робити пожертви. Бо це повинно йти від серця. Прикро просто, що всі
біди у нашій державі завжди лягають на
плечі пересічного українця.
Але Майдан змінив психологію багатьох людей. І дав зрозуміти владі:
терпіння у народу не безмежне, а гнів страшний. Щоправда, тепер чиновники
беруть у моду новий тренд: якщо люди
влаштовують акції протесту, аби захистити свої права, обзивають їх «сепаратистами», «посібниками Кремля» і ще
бозна ким.
Не люди винні, що розчаровуються у новій владі. Винна влада. Як обнадійливо, багатообіцяюче звучали спічі
прем’єра Арсенія Яценюка про реформи,
європейське майбутнє України і тому
подібне. Хто заважав Яценюку почати

реформи відразу після того, як він очолив попередній Кабмін?! Хвилювався,
очевидно, що втратить популярність. А,
відтак, відсотки у виборчих перегонах і
шанс знову очолити уряд. Українці вірили Арсенію Петровичу. Вірили й президентові. Але, побачивши замість реформ
високі ціни, вимикання світла, коаліційні манси у новообраному парламенті,
подальше комфортне життя «регіоналів» та всієї чиновницької братії, зрозуміли: влада продовжує жити по-старому,
а людям - по-новому - зась.
А ще, як пише український історик
і публіцист Василь Расевич, «Порошенко і Яценюк бояться оновленого українського народу і один одного. Бояться,
щоб народ не почав демонтувати стару
систему, робити прозорою владу і міняти засади та принципи. Вони бояться реформ, бо ті наближують їхній кінець…
Порошенко роздвоюється. З одного
боку - виголошує пафосні патріотичні
промови, а з другого - спрямовує всі свої
дії на збереження старої владної системи, призначаючи на всі можливі посади
своїх ставлеників… Своєю поведінкою
Порошенко починає відразу нагадувати двох попередників - Кучму і Януковича. На більшість ключових посад намагається пропхати своїх давніх знайомих
- тих, з ким працював у бізнесі, політиці; робить ставку на земляків, формуючи свій вінницький клан». Клановість є
кармою для України. Варто згадати, для
прикладу, «проффесіоналів» з Донбасу і
чим це закінчилося.
І поки влада займається різного гатунку «рєшаловом», українцям прогнозують вельми невеселі перспективи. Зокрема, Мінфін, почавши роботу над проектом держбюджету-2015, склав список

заходів, які дозволять заощадити у наступному році понад 27,1 мільярда гривень і вирішити проблему з пошуком
496 мільярдів на витрати, джерела покриття яких у бюджеті не передбачені.
Економія, загалом, має бути за рахунок
урізання пільг, заморожування розміру
соцвиплат і масового скорочення працівників бюджетних установ.
Так, бюджетні ножниці, ймовірно,
уріжуть видатки на медицину та освіту. Як зазначає видання «Капітал», міністерство пропонує внести зміни до
Конституції, вилучивши положення про
безкоштовну освіту та медицину. За підрахунками відомства, за рахунок цього
відпаде необхідність шукати щорічно
майже 211 мільярдів гривень.
У лікарнях для пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, пропонується відмовитись від безкоштовного харчування. Тут економія може
сягнути близько 956 мільйонів на рік.
Ще 1,2 мільярда пропонують зберегти
у держскарбниці, припинивши з вересня наступного року виплату стипендій у
навчальних закладах. Виняток зроблять
лише для дітей, які мають спеціальні
пільги. Йдеться про сиріт, інвалідів.
Не оминуть реформи Мінфіну, очевидно, і військовослужбовців. Їм можуть
скасувати компенсації на придбання
житла та погашення іпотечних кредитів за рахунок держбюджету. У результаті держава зекономить більше семи мільярдів гривень.
Суттєву економію - понад 6,3 мільярда - Мінфін вбачає у скороченні працівників бюджетної сфери.
Зміни торкнуться і пенсійної системи. У Мінфіні пропонують заморозити
індексацію пенсій до стабілізації ситу-

ації в економіці. Ще б сказали, коли ця
стабілізація настане. Підрахували: заморожування пенсій дозволить заощадити більше 2,8 мільярда гривень. У свою
чергу, міністр соціальної політики Павло Розенко на сторінці у «Facebook» пообіцяв, що систему спецпенсій будуть
руйнувати. Побачимо.
Експерти зазначають: скорочення
бюджетних витрат при нинішній ситуації в економіці - крок неминучий. Але
уряд не повинен забувати і про таке
джерело економії, як цільове використання коштів. На жаль, з цим в Україні
завжди проблеми. Державні мужі традиційно апелюють стосовно економії
до народу. Водночас, жоден чиновник не
має зеленого поняття, як прожити за тисячу гривень на місяць. Точніше, не прожити, а вижити.
Тим часом, українцям слід готуватися до зростання цін. Зокрема, за прогнозом президента центру ринкових
реформ Володимира Ланового, у грудні і в січні спостерігатиметься ціновий
сплеск. І не лише на продукти харчування, а й на деякі тарифи. Підвищення
може сягнути 20-30 відсотків.
Драконівську цінову політику, жахливе знецінення національної валюти,
невмотивовані кадрові призначення,
створення Міністерства інформаційної
політики (до такого навіть Янукович не
додумався), ламання «через коліно» новообрану Раду та багато інших, малозрозумілих суспільству речей, влада списує
на війну. Але війна не все спише…
А ще нинішні «слуги народу» повинні пам’ятати долю «помаранчевих».
Адже в політиці, як у коханні. Від любові
до ненависті - один крок.
Ольга ЧОРНА.

Наші герої
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Осиротілі через війну:

на сході України загинув 21 хлопець з Тернопільщини
Віктор Семчук, с. Залав’є Теребовлянського району.
Олег Гулько, м. Заліщики
Микола Руснак, с. Верхівці Гусятинського району
Андрій Чабан, с. Залісці Збаразького району
Володимир Гарматій, с. Чернелів-Руський Тернопільського району
Орест Квач, м. Заліщики
Андрій Дрьомін, с Великий Глибочок Тернопільського району
Олександр Філь, м Бережани
Роман Ільяшенко, м. Чортків
Руслан Степула, с. Костільники Бучацького району.
Андрій Юркевич, м. Тернопіль
Зіновій Флекей, м. Тернопіль
Андрій Рава, с. Футори Зборівського району
Віктор Пунда, с. Іванівка Підволочиського району
Віктор Гурняк, м Тернопіль
Володимир Марусич, с. Солоне Заліщицького району
Сергій Долгіх, с. Заруддя Збаразького району
Роман Мусій, с. Великі Загайці Шумського району
Руслан Голембйовський, с. Клебанівка Підволочиського району
Ярослав Сташків, с. Щепанів Козівського району
Денис Громовий, с Росохачі Чортківського району

Родини загиблих мріють про мир
і просять не забувати їхніх синів

З

нагоди Дня Збройних
Сил України в обласній
філармонії зібралися
військовослужбовці та їх сім’ї,
родини загиблих на Сході
героїв, волонтери, військові
ліцеїсти, представники влади,
громадськості та духовенства.
Професійне свято нашої армії ми
відзначаємо з 1993 року. Та, мабуть,
ще ніколи ця дата не була настільки
особливою, болючою і важливою для
українців, як сьогодні.
- Цьогоріч День Збройних Сил України відзначається в особливих умовах,
адже на східних теренах країни тривають військові дії, - каже заступник голови Тернопільської ОДА Леонід Бицюра. - Ці події українці мають пам’ятати,
шанувати кожне життя, покладене на
вівтар свободи і незалежності, кожну
краплю крові українських військових,
пролиту на полі бою.
Уперше за 23 роки незалежності
українці вітають військових без зайвого пафосу та ура-патріотизму, щиро, зі
сльозами на очах і проханням: повертайтесь живими.
- Це в жодному разі не святкування,
а відзначення Дня Збройних сил України, - запевняє тимчасово виконуючий
обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військкомату
підполковник Андрій Миськів. - Упродовж останніх місяців в антитерористичній операції виборюючи цілісність
України полягло 19 кращих синів Тернопільщини. Ми низько схиляємо голови перед подвигом тих, хто мужньо захищав українську землю ціною власного життя.
Одинадцять сімей загиблих у зоні
АТО змогли прийти на урочистості. Матері, батьки, сестри, брати, дружини…
У жалобному одязі і з невимовною тугою в очах. З любов’ю вони розповідають про своїх найдорожчих чоловіків, які загинули в боротьбі за Україну,
і просять лиш одне, щоб про них не забували.
- Я втратила найдорожче, що мож-

на було втратити, - каже Зінаїда Чабан, матір Андрія Чабана, який загинув у липні. – Сина уже не повернеш. Я не чекаю від держави значної підтримки – вона чим зможе,
тим поможе. Головне, щоб його ніколи не забули і пам’ятали, що він
загинув за Україну. Він вірив у перемогу, вірив у наш народ. Для нас
дуже важливо зустрітися сьогодні всім разом, поговорити, почути
слова вдячності і підтримки.
Пані Зінаїда розповідає, що АнХристина Юркевич щодня молить- довжувати їхню справу і боротися з водрій вірив у перемогу України, у те,
ся
за
те, щоб в Україні настав мир, а рогами, які зазіхають на нашу землю та
що наша армія зможе здолати ворога.
чоловіки
повернулися до своїх бать- за справжні зміни у нашій державі.
- Його група перша ввійшла в
ків,
дружин
та дітей, адже, як ніхто інПрисутні хвилиною мовчання вшаСлов’янськ – вони підіймали над цим
ший,
знає,
що
таке
втрачати
близьку
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Героїв. Після цього, військові та
містом український прапор, в Дзерлюдину.
ЇЇ
чоловік
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обласної, міської влади
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«Айдар».
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5
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стримати
сліз.
вне, аби не забували.
А ще усі ці зранені родини мріють ється жінка. – Я роблю все, щоб Андрія Також відзначили волонтерів і кращих
про мир і спокій в Україні, щоб інші сім’ї не забули. Видала книжку його спога- військовослужбовців, які брали участь
дів про Революцію Гідності. Я розумію, в АТО.
більше не втрачали своїх дітей.
Юля ТОМЧИШИН.
- Дуже хочеться миру, щоб Україна що життя триває, що нам потрібно пропроцвітала і не гинули
наші хлопці, – каже пані
Громового, старшого оператора – гранатометМарія, мати Віктора
ника 51-ї окремої механізованої бригади, який
Оксана Гарматій - мати молодшого лейте- загинув 31 серпня;
Гурняка. – Наш син любив Бога, любив свою нанта Володимира Гарматія, командира міноОльга Степула – дружина рядового Руслана
Батьківщину, хотів, щоб метного взводу 51-ої окремої механізованої Степули, військовослужбовця 80-ї окремої аевона була вільна. Він за- бригади, який загинув 25 липня;
Євгенія Козак – мати військовослужбовця ромобільної бригади, який загинув 5 вересня;
вжди говорив, що повиХристина Юркевич – дружина солдата Аннен бути там, на Сході. Олега Гулька, бійця 24-го батальйону тери- дрія Юркевича, оператора протитанкового
Не зважав на нас, на мо- торіальної оборони «Айдар», який загинув 7 відділення 24-го батальйону територіальної
лоду дружину і донечку. липня;
Олександр та Зінаїда Чабани – батьки Ан- оборони «Айдар», який загинув 5 вересня;
Він не міг залишатися
Петро та Марія Гурняки – батьки військососторонь того, що від- дрія Чабана, інструктора відділення зв’язку лужбовця Віктора Гурняка, бійця 24-го ба140-го окремого центру спеціального признабувалося в Україні.
тальйону територіальної оборони «Айдар»,
Маленький Остап- чення, який загинув 24 липня,
Алла Квач – мати військовослужбовця який загинув 19 жовтня;
чик також прийшов на
Марія Марусич – мати сержанта Володимиурочистості. Хлопчик Ореста Квача, бійця 24-го батальйону тери- ра Марусича, гранатометника 24-ї окремої медуже сумує за братом торіальної оборони «Айдар», який загинув 27 ханізованої бригади, який загинув 6 листопалипня;
Віктором.
Сергій Дрьомін – батько військовослуж- да;
- Він був дуже доВіра Лаврик – мати старшини Станіслава
брим, веселим і радіс- бовця Андрія Дрьоміна, гранатометника ба- Лаврика, військовослужбовця 24-ї окремої меним, – каже Остапчик. тальйону спецпризначення «Азов», який за- ханізованої бригади, який під час виконання
гинув 10 серпня;
– Я його дуже любив.
Галина Громова – дружина солдата Дениса завдань військової служби помер 20 жовтня.

Подяки отримали:
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Псевдоподатківці
видурюють
у підприємців гроші

Знову відновилися спроби
видурити шахрайським шляхом
у підприємців гроші������������
�����������������
.�����������
Як повідомили у відділі комунікацій ГУ
ДФС у області, зловмисники телефонують з одноразової телефонної картки і представляються довіреними особами посадовців головного управління ДФС у
Тернопільській області та вимагають кошти для залагодження
так званих перевірок, чи на якісь
інші нагальні потреби.
Схожі авантюри уже спостерігалися кілька разів цього
року майже у всіх районах краю.
Схеми були різні. Наприклад, від
імені начальника районної податкової інспекції у власників закладів громадського харчування
просили терміново поповнити
рахунки мобільного зв’язку на
декілька тисяч гривень. Або ж
під виглядом районних податківців пропонували пом’якшити
результати перевірок, звісно, за
чималеньку суму.
Діють аферисти через посередників. Переважно цю роль
виконують таксисти, які, нічого
не знаючи про шахрайську схему
і виконуючи лише функцію отримання та передачі грошей, стають
співучасниками злочинних дій.
Відділ комунікацій ГУ ДФС у
області подає номери телефонів,
із яких упродовж року шахраї
здійснювали дзвінки з метою
отримання від підприємців грошей чи інших матеріальних благ:
093-473-45-78, 093-473-45-78,
093-473-45-78, 093-473-45-78,
093-860-32-28, 093-860-32-28,
093-860-32-28, 093-860-32-28,
093-903-46-81, 093-903-46-81,
093-903-46-81, 093-903-46-81.
Слідчим відділом Тернопільського МВ УМВСУ в області за
матеріалами відділу власної безпеки ГУ ДФС у області відкрите
кримінальне провадження за
попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України про
факт вчинення шахрайських дій
з боку невідомих осіб, які, представляючись службовими особами ГУ ДФС у області, намагалась
незаконно заволодіти грошовими коштами суб’єктів господарювання області.

Д

Наш ДЕНЬ

Надзвичайні новини
Втрачене військове тимчасове
посвідчення ТП
№1183 від 28.08.2014 року
видане Тернопільським обласним МВК, на ім’я Руснак Галини Володимирівни 26.04.1987 року, вважати недійсним.

Тернопільські школярі передали
подарунки для бійців АТО

У

чні Тернопільської
спеціалізованої
школи № 3 з
поглибленим вивченням
іноземних мов уже
вкотре вражають своєю
патріотичною позицією.
Увагу, тепло і підтримку
в цей складний час діти
дарують військовим, які
захищають нашу державу.
Школярі зібрали на Схід їжу,
теплий одяг, засоби гігієни������
,�����
обереги та листи з побажаннями повернутися додому переможцями�������������������������������������������
, повідомили у�����������������������������
СЗГ УМВС в області����������
. Діти добре розуміють, яку важливу місію виконують
рідні та зовсім незнайомі їм люди - воїни АТО.
«Вітаміни для бійців» -��������������������
���������������������
це величезні пакунки з сухофруктами, трав’яними чаями, горіхами, медом - відправлять правоохоронцям
на Схід під час чергової ротації. Ці смаколики
стануть символічними подарунками силовикам до Дня Святого Миколая, аби вони відчули частину родинного тепла.

Лікувальні
бальзами
без ліцензії:
це можливо?

У посилку діти спакували й інші подарунки: печиво, шоколад, теплу білизну����������
, ��������
власноруч вив’язані шкарпетки. Не забули ����������
й���������
про обереги, іконки та хрестики.
Емоційними й зовсім не дитячими виявилися авторські вірші другокласників та символічні листівки з привітаннями.
Заступник начальника обласного управління міліції Олег Ляхович подякував за допомогу ���������������������������������������
і��������������������������������������
підтримку, зазначивши, що ці подарунки зігріватимуть бійців на Сході.

Батьки неповнолітніх
дітей варили вдома опій

В

иготовленням
наркотиків
займалося у себе
вдома подружжя із
Теребовлянського
району.
За повідомленням обласної міліції, дурман власного
виробництва чоловік і дружина не лише самі вживали, а й
«пригощали» ним інших. Незаконну діяльність сімейства
припинили співробітники відділу боротьби з незаконним
обігом наркотиків обласної міліції.
Як з’ясувалося, 47-річний
чоловік та його 45-річна дружина ніде не працюють, живуть за рахунок соціальних виплат. У минулому обоє мали
проблеми із законом - були судимі за наркозлочини.
У подружжя ������������
- ����������
двоє неповнолітніх дітей, але їх вихованням горе-батьки мало переймаються. У них інші інтереси - наркотики.
До згубної звички пара
пристрастилася давно. З часом
почали виготовляти дурман

у домашніх умовах: із макової
соломки робили опій.
Під час санкціонованого
обшуку в помешканні подружжя правоохоронці виявили й
вилучили 1 кілограм 200 грамів макової соломки, 300 грамів залишків від виробництва
наркосировини, приладдя для
виготовлення та вживання зілля.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Підозрюваним інкримінують
статтю 309 ККУ - незаконне
виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
без мети збуту.
Триває досудове розслідування.

Упіймали
«на гарячому»
мисливця
за номерними знаками

Держохоронці ������������������
у�����������������
піймали «��������
���������
на гарячому����������������������������
»���������������������������
тернополянина, який викрадав номерні знаки з автівок����������
. За повідомленням УДСО при УМВСУ в області, відразу декілька власників автомобілів могли втратити номерні знаки. Завадило злодієві вчасне прибуття міліціонерів наряду спецпідрозділу груп затримання Управління ДСО.
Причетним до крадіжок виявився раніше судимий 34-річний
мешканець обласного центру. На
«полювання» за чужими номерними знаками чоловік вийшов уночі, озброївшись викруткою. Обрав
один із дворів мікрорайону «Сонячний», де було припарковано найбільше автівок. Зловмисник устиг
зняти п’ять знаків, коли його побачив місцевий житель і повідомив за
телефоном «102».
«Мисливця» за номерними знаками доправили до Тернопільського міськвідділу міліції. Правоохоронці з’ясовують, з якою метою
зловмисник знімав номерні знаки з
чужих транспортних засобів.

Чи мають право аптеки продавати лікувальний
бальзам без ліцензії. Партія такого напитку придбана у вересні, а станом на
1 листопада є залишки?
З 1 листопада 2014
року лікувальні бальзами із вмістом спирту
етилового 8,5% об’ємних
одиниць і більше, віднесено до алкогольних напоїв. З цієї дати до їх переліку додано продукцію
товарних позицій 2103
90 30 00, 2106 90 згідно
з УКТ ЗЕД. Таким чином,
тепер вони обкладаються акцизним податком.
Тобто, до алкогольних
напоїв віднесено продукти, одержані шляхом
спиртового
бродіння
цукровмісних матеріалів
або виготовлені на основі харчових спиртів.
Враховуючи такі зміни,
незалежно від дати придбання лікувальних бальзамів, якщо здійснюється
їх реалізація, починаючи
з 1 листопада необхідно
придбати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
З третього вересня
цього року штрафна санкція за оптову (включаючи
імпорт та експорт) і роздрібну торгівлю спиртами,
алкогольними напоями
та тютюновими виробами
без наявності відповідних
ліцензій збільшена у 10 раз
- з 1700 до 17000 гривень.
Інформаційнокомунікаційний відділ Тернопільської
об’єднаної ДПІ

18-річний «авторитет» шантажем вимагав гроші у десятикласника

о бучацьких міліціонерів
звернулася жителька
райцентру із заявою,
що невідома особа змусила
її сина віддати 4,5 тисячі
американських доларів.
Правоохоронці почали вивчати обставини злочину. Хоча десятикласник
спершу відмовлявся розповісти, що
спільного між ним та 18-річним, раніше судимим молодиком, правда таки
прояснилася, повідомили у СЗГ УМВС
України в області.
Ш����������������������������
коляр якось потрапив у малознайому компанію, де йому запропонували затягнутися конопляною цигаркою. З цікавості хлопець запалив, а вже
наступного дня йому зателефонували.
Н����������������������������������������
ачебто з міліції. Голос у���������������
����������������
слухавці рекомендував парубкові зайти до райвідді-

лу внутрішніх справ і дати пояснення
щодо обставин злочину, пов’язаного з
розповсюдженням наркотиків.
Не встиг учень�������������������
������������������������
оговтатися, як за���
телефонували знову. Цього разу на
зв’язок вийшов молодик, який давав
школяреві цигарку. Він одразу почав
із погроз, мовляв, я знаю, що це ти
здав мене, тож чекай помсти. З�������
��������
ловмисник ����������������������������������
погрожував, що спал���������������
�������������������
ить������������
хат��������
у�������
, а�����
також - фізичною розправою. Погрози
припинилися, коли мова зайшла про
гроші. 1,5 тисячі доларів - такою була
сума відкупу. Школяр погодився. Але
це тільки посилило апетит вимагача.
Розуміючи, що хлопець боїться, зловмисник зателефонував удруге. Цього
разу сума відкупного була вдвічі більшою - три тисячі «зелених».
Забираючи гроші, вимагач не забув

викласти перед школярем свої «козирі» мовляв, у районі він - «авторитет», і
може вирішити все. Натякнув, що це він
залагодив кримінальну справу, тому
школяреві більше не телефонують з
райвідділу. Насправді, телефонний
дзвінок з міліції і кримінальне провадження були продуманою схемою вимагача.
Як повідомив начальник Бучацького РВВС Казимир Попіль, 16-річного
хлопця виховує мати. Батько декілька
років тому загинув. Аби в майбутньому
дати дитині освіту, жінка відкладала
сирітську пенсію, обмінювала її на долари і віддавала синові на зберігання.
Саме ці гроші він віддав вимагачеві.
Телефонував «авторитет» своїй «жертві» і втретє. Хтозна, скільки б
тривало кримінальне колекторство,

якби не закінчилися гроші. Розуміючи,
що скоро буде нічим платити, хлопець
розповів усе матері.
Проведені слідчо-оперативні заходи позбавили «недоторканості» 18-річного «авторитета». Згідно з рішенням
суду��������������������������������
, шантажист���������������������
під вартою. Йому
��������
і��
нкримінують ч.2 ст. 189 ККУ (вимагання,
вчинене повторно з погрозою вбивства
чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Карається
таке злодіяння позбавленням волі на
строк від трьох до семи років.
Н��������������������������������
а момент вчинення злочину підозрюваний мав непогашену судимість.
З�������������������������������������
гідно рішення суду�������������������
,������������������
за крадіжки �����
й����
вимагання, вчинені напередодні, відбував умовний термін покарання.
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них послуг. Це відбулося у Макарівському районі Київської
області. Там на базі інтернату створили центр соціальної
підтримки дітей і сімей. За два
роки жодна дитина не потрапила в цьому районі до інтернатних закладів.
Наступним кроком комплексного реформування став
проект у Дніпропетровському
районі Дніпропетровської області. Спільно з Фондом Ріната Ахметова вдалося також реформувати заклад, надавати
сім’ям та дітям необхідну підУ 19 столітті відомий французький письменник Гектор
тримку.
Ще одна парадоксальна сиМало написав книжку «Без сім’ї», яка покорила серця мільтуація: більшість громадян
йонів читачів. Він розповів про тяжке життя і поневіряння
вважає існування інтернатів
хлопчика-знайди. Правда, сумна історія злиднів маленько- позитивним, мовляв, діти ж
не на вулиці. Передають в інго Ремі з волі автора закінчилася щасливо. Тисячі українтернати продукти, цукерки,
іграшки. Люди не розуміють,
ських дітей живуть сьогодні в інтернатах - без мами і тата.
що знову ж таки допомагаБез сім’ї. Чому ж така довга їхня дорога додому?
ють інтернатам, а не їхнім вихованцям. Натомість ставленбільше, ніж просто умов, прийнятних ся значні кошти – 5,7 мільярдів гривень.
ня у казенному домі до дітей,
для життя. Того, що її вчасно годують та Але це далеко не весь обсяг фінансуван- рівень освіти та розвитку – на катастроодягають, замало для розвитку особис- ня, адже ніхто не обліковує спонсорської фічному рівні. Педагоги не хочуть пратості. Натомість проблема в державі – до- та матеріальної допомоги. Крім того, цювати з «інтернатівцями», бо перекосить значна. 80 тисяч дітей проживають лише 8-12 відсотків цих коштів іде без- нані, що з них все одно нічого не буде. Це
в інтернатах. Щороку їх лави поповню- посередньо на потреби дітей. В основно- ще раз підтверджує – нічого не може зають ще 8-13 тисяч малюків.
му – це зарплати персоналу, оплата енер- мінити батьківської любові для дитини.
– Коли з дитиною працює велика кіль- гоносіїв. Звісно, більше користі було б,
До психологічних проблем додаютькість персоналу, вона не має можливості якби ці мільярди направити на підтрим- ся проблеми з адаптованістю до життя.
для особистого простору. Дні, схожі один ку сімей та альтернативних форм вихо- Випускники інтернатів часто перетвона інший, з тими самими обличчями гру- вання.
рюються у злочинців, наркоманів тощо.
пи вихователів, пролітають щодня, як ва–На жаль, суспільство мало замислю- До 40 років життя лише 10 відсотків тих,
хто скуштував життя в інтернаті, стають
гони поїзда, перед дитячими очима. Це ється про те, – каже експерт.
впливає на вразливу психіку малюків і
До речі, як не парадоксально, але до- повноцінними громадянами суспільства.
Змінити цю ситуацію можна, якщо
завдає непоправної шкоди. Діти в інтер- рослі з багатодітних чи неблагополучнатах мають слабше здоров’я, відстають них родин часто самі віддають своїх ма- буде прагнення на загальнодержавноу розвитку, непристосовані до життя. Ви- люків в інтернати. Причому не без до- му рівні запровадити деінституціалізаховання в державних установах особли- помоги працівників інтернатів, які, ри- цію, що передбачає відмову від вихованво небезпечне для малят від народження зикуючи втратити робочі місця, елемен- ня дітей в інтернатах та інших подібних
до 3 років. Адже саме цей період є важли- тарно борються за своє існування. Тож і закладах, сприятиме поверненню малювою фазою у житті дитини. Малята у дит- активно рекламують свої установи. Як ків у сім’ї та допомагатиме родинам, аби
будинках, як правило, поводяться дуже результат – понад половина дітей, за- ті не відмовлялися від своїх кровинок.
А для цього насамперед потрібні змітихо, вони не бігають, голосно не сміють- рахованих на навчання в інтернати, не
на
громадської
думки та політична воля.
ся, не плачуть. На жаль, у нашій державі є сиротами. Замість того, аби допомагаІ
тоді
справді
стане
коротшою дорога дідуже мало говорять про те, що інтерна- ти родині подолати тимчасові труднотей
до
теплої
і
затишної
домівки.
ти – це тотальне порушення прав дити- щі, як це прийнято у світі, держава виАнтоніна
БРИК.
ни. Мало хто знає, що відбувається за сті- трачає чималі кошти на утримання понами казенного дому. І мало хто порушує дібних закладів.
Матеріал підготовлено в
Ще 2006 року ГО «Надія і житло для
цю проблему, – наголосила Надія Татаррамках
громадянської
кампадітей» почала впроваджувати перший
чук.
нії
“Відкриваємо
двері
дітям”,
Крім цього, на існування системи ін- проект зі зміни інституційної форми виwww.openingdoors.org.ua.
тернатів в Україні щороку виділяють- ховання на модель сімейно орієнтова-

або Чому для дітей,
які виховуються в інтернатах,
така довга дорога додому

Суспільство і медіа приділяють мало
уваги проблемі виховання дітей в інтернатах, у той час як вона набуває загрозливих масштабів. Нині 80 тисяч дітей в
Україні виховуються в інституційних закладах, щороку туди потрапляє 8-13 тисяч нових, особливо нікому не потрібних,
малих мешканців. Це три великі села.
Найстрашніше те, що насправді круглих
сиріт, які не мають батьків, серед них – не
більше 15 відсотків. Решта – діти, позбавлені батьківського піклування, з неблагополучних чи малозабезпечених сімей.
Про це йшлося під час семінару, присвяченому проблемі зростання дітей в
інтернатах, який проводився в рамках
кампанії «Відкриваємо двері дітям».
Кампанія «Відкриваємо двері дітям»
впроваджується в 12 країнах Європи, у
тому числі й Україні, і спрямована на повну відмову від інтернатів з переходом
до системи виховання дітей у сімейному
середовищі. На європейському рівні кампанію проводять міжнародна організація «Надія і житло для дітей» та мережа
неурядових організацій європейських
країн Eurochild.
Як зазначає керівник проектів з деінституціалізації благодійної організації «Надія і житло для дітей» Надія
Татарчук, для перетворення України в
розвинуту європейську державу важливо, аби вона була націлена на зміцнення
сім’ї. Від цього також залежить, чи буде
життя в Україні кращим.
– Місія нашої організації – бути каталізатором викорінення інституційного
догляду. Адже в інтернатах діти, як правило, перебувають у повній ізоляції, не
мають достатньо контролю над власним
життям і рішеннями. Інтереси установи
переважають над індивідуальними потребами дітей, – каже пані Надія. І звертає увагу: кожна дитина потребує значно

Повчальний урок мудрості

З

алужанська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, що у Збаразькому районі,
щороку дає учням такі знання, з якими її випускники успішно торують собі
шлях у доросле життя. Цьогорічної весни, наприклад, один із них був у числі
тієї «золотої трійки» Тернопільщини, яка набрала найвищу кількість балів під час
незалежного зовнішнього оцінювання.

То ж не випадково саме цей навчальний заклад
було обрано для проведення чергового засідання школи психолого-педагогічної та методичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям на
тему «Сучасні освітні технології – шлях до самоосвіти і розвитку творчості молодих і малодосвідчених
вчителів», яке підготували і провели методист Збаразького райметодкабінету Оксана Ничка та вчительметодист Галина Петрик. Радо зустрічали гостей директор школи Володимир Фецович, учителі та учні.
Свою роботу учасники розпочали із молитви у
шкільній капличці. Відтак молоді педагоги відвідали урок математики у третьому класі, який провела
вчитель вищої категорії Олена Фарилюк. До глибини
душі схвилював присутніх виховний захід на тему «У
країні добра».
Згодом за круглим столом прозвучали від гостей
слова вдячності за повчальний урок мудрості та побажань творчих успіхів – від господарів заходів.
Наприкінці засідання відбулася презентація книги – перших доробок школи молодих вчителів початкових класів району «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь
століття…»
Христина Гербіш,
вчителька третього «В» класу Збаразької
ЗОШ №2, член НСЖУ.
На фото: учасники зустрічі.
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Подолати хворобу допоможе «ДОННА»

Щогодини в Україні від раку молочної залози помирає одна жінка.
В загальному за рік через цю хворобу йдуть з життя близько 9 тисяч українок.

Кожні 35 хвилин у нашій країні діагностується новий випадок раку молочної залози. Це найбільш поширене захворювання серед жінок. І часто жінки залишаються наодинці з цією недугою. Хоча рак грудей – не
вирок. Головне – не зволікати.
Та коли вже трапилася біда, важливо відчути слова підтримки, отримати психологічну та матеріальну
допомогу, поспілкуватися з тими, хто переміг хворобу.
Саме це і робить Всеукраїнська громадська організація
жінок-інвалідів «Донна», а на Тернопіллі – її обласне
відділення.
- Наша організація допомагає онкохворим жінкам,
які втратили молочну залозу, в лікуванні, протезуванні, забезпечуємо їх безкоштовною спеціальною білизною та лімфорукавами, - розповідає голова правління

обласного відділення «Донни» Марія Линда. – Надаємо
їм психологічну підтримку, адже добре слово теж лікує.
Сьогодні «Донна» налічує майже півтора тисячі членів.
Дуже важливий їх соціальний захист, реабілітація. За
вісім років діяльності нам вдалося допомогти більше,
як чотирьом тисячам жінок.
Завданням «Донни», зазначає Марія Володимирівна, є також налагодження зв’язків між жінками та жіночими організаціями різних країн. Надання допомоги жінкам, які перенесли он кооперацію, в одержанні
кваліфікованої медичної допомоги. Добитися на законодавчому рівні обов’язкового віднесення таких жінок
до категорії інвалідів з особливими вадами.
- Хочу висловити щиру подяку голові обласної ради
Василю Хомінцю за адресні допомоги онкохворим жін-

кам. Міському голові Сергію Надалу за надане приміщення для жінок, які проходять реабілітацію. Меценатам – керівникам господарств «Медобори» Луці Антонюку, «Іванівське» Антону Білику, адміністрації
селянсько-фермерського наукового господарства із Васильківців Гусятинського району, голові правління готелю «Тернопіль» Станіславу Головку, політику та громадському діячеві Ярославу Джоджику та іншим небайдужим людям. Адже «Донна» нині виживає лише на
невеликі членські внески. Та, незважаючи на скруту, завжди допоможемо, підтримаємо, отож звертайтеся.
Обласне відділення громадської організації
жінок-інвалідів «Донна» знаходиться за адресою: м.
Тернопіль, вул.. Замкова, 14, кімната 412. Телефони:
43-37-88, 067-2569788.

Малий Китай
у тернопільській
глибинці

Козівське село є одним з лідерів
за кількістю багатодітних родин

К

онюхам Козівського
району можна надати
звання села-героя,
точніше, героїні. Сьогодні
в тернопільській глибинці
хоча б троє малюків
у сім’ї – не рідкість, а
норма. У Конюхах мешкає
32 багатодітні родини,
66 жінок мають звання
«Матері-героїні». Тож і
досі за селом зберігається
жартівлива назва “малий
Китай”.

“Мусимо вміститися”

Любов Мучинська, 44-річна жителька села Конюхи і мама
п’ятьох дітей, охоче розповідає
про свою сім’ю.
– Найстаршому синові, Богданові, виповнилося 24 роки,
а наймолодшій доньці – два, –
каже жінка, знайомлячи зі своїми нащадками. – Галі – 19, вчиться в Тернополі на швачку. Миколі – 15, він цього року вступив
у коледж. Буде будівельникомштукатуром. Середульша донька,
Наталя, закінчила школу. Не мали
грошей, щоб віддати вчитися, то
поки залишилася вдома.
Сім’я Мучинських живе в одному домі разом із 70-річною бабусею – Парасковією Дмитрівною. Проте місця, зазначають,
усім вистачає.
– Мусимо вміститися, – каже
Любов Богданівна, коли запитую,
чи не тісно їм у невеликому будинку. – Бог дав мені п’ятеро дітей, і дякую йому за це.
Великою родиною в Конюхах нікого не здивуєш. Старожили пригадують, що в середині XX
століття шестеро-семеро дітей
у тутешній сім’ї вважалися нормою, але часто жінки народжували і більше.
Самі жителі Конюхів пояснюють це релігійністю і вже своєрідною традицією. У селі є дві церк-

Марічка Мучинська

У дитсадочку
ви, а при дорозі на честь святих
спорудили аж шість капличок.
Крім того, у багатьох сім’ях багатодітність, так би мовити, передається з покоління в покоління.
Старші Мучинські теж виросли у великих родинах. У Любові
Богданівни було п’ятеро, а в її чоловіка, Василя Івановича, – четверо дітей у сім’ях. На свята збираються всі разом і, незважаючи на
тісноту, у хаті стає враз весело, гамірно та щасливо.
Однак найпереконливіше потужний склад Мучинських виглядає у роботі, запевняють багатодітні батьки, – коли всі разом пораються по господарству. У великій сім’ї змалку привчаються до
роботи: старші діти допомагають
доглядати молодших, домашні
обов’язки ділять на всіх. Але, звичайно ж, головна складність у багатодітній родині – катастрофічний брак грошей.
– Як у селі: тримаємо корову,
свиней, коней, курей, – зауважує
Любов Богданівна. – З цього ми
всі й живемо. Діти допомагають.
Вони знають – не будуть робити,
то не матимуть що їсти.

Цінують те,
що мають

Шестеро синів і доньок вихо-

вує 39-річна Ольга Гуменна. Найстаршій Світлані вже 16 років,
Марійці – 14, Оксанці – 12, Андрійкові – 11, Олегові – 8, а наймолодшій Христинці минуло 3 роки. Недавно родину спіткало горе – загинув батько сімейства.
– Чоловік їздив на заробітки
і захворів, його серце боліло, але
не було можливості йти до лікарні, – зі сльозами на очах каже жінка. – Вже п’ять місяців, як Славка
нема.
Багатодітна сім’я тулиться у
невеликій старій хатині. Подвір’я
хоч і просторе, проте не заасфальтоване: у негоду вільно гуляють
тут лише гуси та кури.
Коли заходить мова про скруту, жінка стає стриманою і небагатослівною. Розповідає, що разом з дітьми годують свійську
птицю, вирощують свиню, утримують дві корови. Щоправда,
часу на все не вистачає. Матері
сімейства, лише щоб нагодувати всіх обідом, необхідно зварити 10-літрову каструлю борщу і
зробити як мінімум півсотні вареників.
За словами співрозмовниці, діти іноді відчувають дискомфорт через те, що не можуть мати
того, що є в інших, але вони цінують те, що мають. Однак, що-

дня багатодітні сім’ї повинні
розв’язувати десятки проблем,
допомоги ж від держави не завжди вистачає навіть на ліки.
– Зараз на кожну дитину я
отримую близько 360 гривень на
місяць. Менші зараз похворіли,
пішла до аптеки – і вже тих грошей нема, – зауважує багатодітна матір.
Родина потребує матеріальної підтримки. Молодшим потрібні тепле взуття, одяг. Старша
донька цього року закінчує школу та мріє навчатися далі.
– Як і кожна мама, хочу для
своїх дітей кращої долі, – каже
пані Ольга. – Нехай би йшли вчитися, щоб мали якісь перспективи.

Чи втримають давню
позицію

Роботи для молоді в Конюхах,
розповідають у сільській раді, немає. Як і в інших селах Тернопілля, мешканці масово виїжджають
на заробітки. Іноді – у великі міста, а частіше – за кордон. Тут навіть жартують: або жінка обробляє город – копає, сапає та сіє, а
чоловік – на заробітках, або ж навпаки.
– Люди у нас працьовиті, тримають підсобні господарства, мають городи. Іншої роботи в селі

нема, а велику родину утримувати важко, дітей треба вчити. Хата
в хату повиїжджали, – каже соціальний працівник Світлана Паслай.
Від Конюхів до райцентру –
близько 30-ти кілометрів. Розбита дорога схожа на сотні інших
сільських доріг на Західній Україні. Упродовж семи кілометрів, а
саме на таку відстань тягнуться Конюхи, приречені люди місити болото. На Корсові – вулиці, що
під лісом – його по коліна. Ходити
можна лише в гумових чоботах.
Хоч великих статків у Конюхах нема, село залишається одним із найперспективніших. Це
якщо говорити не про блага цивілізації – газ, підприємства, де
можна заробити, – а про майбутнє, тобто дітей. У селі є дві школи, а місцевий садочок відкриває
двері для нових вихованців.
Але з кожним роком малят
усе ж народжується менше. Молоді сім’ї все частіше замислюються про те, як складно забезпечити
дітям гарне майбутнє.
“Як ви на таке пішли?”, “Про
що ви думали?” – саме такі слова
часто чують багатодітні батьки і
від чиновників, і від пересічних
громадян. За останні роки в суспільстві сформувалася думка, що
багатодітна родина – як правило,
неблагополучна або бідна.
На жаль, у таких сім’ях справді не завжди багато статків. Але,
як показує приклад Конюхів, зазвичай тут панує любов, розуміння, турбота. У батьків не завжди є можливість купити дітям
комп’ютер чи навіть солодощі,
але їхні сини і доньки мають поруч друга і вони ніколи не будуть
самотніми в житті.
Антоніна БРИК.

Україна і світ
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Україна
Коли будуть люструвати
обласних і районних
чиновників?

Чиновників обласного рівня почнуть люструвати з весни 2015 року,
а районних - у кінці наступного року.
Про це під час брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН. Він зазначив, що друга хвиля люстраційних перевірок, яка
триває зараз, буде проводитися у кілька етапів. Спочатку перевіряють центральні органи виконавчої влади. Пізніше почнеться перевірка обласних та
районних чиновників. Міністр зазначив: проведення люстраційного процесу не означає тотальних звільнень.
Просто, що весь державний апарат пройде перевірку, відповідно до єдиного
стандарту.

Гривня - найслабша
валюта у світі

Гривня виявилася найслабшою
валютою у 2014 році через здешевлення на 46 відсотків. Російський
рубль з початку року девальвував на
39 відсотків, але в останні півроку він
дешевшає набагато швидше, ніж гривня. До лідерів девальваційного рейтингу також увійшли ганський сядь, аргентинський песо і сирійський фунт, повідомляє видання «Фінанси.ua».

Корупція зашкалює

26 балів зі 100 можливих і
142 місце зі 175 позицій - такі показники України в цьогорічному індексі сприйняття корупції від
«Transparency International». Україна
вчергове опинилась на одному щаблі
з Угандою та Коморськими островами
як одна з найбільш корумпованих країн світу, передає УНН. Такі невтішні результати, на думку міжнародної антикорупційної спільноти «Transparency
International», спричинені малопомітним поступом у руйнуванні корупційних схем, отриманих у спадок від усіх
правлячих режимів часів незалежності.
«Незважаючи на «зміну фасаду», Україна продовжує тупцювати на місці. Нещодавно прийняті закони не дали відчутних результатів у антикорупційній
боротьбі», - заявили в організації. Хоча,
є й певні позитиви: за останній рік бюрократія стала менше душити бізнес,
експорт та імпорт стають трохи вільнішими від хабарів.

Ми платимо найбільше
у Європі за компослуги

У співвідношенні зарплатапослуги, які надають житловокомунальні господарства, українці платять найбільше у Європі. Про
це заявив експерт фонду суспільної
безпеки Юрій Гаврилечко, передає
«ГолосUA». За його словами, така тенденція в Україні буде не лише зберігатися, але й прогресувати, бо платня не
зростає, а вартість компослуг навпаки
- збільшується. Експерт також зазначив: державні органи, які займаються
контролем ринку цих послуг, не виконують своїх обов’язків. «Навіщо країні
перевіряючі та контролюючі держав-

Наш ДЕНЬ

ні органи, які погоджуються з усіма комерційними пропозиціями монополістів? На кого працюють ці організації?
Поки буде зберігатися монополія на поставки компослуг, про ринкову ціну не
може бути й мови», - резюмував Гаврилечко.
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Світ
Росія раптово скасувала
всі потяги в Україну

Польща видає
дворічні туристичні візи

Польські консульства в Україні з 5
грудня почали видавати дворічні туристичні візи українцям, які раніше
без будь-яких порушень відвідували
у туристичних цілях країни Шенгензони. Про це повідомила прес-служба
МЗС Польщі. «Це стосується осіб, які
раніше мали щонайменше дві шенгенських візи у туристичних цілях (у тому
числі, одну польську), які правомірно використовували і мають підтвердження оплати туристичної послуги
на території Польщі, принаймні, за три
дні», - зазначили у міністерстві. Раніше
польські консульства видавали туристичні візи максимум на рік.

Як утримати півтора
пенсіонера?

В Україні чисельність населення працездатного віку почне знижуватися у 2015 році. Українська робоча сила кількістю 22,4 мільйона осіб у
2007 році зменшиться до 14,4 мільйона
у 2050-у. Зайнятість зменшиться з 20,9
мільйона осіб - до 13,9 мільйона, повідомляє «Українська правда». А число
пенсіонерів зростатиме. Згідно з прогнозами, 139 пенсіонерів припадатиме
на 100 працюючих осіб. Це сумна перспектива: кожному доведеться трудитися на себе і робити внески для оплати пенсії одного пенсіонера та ще 40
відсотків для пенсії іншому.

Інтерпол відмовляється
оголосити Януковича
у розшук

Інтерпол відмовляється оголосити у міжнародний розшук експрезидента України Віктора Януковича, який втік до Росії. Про це під час
прес-конференції заявив генпрокурор
Віталій Ярема. «Семеро людей на чолі з
Януковичем сьогодні не оголошені Інтерполом у розшук... Вони (Інтерпол)
сказали, що у розшуку Януковича вбачаються політичні переслідування», повідомив він. До списку, зазначив глава ГПУ, входять, зокрема, і екс-міністр
внутрішніх справ Віталій Захарченко й
колишній генпрокурор Віктор Пшонка.
Віталій Ярема додав, що ГПУ надала всі
необхідні матеріали, які повинні стати
основою для оголошення згаданих осіб
у міжнародний розшук, однак Інтерпол
цього не робить.

Пукач каже: таких,
як Гонгадзе,
тисячами вивозив

Екс-генерал МВС Олексій Пукач,
який відбуває покарання за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, перебуває у комфортних умовах за гратами. Про це заявила захисник вдови
Гонгадзе Валентина Теличенко після
засідання Апеляційного суду щодо розгляду апеляції Пукача, передає канал
новин «24». «Його годують дуже якісно, звертаються, як до генерала. Він почувається «перцем» у цій історії… Під
час судового засідання, і в проміжку,
коли судді ще не зайшли до зали, Пукач розповідав, який Гонгадзе був злочинець і що він таких, як Гонгадзе, тисячі вивозив», - сказала Теличенко. Як
відомо, екс-генерала визнали винним
у вбивстві Гонгадзе й засудили до довічного ув’язнення. Але захист Пукача
оскаржує вирок.

Із 14 грудня дочірня структура
ВАТ «РЖД» - «Федеральна пасажирська компанія» на рік скасовує потяги
в Україну. Як повідомляє ТАСС, у компанії таке рішення пояснили низькою рентабельністю перевезень. Крім України,
поїзди з Росії перестануть курсувати до
Азербайджану, Казахстану і Таджикистану. Водночас рішення про скасування потягів не торкнулося сполучення з Білорусією, Узбекистаном, Молдовою та самопроголошеною Абхазією.

Влада 17 штатів подала
в суд на Обаму

У США скандал. Влада 17 штатів
подала позов проти імміграційної ініціативи президента Барака Обами.
Йдеться про указ щодо легалізації п’яти
мільйонів іммігрантів, заявив генпрокурор Техасу Грег Ебботт - один з ініціаторів подання позову. На думку позивачів,
Обама порушив Конституцію США, узаконивши перебування в країні близько
п’яти мільйонів нелегальних іммігрантів. Реформа імміграції посилить гуманітарну кризу на південному кордоні країни, насамперед у Техасі. За інформацією
ЗМІ, колективний позов, крім Техасу, подали штати Алабама, Джорджія, Луїзіана, Міссісіппі, Північна і Південна Кароліна, Західна Вірджинія, Канзас, Індіана,
Небраска, Вісконсін, Південна Дакота,
Айдахо, Монтана і Мен. Список можуть
поповнити й інші штати.

Мала дасть
фори солідним дядям

10-річна дівчинка бажає стати
главою міськради у Фінляндії, повідомляє «Світ.24.net». Претендентка вже представила на суд громадськості свої ідеї щодо фінансування
домашнього навчання. «Прошу прочитати мою заяву й оцінити, наскільки ідеї важливі не лише для мене, а й
для всієї країни», - заявила школярка.
Дівчинка пропонує ввести нову систему фінансування домашнього навчання, щоб усі школярі могли скористатися можливістю отримати освіту вдома.
Автор проекту також виношує плани
з продажу цієї ідеї іншим муніципалітетам. І наголошує: незважаючи на те,
що навчається лише у початковій школі, цілком здатна поєднувати навчання і роботу. Ініціатива претендентки
на крісло глави у міськраді викликала
глибоку симпатію у багатьох громадян
країни. У соціальних мережах пишуть,
що саме за такими активними дітьми,
як десятирічна школярка з Кемиярви,
майбутнє Фінляндії.

Саакашвілі став
«Лицарем Свободи»

Польський Фонд Казимира Пуласкі
вручив третьому президентові Грузії
Міхаїлу Саакашвілі нагороду «Лицар
Свободи», повідомляють польські ЗМІ.
Цю нагороду щорічно вручають відомим
людям, які зробили особливий внесок у
боротьбу за свободу, справедливість і демократію. Також «Лицар Свободи» отримує копію шаблі генерала Пуласкі. «Михайло Саакашвілі для мене був, є і буде

президентом Грузії. Сьогоднішнє становище Грузії є заслугою того, що зробили
ви, а не того, що намагаються зіпсувати
ваші спадкоємці... Кілька днів тому ми
слухали виступ Владіміра Путіна в Москві й побачили, що кольорові революції для нього є кошмаром. Отже, вітаю,
ви стали кошмаром Путіна. Ваша країна стала прикладом для багатьох країн.
І ми, європарламентарі, затвердили угоду про асоціацію на користь вашої Грузії,
а не Грузії Іванішвілі», - заявив депутат
Європарламенту Яцек Саріуш-Вольські
після нагородження.

У Канаді школярі вивчатимуть історію голодомору

У школах провінції Онтаріо (Канада) вивчатимуть історію голодомору в
Україні 1932-1933 років. Таке рішення
прийняв тамтешній уряд, інформує Генконсульство України у Торонто. Прем’єрміністр провінції Онтаріо Кетлін Вінн
наголосила, що канадська сторона розділяє біль українського народу у зв’язку
з цією страшною сторінкою його історії
і повідомила, що уряд прийняв рішення
ввести у школах провінції курс вивчення історії голодомору в Україні.

Заява Путіна про абсолютну
перевагу армії РФ- блеф

Заяви російського президента Путіна про те, що ніхто не має військової
переваги над російською армією, не
відповідають дійсності. Головна їхня
мета - вплив на пересічних громадян
усередині країни. Про це сказав у ефірі
телеканалу «БТБ» Євген Шелест, начальник центру воєнної політики та безпеки,
генерал-лейтенант у відставці. «Якщо
говорити про ядерну зброю, то складно
сказати, хто сильніший, а хто слабший.
Стосовно ж звичайних засобів озброєнь,
зрозуміло, що співвідношення сил явно
не на користь Росії. Отже, такі виступи
російського президента - це частково
блеф, а частково робота на свій електорат», - сказав Шелест. Як відомо, 4 грудня Путін у своїй промові перед Федеральними зборами РФ запевнив, що ніхто не зможе домогтися переваги над російською армією.

Президентом США
може стати Буш-третій

Екс-президент США Джордж Буш
закликав свого брата Джеба балотуватися у президенти на виборах
2016 року. Свою позицію Джордж Бушмолодший висловив в інтерв’ю «CNN».
Губернатор штату Флорида, республіканець Джеб Буш заявив, що остаточне рішення ухвалить до кінця року. Джордж
Буш-молодший був президентом США
два терміни - з 2001 до 2009 рік. Батько братів Бушів - Джордж Герберт Уокер
Буш був президентом у 1989-1993 роках. Буші представляють республіканську партію США.

Ватикан знайшов
свої ж «втрачені»
сотні мільйонів євро

Кардинал Джордж Пелл, голова секретаріату економіки Ватикану, повідомив, що в інституції, яка відповідає
за фінанси Ватикану, виявили мільйони євро, що «зникли» з балансової документації. Про це він написав у
статті в британському журналі «Catholic
Herald». За його словами, це означає, що
фінансовий стан Святого Престолу кращий, ніж очікувалося. «Ми виявили, що
ситуація набагато краща, ніж здавалося,
тому що кілька сотень мільйонів євро
були відкладені на певні рахунки й не
з’являлися у загальному балансовому
звіті», - пише кардинал і додає, що Ватикан - не банкрут.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Етюд Чи то відстань
чи холодні вітри…
Скільки часу минуло, як ми розлучилися з тобою?
Лише рік, а здається вічність. Ти поїхала вчитися за
кордон, я залишився вдома. Ми обіцяли один одному
кохати навіть на відстані. Але, напевне, я не є тим хлопцем, який би відповідав усім твоїм критеріям. Адже
якось ти зізналася, що, мовляв, майбутній чоловік має
забезпечити тебе усім і відразу. Ти хочеш дорогу машину, власний дім, фірмові речі.
Ні, я не належу до особливо бідних. Як за нашими
вітчизняними мірками заробляю не таку вже й погану зарплату. Але, звісно, у гривнях – не в доларах. Тож
дорогої «тачки» за неї не купиш. Маю квартиру, але не
розкішний дім. Та у моєму серці, як я вважаю, є найголовніше – велике, щире почуття до тебе. Те, що зветься
справжнім коханням.
Однак… Чи то відстань, чи холодні вітри розгубили
тепло між нами. У тебе все менше часу залишається на
спілкування зі мною. Навіть у чаті. Причина виявилася до банальності проста: у тебе з’явився інший, багатий поклонник. І, мабуть, неважливо, що він старший
від тебе більш як на 20 років. Зате, очевидно, може втілити у життя одразу усі твої забаганки.
Мені дивно тільки одне: як же так швидко згасло
полум’я твоєї любові?
Олександр. м. Тернопіль.

Сімейне

гніздечко

Сестричко-синичко,
У ружах сорочка,
Рум’неє личко
Від радості сяє…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
сестрички Мар’яна та Оля Мазур
з Лановець. Мар’яна – студентка
Тернопільського музичного училища
ім. С. Крушельницької,
Оля – навчається у Національній
музичній академії України
ім. П. Чайковського. Любов до музики
їм прищепили батьки Михайло
Іванович та Ганна Михайлівна,
а також учителька Лановецької
музичної школи Ема Лойко.

Сокровенне
- Як гарно зірки моргають…
- Вони кличуть нас, Христинко.
- Куди, мамо?
- Щоб ми знайшли у небі свою зірочку.
І щоб не ступали по чужих слідах.
- Але ж ми не по небі - по землі ходимо.
- Думками у небо злітаємо…
Мама, молода й гарна, розчісує гребінцем довге волосся і вплітає у нього
зорі…
Цей сон Христина часто бачила,
коли була дитиною. Не знала материного імені і як виглядає, але вірила: вона
справді така, як приходить у сни. І колись мама обов’язково знайдеться…
Від крихітки породілля відмовилася відразу ж після пологів.
- Галю, ніхто не знав про твою вагітність. Ти сама ще дитина. Треба
вчитися, вийти заміж, - переконувала
мати. - А це… просто твоя помилка. І ти
маєш викреслити її з життя… Все забути!
Назавжди!
…Маленьку назвали Христиною. У
трирічному віці дівчинку удочерили.
Христинчине щастя тривало, поки не
захворіла мама Неля. Тато Артем після
роботи поспішав до дружини в лікарню.
Потім готував нехитру вечерю для доньки. Невміло прасував маленькій сукеночку до дитячого садка. Вкладав Христинку
спати. Виходив на балкон і палив цигарку
за цигаркою…
Після другої операції Неля повернулася додому в інвалідному візку. Виховувати дитину подружжю стало тяжко.
Цього ранку Христинку до садочка не
збирали. Мама плакала. Тато мовчки сидів за столом. Христинка витерла мамі
сльози. А вона гладила маленьку по голові і просила прощення. Потім тато збирав
Христинчині речі. Мама заплела дві кіски.
Одягнула нову сукеночку.
- Ми поїдемо до бабусі?
Ніхто Христинці не відповів. Її повертали назад до дитячого будинку…
Згодом Христина стала першокласницею школи-інтернату. Її назвали Метеликом через кучеряве волосся пшеничного кольору і непосидючість. Медсестра
Марія Михайлівна, якій припала до душі
Христинка, запитувала в інтернатської
медички:

- Ну, скажіть, як можна було відмовитись від такого ангела?
- Від цієї дитини двічі відмовились.
- Це ж як?
Лікарка розповіла про Христинчині
перипетії. Сорокарічна медсестра, яка пережила два викидні, була вражена:
- Яка несправедливість трапляється в
житті! Тут хочеш народити - і не можеш. А
якась… Господи прости… викидає дитину,
наче непотрібну річ.

- Христино, ходімо разом. Я не буду засиджуватися довго. Чесно-чесно. Лише
переглянемо дві підшивки старої газети.
Там мають бути статті про моє село.
- Сподіваюся, після виходу книжки
село поставить тобі пам’ятника.
- Наразі це буде невеличка книжечка. Просто моє село має дуже цікаву історію. А голова сільрада - мій хресний. Обіцяв скромну фінансову допомогу. І на роботі, у видавництві, трошки допоможуть.
- У такому випадку я на презентацію
твого творіння приготую свої фірмові

т
Тдляор
мами

Марія Михайлівна інколи клала в
Христинчині долоньки ласощі й зітхала.
Дівчинка дякувала і також зітхала. Вона
ще пам’ятала маму Нелю…
Коли Христина підросла, у її сни почала приходити жінка, яку вона називала мамою. Тоді й нафантазувала: коли виросте - вивчиться на кондитера. Зустріне маму і готуватиме для неї найсмачніші у світі тістечка. Чомусь Христині здавалося, що мама любить ласощі. А ще спече кращий торт за той, який бачила на вітрині, коли вихователька повела їхній
клас на екскурсію до магазину…
Одна з Христиних мрій збулася - вона
стала кондитером. А інша мрія шукала
матір…
…Галя ніколи не згадувала, що десь
живе її донька. У неї - вдале заміжжя,
сини-близнюки, гарна робота. Чоловік і
гадки не має про гріх дружини. Їхня сім’я
для друзів і знайомих - приклад родинної злагоди, любові, достатку. А заможні
батьки підсобляють своїй одиначці й не
натішаться внуками…
…Таня, з якою Христина винаймала
житло, а, відтак, дівчата стали подругами, збиралася до архіву.

смаколики.
- Супер! Утреш носа нашим сільським
газдиням!
Дівчата гортали підшивки регіональної газети енної давності. Раптом Таня
спантеличено глянула на подругу.
- Христино, ущипни мене. Це ж ти!
На чорно-білій світлині - усміхнена
молода жінка з двома сповитками - майже копія Христини. Чи то Христина - копія жінки на фото. І підпис: «Перші новонароджені у новому році - близнюки Сашко і Юрчик та їхня щаслива матуся Галина, молодий спеціаліст…»
- Мама… - прошепотіла Христина і
припала устами до фото. - Таню, ти знайшла мою маму. Боже, я завжди вірила…
знала…
- Може, це звичайна схожість. Таке
трапляється: люди - не родичі, навіть зовсім не знайомі, а подібні.
- Ні-ні. Я впевнена. Дивися, вона живе
в сусідній області. Давай, скопіюємо цю
сторінку. Я попрошу вихідний на тижні й
поїду...
- А якщо ця жінка у цій організації вже
не працює?
- Це вже не важливо. А ще я спечу торта. Це моя дитяча мрія. Завдяки їй я стала кондитером. Торт для мами! Уявляєш?

Треба знайти велику коробку, аби його не
пошкодити.
Христині здавалося, що потяг їде надто повільно. Не могла дочекатися, коли
обніме маму. У душі Христина давно виправдала материн вчинок: мабуть, на те
була важлива причина. І пробачила, що
двадцять два роки у її житті були тільки
чужі люди.
Секретарка здивовано дивилася на дівчину з великою коробкою:
- Не знала, що в Галини Миронівни є
молодша сестра. Ви такі подібні. Зачекайте, зараз її покличу.
- Я за дверима зачекаю. Добре? Скажіть, що я за дверима…
Христинине серце завмерло.
- Хто тут мене чекає? Ви… хто?
- Мамо… я… Христина. Донька. Ось газета… Я шукала… І… ми подібні. Я ж не
помилилася? Я знаю… А це торт… для
вас…
Галина все зрозуміла. Майже силоміць потягнула Христину у протилежний
кінець коридору.
- Слухай мене уважно. У мене ніколи
не було доньки. І нема! Я вчинила помилку. Але це в минулому. Ти вирішила мене
шантажувати? Не раджу.
- Я просто вас шукала… хотіла побачити…
- Я повинна працювати. Сподіваюся,
ти не будеш більше сюди приходити. Чи
на всяк випадок попередити охорону? І
коробку свою не забудь. Я не їм тортів.
Христина мовчки пішла до дверей.
На вулиці не стримала сліз. Даремно
вона шукала маму. І гарні сни бачила даремно. І вірила даремно. І приїхала у це
місто даремно. І торт спекла даремно…
- Чого, красуне, плачеш? Дай-но, поворожу. Мірелла завжди правду каже.
Циганка з трьома дітлахами перегородили Христині дорогу.
- Не треба ворожити. Візьміть торт.
Просто так. Я спекла його для мами. А
вона…
Христина віддала коробку й подалася геть.
- Щастя і достаток тебе чекає, красуне, - гукнула услід циганка. - Якби ти знала, який гарний подарунок підготувала
тобі доля! Мірелла знає, що каже. А мамою тобі стане свекруха…
Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія
Ще у четвертому класі, коли вчителька спитала учнів, хто знає прислів’я про тварин, першим зголосився Семенко. «Судженої долі й конем не об’їдеш”, - сказав упевнено. Клас вибухнув реготом. Проте учителька, погладивши по
голівці розгубленого хлопчину, мовила: «Це
прислів’я в основному про людську долю, фортуну. Ти – молодець. Гарне прислів’я, правдиве». Не знав тоді Семен, що ці слова він буде згадувати іще не раз.
Півстоліття минуло відтоді, як привів Семен у дім молоду дружину. Оксана була дуже
вродливою. Не один парубок заздрив Семенові.
Його мати прийняла Оксану, як рідну доньку. Вихована у багатодітній родині, дівчина
була працьовитою, ввічливою. Коли Семен дізнався, що кохана чекає дитину, був на сьомому
небі від щастя. В усьому їй допомагав.
Надворі лютувала хурделиця, коли Оксану
із сином виписали з пологового будинку, що
знаходився в райцентрі. Через негоду автобуси не ходили. Сусід, який мав автівку, теж відмовився їхати. І тоді Семен пішов запрягати коней. Мати його спам’ятовувала: куди ж у таку
заметіль кіньми вирушати? Та Семен і слухати
не хотів: як же там Оксані чекати, коли їх з сином заберуть?
Дорога була важкою. Коні раз-по-раз зупинялися, ковзали замерзлими копитами. Лікарку, яка уже не хотіла відпускати Оксану з дитям,
Семен запевнив, що в містечку є у них рідня, де
вони й перечекають негоду.
Коли Оксана із сином сіли у сани, Семен
збагнув: пухової ковдри, що взяв із дому, буде
замало, і їм справді потрібна людська допомога. Став стукати в одні двері, інші. Бачив, як господарі зиркали з вікон, однак не відчиняли. Настя ж саме поверталася з крамниці, коли Семен
зі сльозами на очах стояв під дверима її сусідки
Віри. «Люди добрі, куди ж ви зібралися в таку
хуртовину з дитиною? Нумо, скоріш у хату!» Настя взяла з Оксаниних рук білосніжний згорток.
Нагодувала, зігріла неочікуваних гостей,
постелила ліжко. «Влаштовуйтесь на скільки треба», - сказала. «А ваш чоловік?.. Він не
буде проти?» - обережно спитала Оксана. «Богдан мій загинув у російських лісах, куди подався на заробітки. Ось так і живемо одні з донечкою Олею», - сумно зітхнула Настя, пригортаючи доньку.
Хурделиця, здається, і не думала вщухати:
перемітала дороги, засипала Настине подвір’я.
Семен взявся відкидати сніг, а жінки вовтузилися з дитям, якого п’ятирічна Оля назвала Володею. «Хай буде, як Оля сказала», - погодилася
Оксана з Семеном. Через тиждень, коли вони зібралися додому, дівчинка розплакалася. «Залишіть нам Володю, я теж хочу братика». Насті і
самій було жаль розлучатися з цими привітними молодими людьми. Знову опустіла її хата,

Серце підкаже

Іванко бавився з Оксанкою у пісочниці, замість того, щоб пограти у «стрілячки» із новеньких Сергійкових пістолетиків, як інші
хлопці з їхнього будинку. Не зважав він на те,
що сміялися з нього, дразнили дівчинкою.
Йому подобалось це маленьке голубооке дівчатко із світлими кучериками і двома великими бантиками на голові. Він потакав усім
примхам дівчинки, ще й залюбки віддав їй
найновішу іграшку – червоного джипа.
Минав рік за роком, вже й школярами стали діти. А Іванко все ні кроку не відходив від
Оксанки, носив її ранець.
Незчулися, як стали випускниками. Іван
і Оксана були найкрасивішою парою на балу
і… найщасливішою. А потім щастя для Івана кудись зникло – воно поїхало в те місто, де
Оксанка здобувала вищу освіту.
Короткі зустрічі під час вихідних днів віддаляли колись близьких людей. І одного разу
Оксанка лише подзвонила і скупо сказала: «Я
не хочу тебе обманювати. Пробач – покохала
іншого. Ти хороший і знайдеш кращу, ніж я…»
Іван ніколи не плакав, бо вважав, що це
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Судженої

ло. А заодно – трішки гостинців. Мати зібрала». Семен почав викладати сир,
сметану, яйця і ще повно
усілякого добра.
«Кажете, мати зібрала? А як Оксана?» - поцікавилася Настя. Запросила його до столу. Бесідувати з Настею було цікаво, приємно. Засмакували
Семенові і її свіжі пиріжки
з липовим чаєм.
Мабуть, вперше у
житті Семен був такий відвертий. Вихлюпував з душі увесь тягар. Не приховав і те, що хотів покінчити з життям. Обличчя Насті пополотніло, очі злякано втупились у Семена: «Це ж
гріх! І злочин. Супроти вашої матері, сина і навіть Оксани. Забудьте й думати про таке. Життя триває і після зими завжди приходить весна.
Пам’ятайте про це».
З відчуттям великої провини перед Богом
та рідними Семен повернувся додому. З голови не йшли слова Насті, її усмішка. Вона також поховала чоловіка, проте така життєлюбна, осяйна. Світ посвітлів і для нього, вогником спалахнув у спустошеній душі. Збагнув: він
знову хоче жити. Бути коханим. І самому кохати. Упевнений: там, на небесах, Оксана зрозуміє його і простить. Усі наступні дні Семен – не
пив. Сам здивувався, що його наче відрізало від
спиртного. Ночами снилася Настя. Однієї неділі, святково одягнувшись, сказав Володі: «Збирайся, синку, поїдемо до Насті, нашої рятівниці. Заодно познайомишся з Олею. Ця дівчинка
дала тобі ім’я».
Тріпотіли в руках зірчасті жоржини. Тремтів від хвилювання голос Семена, коли просив
у Насті руки і серця. А незабаром золоті Семенові руки оновили Настине обійстя, впорядкували подвір’я. «Щастить тобі, Настю, такого
чоловіка знайшла», - заздрісно зітхала сусідка
Віра, одинока жінка. «Я своє щастя привітно зустріла і до хати впустила, а ти перед ним – двері
зачинила», - підспівує жартівливо Настя. І пригадує Віра, як Семен просився у її дім.
Літа збігли, як листя за водою. Ось уже восьмий десяток пішов цій чудовій парі. Семен і досі
кличе дружину ніжно – Настусею. І світяться
його очі, припудрені сивими віями та любов’ю.
Пишається Ольга своїм братом Володею, з
яким звикла ділитися і радощами й горем. І
продовжується рід в онуках і правнуках, яким
дідусь з бабусею Настею є прикладом людської
порядності, щирості і доброти.
Марія МАЛІЦЬКА.

й конем
не об’їдеш
нестерпно довгими здавалися зимові ночі…
Минав рік за роком. Настю кликали заміж,
але вона не спішила. Віджартовувалася: мовляв, ще її доля не постукала у дім. Семен же з
Оксаною у мирі й любові виховували сина. Завели господарку і почувалися щасливими, аж
поки чорними крилами затріпотіла над їх хатою біда.
Ще зранку Оксана поралася, а ввечері звалив її різкий біль у животі. Сільська фельдшерка наказала збиратися в лікарню. Оксана заперечувала, може, минеться. Після уколу їй трошки легше, а вранці видно буде. Та на ранок уже
було пізно. «Перитоніт», - констатували лікарі.
Світ для Семена перестав існувати. Рішучий, упевнений у собі, він враз поник, зістарився. Став топити горе у чарці. Побивалася за доброю невісткою його мати, вболівала за осиротілим Володею, за сином, що поступово ставав п’яничкою. Та Семен ніби не чув її дорікань:
якусь чорну порожнечу відчував замість серця.
Хотів до Оксани, щоб забути про все, не бачити
сліз матері, не чути слів Володі: татку, не пий…
Одного ранку, хильнувши самогону, щоб похмелитися, став шукати мотузку. Сльози горохом котилися з очей, коли пішов попрощатися
з конем, з улюбленим собакою. Пильно-пильно
вдивлявся у небо. Здалося, що серед зграйки білосніжних хмар загледів силует Оксани. Ватяними ногами ступав по драбині, що вела на горище. Прив’язав до балки шнурок. Погляд впав
на великий ящик. Він також знадобиться, - подумав. Відкрив кришку і вмить протверезів: у
нім лежала дитяча перинка, зав’язана у велику
вовняну хустку, яку колись дала їм Настя, щоб
вкутати Володю. Скільки разів Оксана просила
повернути чуже, коли їхав у місто. То забував,
то не по дорозі було. О, ні, з боргами цей світ він
покидати не хоче! Те, що задумав, ще встигне
вчинити. Хай спершу поїде до Насті.
Настя заплітала доньці косички, коли Семен постукав у двері. вона заледве його впізнала. «Ось те, що ваше, привіз. Усе не виходи-

«Не плач… За кілька хвилин буду…»
для слабких. Та після телефонної розмови з
коханою, яка вмить розтоптала його щастя,
дав волю скупим чоловічим сльозам.
З того дня його життя поділилося на дві
частини – до і після, біле і чорне, щасливе і нещасне… Іван перестав довіряти людям, став
замкнутим.
Він ніколи не забуде того дня, коли Оксанка, яку він ні на мить не переставав кохати,
з’явилася біля їхньої багатоповерхівки із якимось чоловіком. Бабусі з під’їзду, які завжди
сиділи на лавочці і обговорювали найсвіжіші новини і події, одразу ж «охрестили» незнайомця «мажором». Зверхність, починаючи від манери розмовляти, ходити, дивитися,
були у його характері і поведінці. Він – повна
протилежність романтику Іванові, і, як одразу
більшість сусідів зауважила, не кохав Оксанки
– його очі не наповнювалися іскорками, коли
він на неї дивився.
Не виглядала щасливою і Оксана, але статус дівчини багатенького хлопця, мабуть,
взяв верх над почуттями і розумом.

Вже і заяву до загсу подали – залишалось
готуватися до гучної забави. Весільну сукню
Оксанці шила подруга. На одній із останніх
примірок вона помітила, що дівчина сумна.
– Не подобається плаття? Але я врахувала усі твої побажання щодо фасону. Як на мене,
ти будеш найвродливішою нареченою, – говорила подруга-кравчиня.
– Річ не у платті, а в мені, – вже не соромилась сліз Оксана. – Не можу я забути Івана…
– То навіщо забувати? Серцю не накажеш.
І, якщо чесно, твій новообраний нікому не до
вподоби. Не любить він тебе, не те, що Іван, –
продовжила подруга.
Оксана вночі ні на мить не зімкнула очей.
Вона думала, плакала, і знову думала… Якось
механічно її рука потягнулася до мобільного.
– Що я роблю? На годиннику о пів на третю
ночі. Іванко, мабуть, спить, та і не візьме телефон після всього, – плачучи, роздумувала Оксана. Та десь там, у темряві, уже роздавалося сонне: «Алло… Не плач. За кілька хвилин буду».
Оля ГЛАДЧУК- ПОПАДЮК.

Струни серця

Часопис

Життя тече мов річка беззупино,
І з самого початку –
це дитинство,
Це колискова мами,
татів сміх,
Багато щастя і багато втіх.
А згодом юність –
зірвиголова:
Нестримна, самовпевнена,
жива!
Цей вік свої нам вносить
корективи,
І ми все знаючі такі, красиві.
У молодості вже
свої турботи:
Навчання – почуття –
сім’я – робота…
Здається нам, що ми усе
зумієм…
Безмежні сили і великі мрії.
А там і зрілість стиха
підкрадеться,
Маленькими внучатками
всміхнеться,
Розкриє свої теплі два крила,
Огорне всіх турботою вона.
Лиш сива старість
прошепоче : підожди,
Я хочу ще побачити світи,
Я хочу ще відчути
запах літа…
Старенька старість просто
хоче жити.
Життя неначе річка
протікає,
І колискова знову пролунає
Малій, новонародженій
дитині.
Життя тихенько протікає.
По хвилині.
Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА.
с. Кривчики
Збаразького району.

Такі прості
твої слова...
Такі прості твої слова,
Так легко в душу проникають
І в серці моїм, мов нектар,
Повільно й тихо осідають.
Я хочу вірити тобі,
Віддавшись повністю спокою,
Бо гарно все щебечеш ти,
Прикривши правду сутаною.
Такі прості твої слова
І правильно ти все говориш:
“Я тебе люблю, ти моя...”
Та з старого нове не створиш.
Все зрозуміти я змогла
І звичний світ враз
розвалився,
Коли побачила сама,
Як ти на іншу подивився.
Наталія КРАЙНИЧИН.
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Прем’єр-ліга, 10 тур

«Чорноморець» «Карпати» - 0:0
Завершальний матч року в
Україні приготував для глядачів багато цікавого, проте голів вони так і не дочекались.
«Іллічівець» «Металург» З. – 1:2
Вирішальним у перемозі
запоріжців став більший досвід гостей, адже господарі
поля частіше загрожували чужим воротам.
Матч «Волинь» - «Металіст»
не дограли
Поєдинок у Луцьку був
припинений на 88-й хвилині
за рішенням арбітра за рахунку 2:1 на користь гостей.
«Зоря» - «Дніпро» - 2:1
Традицію останніх сезонів
з домашніми перемогами лу-

ганців над дніпропетровцями
не порушило навіть нейтральне поле у Запоріжжі.
«Олімпік» - «Ворскла» - 1:1
Нічия дозволила донеччанам залишитись 4-ми до неділі
і гарантувати місце у п’ятірці
за підсумком першої частини
змагань.
«Динамо» - «Металург» Д. –
3:0
Лідер не зустрів справжнього спротиву від міцного
опонента, який не так давно
ставив підніжки «Шахтарю» та
«Дніпру».
«Шахтар» - «Говерла» - 4:1
Донеччани не змусили
сумніватись у власних можливостях, здобувши перед відпусткою третю перемогу поспіль.

Перед зимовою перервою турнірна таблиця чемпіонату
виглядає наступним чином:
М Команда
І
Р
О
1 Динамо		
14
26
36
2 Шахтар		
14
24
31
3 Дніпро		
14
14
28
4 Олімпік		
14
-12
22
5 Зоря		
14
1
21
6 Волинь		
13
1
20
7 Металіст
12
2
19
8 Ворскла
14
2
18
9 Чорноморець 13
0
15
10 Металург Д
14
-4
14
11 Металург З
14
-16
12
12 Говерла		
14
-11
9
13 Карпати
14
-8
4
14 Іллічівець
14
-19
3

«Волинь» протестує.
Тепер - офіційно

Л

уцький клуб подав протест на поведінку
офіційних осіб матчу 10 туру чемпіонату
України між основними складами «Волині»
та харківського «Металіста», яка спотворила
спортивний результат.
Клуб вважає, що своїми непослідовними рішеннями, прийнятими під час матчу, бригада арбітрів поставила обидві команди
у нерівні умови та спровокувала вболівальників на безчинства.
Тож, хоча клуб не схвалює та не підтримує деструктивні дії
вболівальників, але розуміє, що виплеск емоцій спричинила
відверта несправедливість, яка мала місце на футбольному полі.
Разом із протестом клуб надіслав до Прем`єр-ліги диск із записом епізодів помилок арбітра. Крім того, найближчими днями «Волинь» спрямує відповідні звернення до кількох інших органів ФФУ.
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Біатлон: гідний старт нашої збірної
разу - на першій стрільбі стоячи. Для нашого біатлоніста це - найкращий результат на етапах
Кубку світу.
Своїми вдалими виступами продовжує радувати і Валентина Семеренко, яка також у Швеції
спочатку завоювала «бронзу», а потім виборола
«срібло» у гонці переслідування.

У

же у другій гонці нового
біатлонного сезону Україна
отримала свою першу нагороду.
На етапі Кубку світу у шведському
Естерсунді в індивідуальних перегонах
з другим результатом фінішував
26-річний Сергій Семенов.
Українець феєрично пройшов дистанцію та
вогневі рубежі, промахнувшись лише одного

Бережанці - переможці
з пауерліфтингу

Вихованці Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання успішно виступили на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед юнаків і дівчат, юніорів
та юніорок (вихованців ДЮСШ), який відбувся у Коломиї на
Івано-Франківщині.
Дев’ятикласник навчального закладу Вакуленко Володимир
зайняв перше місце серед юнаків з результатом 313.31. в абсолютній першості за Формулою Вілкса, а його ровесниця Хлєбнікова Вікторія була другою у ваговій категорії 52 кг серед дівчат
з результатом 192,5 кг, інформують у департаменті освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Євробаскет-2015:
суперники відомі

Т

ри країни Балтії,
Чехія і Бельгія.
Збірні цих країн стали суперниками чоловічої національної команди
України на Євробаскеті 2015
року. Такий підсумок жеребкування, який відбувся у паризькому Діснейленді.
Свої поєдинки підопічні
Майка Фрателло зіграють у
столиці Латвії Ризі у вересні наступного року. Перший
матч збірна України зіграє
проти Литви у Ризі 5-го вересня.
Нагадаємо, через війну на
сході країни європершість
прийматимуть Німеччина,
Латвія, Хорватія і Франція.
Україна ж забронювала за собою пріоритетне право проведення Євробаскету 2017го року.

Українська гандболістка прийняла
громадянство Росії

П

Тернополянин - бронзовий
призер «Вінниці-2014»

В

ідбувся VІІІ відкритий Всеукраїнський турнір
з греко-римської боротьби серед юнаків
«Вінниця-2014», присвячений пам’яті видатних
борців Вінниччини. За призові місця боролися 127
учасників.
Вихованець Тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби Олександр Шевчук у своїй ваговій категорії посів третє місце. Готував призера майстер спорту України Костянтин Липка.
Олександр Шевчук — учень Тернопільської ЗОШ №24.

С

резидент Росії
Володимир Путін
підписав указ про
присвоєння українській
гандболістці Регіні
Шимкуте громадянства
РФ.
Таким чином вона може
зіграти за збірну Росії на поточному чемпіонаті Європи.
Варто зазначити, що
Шимкуте подала заявку на
отримання російського громадянства ще на початку
2012 року, паралельно відмовившись виступати за
збірну України.

Кубок світу – у руках українки

тудентка IV курсу харківського
у місті Лімасол (Кіпр). У турнірі взяли участь
Інституту підготовки кадрів для
100 самбістів-студентів з 22 країн.
органів юстиції України Інна
Черняк виборола перше місце на Кубку
світу з самбо серед студентів.
Про це повідомив сайт Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, до
складу якого входить інститут.
Інна Черняк виборола перше місце у ваговій
категорії до 52 кг.
Кубок світу з самбо серед студентів пройшов
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Цілющі краплини

народної медицини
Яблука знижують
ризик захворювання
раком

А

мериканець
Норман Уокер
ціле життя
«просидів» на
соках і дожив
до 119 років.
До того ж став
батьком у...
106 років!
Найулюбленішим
його напоєм був
яблучний фреш – пив
його кожного ранку.
Яблука без перебільшення можна назвати найпопулярнішим фруктом в нашій країні. Між тим, вони не лише смачні та доступні кожному, а й корисні.
Зрілі яблука багаті вітамінами С, В1, В2,
Е, А, фруктозою, пектиновими і дубильними
речовинами, органічними кислотами. Плоди містять корисні для нашого організму мінеральні солі та мікроелементи. За вмістом
йоду вони поступаються тільки морським
продуктам, тому їх частенько радять лікаріендокринологи.
Крім того, яблука помічні ще й для неврологічного здоров'я. За результатами дослідження Корнельського університету зі
США, ці фрукти допомагають знизити ризик
такої важкої недуги, як хвороба Альцгеймера.
В іншому дослідженні, учасниками якого
стали понад 9 тис. добровольців, встановлено: у тих, хто вживав найбільшу кількість
яблук за 28-денний період, відзначали найнижчий ризик розвитку інсульту.
Яблука також можуть допомогти в зниженні ризику розвитку цукрового діабету.
Дослідження за участю більше 187 тисяч добровольців показало, що в осіб, які з'їдали
на тиждень три порції яблук, ризик розвитку цукрового діабету II типу був на 7% меншим, ніж у тих, хто не вживав цих продуктів.
Крім того, за даними низки досліджень
вчених з Корнельського університету, вживання одного яблука щодня може допомогти запобігти розвитку раку молочної залози.
Також яблука – м'який сечогінний засіб,
що знижує набряклість організму. Пектин,
який містять ці плоди, у свою чергу, знижує
холестерин в крові. А дубильні речовини допомагають при профілактиці сечокам'яної
хвороби. Вони не дозволяють солям сечової
кислоти випадати в осад.

Цілющі фреші

Свіжий яблучний сік допомагає клітинам
оновитися та виводить шкідливі речовини.
Якщо пити його за 20 хвилин до їди, це допоможе запобігти жовчнокам’яній хворобі.
Сік із яблук не рекомендують людям із
гастритом і з підвищеною кислотністю та
серйозними захворюваннями шлунковокишкового тракту, а також алергікам. Усім
іншим його пити можна, але готувати треба
правильно – лише зі стиглих свіжих яблук,
які ще не почали псуватися.
Щоб досягти лікувального ефекту, сік
треба пити щодня протягом двох тижнів.
Потім зробіть перерву на два тижні або замініть яблучний інший соком – наприклад,
гарбузовим. Дітям давати соки можна, починаючи з року. Спочатку – кілька крапель, потім – по одній чайній ложці.
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Картопляний сік замість ліків

Ц

ей овоч недарма посідає провідне місце
у повсякденному раціоні: він дуже
багатий на основні складники, необхідні
для нормальної життєдіяльності організму.
Деякі вчені вважають, що картоплею можна харчуватися тривалий час (не вживаючи жодної іншої їжі) без
відчуття втрати фізичних та розумових сил. І пояснюють такий феномен наявністю в картоплі добре засвоюваного білка (10 г картопляного білка можуть замінити 6–8 г м’ясного), вітамінів С, D, К, Е, РР, групи В, калію
та інших макро- і мікроелементів: кальцію, міді, фосфору, каротину, різних кислот.
Як і капустяний, картопляний сік містить вітамін U,
що зміцнює судини, усуває запалення, сприяє загоюванню ран. Тому вживання цього соку рекомендоване людям, які хворіють на гастрит, виразкову хворобу шлунка
та дванадцятипалої кишки. Залежно від важкості перебігу хвороби, віку, маси тіла хворого вживають 150–200
мл соку за добу (якщо рівень кислотності шлунка високий, можна до 400 мл) за 30–40 хв. до їди, розділивши
його на три прийоми. Тривалість курсу – 2–3 тижні, перерва – 7–10 діб і знову лікування соком впродовж зазначеного періоду.
Одночасно слід відмовитися від м’ясних бульйонів,
солоних, гострих страв, котрі подразнюють слизову оболонку шлунка і посилюють секрецію шлункового соку.
Невдовзі діяльність органів травлення нормалізується, зникають печія, нудота, метеоризм, біль у шлунку та кишечнику, підвищується гемоглобін.
Вживання картопляного соку вгамовує головний
біль, разом із соком моркви, капусти підвищує імунітет,
ним полощуть горло у разі фарингіту, ларингіту, ангіни.
Тричі на рік місячний курс вживання соку з перервами 7–10 днів (випивати щоденно натщесерце 100–125
мл) рекомендується для лікування фіброміоми матки.
У випадку пієлонефриту п’ють картопляний сік навпіл із журавлиновим.
Народна медицина рекомендує вживати по 100 мл
соку 2–3 рази на день до їди – як ефективний засіб проти запору.
Картопляний сік використовують для лікування опіків I ступеня, сонячних опіків, запалення шкіри, екземи,
варикозного розширення вен (накладають на уражене
місце полотнинку, змочену свіжим соком, або роблять

Еліксир довголіття

Я

кі рослини найкраще
підходять для цього
еліксиру? Народні
цілителі радять такі: квітки
кульбаби лікарської, глоду
колючого, барбарису
звичайного.
По 1 ст. ложці сухих барбарису,
глоду й кульбаби залити склянкою
окропу, настояти 10-20 хв. Коли настій охолоне, його проціджують і
додають 1-2 ст. ложки меду. Вживати по 50, а то й по
100 мл тричі на день за 30 хв. до їди. Дітям їх дають по
0,5-1 ч. ложці.
Це ліки широкого спектру дії: вони лікують
серцево-судинні захворювання, печінку, підшлункову залозу, поліартрити, алергічні захворювання. Еліксир повертає сили, наснагу, заспокоює нервову систему, виводить радіонукліди, містить вітамін С, пектини,
полісахариди, інулін.

Якщо «ломить» спину

Н

ерідко в людей літнього
«ломити» спину. На доповіку починає
таким страждальцям мо могу
же прийти
спеціальна розтирка, як
у
го
ту
ва
ли ще наші
прабабусі.
200-300 г пекучого перц
л якісної горілки. Процідитию настоювати 14 днів в 1
го гасу та 200 г нерафінован , додати 100 г очищеноред застосуванням добре збоої соняшникової олії. Певт
Після розтирання закутати ати.
кування краще здійснюват ся чимось теплим. Ліи на
У жодному разі не використоніч.
вувати внутрішньо.

періодично примочки).
Вугрі лікують сумішшю соку з медом (на 100 мл соку
– 1 ч. л. меду). Суміш розмішують, наносять на обличчя
на 20–30 хв. Після двотижневого лікування – перерва на
5–7 днів, потім курс повторюють.

Приготування соку

Сік готують зі щільних непошкоджених картоплин
рожевого кольору. Якщо картопля позеленіла чи проростає, в ній збільшується вміст соланіну, отож вона отруйна. Так само непридатна й пошкоджена картопля, адже в
ній соланіну ще більше – він захищає бульби від уражень.
Відібрану картоплю слід ретельно вимити щіткою,
кінчиком ножа видовбати вічка, знову промити, а якщо
сік призначається дітям, ще й облити окропом і обтерти. Сік вичавлюють за допомогою сокодавки чи труть на
тертці і відтискують через марлю.
Під дією кисню сік темніє, тому готувати його потрібно якнайшвидше, а перед споживанням розмішати
ложкою, щоб не допустити осаду крохмалю (хворим на
діабет, навпаки, слід вживати сік без крохмалю, розвівши його навпіл з водою).
Можна додавати аскорбінову чи лимонну кислоту,
які збагатять сік і поліпшать його смак.
Картопляний сік добре регулює обмін речовин,
справляє очисну дію на організм. Пити його бажано з
профілактичною метою, особливо у суміші з іншими
овочевими соками.

Застереження

Хворим зі зниженою кислотністю шлункового соку
картопляний фреш вживати не слід. Також цей сік, як і
картопля, ускладнює стан хворих на коліт.
Щоб запобігти руйнуванню зубів, бажано споживати рідину через трубочку, а опісля полоскати рот водою.

Народна медицина
проти хрускоту
в суглобах
рускіт у суглобах – на перший погляд

Х

невинне явище, але з плином часу воно може
перерости в дуже серйозні захворювання,
такі як артрит або артроз.
Основні причини такого хрускоту – малорухливий спосіб життя, захворювання печінки і жовчного міхура, нирок,
травми.
У цій ситуації можна спробувати найпростіші засоби.
Петрушка. Подрібніть одну склянку коріння, залийте 0,5
л. гарячого молока, настоюйте в термосі ніч. Вранці вилийте вміст термоса в тарілку, перемішайте, остудіть і з’їжте в 3
прийоми – вранці, вдень і перед сном. Курс 10-12 днів.
Ось ще один рецепт: візьміть по 100 г петрушки і селери (трава і корінь ), дрібно наріжте, залийте 500 мл окропу і
кип’ятіть 7 хвилин. Відвар остудіть, додайте сік 1 лимона, 2
ст.л. меду. Пийте протягом дня невеликими ковтками. Курс
1-2 місяці.
Протизапальним засобом при артриті є імбир.
Можна приготувати желе. 1 ст. л. желатину залийте
склянкою води, залиште для набухання на годину. Підігрійте, не доводячи до кипіння, до повного розчинення. Додайте
за смаком будь варення, розмішайте. Вилийте у формочки,
поставте в холодильник для застигання. Поліпшення ви відчуєте через 1-2 тижні: пройде хрускіт, скутість рухів.
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Кава іi кавовiі смаколики
Сірі холодні дні останнім часом заполонили простір. Сонечко заховалося десь далеко, напевне, змерзло і само. Тож ми подумали: хіба є щось краще, аніж зігрітися
горнятком запашної кави. Особливо, коли
поруч кохана людина, друзі. Врешті, інколи хочеться побути і наодинці з романтичним настроєм. Коли у кімнаті пахне кавою,
шоколадом, а найменшу шпаринку огортає
аромат ванілі…Тож ці оригінальні рецепти
приготування різних видів кави та кавових
смаколиків – саме для вас.

Кава з молоком

Каву приготувати за способом, який вам до вподоби, а потім додати молоко. Пропорція залежить від
смаку, найчастіше каву і молоко змішують в однаковій кількості. Італійці додають ще пучку меленої кориці. Не тільки смачну, а й гарну на вигляд каву з молоком можна приготувати і так: тепле молоко у невеликій
кількості налити тільки на дно горнятка, а потім обережно додати каву. Перемішувати не треба – це буде так звана мармурова кава.

Кава з коньяком

До кави інколи подають коньяк. Хтось змішує одразу
трішки коньяку з горнятком кави, інші п’ють коньяк невеличкими ковтками і запивають його кавою. Однак є цікавіший рецепт. У горнятко кави, куди вже покладено цукор, по бічній поверхні ножа обережно вливають столову
ложку коньяку так, щоб він залишився на поверхні, і підпалюють. Коли полум’я погасне, напій готовий.

Кава «Голлівуд»

Приготувати дуже міцну каву, окремо скип’ятити молоко. Змішати у посудині какао і цукор, влити туди частину молока і добре перемішати. Потім додати усе молоко,
що залишилось. Кинути у суміш пучку солі, поставити на
вогонь і кип’ятити приблизно 10 хв. Зняти з вогню, енергійно збити до маслянистої пузирчастої маси і тоді поступово додавати каву, продовжуючи збивати. Ще гарячий
напій розлити по горнятках і прикрасити збитими вершками. Можна посипати вершки смаженим мигдалем.
Пропорція така: на 4 порції треба взяти 2 ст. л. какао, 2 ст. л. цукрової пудри, 2 горнятка молока і 2 горнятка дуже міцної кави.

Кава по-віденськи

Приготувати міцну чорну каву. Потім до кожного горнятка з кавою додати зверху чайну ложку збитих вершків з невеликою кількістю цукрової пудри і, за бажанням,
з пучкою ванілі. Щоб напій мав гарніший вигляд, вершки
зверху посипати дрібно натертим шоколадом.

Зимова кава

Добре пити взимку при застудних захворюваннях.
Приготувати міцну гарячу каву. Окремо у склянці змішати один яєчний жовток і 30 г цукру та додати маленький
келишок рому. У цю суміш влити горнятко гарячої кави.

Кава латте класична

Латте - знаменитий італійський напій з кави із збитим молоком, схожий на шаруватий коктейль.
Потрібно для однієї порції: кава мелена - 1 ч.л., молоко - 1 скл., вода - 0,5 скл.
Приготування: заварити каву звичайним способом.
Можна використовувати кавоварку, турку. У будь-якому
випадку напій має бути досить міцним. Молоко налити в
окрему ємність і трохи підігріти, ні в якому разі не доводячи до кипіння. Тепер молоко слід збити. Скористайтеся домашнім міксером або блендером, вручну ніяк не вийде. Збивати ретельно, не менше 5 хвилин, до утворення повітряної і пишної густої піни. Потім обережно перелити молоко в приготовлений заздалегідь прозорий високий айриш-келих або фужер. Зверху
дбайливо викладіть піну, яка залишилася в блендері чи міксері. Далі - найвідповідальніший момент, що вимагає вправності та акуратності. Тонкою цівкою, не
поспішаючи, влити зварену каву у збите молоко. Цівка повинна бути гранично тонкою і не перериватися. Тільки так
ви отримаєте справжнє латте, головною
відмінною рисою якого є автономність
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Змахну рукою тінь від буднів

павутини –
Накину палантин із нитокти відчиниш.
Сьогодні я прийду до тебе, инник.
І не посміє рахувати час год в хвилинах міру.
Та ми й без того втратимо дом
А ти завариш кави з шоколав ванілі,
Із нотами вершкових запахів заметілі,
І під зимовий спів сніжинок зголодніли
Розвієм смуток . Від розлукиладом.
Серця за тихим і спокійним ібні,
Облишимо всі фрази непотр розуміння.
Давно без слів німе між намидуш сплетіння.
А кава з шоколадом - нашихвистачить терпіння,
І ми мовчатимемо, скільки і.
Купаючись у місячному срібл

кожного з шарів
- кави, молока і
піни, вони ні в якому разі не повинні
змішуватися один
з одним. За умови правильно збитого молока і акуратного вливання
в нього каву у вас
вийде чарівний і
апетитний тришаровий коктейль кава між молоком
і повітряноїю молочної піною.
Підказка: щоб шари не змішувалися, кава має бути
на кілька градусів гарячішою від молока. На завершення
процесу приготування класичної кави латте можна посипати молочну пінку корицею (порошком) або тертим
темним шоколадом. Вживати або подавати напій необхідно з високою ложечкою.

Кава латте з сиропом

Цей рецепт адресований любителям солодкого. Для
його приготування знадобиться все те ж саме, що і для
класичного латте, плюс 20 мл сиропу, який слід налити в
келих першим, до молока. Сироп використовувати за своїм улюбленим смаком. По суті, підійде будь-який - шоколадний, фруктовий, ванільний і так далі, крім цитрусового, який сквасить молоко. Гурмани впевнені, що найвдаліше до кави латте підходить сиропом з чорної смородини.

Кавові трюфелі

Потрібно: 100 г молочного шоколаду, по 1 ст. л. масла
та згущівки, 1 жовток, 1 ч. л. розчинної кави, какао.
Приготування: на слабкому вогні розтопити шоколад, змішати з маслом та згущівкою. Все перемішати до
одержання однорідної маси. Зняти ринку з вогню, додати
туди жовток та каву, дуже швидко перемішуючи. Коли суміш трохи остигне, згорнути з неї кульки, поверхню яких
покрити какао. Якщо потрібно, щоб трюфелі постояли
кілька днів, слід тримати їх у холодильнику.

Кавове морозиво

Потрібно: 4 жовтки, 250 г
цукру, 3 склянки міцної кави з
молоком.
Приготування: жовтки добре розтерти з цукром, долити каву з молоком і поставити
на вогонь. Постійно перемішуючи, довести до кипіння. Зняти з вогню і, помішуючи, зачекати, поки маса повністю охолоне. Вилити суміш у морозивницю і заморозити. Подаючи морозиво до столу, добре прикрасити його поверхню піною зі збитих вершків
і тертим шоколадом.

Кавова карамель

Потрібно: 8 ст. л. цукру, 5 ст. л. масла, 1 скл. дуже міцної кави, 1 скл. вершків.
Приготування: покласти цукор та масло у ринку і поставити на вогонь. Підігрівати протягом 10 хв., добре перемішуючи. Потім додати каву та вершки. Добре перемішуючи, варити протягом 10 хв. Тим часом намастити
вершковим маслом якусь гладку поверхню, на якій ви-

стигатиме суміш. Готовність суміші легко перевірити, капнувши
краплю у склянку з холодною водою. Якщо крапля не розтечеться,
суміш готова. Її виливають з ринки
на підготовлену поверхню і розрізають ножем на квадратики.

Кавовий
крем-желе

Потрібно: 6 ст. л. цукру, 6 жовтків, три склянки дуже міцної кави з
молоком, 10 г желатину.
Приготування: цукор добре
розтерти з жовтками – до піни, додати каву з молоком.
Поставити суміш на слабкий вогонь і підігрівати, не доводячи до кипіння. Коли суміш достатньо загусне, зняти
її з вогню, додати розведений у невеликій кількості води
желатин і перемішати до повного охолодження. Крем
розлити у невеликі горнятка чи креманки і поставити у
холодне місце. Перед поданням до столу кожну порцію
можна прикрасити збитими вершками з цукром.

Торт з кавовим кремом

Потрібно: тісто – 6 яєць, 250 г мелених горіхів, 250 г
цукру, 2 ст. л. сухарів. Крем: 250 г вершкового масла, 200
г цукру, 3 жовтки, 5 ст. л. міцного настою кави, 1 ст. л. борошна.
Приготування: з білків збити круту піну, додаючи цукор, добре вимішати її з жовтками, меленими горіхами і сухарями. Цією масою наповнити змащену жиром і посипану
сухарями тортівницю. Пекти в духовці (190-200) протягом
35 хв. Коли вийнятий з форми корж охолоне, гострим ножем обережно розрізати його по горизонталі на однакові
за товщиною частини, покропити їх солодкою кавою, перекласти кавовим кремом, цим же кремом змастити боки
та верх торта і посипати посіченими горіхами.
Крем приготувати так: у посуді, вміщеному у більший посуд з киплячою водою, збити жовтки з цукром.
Коли маса стане пухкою, не припиняючи збивання, додати борошно, каву, а як загусне, зняти з плити й охолодити. Масло збити до утворення піни і збивати далі, додаючи по ложці охолодженого крему. Коли маса буде однорідною, перекласти нею коржі і змастити верх та боки торта.

Печиво «Кавові зерна»

Потрібно: кава розчинна – 2 ст. л., молоко – 2 ст. л.,
маргарин - 200 г, сметана – 200 г, цукор – 250, цукор ванільний – 10 г, какао – 50 г, борошно – 500-600 г.
Приготування: маргарин збити зі сметаною, цукром,
ванільним цукром, розчиненою у молоці кавою. Додати какао, знову добре збити. Далі уже за допомогою ложки замісити борошно до такого стану, щоб тісто тримало
форму, але не стало тугим (щоб можна було виробляти
кульки). За бажанням можна додати розпушувач. Виробити кульки величиною з невелику вишню, надати довгасту форму. За допомогою зубочистки
розрізати заготовки
майже до кінця по
самій середині. Випікати при 200 градусах 10-12 хв.

Дозвілля
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«За язик вкусися»

Мій дід колись розказував
(Ото було диво!),
Як прогнали москалів
- Із стріх текло пиво!
Якби ми так учинили
(Москалів прогнали),
Текла б зі стріх наливочка
І ми панували б.
Тини були б із ковбас,
Їж - розпережися!...
Раптом голос звідтіля:
«3а язик вкусися!»

Паляниця

-Паляниця скажи, - просять,
- Москалику-друже.
Як не крутить він язика:
-Паляніца, - струже.
-Скільки ти вже, харцизяко,
Живеш в Україні,
Що не скажеш па-ля-ни-ця
Твердо ще й донині?
Москаль перст свій піднімає,
Морщить круто лоба:
-Етак лет уже за трідцать
Живу со зазнобой!
-Літ за тридцять? - дивуються.
- Що ти кажеш, враже?
3а тридцять літ па-ля-ни-ця
Навіть мавпа скаже.
Не дивуйтесь москалеві,
Вродивсь твердолобим.
А наш?! «Штокае» і «кака»
Уже за порогом.

Слава Честі

Увечері виступав
Міністр міліцейський,
Розпинався: «Міліція
У нас - слава честі!»
Тихон слухав ції речі,
- Ним аж затрусило.
Вчора паспорт провіряв
Дільничний Гаврило.
Перекинув усе в хаті,
В шафу поліз ритись,
У печі навіть шукав
Чим би поживитись.
Повертівши в руках паспорт,
Знайшов сто причин:
- Замість штрафу, - так сказав,
- Давай на бензин!

Констатація

Відповіді

Вважати недійсним

нець, мікрорайон 3. Тел: 096 74 87 649
***
Втрачені паспорт та пенсійне поДвокімнатну
квартиру в центрі
свідчення, видані на ім’я Тхорик Ірини
Одеси,
одна
зупинка
від залізничноЙосипівни.
го
вокзалу,
поруч
море.
Ціна 55 тисяч
***
у.
о.
Телефон
–
0967022844.
Втрачене військове тимчасове посвідчення ТП №1183 від 28.08.2014
року видане Тернопільським обласним
Двокімнатну квартиру у ТернопоМВК, на ім’я Руснак Галини Володими- лі на приватний будинок в Ізяславі
рівни 26.04.1987 року.
Хмельницької області. Телефонувати
– 0981341696, Микола Васильович.
Продається, або обмін трикімнатна
квартира на однокімнатну з доплатою.
Жінка середнього росту, симпатич61 кв. м., кімнати ізольовані, вікна та две- на, комунікабельна, якій ледь за 50, шурі пластикові, вхідні двері броньовані, ін- кає порядного чоловіка до 60 років. Тедивідуальне опалення. Адреса: м. Креме- лефон: 098 9481661.

Міняю

Продаю

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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Баба Дарка й Терендиха
Всілися на лаві,
Обговорюють події
У нашій державі.
-Ти бачила? - Терендиха
До Дарки глаголить.
- Телевізор показував
Депутатів голих!
Що ти дyмаєш? Сидять
Лиш фіги на попках...
Потратили на вибори
Всі свої доробки.
Які ж вони, Дариночко,
Приймуть нам закони,
Щоб одіти грішне тіло
Хоча б у кальсони?
Баба Дарка на ту мову
Констатує швидко:
- Та вони тепер народ
Обдеруть, як липку.
Юрій ЗАЯЦЬ, с. Великий Раковець,
Збаразького району.
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Вітаю!
А ще бажаю многа літ
Дорога редакціє «Нашого ДНЯ», хочу розповісти на твоїх сторінках
про свою найкращу у світі бабусю

Ніну Миколаївну Климчук.

Живе вона у селі Кривчики на Збаражчині і через кілька днів,
а саме 13 грудня, святкує день народження. Тож вітаю її з цим святом.
Я дуже люблю свою бабусю, приїжджаю до неї завжди на канікули,
мені з нею добре і затишно. Ці віршовані рядки присвячую їй.

З повагою – внучка Мар’янка Ліщенюк
із села Федьківці Збаразького району.

На Театральному майдані
можна сфотографуватися
з Миколаєм

У місті стартувала благодійна акція
“Подаруй посмішку”. Зробити фото з Миколаєм можна за символічну плату на центральній площі міста щодня з 12-ї до 16-ї
години. За зібрані гроші волонтери куплять необхідні речі для Тернопільського
центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Також на Театральний майдан
можна приносити одяг, взуття, канцтовари та подарунки сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Тернополян, які хочуть сфотографуватися з Миколаєм, достатньо, кажуть організатори. Долучаються і діти, і дорослі. За
кілька днів акції хлопці та дівчата змогли
зібрати більше 2 тисяч гривень.
– Ми проводимо цю акцію вже втретє, – розповідає координатор заходу Ольга Вандерер. - Ми побували в центрі
соціально-психологічної реабілітації дітей, дізналися, що їм потрібно, тож за зібрані кошти придбаємо усі ці речі: подушки, покривала, медикаменти, засоби гігієни та інше.
Зробити святкову світлину з Миколаєм і допомогти дітям з центру соціальнопсихологічної реабілітації можна на Театральному майдані щодня з 12.00 до 16.00
години, а на вихідних у ТРЦ «Подоляни».
Акція триватиме до 14 грудня.
Юля ТОМЧИШИН.

Дорогі прихильники
нашої «Рукавички»!

nday.te.ua

Задуй свічки і загадай ба
жа
Яке завжди збувається в ння,
Прийми ці щирі, гарні пр цей час,
Які лунатимуть від нас.ивітання,
Бажаєм щастя і здоров’я
Любові, радості, тепла, ,
І від дітей, і від онуків
Повага щоб завжди була.
А ще бажаю многа літ,
Щоб гріти ще могла ти вн
уків,
За це ми дякуєм тобі,
Натруджені цілуєм руки.

Кішка Ліза та
кролик Місько

К

вест «ВЕСЕЛИЙ
ПОТЯГ» організували
веселі та креативні
старшокласники на чолі з
педагогом-організатором
Аллою Вікторівною Луценко
у Тернопільській ЗОШ №11.

Калейдоскоп

ГОРОСКОП

З 10 грудня по 16 грудня
ОВЕН

Настав перiод, коли контакти з
впливовими людьми або новi знайомства матимуть продовження. На
вихідних вас чекає приємна несподіванка. Не бійтеся робити романтичні
вчинки.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня можливi службовi
вiдрядження. Ви отримаєте важливу
iнформацiю. Уникайте конфліктів на
роботі. Зробіть подарунок дорогій людині.

БЛИЗНЮКИ

Задуми цих днiв стануть у пригодi
в майбутньому. За творчими справами
не забувайте про романтичне життя.
Вихідні проведіть з коханою людиною.

РАК

Постарайтеся розставити пріоритети i займіться тим, що для вас є найважливішим. Не бійтеся експериментувати. Зробіть подарунок коханій
людині.

ЛЕВ

Корисне з приємним органічно переплелося з гарним настроєм
і важливою інформацією, яку школярі спиймали з великим задоволенням. Ігровий підхід, як ключ у країну знань, відчинив брами дитячої цікавості і викликав стрімке бажання
про все дізнатись на станціях, де зупинявся імпровізований потяг.
Серед зупинок були спортивна,
літературна, кулінарна, астрономічна, мовознавча, тернопільська, патріотична, музична, географічна,
культурна, сюрпризна, художня,
мультиплікаційна, парк-зоопарк –
на всі смаки, усього 14 станцій. Команда
складалась з 10 дітей.
Капітан,
згідно
карти та стрілоквказівників, які
були розклеєні по
усій школі, направляв на дорогу пригод. Учні п’ятих та шостих класів, взявшись за руки, вбігали у класи, де їх чекали старшокласники. Хлопчики і дівчатка старались максимально точно і
правильно виконувати найрізноманітніші завдання, аби набрати якнайбільше трофеїв перемоги. Радощам та захопленню малечі не було меж, коли на
одній зі станцій вони побачили справжніх тварин: чорну кішку Лізу та білого кролика Міська! Учасники квесту із
зав’язаними очима мали відгадати - хто

Дякуємо вам за гарні світлини та цікаві розповіді, які ви надсилали
на конкурс «Вишиванко
моя, вишиваночко». Ми їх
з радістю публікували на сторінках «Нашого ДНЯ». На прохання батьків та дітей, у яких настануть новорічні канікули, запрошуємо всіх учасників конкурсу до редакції газети
на урочисте нагородження 22 грудня о 13.00. На всіх чекають солодкі гостинці, а на переможців – подарунки.

Рукавичка

У вас з’являться новi пропозицiї,
вiд яких важко буде вiдмовитися.
Не ігноруйте їх, адже результат вас
обов’язково потішить. Вас чекає успіх
у фінансових справах. Вихідні проведіть в сімейному колі.

ДІВА

Під час відпочинку не уникайте
нових знайомств. Згодом вони можуть
знадобитися вам. Проводьте більше
часу з сім’єю. На вихідних вирушайте
на шопінг.

ТЕРЕЗИ

Особистi справи, як завжди, на першому планi, але не зайвим буде бiльше
уваги придiлити вашому партнеровi.
На роботі буде все спокійно. На вас чекають фінансові прибутки і визнання
з них хто – лише від керівництва.
торкаючись пухнастої шерсті тварин- СКОРПІОН
ки! А станція «КуліНевирiшенi справи знову нагаданарна» навіть при- ють про себе. Хороший перiод для нагощала своїх паса- лагодження контактiв. Наважтеся на
жирів цукерками, рішучі вчинки. На вихідних заплануйназву яких потріб- те цікаву поїздку.
но було відгадати, смакуючи їх із СТРІЛЕЦЬ
Новi знайомства можуть обернутизав’язаними очима..
ся
пропозицiями
про спiвробiтництво.
Наприкінці квесту всі отримали грамоСпонтаннi
дiї
лише
загострять почутти, а переможці – ще й солодкі подарунтя. На вас чекає тиждень, сповнений
ки.
На мою думку, такий неординарний романтики і приємних несподіванок.
підхід до пізнання світу викликає цікавість і бажання не лише вчитися, але й КОЗЕРІГ
У вас з’явиться шанс вирішити пибути обізнаним у найрізноманітніших
тання,
якi ранiше не вдавалося. Час засферах життя. А головне, що завдяки
водити
новi дiловi знайомства. Вони
подібним заходам народжуються дружпригодяться
вам у майбутньому. Не
ба, взаємодопомога, а також відкривабійтеся ризикувати і ви отримаєте те,
ються різноманітні дитячі таланти.
Ліза ФЛИСАК, на що так довго чекаєте.
учениця 6-Б класу. ВОДОЛІЙ
У проблемних ситуацiях вас
пiдтримають близькi. Доведеться витратити кошти на ремонт в оселi. Однак зміна обстановки лише піде вам
на користь. На вихідних добре відпочиньте.

РИБИ

Ви легко йдете на контакт iз
дiловими партнерами. Це дуже допоможе вам у веденні справ. Несподiвано
вiдкриєте в собi прихованi таланти.
Заплануйте на майбутнє цікаву мандрівку.

