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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

До зустрічі У Чортківському медичному коледжі
в Новому році!

Дорогі наші читачі! Від щирого серця дякуємо усім,
хто був з нами у такий складний нелегкий час. За те,
що повірили нашому чесному правдивому слову, підтримали, хто передплатою, а хто, купляючи газету
у кіосках. Адже «Нашому ДНЮ» виповнився лише рік. І
коли сьогодні тиражі різних видань падають, це дуже
важливо, що повірили ви саме нам.
Дякуємо за гарні слова, які надсилаєте на адресу
редакції. І за критичні зауваження, коли спілкуємося з
вами на днях передплатника чи зустрічах у колективах. Повірте, ми творимо ваш і «Наш ДЕНЬ» з великою
любов’ю, з думкою про те, аби вам було цікаво читати
кожен номер. Раді, що вам до душі наше «Сімейне гніздечко», об’єктивні політичні коментарі, розповіді про
особливих людей, новини з різних куточків України, світу та краю, сторінки спорту, медицини, культури… Тішимося, що малечі полюбилася дитяча добірка «Рукавичка».
Сподіваємося на зустріч і в році Новому – 2015. Знаємо уже точно: вас, наших дорогих читачів, незважаючи на економічну скруту, біди і негаразди, у «Нашого
ДНЯ» суттєво побільшало.
Любимо вас! Бережіть себе і рідних, бо найголовніше у цьому світі – сім’я. Нехай війна не забирає так
рано синів, нехай батьки повертаються додому, щоб
просто обійняти дітей. Нехай чоловіки не пишуть з
фронту есемески, а пригортають коханих своїми дужими руками.
Миру вам, здоров’я і спокою у домівках і в кожному
серці. До зустрічі у Новому році!
З повагою і любов’ю – Зіна КУШНІРУК,
головний редактор «Нашого ДНЯ».

плекають родинні традиції
та навчають творити добро

Детальніше - 8 стор.

Наступний номер тижневика
“Наш ДЕНЬ“ вийде 1 січня 2015 року.

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.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

спекотне літо. Якщо ніч темна - зима буде теплою, а літо - по25 грудня - Спиридона. Сонцестояння: «Сонце переходить хмурим. 26 грудня - Євстратія і Авксентія. За погодою перших
на інший бік». Цей день визначає характер усієї зими. Якщо на 12-ти днів, які йдуть за днем Спиридона (25 грудня), передвіСпиридона сонячно - святкові дні - 7-19 січня - будуть ясни- щають погоду кожного із 12-ти місяців року, що наступає. Так,
ми, а Новий рік – морозним; похмуро і на деревах іній - бути 26 грудня відповідає січню, 27 - лютому, 28 - березню і т. д. до
Новому року теплим і похмурим. Ясна ніч - на холодну зиму і Різдва, яке вкаже на погоду в грудні наступного Нового року.

Погода
в Тернополі
й області
24 грудня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі
5-8, вдень 6-8 градусів тепла. Схід сонця - 8.10, захід - 16.23.
25 грудня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 2-5, вдень 3-5 градусів тепла. Схід сонця - 8.11, захід 16.24.
26 грудня - хмарно, невеликий
сніг, температура повітря вночі 1-4,
вдень 0-4 градуси морозу. Схід сонця
- 8.11, захід - 16.25.
27 грудня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 2-5, вдень 1-3
градуси морозу. Схід сонця - 8.11, захід - 16.25.
28 грудня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі 4-6, вдень 1-3 градуси морозу. Схід
сонця - 8.11, захід - 16.26.
29 грудня - хмарно, увечері сніг,
температура повітря вночі 2-3, вдень
0-1 градус морозу. Схід сонця - 8.11, захід - 16.27.
30 грудня - хмарно, сніг, місцями дощ зі снігом, температура повітря вночі 1-3, вдень 0-1 градус морозу.
Схід сонця - 8.12, захід - 16.28.
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Наш ДЕНЬ

Євген ФІЛЬ:

«Патріотично-свідома
Тернопільщина
чи годівниця для варягів?»

На думку відомого громадського діяча Євгена Філя, кадрова політика нової української влади має базуватися на патріотичних, професійних, ділових та моральних якостях кандидатів на ту чи іншу посаду, а не на партійно-квотному працевлаштуванні «своїх» людей.
– Ще з радянських часів наш стовідсотково
патріотичний край потерпав від засилля варягів – комуністичних функціонерів з інших областей, а то й республік імперії, - розмірковує пан Євген. - На жаль, цей ганебний принцип добору кадрів зберігся і в сучасній вже незалежній Україні. Хто тільки з «парашутистів» не керував Тернопільщиною! Острожинський, Чижмарь, Хоптян…
Причому, кожен із них тягнув за собою цілу зграю
іногородніх чиновників різних рівнів. Відтак, київська влада спеціально формувала у наших краян комплекс меншовартості, всіляко нівелювала
наш справді потужний інтелектуальний потенціал, ніколи привселюдно й не згадувала, що нашими славетними земляками були Дмитро Вишневецький, Володимир Лучаківський, Йосип Сліпий, Ярослав Стецько, тисячі інших патріотів, науковців, діячів культури та мистецтва зі світовими іменами.
Боляче нині спостерігати, як вже якісно нова
українська влада продовжує негідні традиції своїх злочинних попередників та вкотре намагається віддати область на відкуп політико-бізнесовим
кланам.
– Особисто я не маю нічого проти уродженця
тієї чи іншої області, якого офіційний Київ хоче
бачити керівником певного регіону і чиє прізвище «гуляє» в Інтернеті. Проте, у мене складається
парадоксальне враження. Якщо штурмувати Банкову, визволяти схід України, то тернополяни – у
перших рядах. А от якщо наводити господарський
лад у власному домі, то ми – ніби немудрі,- ділиться своїми роздумами Євген Філь.
На його глибоке переконання, Тернопільщина кров’ю Героїв Небесної сотні, десятками загиблих наших земляків у війні на Донбасі заслужила
право якщо не на пряме обрання керівників структурних підрозділів виконавчої влади з числа представників місцевої еліти, то, принаймні, на врахування думки громадськості краю при їх призначенні главою держави чи урядом.
– Свого часу очищення влади проходило
не тільки на київському, а й на тернопільському Майдані, який стояв з першого і до останнього дня Революції гідності. Тоді громада дала свою
об’єктивну оцінку і злочинним діям посадовців
від Партії регіонів, і бездіяльності деяких ідейнобезхребетних чиновників, які представляли інші
політичні сили, - акцентує мій співрозмовник і
продовжує. - Натомість жодного поганого слова,
крім схвалення своїх дій не почули від земляків на
Майдані Олег Сиротюк, Василь Хомінець, Василь
Облещук, Іван Крисак, Іван Юлик, уся міська влада та багато інших патріотів і професіоналів своєї
справи. Саме їх після перемоги люди хотіли бачити
на перших посадах. А що ж маємо насправді? Нині в
області немає жодного постійного керівника, працюють тільки аморфні «в. о.» або й «т. в. о.», які нічого конкретного не можуть вирішити. Тернопільщина ніби обезголовлена, а тому й надалі пасе задніх у всеукраїнських соціальних та економічних
рейтингах.
Нині, коли закон про люстрацію ще фактично
не діє, а правознавці вже анонсують значні поправки до нього, все більшої популярності набирає так
звана «смітникова люстрація». Причому, у пере-

важній більшості випадків кидання «клієнтів» у
сміттєві урни не має нічого спільного зі справжнім
очищенням влади, а здійснюється на замовлення
«сірих кардинальщиків» кримінального бізнесу,
які знову хочуть поставити біля грошових потоків
відданих їм лакеїв.
– Я завжди виступав і виступаю категорично
проти підміни пріоритетних понять, - наголосив
Євген Філь. - Одна справа, коли народ найрадикальнішими методами висловлює своє ставлення
до реакціонерів, фарисеїв чи доморощених яничарів, і вже зовсім інша, коли кілька молодих, невідомо ким проплачених хлопців, перебирають
на себе всенародну місію вершити суд над будьким. Хочемо того чи ні, а всім нам довелося жити
при злочинній владі. Питання у тому, яким чином
ми зуміли вижити: чи торгували власною совістю, співпрацювали з режимом, зраджували своїх побратимів, а чи впродовж усіх років беззаконня не корилися злочинцям, наражалися на репресії, але продовжували сповідувати християнську
мораль і загальнолюдські цінності та готувалися
до вирішального бою.
Мудрі і непересічні люди завжди на видноті.
То хто ж, як не громада, друзі чи колеги завжди
можуть об’єктивно оцінити їх зусилля, талант, не
лише ділові чи професійні, а й моральні якості.
Саме на цій основі і формується суспільний авторитет.
- У нашому краї завжди вистачало кваліфікованих претендентів на найвищі посади: як в обласних, так і у центральних органах влади. Вважаю, що кандидатура Івана Крисака на посаду голови ОДА була б прийнятною для жителів нашого краю. Він тут живе, працює, навіть у нинішній
перехідний період безвладдя намагається оперативно вирішувати першочергові проблеми забезпечення життєдіяльності Тернопільщини. Видно, що ця людина хоче чесно дивитися в очі своїм землякам, - висловив своє бачення перспективи краю Євген Філь. - Якщо ж президент вирішить
по-іншому і на Тернопільщину знову закинуть «парашутиста», все буде, як було завжди. Спочатку –
службова квартира, яку з часом можна приватизувати і продати, потім – «завізна» команда, кількамісячне ознайомлення зі специфічними та ментальними особливостями регіону і аж тоді – розробка конкретного плану дій. Усі ці «екскурсії»
відбуватимуться за рахунок платників податків,
за наші з вами кошти. Причому, не слід безапеляційно стверджувати, що запропонованого главою
держави «квотного» кандидата одностайно позитивно сприйме досить впливовий місцевий політичний бомонд.
Підсумовуючи сказане, мій співрозмовник
вдався до алегорій.
– Якщо у вас протікає водопровідний кран,
то ефективніше відразу звертатися до сантехніка, ніж до керівника ЖЕКу, - сказав він. - Якщо у
патріотично-свідомій області передусім треба наводити лад у господарці, то все ж краще, щоб цим
процесом керував той, хто не тільки знає цю роботу, а й з ким її робити і на чию підтримку сподіватися. А хто ж це краще усвідомлює, як не свій серед своїх?
Юрко СНІГУР.
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Тернополяни принесли
під прокуратуру шини
і золотий унітаз

У

вівторок, 23 грудня,
близько сотні представників «Самооборони», «Правого сектору» та
інших громадських організацій Тернопільщини прийшли
під стіни обласної прокуратури, аби вимагати розслідування гучних справ та ефективної
роботи структури.
Активісти принесли до входу в приміщення прокуратури шини, коктейлі Молотова та
макет золотого унітаза. Люди
вигукували «Ганьба» та кликали на розмову головного прокурора області Юрія Гулкевича.
- Революція Гідності відбулася, але досі не покарані представники злочинного режиму, – зазначив керівник «Самооборони
Тернопільщини» Іван Ковалик.
– Зараз є дуже багато гучних кримінальних справ, які прокуратура чи то через небажання, чи через відсутність фахового досвіду
не може довести до суду. Справи,
які стосуються простих людей,
розслідують швидко, а от справи чиновників і високопосадовців тягнуться роками.
Протестувальникам запропонували зайти всередину і поспілкуватися з очільником прокуратури у актовому залі. Однак, кілька хлопців відмовилися скинути балаклави, тож їх
не пропустили всередину. Тому
весь натовп повернувся на вулицю. Юрій Гулкевич вийшов
до людей і спробував відповісти на запитання обурених протестувальників. Тернополяни
просили навести лад у лісовому
господарстві, із земельними питаннями, зверталися з конкретними справами, які тягнуться багато років, а ще просили
з’ясувати, чи справді роздають

землю учасникам АТО, оскільки
щодо цього виникають сумніви.
Прокурор області зустрівся
з пікетувальниками біля приміщення будівлі, пообіцявши, що
на їх конкретні вимоги, викладені у письмовому зверненні,
буде надана відповідь у передбачений законом термін. Посадовець також запевнив мітингувальників, що люстрація відбувається у прокуратурі відповідно до Закону України «Про
очищення влади».
За словами одного із співорганізаторів акції – керівника «Правого сектору» на Тернопільщині Василя Лабайчука, цей протест попереджувальний і люди не переходять до радикальних дій лише тому, що
зараз в Україні війна. Тож активісти попередили працівників прокуратури, щоб вони сумлінно виконували свою роботу і
очищували область від корупціонерів, крадіїв і хабарників.

Нова хвиля мобілізації почнеться
в другій половині січня

У

другій половині січня 2015 року знову
розпочнеться мобілізація. Про це розповів
Міністр оборони України генерал-полковник
Степан Полторак.
– Мобілізація потрібна перш за все для створення міцного
резерву, по-друге – для заміни особового складу, який вже тривалий час несе службу. Нова хвиля мобілізації буде проводитися
з врахуванням досвіду минулої, аби уникнути попередніх прорахунків та помилок, – зазначив глава вітчизняного оборонного відомства.
Як інформує Міністерство оборони України, до мобілізації
будуть залучати перш за все військовослужбовців запасу. Мобілізовані пройдуть підготовку на базах навчальних центрів
Збройних сил України. Таке навчання триватиме 25 днів, а після
цього почнеться бойове злагодження у складі підрозділів.
Загалом до армії планують призвати близько 50 тисяч українців.

Життя
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Хлопчик-повстанець подружився
з вихованцями шкіл-інтернатів
і… збирається на Схід!
«Повстанська абетка від святого Миколая» - так називалася акція, приурочена до улюбленого свята української дітвори, під час якої вихованці шкілінтернатів області отримали тираж унікальних книжок тернопільського історика і громадського діяча Олега Вітвіцького. Аби читачі зрозуміли цінність подарунка, нагадаємо, що рік тому пан Олег по суті створив для маленьких українців нового національного супер-героя (на противагу різним там ніндзям, бетменам, аватарам та іже з ними). Таким став головний персонаж віршованої розповіді про життя та пригоди юного вояка Української Повстанської Армії Алярмика, оформленої у вигляді абетки.
- Ідея створити таку книжку виникла кілька років тому, - розповів Олег Вітвіцький, - коли зіткнувся з проблемою знайти якусь дитячу національнопатріотичну літературу для власних донечки й сина.
Як історику, мені дуже захотілося виправити таку ситуацію. Відтак разом з художником Любомиром Бейгером і створили «Повстанську абетку» для дошкільнят та молодших школярів.
Втім, славна історія УПА переплітається там і з
більш близькими та навіть недавніми українськими подіями, тож серед негативних персонажів є і Ліліпутін. Ставив собі за мету розповісти про важливі
й складні події так, щоб дітям було зрозуміло. Та навіть не сподівався, що мій Алярмик матиме таку популярність. Два перших наклади розійшлися швидко.
Кілька десятків книжок, до речі, роздав минулоріч на
Майдані, де їм дуже раділи. А незадовго до цьогорічного дня святого Миколая до мене звернулися з обласного управління освіти з проханням подарувати
такі книжки маленьким вихованцям шкіл-інтернатів.
Видання книжки сьогодні справа не з дешевих, тому
я відразу почав шукати меценатів. Єдиним, хто відразу відгукнувся, був депутат Тернопільської міської
ради Віталій Цимбалюк. Тільки завдяки йому стало

можливим надрукувати 1500 книжок, третину яких
разом з іншими потрібними дітям речами ми з ним
особисто розвезли по навчальних закладах міста й
області.
- Як можна було не підтримати таку чудову ініціативу? – дивується Віталій Цимбалюк. – В мене нещодавно народилася донечка, тож будь-яка дитяча тема тепер хвилює особливо. До того ж ця оригінальна книжечка і на мене, вже дорослого чоловіка
з історичною освітою, справила неабияке враження.
Вона справді допоможе дітям зрозуміти непросту історію нашої країни і зростати справжніми патріотами. Мені було дуже приємно допомогти вихованцям
шкіл-інтернатів не тільки матеріальними, а й таким
от духовним подарунком.
Серед навчальних закладів, наймолодші вихованці яких отримали «Повстанську абетку» із супергероєм Алярмиком, були, зокрема, і Теребовлянський
навчально-виховний комплекс та Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим слухом. Дякуючи за подарунки, їх
керівники та педагоги відзначили, що національнопатріотичної літератури на історичну тематику для
молодших школярів справді дуже бракує. Тим часом

на фоні сьогоднішніх складних суспільно-політичних
подій в Україні стало зрозуміло, що почуття патріотизму треба прищеплювати таки змалечку. Діти ж,
слухаючи розповідь про книжку, яку потім отримав
кожний з них, з великою цікавістю реагували вже на
саме слово «вояки».
- Буду дуже радий, - каже Олег Вітвіцький, - якщо
завдяки моїй «Абетці» воїни легендарної УПА й ті,
хто захищає нашу державу сьогодні, будуть однаково
сприйматися дітьми, як захисники і герої України. Також дуже хочеться, щоб її читали діти в усіх регіонах,
особливо на Сході, щоб книжка потрапила до тамтешніх шкіл і бібліотек. Віталій Цимбалюк обіцяє допомогти і в цьому, за що буду йому щиро вдячний!
Андрій ІВАНЮК.
На фото: Олег Вітвіцький разом із дітками, які
вже подружилися з Алярмиком.

Ноу-хау тернопільських
волонтерів зігріє бійців в АТО

Н

а невеличкому подвір’ї
приватного будинку
десятки різних
обігрівальних приладів, які
виготовили і сконструювали
тернополяни: невеличкі синьожовті буржуйки, компактні
та потужні, які можуть
оберігати велике приміщення,
вертикальні і горизонтальні для
різних потреб. Одні важать 10
кілограмів, інші – більше сотні.
Це тернопільський склад №2,
на якому працюють десятки
волонтерів, аби зігріти та
нагодувати бійців у зоні АТО.

Із газового
балона за три
години можна змайструвати унікальну
пічку-бойлер
Нещодавно тут винайшли унікальну пічку, яка полегшить життя українським військовим. Буржуйка-бойлер
«Тернопіль – 4» стане у пригоді невеликим підрозділам української армії,
які переходять з місця на місце. Вона
компактна та важить близько 70 кілограмів. З її допомогою можна підігріти
близько 50 літрів води, обігріти приміщення і приготувати їжу.
- Напередодні різдвяних свят кожен
українець повинен задуматися, чим він
може допомогти армії, – каже волонтер Тарас Білан. - Наші активісти створили чудо-прилад, який стане справжньою знахідкою для бійців. Нижня частина бойлера працює як звичайна бур-

жуйка. Зверху прикріплений газовий
балон, до якого приєднані краники та
трубки. Бойлер можна повісити на дереві, поставити на БМП, БТР і таким
чином влаштувати для бійців гарячий душ. Виготовити його надзвичайно просто. Для цього не потрібно багато часу, а от користь для хлопців від такої пічки надзвичайно велика.
Після виготовлення бойлера в нього заливають один літр води і доводять
до кипіння тричі поспіль. Це необхідно
для того, щоб вивітрився газолін. Далі
промивають рідиною для посуду, знову
заливають воду, кип’ятять і бойлер готовий до використання.
Тернополянин Степан Новак вже

кілька днів виготовляє на
складі буржуйки для АТО. Чоловік почув по телебаченню
про волонтерів і вирішив долучитися до них. Пану Степану 80 років. Він вже давно на
пенсії.
- Зараз війна, тож треба
підтримати хлопців, щоб їм
не було холодно і мали чим зігрітися, – зауважує чоловік.
– Дружина мене підтримує і
каже, аби я помагав у добрій
справі.
Тернопільський нацгвардієць Андрій зізнається, що така буржуйка дуже згодиться на Сході.
- Це зручний прилад, який допоможе загріти велику кількість води, аби
солдати могли помитися і попрати
речі, - додає він. - Для нашого батальйону потрібні дві такі буржуйки. Хлопці обіцяли зробити їх для нас.
На складі кипить робота з ранку до
вечора. Чи не щодня по кілька буржуйок відправляють на фронт. Тернопільські волонтери закликають українців
долучатися до виготовлення пічокбойлерів, аби полегшити життя наших
солдатів на Сході.
Юля ТОМЧИШИН.
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З дутим
нейтралітетом
покінчено
ерховна Рада
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В

проголосувала
за відмову від
позаблокового статусу
України.
За це рішення проголосували 303 народні депутати, підтримавши законопроект Петра
Порошенка «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
відмови України від здійснення
політики позаблоковості».
«Агресія Російської Федерації проти України, незаконна анексія нею Автономної Республіки Крим, ведення
проти нашої держави так званої “гібридної війни”, військове втручання у східних регіонах України, постійний військовий, політичний, економічний та інформаційний тиск
з боку Росії зумовлюють необхідність пошуку більш дієвих гарантій незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України»,
- йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Як повідомила «Українська
правда», з трибуни ВР виступив глава МЗС Павло Клімкін.
«Цей закон дозволить нам захистити нашу незалежність»,
- заявив міністр.

nday.te.ua
30 подарунків,
малюнки
та листи
відправили
в Луганську
область учні
початкової школи села Лози, що
на Збаражчині

Школярі з Тернопільщини
передали подарунки на Схід

Наголос

Минулої п’ятниці українські
діти чекали в гості святого Миколая. Тепле родинне свято відбулося і в невеликій та затишній
Лозівській школі. Діти розповідали про свої добрі вчинки протягом року, згадували і про пустощі,
які теж траплялися. Свято перетворилося у справжнє театралізоване дійство. Тут був і Чудотворець з ангелами, і звірята та різні
казкові герої. У таночку закружляла Зима зі своїми донечкамисніжинками. У залі лунали колядки, які нагадували про наближення різдвяних свят.
Наприкінці імпрези діти отримали подарунки від святого. Не
залишилися школярі та вчителі
байдужими і до подій, які відбуваються в Україні. Гостинці від Миколая вони передали також українським воїнам, які захищають
кордони нашої держави у Новоайдарівському районі. Саме там служить і тато двох дітей Лозівської
школи – Василь Бориченко.
У своїх листах діти дякували
українським військовим за те, що
захищають Батьківщину. Бажали
їм повернутися додому живими
та здоровими.
Батьки і діти вдячні за подарунки на Миколая народному депутату Михайлу Головку, а також
місцевому підприємцю Роману
Мацику.
Нехай зимові свята принесуть
мир і спокій для всієї України.
Батьківський комітет
Лозівської загальноосвітньої школи 1 ступеня.

Влада забула запах паленої гуми?

З

ахід наполегливо вимагає
від України реформ. На не
дипломатичній мові це
означає: грошей не дамо, поки…
Однак і президент, і прем’єр
продовжують із простягнутою
рукою канючити у міжнародних
інституцій фінансову допомогу,
не бажаючи, чи не вміючи хоча
б почати якісь зміни у власній
державі.
Коаліційна угода, програма дій уряду,
обіцянки «потрусити» олігархів, зупинити розкрадання державних коштів і повернути вже вкрадені, не допускати до
влади представників режиму Януковича,
- лише декларації намірів, які президент
і уряд не поспішають втілювати в життя. Українці ж хапаються за голови, спостерігаючи за черговим падінням гривні,
цінників у магазинах, темноти в оселях і
безпросвітності завтрашнього дня.
НБУ про фінансові діяння мовчить,
як партизан. Проте щедро рекапіталізовує деякі банки. Щоправда, минулого понеділка очільник Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила: здешевлення гривні в
останні дні частково пов’язане з обвалом
російського рубля. Це спровокувало виникнення панічних настроїв на валютному ринку держави.
Нічого нового. Зараз чиновники усіх
рівнів списують свою непрофесійність та
неспроможність навести лад у тій чи іншій сфері, на війну і москалів.
Дії Нацбанку спрямовані на подальше падіння курсу гривні, вважає голова комітету економістів України Андрій
Новак. А популярна співачка і громадський активіст Руслана Лижичко назвала голову НБУ «загрозою національній
безпеці». На її думку, відставка Гонтарєвої є вкрай актуальною, оскільки Нацбанк приніс Україні не менше біди, ніж

війна на Сході. Таку заяву Руслана зробила у своєму блозі під назвою: «Або кінець
системі корупції, або кінець нашим грошам: Нацбанк не виконує жодної зі своїх функцій». «Дії НБУ причетні до погіршення фінансово-економічного становища населення, підприємств, банків і
держфінансів. Непрофесійно-злочинна
діяльність НБУ не тільки розбалансувала фінансово-господарську систему, але
фактично стала причиною посилення
рецесії та інфляції в Україні», - стверджує
вона.
Руслана зазначила, що опитала багато експертів. Висновки свідчать про непрофесіоналізм і злочинну діяльність
керівництва НБУ. Оцінка матеріального
збитку, заподіяного діями НБУ, в рази перевищує військові втрати на Донбасі та в
Криму, оскільки призвели до зубожіння
людей, втрати робочих місць, банкрутства підприємств і банків.
Лижичко натякає і на особисті інтереси Гонтарєвої. Начебто, у розкачуванні курсу гривні й спекуляціях брав активну участь близький до голови НБУ банк
«Авангард». Наводить Руслана і приклади сумнівних операцій структур, близьких до керівника НБУ. Так, за її словами,
компанія ICU під керівництвом Гонтарєвої брала участь у транзакціях виведення капіталу з України керівниками режиму Януковича. Сума виведених коштів - 6-8 мільярдів доларів. Аукціони ж
із продажів валюти - класична спекуляція держрезервами.
Андрій Новак, у свою чергу, акцентує увагу на скороченні золотовалютних резервів. На що вони витрачаються?
Економіст вважає неправильною закриту економічну політику Нацбанку. Адже
йдеться про публічні фінанси. Це гроші,
які Кабмін збирає тільки з одного джерела - платників податків. Українці мають

право знати, як використовуються їхні
кошти.
А ще українці мають право знати, за
які заслуги Порошенко і Яценюк тримають Гонтарєву на посаді? І чи справді вона причетна до виведення грошей з
України?
До слова, за інформацією секретаря
РНБО Олександра Турчинова, сума вкрадених колишніми чиновниками коштів
співставна з кредитами МВФ. Однак заарештовані за кордоном кошти на рахунках екс-президента Віктора Януковича
та інших колишніх високопосадовців не
можуть бути вилучені на користь України через відсутність судових вироків
щодо згаданих осіб. Це - на совісті вітчизняної правоохоронної системи.
Тим часом, валюта в країні закінчується. До кінця року валютні резерви
складатимуть лише сім мільярдів доларів, що на 13 менше, ніж на початок року.
Цього навіть недостатньо, щоб погасити
державні борги у 2015 році. Про інші валютні потреби годі й говорити.
А президент уже «ощасливив» народ:
наступний рік для України буде надважким з точки зору економіки. Але гарант
вірить у поліпшення з 2016-го. «Папєрєднікі» також годували людей подібними
обіцянками: закликали затягнути паски
і чекати «пакращення».
Що ж заважає українській владі проводити реформи, аби не виглядати голослівними перед Заходом і власним народом? Експерти вказують на вiдсутнiсть
полiтичної волi. Нiхто не зацiкавлений
у тому, щоб швидко реформувати
економiку. За словами полiтолога Юрiя
Палiйчука, існує певна корупцiйна кругова порука у найвищих владних коридорах. Демонополiзацiя економiки, якої
вимагає Захiд, означає, що найбагатшi
люди в Україні перестануть отримува-

ти надприбутки. Іншими словами, український полiтикум значно залежний вiд
олiгархiв. Як при цьому виконувати вимоги Майдану і обіцянки, що люди «житимуть по-новому»?
А хіба обласне, районне, міське чиновництво виконує вимоги Майдану?
Щось змінилося у стилі управління, у відношенні до людей?
Голова комітету економістів Андрій
Новак зазначає: якщо влада найближчим
часом не працюватиме ефективно - доведеться її змiнювати. І застерігає: відсутність змін, подорожчання життя може
призвести до соцiального вибуху. І це матиме руйнiвнi наслiдки для країни.
Ще б пак. Зараз на руках українців
чимало зброї. Крім того, будь-яким невдоволенням людей скористається ворог, аби розхитати ситуацію в інших регіонах. І не факт, що Захід продовжуватиме допомагати Україні, зважаючи на імпотенцію вищого керівництва держави.
Також влада повинна перестати гратися у дипломатію з власним народом.
Як зауважив голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ»
Богдан Яременко, президент має пояснити суспільству, яким чином розвиватиме відносини з Росією. Як ми переможемо у війні на Сході. Чим у війні слід пожертвувати кожному українцеві включно з президентом. Що буде з газом, вугіллям, електроенергією, окупованим Кримом. А також із заводами гаранта у російському Липецьку і Севастополі.
Не варто очікувати, аби за поясненнями народ прийшов сам і щоб світ побачив нову серію під назвою: «Україна. Легітимні-2». Це нікому не потрібно.
А ще українці у соцмережах сумно
жартують: влада забула запах паленої
гуми.
Ольга ЧОРНА.

Наш ДЕНЬ
Обереги та солодощі – для українських бійців

Акценти

nday.te.ua

Вихованці та педагоги Тернопільського навчально–виховного
комплексу № 7 підготували подарунки для бійців у зоні АТО

Д

іти виготовили красиві обереги
для військових. До новорічноріздвяних свят зібрали багато
солодощів для наших героїв.
Подарунки передадуть на Схід представники
громадської організації «Нова хвиля нації». Волонтери завітали до навчального закладу та, окрім
цінних подарунків для наших бійців, отримали багато щирих дитячих усмішок та слів підтримки. А
один хлопчик навіть власноруч виготовив нагороди для війскових.
Усе, зібране та створене дбайливими руками

діток та їх педагогів, волонтери відправлять на
схід нашим захисникам. А ще обов’язково пообіцяли повернутися від них з фотозвітом.
Я переконаний, що дитяча підтримка і усмішка та маленькі обереги й подаруночки зроблені з
душею малюкам, надихнуть воїнів на перемогу, дадуть силу боротися, подарують віру в те, що в нашій країні неодмінно все буде добре.
Слава Україні!
Роман РУСНАК, юрист,
член Національної
спілки журналістів України.

«Дохтор» - з довірою
і любов’ю кликали його люди

но, вони проросли доНародився Володи- 28 грудня цього року Володимиру
мир Григорович у бідній Григоровичу Вершигорі (1934 – 2008 бром у душах людей і
збережуться навіки в
селянській сім’ї на Хмельниччині. Юнаком допома- рр.ж.), засновнику і першому голов- їх пам‘яті. Влітку 2009гав батькам у веденні гос- ному лікарю лікарні в Більче Золото- го на одній із стін лікувального корпусу встаподарства, нені в колгоспі. Та хлопцеві хотілося му Борщівського району, виповнило- новлено меморіальну дошку на честь і в
зробити для людей щось ся б 80 років з дня народження.
пам‘ять засновника лідобре, корисне і він обкарні.
рав професію лікаря. Заодне життя. У той же час це була
Справу В. Г. Вершигори гідкінчивши медичне училище, пра- принципова й вимоглива людицював фельдшером у с. Стрілків- на, перш за все до себе та співро- но продовжили його наступниці Борщівського району, де і по- бітників, власним прикладом він ки. Нині заклад очолює Заслужеєднав свою долю з коханою дру- запалював людські серця до но- ний лікар України, кандидат медичних наук Любомир Васильожиною Дарією. Пізніше вступив вого, доброго, безкорисливого.
до Тернопільського медінституМинав час, результати робо- вич Синоверський. Саме дякуюту. Після закінчення навчання де- ти радували око й душу кожного чи його енергії, невтомній робоякий час працював у Борщівській пацієнта. І не лише якісним зці- ті, лікарня й має всеукраїнське
ЦРЛ. У 1967 році став головним ленням, а й появою нових кор- визнання. Це вже цілий оздолікарем Більче-Золотецької діль- пусів та послуг. Так, для місцевих ровчий комплекс, який забезпеничної лікарні, в якій у ті часи жителів запрацювала цілодобово чує надання висококваліфіковабуло лише 25 ліжок і обслугову- швидка допомога, кожен мешка- ної медичної допомоги, провевала вона тільки місцеве насе- нець міг звернутися за консуль- дення комплексного реабіліталення. Фактично відтоді і поча- тацією у поліклініку при лікарні. ційного та відновного лікуванлася нова сторінка цього медич41 рік життя присвятив Во- ня, виглядає ззовні й зсередини
ного закладу, хоч і вважається лодимир Григорович закладу. За по-сучасному, мов райський куроком заснування лікарні – 1947 цей час лікарня розрослася, набу- точок. Тільки цьогоріч тут оздорік. Тоді її було відкрито в примі- ла авторитету й тепер тут оздо- ровилося більше 4 тисяч хворих.
До речі, недавно відкрився нощенні колишнього маєтку князів ровлюються люди не лише з обвий відділ для хворих із травмаСапєгів на 10 ліжок, де працюва- ласті, а й з усієї України.
ли один лікар і чотири медсестри.
У лютому 2009 року закла- ми спинного мозку на 25 ліжок,
У такому вигляді заклад проісну- ду надано статус обласної фізі- де зроблено якісний ремонт, є всі
вав до 1964 року.
отерапевтичної лікарні реабілі- зручності для людей-інвалідів.
Володимир Григорович був тації, про що мріяв і добивався Зрозуміло, без підтримки інших
хорошим організатором, він зу- Володимир Григорович. Нині це хороших людей, як заступника
мів довести, що лікарня потріб- сучасна установа, де одночасно головного лікаря Наталії Скочина і переконати в цьому тодішнє може проходити лікувальну реа- ляс, кандидата медичних наук,
партійне керівництво колгоспу, білітацію 200 хворих. У закладі є завтерапевтичним відділом Євгерайону, області. Нині про це лег- 5 основних лікувальних відділів, на Пудяка, головного бухгалтера
ко говорити, а в радянські часи, фізіотерапевтичний кабінет, бо- Любові Луцик, лікаря-кардіолога
ой, як тяжко було започаткувати лотолікувальня, підводна витяж- Ганни Гарасем‘як, старшої медсей впровадити в життя таку гран- ка хребта, масажні кабінети, со- стри Ольги Парнети, завідуючодіозну справу.
ляна кімната, фітобар, просторий го господарською частиною Ми«Дохтор» - так кликали його зал ЛФК, басейн, сауна і багато ін- хайла Фаринюка, інших медиків
та працівників лікарні, ніколи не
люди села і він постійно, кожно- шого.
го дня, підтверджував це висоЗусилля й результати робо- було б досягнуто того, що є.
З Новим роком та Різдвом
ке звання: розбудовував лікар- ти Заслуженого лікаря Україню, забезпечував кваліфіковани- ни, члена Української екологіч- Христовим вас, милі, добрі і прими кадрами, медтехнікою, оперу- ної Академії наук Володимира вітні люди!
вав, лікував хворих і врятував не Вершигори не пропали намарВіктор АВЕРКІЄВ.
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Унікальний шанс:
навчайся та працюй
у Польщі, насолоджуйся
європейським життям!
Отримати освіту в Польщі для українців сьогодні стало дуже престижно. А головне - просто й доступно. По-перше, це близько, по- сусідству, по-друге – це вже Європа! Особливо багато можливостей тут
відкривається для тих, хто їде до Польщі за післядипломною освітою. Адже за рік навчання можна не лише підвищити рівень своїх
знань та одержати диплом європейського зразка, а й працевлаштуватися, при чому легально, оскільки національна віза це дозволяє, і
почати будувати успішну кар’єру. До того ж, знайдеться і час для подорожей по Європі, щоб, як кажуть, роздивитися та прицінитися. До
речі, вартість післядипломного навчання усього 690 євро за рік. Це
спеціальна для України ціна, тобто цілком демократична. Крім того,
українським студентам поляки допомагають облаштуватися, забезпечують хостелом, підшукують кімнати у гуртожитку або квартири,
які можна недорого винаймати. Таким чином Польща вкотре доводить своє дружнє ставлення до України, і всіляко підтримує українських громадян у їхньому прагненні стати частиною європейської
сім’ї.
Директор відділу післядипломної освіти у Варшаві Рафал Цегловськи розповідає, як тільки очолив цей освітній напрямок, відразу ж
почав цікавитися можливостями навчання для українців. За його
словами, нині вже підписано угоди з кількома польськими університетами, які працюватимуть за програмою післядипломної освіти.
- Рівень знань, які ми даємо, справді дуже високий, - зазначає пан
Рафал. – Предмети викладають люди-практики, котрі працюють у відомих компаніях нашої країни: бухгалтери, програмісти, журналісти та інші.
Зокрема ця пропозиція може зацікавити якраз журналістів, адже
один з напрямків цього навчання – туристична журналістика. Також програма післядипломної освіти включає такі спеціальності, як
«Безпека та гігієна праці», «Європеїстика», «Педагогіка початкових
класів та садків», «Європейська адміністрація».
- Нині у школі післядипломного навчання вже здобуває освіту
175 осіб, серед них 160 – громадяни України. Більшість мають ступінь магістра. Є серед таких студентів навіть доктори наук, які вирішили вдосконалити свої знання саме в Польщі.
Школа, каже Рафал Цегловськи, постійно шукає нові можливості, залучає в тому числі і кошти європейських фондів, аби студенти
отримували додаткові послуги, могли пройти практику тощо.
І, звісно ж, беззаперечним плюсом післядипломної освіти в Польщі для наших співвітчизників є те, що вони можуть там знайти собі
роботу, при цьому не відриваючись від навчання. Як стверджує пан
Цегловськи, на польському ринку праці є багато пропозицій для бухгалтерів, фахівців у галузі безпеки праці тощо.
В Україні ж, враховуючи те, що вона взяла курс на Європейський
союз, обов’язково будуть затребувані фахівці з європеїстики та європейської адміністрації, переконаний Рафал Цегловськи.
Тож, вперед, за знаннями до Європи! Потрібен лише диплом про
освіту, перекладений польською мовою, та медична довідка про те,
що немає протипоказань до навчання. І, звичайно, бажання вдосконалити свої знання. Для тих, хто не володіє мовою, тут пропонують
мовні курси. Отже, ніяких складнощів.
Навчання починаються з 1 лютого 2015 року. Часу на роздуми обмаль. Кількість місць за спеціальною для України ціною обмежена.
Більш детальну інформацію можна отримати за номером
телефону редакції - (0352) 40-77-60.
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На Тернопільщині
67 людей отруїлися
тістечками
з Шумська
а останній тиждень до

Наш ДЕНЬ

Тернопільські правоохоронці
вирушили на Луганщину

З

медичних закладів області
потрапило 67 людей, в
тому числі 20 дітей з ознаками
харчового отруєння. Серед
потерпілих – тернополяни та
жителі семи районів області.
За даними Держсанепідслужби області, у 17 госпіталізованих підтверджений
діагноз сальмонелоз. Збудник цього захворювання виявлений у тістечках «Картопля», «Рафаелло», «Мулатка» та торт
«Наполеон», виробниками яких були ПП
«Шумськ Хліб» та СПД ФО Шевчук В.В. Як
саме сальмонела потрапила у випічку, наразі з’ясовують. Разом з тим, епідеміологи застерігають: сальмонельоз – захворювання небезпечне. А самолікування може
дати полегшення лише ненадовго. Тому
при перших симптомах отруєння радять
не ризикувати і одразу ж звертатися до
медиків.
Санепідемстанція вилучила та опечатала усю продукцію даного виробника. Триває слідство. На даний час відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті
325. Санкція статті передбачає обмеження волі строком понад 3 роки.

У складі зведеного загону – розшуківці та убозівці.
Вони допомагатимуть колегам із Луганщини розкривати тяжкі та особливо тяжкі
злочини, а також нестимуть
службу на блокпостах.
- Трохи сумно, що доводиться покидати рідних
напередодні НоворічноРіздвяних свят, - зізнався
за декілька хвилин до відправки начальник сектору
управління карного розшуку обласної міліції Олег Гудак. – Одначе, така наша робота, тож не годиться відповідальність на інших перекладати. Будемо докладати максимум зусиль, аби
у повній мірі виконати завдання, покладені на нас.
У зону АТО правоохоронців проводжали рідні та
керівництво міліції.

У січні тернополяни зможуть
отримати біометричні паспорти

З

перших робочих днів 2015 року на Тернопільщині
буде розпочато процес оформлення і видачі
паспорта громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм, так
званих біометричних паспортів. Про це повідомили в
Управління Державної міграційної служби України в
області.
- Для закупівлі й монтажу необхідного обладнання уряд додатково виділив 150 мільйонів гривень, – розповідає керівник міграційної служби краю Томаш Вербич. – Завдяки цьому в грудні у приміщенні управління ДМС у Тернопільській області було встановлено обладнання для виготовлення біометричних паспортів. Також
вже проведено навчання з працівниками, здійснено тестові випробування системи. У другій половині січня 2015 року на території
області буде встановлено ще 6 комплексів обладнання.
Оформлення біометричного паспорта у звичайному порядку
вартуватиме 518 гривень, у терміновому – 775.
Ті паспорти, які на даний час мають тернополяни, будуть чинними до завершення строку їх дії. Заміна звичного нам документа
на біометричний – це право, а не обов’язок громадян.

Б

Штраф – за ялинку

ез ялинки не можна
уявити
собі
новорічно-різдвяних
свят. На Тернопільщині організували виїзну законну торгівлю новорічними красунями.
Аби запобігти несанкціонованій вирубці зелених красунь і
уникнути відповідальності за
це, правоохоронці нагадують:
згідно з Кодексом України про
адміністративні правопорушення, незаконна порубка де-

рев хвойних порід (ст. 65) тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
85 до 170 грн. і на посадових
осіб від 119 до 204 грн.
Якщо ці правопорушення
скоєні особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років
та ця особа не має самостійного
заробітку, тоді штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють (згідно ст. 307 КУпАП).
За порушення порядку придбання чи збуту
об’єктів рослинного світу (новорічних ялинок)
без документів також передбачена
відповідальність
згідно ст. 88-1 КУпАП, яка тягне за
собою накладення штрафу від 51
до 255 грн.

- Майже усі ви вже побували у зоні АТО, тож розповідати вам куди і для чого
їдете не буду, - звернувся
до бійців у день відправки
т.в.о. начальника обласної
міліції Олександр Богомол.
– Бажаю вам стійкості, мужності, мудрості та доброго
товариського плеча збоку.
Бережіть один одного і повертайтеся додому живими
та здоровими.
Окрім кадрового підкріплення з Тернопільщини
на східні рубежі нашої країни відправили також матеріальну допомогу. Гуманітарний вантаж тернополяни передадуть землякам, які вже якийсь час несуть службу в зоні АТО, а також дітям-сиротам з Новоайдарівського будинку інтернату.

К

Надзвичайні новини
Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб
19 листопада 2014 року Президент України підписав Закон
“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”,
який був ухвалений Верховною Радою 20 жовтня. Закон передбачає надання статусу внутрішньо переміщених осіб громадянам України, які були змушені покинути свої домівки у зоні
проведення АТО.
Закон є основним нормативно-правовим актом, який визначає,
що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який
постійно проживає на території України та якого змусили, або який
самостійно покинув своє місце проживання, у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень
прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Відповідно до Закону громадяни України, які вимушено переселяються з тимчасово окупованої території України мають право стати на облік як внутрішньо переміщені особи. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік.
Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації
з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої довідки, так і у випадках повторної її
видачі у разі втрати або з метою продовження її дії. Документ дійсний протягом шести місяців з моменту його видачі.
Закон містить норми щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на отримання документів, що підтверджують громдянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Статтею 8 цього Закону передбачено реалізацію виборчих прав.
Крім того, цим Законом заборонена дискримінація внутрішньо
переміщених осіб з причини їх переселення при здійсненні їхніх
прав і свобод.
Лілія ТЕРЕЩУК, завідувач Першої Тернопільської
державної нотаріальної контори.

На співробітника – з ножем

ременчанин пограбував
співробітника і погрожував йому
ножем.
Як з’ясували правоохоронці, конфлікт між
зловмисником і потерпілим розгорівся неподалік офісу фірми, у якій обоє працюють, а причиною сварки стало звичайне непорозуміння. Можливо, якби не той факт, що протягом дня чоловіки неодноразово заглядали до чарки, то й фінал
в історії був би іншим, а так, сварка швидко переросла у бійку.
Молодший чоловік накинувся на колегу й декілька разів ударив того по голові. Далі зловмисник, скориставшись своєю фізичною перевагою,
відібрав у жертви мобільний і трохи більше сотні

На чужій автівці
наробив біди

Три пошкоджених транспортних засоби – так закінчилася п’яна поїздка на чужому авто для 26-річного
жителя Бучача. Тепер, окрім
відшкодування чималих матеріальних збитків, чоловікові доведеться понести покарання за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.
Із заявою про крадіжку
до співробітників Бучацького райвідділу міліції звернувся 51-річний житель райцентру. Чоловік повідомив,
що знайомий викрав у нього автомобіль марки «Jeep
Grand Cherokee».
За словами потерпілого,
вони з підозрюваним відпочивали в одній компанії. Чоловік в якийсь момент вийшов на вулицю і назад не повернувся. Як з’ясувалося, в
цей час він сів за кермо чужої машини і поїхав. Зробити це було нескладно, адже

гривень, відтак пішов у своїх справах.
Та, як з’ясувалося, це був ще не фінал конфлікту. Другий тайм розбірок розгорівся того ж вечора дещо згодом у приміщенні офісу. Туди спочатку
прийшов зловмисник, а трохи пізніше й потерпілий. Агресором знову ж таки виявився молодший.
Він схопив колегу та став погрожувати йому ножем. У ситуацію вчасно втрутився власник фірми,
який разом із дружиною став випадковим свідком
нападу. Чоловік зумів вихопити холодну зброю, а
відтак поспішив викликати міліцію і швидку.
Дії молодого кременчанина правоохоронці
кваліфікували за частиною 2 статті 186 ККУ- грабіж, поєднаний з насильством та частиною 1 статті 129 ККУ – погроза вбивством.

безпечний власник не тільки
не зачинив автівку, а й ключі в замку запалювання залишив.
Довго покататися на чужому позашляховику горекрадію не вдалося. Проїхавши декілька кілометрів, він
зачепив дві автівки, що стояли на узбіччі. На щастя, люди
не постраждали, обійшлося
матеріальними збитками.
Навіщо викрав автівку, 26-річний бучачанин пояснити не зміг. Як встановили правоохоронці, за кермо чужого позашляховика
він сів у стані алкогольного
сп’яніння.

Передав із зони
АТО гранати

П

ісля повернення зі Сходу
правоохоронець разом
з дівчиною отримали
у відділенні «Нової пошти»
сумку з гранатами, патронами,
гільзами та штик-ножем і
були затримані працівниками
міліції.
Прокуратура області розслідує
кримінальне провадження за фактом
незаконного поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Встановлено, що молодший сержант міліції, перебуваючи у відрядженні в зоні проведення антитерористичної операції у м. Лисичанськ
Луганської області, заздалегідь склав
у сумку з особистими речами боєприпаси і холодну зброю та за допомогою служби доставки «Нова пошта»
відправив у місто Бережани на ім’я
своєї дівчини.
За даним фактом внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами).
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Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області
в умовах восьмигодинного робочого дня на 2015 рік
Відповідно до Кодексу законів про працю України, листа Міністерства соціальної політики України від
09.09.2014 № 10196/0/14-14/13 про розрахунок норми
тривалості робочого часу на 2015 рік:
1. Затвердити виробничий календар підприємств,
установ та організацій області в умовах восьмигодинного
робочого дня на 2015 рік, яким передбачено 251 робочий
день та 114 днів, робота в які не проводиться, із загальною
кількістю 2004 робочих години (додається).
2. Взяти до відома, що під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід
керуватись таким:
1) як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин
на тиждень;
2) підприємства й організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій
статті 50 Кодексу законів про працю України. У разі встановлення меншої норми тривалості робочого часу слід
мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом;
3) відповідно до частини першої статті 51 Кодексу законів про працю України скорочена тривалість робочого
часу встановлюється:
- для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на
тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від
14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють упродовж навчального року у вільний від навчання час, не
може перевищувати половини максимальної тривалості
робочого часу, передбаченої абзацом першим цього пункту для осіб відповідного віку;
- для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими
умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена
тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших);
4) скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і
в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
5) згідно з пунктом 6 статті 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх
працівників скорочений робочий день та інші пільги;
6) під час розрахунку балансу робочого часу слід мати
на увазі, що згідно зі статтею 53 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу) тривалість роботи працівників,
крім працівників, зазначених у статті 51 Кодексу законів

про працю України, скорочується на одну годину як при
п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а
напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин;
7) відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю
України у
2015 році на підприємствах, в установах,
організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
01 січня – Новий рік;
07 січня – Різдво Христове;
08 березня – Міжнародний жіночий день;
12 квітня – Пасха (Великдень);
01 і 02 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
09 травня – День Перемоги;
31 травня – Трійця;
28 червня – День Конституції України;
24 серпня – День незалежності України;
8) згідно з частиною третьою статті 67 Кодексу законів про працю України у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73 цього Кодексу) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком
п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2015 році вихідний день у неділю
08
березня має бути перенесений на понеділок 09 березня,
вихідний день у неділю 12 квітня – на понеділок 13 квітня, вихідний день у суботу 02 травня – на понеділок 04
травня, вихідний день у суботу 09 травня – на понеділок
11 травня, вихідний день у неділю 31 травня – на понеділок 01 червня, вихідний день у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня;
9) як правило, з метою створення сприятливих умов
для святкування, а також раціонального використання
робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих
днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа;
10) прийняте роботодавцем рішення про перенесення
робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу в місяцях, у яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому
всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають
здійснюватися за зміненим у зв’язку перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню,
на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 Кодексу законів
про працю України;

11) законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною,
залежно від того, який робочий тиждень установлений
на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а
тому на підприємствах, в установах й організаціях норма
тривалості робочого часу на рік визначається самостійно
з дотриманням вимог статей 50-53, 67 і 73 Кодексу законів
про працю України;
12) наводимо приклад розрахунку норми тривалості
робочого часу на
2015 рік, розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого
тижня, норма робочого часу на 2015 рік становитиме:
при 40-годинному робочому тижні
2004 години;
при 39-годинному робочому тижні
1957,8 години;
при 38,5-годинному робочому тижні 1932,7 години;
при 36-годинному робочому тижні
1807,2 години;
при 33-годинному робочому тижні
1656,6 години;
при 30-годинному робочому тижні
1506 годин;
при 25-годинному робочому тижні
1255 годин;
при 24-годинному робочому тижні
1204,8 години;
при 20-годинному робочому тижні
1004 години;
при 18-годинному робочому тижні
- 903,6 години.
3. Районним державним адміністраціям, виконавчим
комітетам Тернопільської та Чортківської міських рад, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, підприємствам автомобільного транспорту, облспоживспілці
відповідно до компетенції погодити графіки роботи підприємств громадського і приватного транспорту, дитячих дошкільних установ, підприємств, установ, організацій громадського харчування згідно з виробничим календарем підприємств, установ та організацій області на
2015 рік.
4. Департаменту соціального захисту населення, відділу інформаційної діяльності облдержадміністрації виробничий календар на 2015 рік опублікувати у засобах масової інформації області.
5. Визнати такими, що:
- втрачає чинність 31 грудня 2014 року розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 листопада 2013 року № 576-од „Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 рік”;
- втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 02 грудня 2013 року № 595-од
„Про перенесення робочих днів у 2014 році”.
6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2015 рік
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ПРИМІТКА:

1. Тривалість робочого дня 06 січня, 30 квітня, 08 травня, 31 грудня – 7 годин.
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
3. У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.
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Шоколадки, листи і тепло
сердець – бійцям на війну
У Чортківському медичному
коледжі плекають родинні
традиції та навчають
творити добро

М

оє перше інтерв’ю з директором Чортківського медичного
коледжу Любомиром Степановичем Біликом (на фото вгорі)
відбулося у березні 2002 року. Як і знайомство із закладом,
яке він очолює. Чортківський медичний коледж вже тоді був одним
з кращих в Україні. Це – якщо враховувати матеріально-технічну
базу, рівень підготовки спеціалістів. Та запам’яталося найбільше доброзичливість і теплота, які панують у стінах закладу, критерії
стосунків, які тут культивуються: людяність, відповідальність,
турбота про ближнього. «Як навчимо – так будемо мати. Як виховаємо
– так будемо жити», - каже Любомир Білик.

Подарунки для сиріт

Своєрідним девізом коледжу є пісня: «Родина, родина,
від батька – до сина…» Директор переконаний: заклад повинен випускати не лише добре підготовлених спеціалістів, а й виховувати особистість, гармонійну, духовно розвинену людину. Ніхто не придумав нічого кращого за родинну педагогіку - з шаною та повагою до інших.
Цього вчать студентів власним ставленням до них.
Особлива турбота – про соціально незахищених студентів.
Нині у коледжі навчається і фактично живе 36 дітей-сиріт.
Щороку їм надають матеріальну допомогу для придбання
сезонного одягу.
- У нас нема такого, щоб сироті, а це після 9 класу
15-річні діти, дали на руки гроші – і робіть, що хочете, каже заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи Василь Богданович Панасюк. – Куратори опікуються ними, купують разом необхідні речі.
Діти-сироти забезпечені безкоштовним харчуванням,
гуртожитком. На свята теж отримують різні подарунки. От
і цьогоріч до них знову завітав Святий Миколай. Діти отримали підручники, різні солодощі. Почули гарні, теплі слова від свого директора, священиків православної та грекокатолицької церков. Для нас, хто має сім’ю, спішить до рідної домівки, це, може, і не так важливо. Але більшість цих
дітей виховувалися в інтернатах, без маминого тепла, без
таких потрібних кожному батьківських слів: я тебе люблю… Декому з них у коледжі знаходять прийомні сім’ї,
обов’язково стежать, щоб там дітям було добре. Як от Катя
Кузикова. Виросла у Коропецькій школі-інтернаті. Дівчинка з вдячністю розповідає про те, як Любомир Степанович
знайшов їй прийомну родину у Суражі на Шумщині.
Подарунки діти-сироти отримують й на інші свята. І
вже не їдуть, наприклад, на Пасху чи Різдво до названих
батьків з порожніми руками.
Не обділені увагою і діти-напівсироти, студенти з багатодітних чи малозабезпечених сімей. Тому і називають коледж рідним домом.
Водночас, таких дітей вчать особливої відповідальності, аби не складалося враження: я – сирота, мені належить.
- За науку, за поведінку ти відповідаєш нарівні з усіма, - каже заступник директора Василь Панасюк. – Тобто,

даючи їм відчуття родини, захисту, тепла, ми не створюємо особливих умов. Через якийсь час ці діти підуть у самостійне життя. І з них спитають: за роботу, за стосунки з колегами, за правду. Тому намагаємося, як добрі тато і мама,
– і горнути, і вчити та питати.
І ще один штрих. Діти-сироти, із соціально незахищених сімей після випускного отримують направлення на
роботу. Про це заздалегідь директор коледжу домовляється з головними лікарями районів, дізнається, можливо, є місце в гуртожитку, право на житло.
Зараз Любомира Білика тривожить те, що новим Законом про вищу освіту держава скасувала пільгові зарахування у навчальні заклади сиріт.
- Тепер такі діти мають поступати на загальних підставах, мовляв, нехай добре вчаться в школі. Але ж сироти не
мають гімназії, вони, як правило, вчаться або в сільській
школі, або в інтернаті. Тому, можливо, і рівень знань у них
нижчий. Але потім ці діти вчаться ще краще за тих, з ким
займалися репетитори. І це відкинути - гріх.
Я на нарадах міністерських виступав, переконував - не
чують. Як депутат – на сесії міської, районної рад. Ми надіслали відповідні звернення до міністра освіти та науки.

Більше 270 тисяч гривень –
для підтримки військових

Того дня студенти коледжу від імені Святого Миколая
зібрали подарунки і для тих, хто захищає Україну на Сході.
Кожна група приготувала щонайменше по 20 шоколадок.
Тож на фронт поїде більше тисячі енергетичних солодощів – з щирими словами подяки і побажань невідомим героям повернутися додому живими. Протосинкел Бучацької єпархії української греко-католицької церкви отець
Володимир Заболотний запевняє, що кожен подаруночок
знайде свого адресата. Їх передадуть священики, коли на
Різдво їхатимуть у зону АТО.
А взагалі, як повідомив директор коледжу Любомир
Білик, починаючи від Революції Гідності і до сьогоднішніх непростих подій, викладачі, студенти їхнього закладу зібрали на ліки, продукти, термобілизну, бронежилети,
інше спорядження для бійців більше 270 тисяч гривень.
Ми побачили, як у коледжі формували медичні та гі-

гієнічні засоби для сімей, чиї рідні перебувають на війні, а також для біженців. У закладі є дві навчальні
науково-практичні аптеки. Тут не лише реалізовують
ліки, а й студенти проходять практику, хтось залишається на роботі.

Під лежачий камінь вода не тече

У Чортківському медичному коледжі нині навчається
на денній та заочній формі 1880 студентів. Їдуть сюди здобувати освіту з усіх областей України. Звісно, на Київщині чи Львівщині є і свої подібні заклади. Однак, як напівжартома, напівсерйозно якось зазначив Любомир Білик,
у їхньому коледжі готують спеціалістів «зі знаком якості». Тому випускників закладу беруть на роботу охоче. А
участь студентів у різних наукових конференціях – це ще
й рекомендація у вищі навчальні заклади. У коледжі є відповідна матеріальна база, потужний кадровий потенціал.
А головне – є справжній господар. Звичайнісіньке горище, або, як називають студенти, стрих тут перетворили у ще один поверх з навчально-виробничими кімнатами, сучасними аудиторіями для невеликих груп.
Або таке. Місто має проблеми з водою. У навчальному
закладі ж поставили спеціальні баки, куди закачують воду.
І в гуртожитку, і в самому коледжі тепер водою, принаймні, для технічних потреб забезпечені.
До речі, про гуртожиток. У ньому мешкає багато соціальних сиріт, тих, у кого батьки за кордоном. У
комп’ютерному залі діти через скайп можуть спілкуватися з рідними. Скрізь зроблені ремонти, вікна замінили на
енергозберігаючі.
«Під лежачий камінь вода не тече» - таке життєве кредо Любомира Білика. Цей вислів він добре засвоїв від
батька, а той – від діда-прадіда. Нині вчить і своїх студентів: якщо хочемо жити краще завтра – потрібно працювати й діяти сьогодні.
Чи не тому конкурс на одне місце на окремі спеціальності у Чортківському медичному коледжі складає до 1620 абітурієнтів на місце?
Зіна КУШНІРУК.
Більше світлин - на сайті www.nday.te.ua
Фото Івана ПШОНЯКА
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Україна
День АТО коштує 100 мільйонів

Петро Порошенко пропонує витратити у 2015 році до п’яти відсотків ВВП на оборонно-безпековий
комплекс. Про це він заявив на засіданні РНБО, повідомляє «Українська правда». «Ця війна зробила нас сильнішими,
але завдала нищівного удару по економіці... Платникам податків один день АТО
коштує 100 мільйонів гривень», - зазначив президент. І навів результати досліджень, за якими вперше за роки незалежності рівень довіри до церкви і до
армії зрівнявся, а тому ніхто не заперечує проти збільшення фінансування армії. Також, за словами Порошенка, збільшення видатків на армію частково є інвестицією у майбутню обороноздатність
країни. «Повномасштабний наступ ворога може статися у будь-яку хвилину. Ми
маємо бути до цього готові. Я не допущу
більше такого ставлення до держбезпеки та оборони, яка була у попередні 23
роки, коли Збройні сили України знищували», - заявив президент.

Вимикатимуть
світло аж до весни

Віялові вимкнення електрики можуть тривати до кінця зими. Про це
під час засідання громадської ради при
Міненерговугілля заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелик, інформує
«РБК-Україна». І додав: щодня Україні не
вистачає до 3 млн. кВт електроенергії.
Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко раніше заявляв, що питання віялових відключень вирішиться після налагодження імпорту електроенергії. А міністр
енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин вважає, що віялові відключення електроенергії припиняться при скороченні її споживання на
15 відсотків. До слова, Міненерговугілля
переклало відповідальність за хаотичне
вимикання світла на обленерго та ОДА.
Там кажуть: відомство зверталося з проханням до місцевої влади вимикати світло рівномірно і обов’язково попереджати мешканців. Але не всі адміністрації на
це відгукнулись.

Гроші МВФ підуть
на погашення боргів

Прем’єр Арсеній Яценюк констатує:
більшість коштів з міжнародної фінансової допомоги піде на погашення
боргів за кредитами попередньої влади. Про це він заявив на засіданні уряду,
пише «Українська правда». «За три роки
режиму Януковича додатково взяли кредитів більше, ніж за всю історію української незалежності. Загалом отримали близько 40 мільярдів доларів кредитів, за якими зараз платимо відсотки і за
якими нам потрібно отримувати фінансову допомогу», - сказав Яценюк. Тобто,
міжнародна фіндопомога йде і йтиме не
на погашення бюджетного дефіциту, а на
покриття старих мільярдних боргів. До
слова, цьогоріч Україна отримала $9 мільярдів фіндопомоги, а віддала за борги
- $14 мільярдів.

Ахметов перетворює
Запоріжжя на Донецьк-2

У Запоріжжі - індустріальному

Наш ДЕНЬ

прифронтовому місті - консервативні
погляди та культ праці: люди можуть
роками ходити на непрацюючі підприємства і чекати зарплати. Але нині
вони стривожені - місто на порозі політичного перевороту. Реваншисти з Партії регіонів і донецький бізнес намагаються перетворити Запоріжжя на свою
нову східну базу, повідомляє ТСН. Місто
давно - «дійна корова» клану Януковича. «Сім’я» створила ідеальний механізм
розкрадання і за це не лише ніхто не покараний - система без збоїв діє і досі.
Мафія, яка грабувала Запоріжжя, на місцях. Зараз за місто, де розташована найбільша в Україні ГЕС і великі стратегічні підприємства, розпочалася війна. Тут
хоче закріпитися олігарх Ахметов. Він
перевіз сюди свою корпорацію ДТЕК.
Тут розташовані його «Запоріжсталь» і
обл-енерго. Тут він спробував провести
своїх депутатів-мажоритарників. Крім
того, місто переповнене воєнізованими
угрупованнями. Відтак, у Запоріжжі замість боротьби проти російської загрози влаштували повзуче захоплення влади, яке Київ ось-ось програє. Для перетворення Запоріжжя на Донецьк-2 у
«хазяїна» Донбасу і його друзів уже є все
необхідне.

Уряд буде змушений
підвищити пенсійний вік

Уряд, у зв’язку із загостренням
соціально-економічної кризи в країні,
і, як наслідок, - еміграцією працездатного населення, буде змушений підвищити пенсійний вік населення, вважає керівник проектів «Ліги фінансового розвитку» Андрій Блінов. Таку
думку він висловив під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», повідомляє УНІАН. За словами експерта, значна частина працездатного населення
розглядає можливість трудової міграції в
країни ЄС, що є великою проблемою для
ринку праці в умовах пенсійної і демографічної кризи. «Міністр соціальної політики сказав: у нього є надія, що не доведеться підвищувати пенсійний вік. Доведеться. Європа підвищує, а ми йдемо у
цьому плані чітко за євростандартами»,
- сказав Блінов.

Московія
вбила п’ять тисяч українців

Російська агресія щодо України вже
забрала життя п’яти тисяч людей, заявив прем’єр Арсеній Яценюк в інтерв’ю
німецькому виданню «Spiegel». «Ми не
тільки постали перед економічною катастрофою та питанням війни і миру. Українці травмовані цією очолюваною Москвою агресією, яка коштувала життів
п’яти тисяч людей», - сказав він.

Теленовини про війну
травмують психіку дітей

Психологи радять батькам обмежувати дітям доступ до інформації, яка
надходить з теленовин про події на
Донбасі, бо вона негативно впливає на
психіку дитини, застерігає член правління асоціації психологів України,
дитячий психолог Ірина Петрова. За її
словами, для дитини це все важко сприймати. «Батьки мають бути буфером між
тим, що відбувається в країні, і тим, що
відбувається з дитиною. Її психіка тільки
формується. Тому нинішня безконтрольність інформації, яку сприймає дитина,
може мати серйозні наслідки у старшому віці», - каже психолог. Також Петрова
зазначає: «Дітям складно виробити свою
думку про ту, чи іншу подію, яку показують у телевізорі. Тому вони покладаються на думку батьків. Якщо у батьків паніка - діти панікуватимуть. Якщо у батьків
зашкалюють патріотичні почуття - відповідно, і в дітей. Якщо батьки налаштовані проросійськи - то й діти також».
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Світ
Австрійські маєтки «бімби»

Журналісти знайшли шикарні маєтки в Австрії, що належать родині
екс-прем’єра Миколи Азарова. Чотири
будинки розташовані у респектабельному районі Відня неподалік один від
одного. Один із них - на вулиці ШтрельГассе. Це - вілла у три з половиною поверхи, пише «Українська правда». Її вартість ще у 2008 році оцінювали у 2,1
мільйона євро. Ціну маєтка і його приналежність родині Азарових журналісти дізналися з реєстрів нерухомості.
Ще один будинок розташований на сусідній вулиці. Його придбала фірма, як
йдеться у реєстрах, що належала дружині сина Азарова. Також родина «бімби» нібито володіє ще принаймні двома будинками в Австрії: маєтком на віденській Пьотцлянсдорфер-Штрассе та
шале у селищі Марія-Целль.

У Казахстані «сонна»
хвороба косить село

Невеличке село Калачі у Казахстані вже протягом чотирьох років
страждає від невідомої хвороби. Загадкова епідемія викликає раптовий
сон, який триває кілька днів. Серед інших симптомів - запаморочення, втрата пам’яті й сильні галюцинації, пише
«The Daily Mail». Недуга, яка вже кілька
років тероризує село, щодня стає активнішою. У Калачах проживає 600 мешканців, із яких 14 відсотків постраждали через «сонну хворобу». Точного діагнозу «сонній» епідемії лікарі поставити не можуть досі. Відомо лише, що у
хворих у мозку збирається рідина, проте це не має жодних проявів у нервовій
системі постраждалих. Також експерти
не знайшли хімічних речовин у воді або
грунті, які могли б спричинити недугу.
Місцеві підозрюють причину епідемії в
уранових шахтах сусідніх республік колишнього СРСР.

Путін хоче відсвяткувати
День Перемоги
з диктатором КНДР

Росія запросила лідера Північної
Кореї Кім Чен Ина відвідати травневу церемонію, присвячену перемозі
СРСР у Другій світової війни. Якщо лідер погодиться, це буде його перший закордонний візит з часу приходу до влади у 2011 році, пише «The Telegraph».
Вочевидь, Кім Чен Ин зустрінеться з
Путіним, оскільки Північна Корея підтримує агресивну політику Росії стосовно України. Також Кремлю необхідна співпраця з Пхеньяном для початку експорту газу до Південної Кореї. На
сьогодні КНДР шукає тісніших відносин із РФ, оскільки країну критикують
за ігнорування людських прав та ядерну програму.

На піаніно можна
грати… очима

Фахівці з японського університету Цукуба розробили унікальну систему, яка дозволяє грати на фортепіано, не торкаючись руками до клавіш, повідомляють іноземні ЗМІ. Пе-

ред грою піаніст повинен одягнути спеціальні окуляри, які за допомогою чутливих датчиків відстежують рухи очей.
Людина, яка «грає», бачить перед собою
клавіші, які позначають не окрему ноту,
а цілий акорд. Під час презентації пристрою в одній зі шкіл Токіо 17-річний
учень у супроводі шкільного хору «без
рук» виконав різдвяний гімн «Joy to the
World». У залі була присутня посол США
в Японії Керолайн Кеннеді, яка назвала новинку японських вчених «приголомшливим винаходом». В університеті Цукуба вважають, що їхня розробка
дозволить грати на музичному інструменті тим, хто раніше не мав такої можливості, зокрема людям з обмеженими
можливостями.

Заробітчани і олігархи
масово тікають з Росії

Трудові мігранти масово залишають Росію через послаблення рубля
і закон, що зобов’язує їх із першого
січня здавати платний тест на знання російської мови. Про це повідомив
«Інтерфаксу» глава Федерації мігрантів
РФ Мухаммед Амін. «Після нового року
планують залишити Росію і почати працювати в інших країнах більш, ніж 25
відсотків мігрантів», - сказав він. Тест
обійдеться гастарбайтерам у 30 тисяч рублів, що на фоні послаблення російської нацвалюти сильно вдарить по
прибутках. А російські олігархи тікають
у Британію. Протягом останніх дев’яти
місяців більше 160 росіян дістали інвестиційні візи, які спрощують отримання британського громадянства і купівлю нерухомості. Для отримання такої візи слід придбати цінних паперів
британських компаній на суму від 1 до
10 мільйонів фунтів. У Лондоні пожвавлення серед багатих росіян пояснюють
погіршенням економічної ситуації в РФ,
падінням рубля, санкціями і складними
стосунками із владою.

Іспанська принцеса на лаві підсудних

Іспанська принцеса Крістіна де
Бурбон, сестра короля Феліпе IV, постане перед судом за звинуваченням
в ухиленні від сплати податків, передає «РБК-Україна». Звинувачення
представниці королівської сім’ї висунуті у рамках розслідування справи проти її чоловіка - олімпійського чемпіона з гандболу Іньякі Урдангарина. Дружина несе цивільну відповідальність
за його «темні» справи. Урдангарину
пред’явлено вісім звинувачень, у тому
числі, у привласненні близько шести
мільйонів євро державних коштів. За
фінансові злочини йому загрожує до 18
років позбавлення волі.

Німеччина співає своєї…

Вимога посилення санкцій проти
Росії є помилкою, заявив міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель в
інтерв’ю виданню «Der Tagesspiegel».
«І Німеччина, і Європа не можуть мати
інтересу в тому, щоб російська економіка скотилася в хаос. Отже, вимога щодо посилення санкцій є помилкою», - зазначив він. «Мета полягає не
в тому, щоб поставити Росію на коліна, а в тому, щоб проводити переговори з мирного врегулювання конфлікту
в Україні… Ми повинні думати про нову
політику розрядки напруженості в Європі», - підкреслив німецький міністр.
За його словами, санкції проти РФ були
необхідні, щоб продемонструвати, що
ЄС не сприймає порушення міжнародного права зі сторони Росії. Габріель також заявив, що не підтримує ідею вступу України в НАТО. «Ніби у нас не вистачає взаємних провокацій», - сказав він.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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На життєвих перехрестях

Сімейне

гніздечко
Світле й тепле
свято
На нашій землі –
Миколая люблять
Дорослі та малі.
Святому
поможем
Дарунки нести,
Адже він завчасу
Прочитав
листи…
Сокровенне
«Кохання… Хто без нього
людина? Ви думаєте - це
омана? Абстракція, яку
вигадали художники і
поети? І нерозважливі
дівчата, такі, як я?
Ви потураєте своїй
самотності. Прошу вас,
не зачиняйте душу.
Той, хто оминув свою
половинку, послану
небесами, залишається
напівчимось, напівнічим,
уламком людини, яка не
знає щастя…»
Це було останнє Надине послання
для Гордія. Він відкрив конверт, прочитав, засміявся, кинув листа в шуфляду.
Там лежало близько двох десятків подібних філософських послань від невгамовного дівчиська.
Воно, дев’ятнадцятирічне створіння,
вирішило вчити його, майже тридцятирічного Гордого (так нарекли Гордія ще
у школі), життя і пояснювати, що таке
кохання. Надя - його чергова забаганка. Чергова перемога. Вона ж напридумувала романтичних байок і не дає спокою поважаному і обласканому жіночою
увагою їхнього містечка вчителю математики.
«Ви потураєте своїй самотності…»
«Дівчинко, я не знаю, що таке самотність», - мовив сам до себе Гордій, очікуючи набагато старшу за себе «гостю», яка щедро розраховувалася за його
«увагу».
…Надя зустріла Гордія в магазині приглядався до жіночих парфумів.
- Привіт, Гордію.
- По-перше, Гордію Івановичу. Подруге, між нами все закінчено. Як ти там
писала: «це омана… абстракція…» Потретє, я не самотній і душа моя відкрита.
А, по-четверте, не переслідуй мене.
- А по-п’яте, Гордію Івановичу, ви
стане батьком. Ось тільки не знаю: син
буде, чи донька.
- Гроші на аборт дам, - спокійно мовив Гордій. - Будеш набридати, скажу, що

На фото Івана ПШОНЯКА: помічниці Святого Миколая, учасниці Марійської дружини
с. Біла Наталя Гладиш, Соломія Мужів, Вероніка Бучинська, Соломія Потюк,
Христина Починок, Інна Федчишин та Христина Бережницька.

Сестра Августа
сама на шию вішалася. Пущу поголос, що
ти - повія. Вилетиш з училища і станеш
посміховиськом на весь райцентр. Вирішуй, як вчинити. До речі, в області маю
друга-медика. Все організує на вищому рівні. Не в нашому ж «добропорядному» містечку аборт робити. Не встигнеш
за поріг вийти, як всі будуть в зубах носити. І вдома нічого не кажи. Твій батько, сама знаєш, який характер має. Порішить тебе і мене.
Незадовго до Нового року Гордій повіз Надю до друга-медика. Все відбулося «на вищому рівні». На прощання лікар шепнув Наді: «Мушу попередити на
всяк випадок. Про дітей і не мрій. Краще виходь заміж за вдівця з придатком.
І знаєш, не тебе першу привіз сюди Гордий. От, жук…»
Наді хотілося заховатися в заметілі від людей і світу. А ще більше хотілося померти. Вона не могла ні з ким поділитися своїм болем. І від цього ставало
ще гірше.
Батьки бачили, що з донькою щось
коїться. Випитували причину.
- Втомилася. Семестр був важким, пояснила.
- Може б ти поїхала до тітки? У Львові таке гарне новоріччя. Відпочинеш. По
магазинах побігаєш, - сказала матір і запитально глянула на чоловіка. Без його
згоди нічого в сім’ї не робилося.
Петро, хоч і був надто суворий, проте
доньку-одиначку любив без міри. Насупившись для годиться, поважно мовив:
- Збирайся, Надю. Завезу тебе до області на поїзд.
…Уперше не цікавили магазини,
хоча батьки виділили щедру «субсидію». Зайшла у старовинний храм. Свята Марія з немовлям на руках дивилася
на Надю з тихою печаллю. «Прости», прошепотіла й розплакалася. Хтось поклав на плече руку. Старенька черниця.
На обличчі - вселенська смиренність. В
очах - мудрість. Темний одяг пропах ладаном. Слова жебоніли, наче тиха молитва:
- У тебе горе, дитинко? Когось втратила?
Надя вперше розповіла про свій гріх.

- Господь добрий, він прощає і навертає нас, грішних, на правильну дорогу.
Праведників нема на землі. Але ми можемо покаятися через молитви і добрі
справи.
- Як мені далі жити?
- З вірою. І слідувати за покликом
серця.
Черниця благословила Надю і вклякнула перед образом Святої Марії. Може,
молилася за її, Надину, душу…
…Після закінчення училища хтось з
одногрупниць пішов працювати в освіту, хтось - готувався до іспитів у вуз,
хтось - до весілля. Надя вирішила стати
черницею. Це ошелешило всіх. Красуня,
модниця, одиначка у заможних батьків і
раптом… Було помітно, що Надя останнім часом змінилася. Але, щоб таке?..
Мати плакала. Батько мовчки ходив,
стиснувши руки у кулаки.
- Я слідую за покликом свого серця, мовила тихо, але твердо.
Петро зупинився. Щось подумав. І
мирно, як на свій запальний норов, запитав:
- Ти ж не забудеш нас? Правда?
…Мирське ім’я залишилося у минулому житті. Її нарекли Августою. Сестра
Августа молилася, аби Небеса обдарували її такою ж мудрістю, вмінням розуміти й розраджувати, як стареньку черницю з львівського храму…
…Майже два десятки років сестра Августа служить Господу. І людям. Подейкують, вона володіє дивним даром - зцілює душу. Прихожани шукають у сестри
Августи порад, розрад і ліку від зневіри.
Кажуть: спілкування з нею приносить
полегшення.
А вона просто вміє розмовляти з
людськими душами. Нанизує слова, не-

мов вервечку. Душі, наче втомлені ангели, причащаються її порадами і розрадами. Здавалося, прості фрази, мовлені устами сестри Августи, скидалися
на наївні молитви, створені з людського болю, розчарувань, сподівань… А ще
вона радила слідувати за покликом свого серця. Як колись їй - старенька черниця.
…Сестра Августа упізнала цього чоловіка. Гордій. Поруч - хлопець років
тринадцяти. Мабуть, син. Він упізнав її
також.
- Надю… - тихо мовив.
- Я - сестра Августа.
- Ти… ви тут через мене?..
- Що привело вас до монастиря?
- Син… Стьопка. Степан. Йому треба робити другу операцію. І з дружиною
біда. Після пологів потрапила до психлікарні. Відтоді хворіє. Хтось прокляв
мене. Допоможи… жіть… Мені сказали,
ви можете. І простіть, що я тоді…
- Якби ж то можна попросити прощення в душ, яким люди не дозволили
народитися. Неприкаяні, нехрещені, без
імен, вони витають поміж землею і небом, шукаючи прихистку. Не знають дороги у сни. Плачуть, несповиті любов’ю і
молитвами. Їхні сльози не дощами випадають, а болем.
- Що ж мені робити? - запитав Гордій.
- Молитися.
- Молитися? Лікарі наполягають на
операції. Дорогій. А ви про якісь душі.
Кажуть, ви маєте дар. Нічого ви не можете! Все це слова. Нічого не варті слова.
- Чому ж ви прийшли сюди, якщо не
маєте віри і покаяння? - запитала сестра
Августа.
- Я вірю… - тихо мовив Степан.
Сестра Августа поклала руку на худеньке хлоп’яче плече:
- Усе буде добре. Лише не втрачай
віри. І не бійся операції.
- Операція буде? - кліпаючи очима,
запитав Гордій.
- Колись ми привеземо сюди маму, сказав Степан.
Сестра Августа кивнула головою і
усміхнулася…
Ольга ЧОРНА.

Іванка була красунею. Білявка. Довге
шовкове волосся, заплетене в тугі коси.
Рум’янець, що з’являвся на щічках, коли
хвилювалася, надавав її обличчю особливої
привабливості. А усмішка - таємна, загадкова, западала в душу не одному парубкові. Молодий сусід часто із-за високого плоту
задивлявся на неї, потай будуючи плани на
майбутнє. От би йому таку дружину: роботящу, як бджілка, охайну, скромну. Тільки б веселішу, щоб на подвір’ї, в хаті лунав радісний,
безжурний, довірливий сміх, а то післявоєнне життя таке бідне, сумне…
І одного вечора він почув її сміх. Та був
він дзвінкий, заливчастий, лоскітливий. Не
зрадів парубок. Занепокоївся. Таємно виглянув із-за паркану. Іванка була не сама. Високий хлопець, злегка нахиляючись над своєю супутницею, щось жваво переповідав їй,
а вона сміялася.
О, як хотілося, щоб Іванка сміялася
йому… Щось холодне і слизьке заворушилося в душі…
А зустрічі дівчини з високим красенем
все частішали. Андрій (так звали сусіда) почав підслуховувати їхні розмови. Ага, і про
серйозні речі теж йдеться. Про теперішню
владу, про націю, про повстанців, про самостійну Україну.
Незабаром – звістка, як грім серед ясного неба. Мати сказала: «Виходить наша сусідка заміж…»
Андрія це вразило в саме серце: що робити?! Треба діяти. Довідався, хто цей хлопець.
Якось підсвідомо десь взялася ручка, папір і чорний «донос на українського буржуазного націоналіста» лежав у поштовій скриньці.
Андрій досяг свого: арештували, вилучили
заборонену літературу, засудили. Надовго.
Нареченому якось вдалося передати Іванці
записку: «Не чекай. Звідси не виходять. Будь
щасливою».
Іванці затьмарився світ. Довго потім не
чув Андрій її дзвінкого, щирого сміху. На
його залицяння відповіла категоричною
відмовою: чи то збайдужіла до своєї долі
без нього, без Миколи, чи то відчула серцем
якусь підступність…
А час ішов. Буденні клопоти притуплювали гіркоту розлуки. Та служіння ідеї, яку
вселив у її душу Микола, не полишала. У бесідах зі своїми квартирантками, у молодечих
компаніях завжди повертала русло у бік історії рідної неньки-України. У старовинному місті почали відновлювати історичний
пам’ятник - древній замок, думати над композиціями, палко сперечатись.

Думки

Вирівнюй душу

Безнастанно вирівнюй свою
душу. Внутрішнім спокоєм вирівнюй, гарним настроєм, добрим
помислом, порядністю стосунків, гідними справами і, звичайно, молитвою чи духовними розважаннями.
Душа людська крихка. І взагалі людина дуже слабка. Це слід
завжди пам’ятати, коли одне чекаєш від людей, а дістаєш інше.
Коли хочеться їх судити , коли
не бачиш від них удячності, коли
сам себе не розумієш, боїшся своєї слабості. Але такими ми є в
Господа. І такими Він приймає
нас.

Красиве і корисне

Все тобі можна. Але не все
потрібно. Все тобі дозволяється, але не все корисне. Вибирай
не те, що хочеться, а те, що по-

Струни серця

Як би - не ти…
І найчастіше її думки співпадали з пропозиціями Василя – молодого вчителя, філолога, що викладав учням рідну мову й літературу.
Він не був красенем: середнього росту,
бліде обличчя, сірі очі. Та коли захоплювався якоюсь думкою або починав розповідати про мужність і славу наших предків, ставав ніби вищим і кращим. З часом Василь та
Іванка одружилися. Їхнє спільне життя було
спокійним, тихоплинним, як річка Гнізна,
що несе свої води попід високим замком, де
знаходиться, їхній історичний заповідник.
Їхній, бо вклали у його розбудову стільки зусиль!.. Заслужили шану серед місцевих людей. А своїх дітей у них так і не було.
Не стало Василя. Пішов у засвіти. Довгими днями і вечорами ходила Іванка доріжками старого парку, сідала відпочивати на
дубових лавочках, де вони з Василем вели
стільки цікавих бесід… Вдивлялася у далечінь, голублячи поглядом рідне місто, яке,
здавалось, не було байдужим до її життя, думок і почуттів.
Спадаюче на ніч сонце легенько торкалось її ще досить молодого обличчя, гарного, як тоді, коли…
І думки все частіше вертали Іванку в юні
роки. Серце опановував незбагненний щем
при згадці про Миколу – її перше справжнє
кохання, його дужі руки, що легенько торкалася дівочого плеча. Забувала про минулі
роки, усі біди і негаразди.
- Як тобі живеться без мене? - раптом
якось почула Іванка голос, такий знайомий
до болю, що стрепенулася всім тілом.
- Боже, що зі мною діється? – сказала і
собі вголос, міцно обхопивши руками нахилену голову. - Уже почались галюцинації…
- Ні, рідненька, це не галюцинації...
Вона підвела, голову і побачила… його.

трібно. Я не закликаю вибирати
лише корисне. Таке життя буде
пісним. Я, приміром, з корисного і красивого частіше вибираю
– красиве. Серце бере гору над
розсудом.
Але перше слово вранці – Господу!

Не шукай слави

Не шукай слави – і вбережешся. Бо, прославляючи себе, і втрачаєш себе. Якщо втратив славу – не сумуй. Доля оберігатиме
тебе ліпше, ніж раніше.
Я не прославляю нікого з людей. Зате не стомлююся прославляти яблуко, огірок, ягоду, хліб,
росу, криницю, воду, сонце, яке
завжди зі мною. Пташину, яка
співає для мене. Дерево, що дарує мені тінь. Пса, який відданий
мені святою вірністю.
Мирослав ДОЧИНЕЦЬ,
карпатський мудрець, який
прожив 104 роки.

Етюд

Високого, статечного, з таким незабутнім
поглядом карих очей. Ця постать, голос, очі.
Це таки він, її незабутній Микола. Лише роки
посріблили колись чорне волосся.
Мабуть, варто було б написати, як довго він після заслання цікавився її життям,
як намагався нічим не нагадувати про себе,
а коли довідався про втрату чоловіка, вирішив підтримати, допомогти.
Слово за словом, по краплині, Микола почав розповідати про роки, прожиті без неї,
про іскру любові, яку вона запалила в його
серці і яка давала йому в неволі сили перетерпіти нескінченні допити, жорстоке катування, довге заслання.
Іванка не могла отямитися, повірити, що
Микола вижив, що він ось тут, біля неї. І сердечно дякувала долі, Всевишньому.
… І ще не раз вони сиділи удвох на тій самій дубовій лавочці. Вона слухала його розповідь про життя без неї. Однак, чи справді
без неї? У кожному епізоді свого перебування на чужині залишав місце для неї, нехай
умовно. Щораз чулося: «Якби - не ти…»
Тепер, нарешті, вони були разом. Разом
поралися по господарству, обговорювали
події у нинішній Україні, разом відпочивали в парку. Разом ходили до церкви. І всюди були на виду. Навіть чоловіки задивлялися на його струнку поставу, що вирізнялася з
гурту. «І в старості бувають красені», - споглядали жінки.
Однак тюрми залишили своє тавро, підірвали здоров’я - Миколи не стало.
Іванка часто приходить – в старезний
парк, розмовляє з деревами - свідками її такого неповторного життя. Легенький вітерець овіває її привабливе обличчя, на якому
так мінливо поєднуються біль, горе і щастя
- незабутнє, незбагненне.
Олена РУТЕЦЬКА. м. Збараж.

Єдине щастя -

донечка

Ти сьогодні не залишився з нами знову. Зі мною і
нашою маленькою донечкою Алінкою. Як завжди,
поспішав у справах. Я зробила вигляд, що повірила.
І ми залишилися одні. Як
тиждень, місяць, рік тому.
Єдине щастя: донечка іще
маленька, і мені не треба
пояснювати, чому ми співіснуємо ось так. Ти заїжджаєш на вечерю, мило розмовляєш зі мною, залишаєш нам гроші на всякі покупки. І йдеш.
Бо в іншому будинку тебе чекає інша жінка. У
якої підростає твій син. У
неї ти, напевне, також вечеряєш, а, може, п’єш лише
чай і спішиш так само втек-

ти. Ти так заплутався, що
не знаєш, з ким хочеш бути
більше. Та й чи хочеш мати
справжню родину? Здається, ти любиш найбільше
себе. На жаль, я зрозуміла
це надто пізно. Тепер я уже
тебе не ревную ні до тієї іншої, ні до будь-якої з твоїх численних прихильниць.
Кому ти тільки не морочив
голову…
І все-таки, я вдячна тобі.
За нашу маленьку донечку,
мою радість. А коли вона
підросте, сподіваюся, я щонебудь придумаю про її татка, якусь легенду. І знайду,
нарешті, у собі сили забути
тебе. А поки-що - готую вечерю…
Олена В. м. Тернопіль.

Я кожен день пишу листи,
З надією, що ти колись
відпишеш.
І серед тисячі людей,
Мені чомусь потрібні ті,
Які ніколи не читають вірші.
Я кожен день, запитую себе,
Ми всі однакові чи різні
між собою?..
І як мені знайти тебе,
Щоби не помилитись знову.
Я кожен день дивлюсь на час,
Він - ненадійний друг, він ворог,
І порожнеча розтирає в крах.
Не швидко так, тихенько,
поступово.
Я кожен день ненавиджу
цей світ,
У ньому забагато чорних
буднів,
І песимісти, як заблукані
кроти,
Риють тунелі у забутих
студнях...
* * *
Мені так приємно
тебе кохати,
Тримати за руку і відчувати,
І я б могла весь світ
розцілувати,
з тобою можна без крил
літати.
Мені так приємно,
коли ти поруч,
Говориш, мовчиш це все неважливо
І навіть, як холодно,
дощ надворі.
Про тебе лиш думка
і я щаслива.
Збираю моменти
прожитих буднів,
Колекція спогадів, де ми разом,
Мені часто сильно тебе бракує.
Мені тебе завжди мало і мало…
Напевне, так треба,
так має бути,
Й не вистачати
також.
Й дається людям така розлука
Щоби навчити їх цінувати.
Щоб зберегти оте найдорожче,
Найсокровенніший дар на світі,
Ми ж із тобою
прекрасно знаєм,
Як важко часом
буває любити ...
* * *
А можна я буду тобою!?
Буду текти по твоїх венах…
З тобою, чуєш, лиш з тобою,
Пишу воістинно поеми.
А можна жити в твоїм серці?!
Я побудую там будинок.
І все буде у нас, як вперше,
Ми одне ціле з половинок.
Не описати це словами,
І музика про це не скаже.
І кольори із кольорових,
Нам не покажуть
тих зображень.
А можна спробувати просто,
Запам’ятати особливе.
І відчуття закрити в банку,
І відкривати, коли ниє.
А можна просто забувати,
І жити лише тим моментом,
Коли всі будні стають святом.
Без всяких лишніх
сентиментів.
Інна ДАНИЛКІВ.

Наш ДЕНЬ
Ребров - кращий тренер,
Ярмоленко - кращий гравець
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Газета «Український
футбол» оприлюднила
результати референдуму щодо обрання кращих футболістів і тренерів України у 2014 році.
Ось як виглядають
перші п’ятірки у цих номінаціях:
КРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ УКРАЇНИ-2014:
1. А. Ярмоленко («Динамо») — 244 очок;
2. Є. Коноплянка («Дніпро») — 185;
3. Р. Ротань («Дніпро») — 63;
4. А. Федецький («Дніпро») — 58;
5. С. Сидорчук («Динамо») — 41.
КРАЩИЙ ВОРОТАР УКРАЇНИ-2014:
1. Д. Бойко («Дніпро») — 237 очок;
2. А. П’ятов («Шахтар») — 224;
3. М. Шевченко («Зоря») — 101;
4. О. Шовковський («Динамо») — 90;

5. О. Бандура («Металург» Д.) — 25.
КРАЩИЙ ЛЕГІОНЕР УКРАЇНИ-2014:
1. Л. Адріано («Шахтар») — 162 очки;
2. Д. Срна («Шахтар») — 159;
3. К. Хав’єр («Металіст») — 158;
4. А. Тейшейра («Шахтар») — 50;
5. Д. Віда («Динамо») — 44.
КРАЩИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ-2014
1. С. Ребров («Динамо») — 190 очок;
2. Ю. Вернидуб («Зоря») — 126;
3. М. Фоменко (збірна України) — 68;
4. М. Луческу («Шахтар») — 66;
5. М. Маркевич («Дніпро») — 58.

Символічна футбольна
збірна першої частини
чемпіонату УПЛ

У

чемпіонаті України серед команд вищого дивізіону зіграно
трохи більше половини матчів. На думку «Чемпіона»,
кращими футболістами чемпіонату на цій дистанції були:

Воротар - Денис Бойко («Дніпро»)
Цього сезону Денис провів усі матчі, кращими з яких стали ігри проти
«Шахтаря», «Ворскли» та «Волині».
Правий захисник - Даріо Срна
(«Шахтар»)
Ветеран на своїй позиції все ще
лишається найкращим у чемпіонаті України і поки-що зміни капітану
«помаранчево-чорних» на горизонті
не видно.
Центральний захисник - Грегор
Балажиц («Карпати»)
Незважаючи на те, що успіхи словенського бека більше вказують на
його бомбардирський талант (на рахунку Грегора аж 4 голи у першій частині сезону), Балажиц продемонстрував гру високого класу саме як захисник.
Центральний захисник - Александар Драгович («Динамо»)
Після приходу на тренерську лаву
Сергія Реброва гравець збірної Австрії, як і більшість партнерів по команді, відчутно додав у розумінні своєї ролі на полі.
Лівий захисник - Володимир Костевич («Карпати»)
Наразі саме Володимир є чи не головним потенційним кандидатом на
виклик у національну збірну на свою
позицію серед гравців, які могли б
бути дебютантами.
Центральний півзахисник Джордже Лазич («Металург» Донецьк)
Якщо у попередні роки Джордже
забив за «металургів» загалом 7 голів,
то у першій половині поточного сезону записав на свій рахунок уже 5 влучних ударів, у тому числі - вирішальний гол у ворота донецького Шахтаря.
Правий півзахисник - Андрій Ярмоленко («Динамо»)

Футболіст упевнено став найкращим гравцем першої частини УПЛ за
системою “гол+пас” (9+5).
Центральний атакуючий півзахисник - Ерік Бікфалві («Волинь»)
9 голів Еріка у комплекті з трьома гольовими передачами складають
майже половину загального командного результату луцьких «хрестоносців».
Центральний атакуючий півзахисник - Клейтон Шав’єр («Металіст»)
Футболіст провів на полі 9 матчів,
у яких встиг відзначитися 8-ма голами й однією результативною передачею.
Лівий півзахисник - Джермейн
Ленс («Динамо»)
Як і Ярмоленко, Ленс довго «запрягав», проте потім став не тільки беззаперечним гравцем стартового складу,
а й в одним з кращих у чемпіонаті.
Нападник - Артем Кравець («Динамо»)
Загалом Кравець проводить найбільш результативний у кар’єрі сезон,
який може стати відправною точкою
у виході нападника на новий рівень.
Тренер - Сергій Ребров («Динамо»)
Стрімкий прогрес київського «Динамо» - заслуга винятково колишнього блискучого нападника клубу Реброва.
«Президент» символічної збірної УПЛ - Владислав Гельзін («Олімпік»)
На рахунку власника-очільника
клубу та водночас нападника з «десяткою» на спині вже є гол у вищому дивізіоні чемпіонату України та
кілька підкорених рекордів, на яких
41-річна людина футболу зупинятися
не збирається.
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Спорт

Українка продовжує
збирати нагороди
У словенській Поклюці на черговому етапі Кубка Світу Валентина Семеренко двічі піднімалася на
п’єдестал пошани. Спочатку українка посіла третю сходинку за результатами спринтерської дистанції, а через два дні вона здобула
«бронзу» і у гонці переслідування.
Також Валя прийшла до фінішу
п’ятою і у мас-старті, що дозволило їй після трьох етапів вийти
на друге місце у загальному заліку.

У

Расел прагне реваншу

країнський
чемпіон не
дає «містеру»
спокою. Гаррі Расел
кинув виклик Василю
Ломаченку, вимагаючи
бою-реваншу.
Саме в бою проти американця українець і завоював
вакантний титул чемпіона
світу з боксу за версією WBO.
І хоча тоді перевага Василя

була беззаперечною, утім Рассел стверджує, що супернику
просто пощастило.
Аби знову зустрітись із
Ломаченком, Рассел спробує
оформити титул за однією із
інших версій і тоді запропонує українцю об’єднавчий поєдинок. Зазначимо зі своїм наступним суперником і датою
бою Ломаченко наразі не визначився.

Подарунки від
Миколая отримали всі

У

Тернополі пройшов Всеукраїнський турнір з кікбоксингу,
приурочений до дня Святого Миколая. У «Палаці Спорту»,
що на бульварі Данила Галицького, в змаганнях взяли участь
130 учасників з 9 команд: двох – зТернополя, п’яти - з ІваноФранківська та по одній – зі Львова і Рівного.

Також у турнірі виступали чемпіони
України, Європи та переможці Світових
турнірів, представлені в усіх вікових групах. Спортивне дійство показало високий
рівень підготовки бійців, а тому подарунки від Святого Миколая з рук організаторів
отримали всі без винятку учасники.
На завершення хочу зазначити, що у підрозділах наших захисників, які зараз
воюють в зоні АТО, є чимало вихованців спорту та титулованих спортсменів. Саме
вони в числі перших стали на захист України. А тому, вважаю, українському загалу
треба докорінно змінювати своє ставлення до розвитку фізкультури та спорту, бо
у цьому запорука життєдайної сили української нації в майбутньому.
Ігор КРОЧАК, військовий історик, член НСЖУ (фото автора)

Свято наближається
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О

сновний колір, який цього року
буде приносити удачу – яскравосиній. Будь-які відтінки синього, від
ніжно-блакитного до синяво-чорного, теж
підійдуть. Але в найвідповідальніші моменти
віддавайте перевагу справжньому глибокому
синьому кольору. Він матиме особливу силу і
привабливість.

буде пофарбована в
синьо-зелену кольорову гаму, а керувати нею буде стихія
дерева. Відповідно,
сприятливу енергію
принесуть дерев’яні
прикраси, а також
аксесуари в синьоБез метушні та гучної музики
тонах.
Астрологи вважають: аби правильно зустріти май- зелених
Наряджаючи
віддайте перевагу прикрасам
бутній рік Кози, потрібно згадати, якими рисами воло- синіх або зеленихялинку,
відтінків.
Також сприятливими нодіє ця тварина. І рекомендують 2015 рік зустрічати або ворічними кольорами є сріблясті,
золотисті та червов сімейному колі, або в компанії справді близьких дру- ні відтінки. Вважається, що срібний
колір приносить
зів.
здоров’я, золотий – достаток, а червоний – любов.
Якщо ви любите оригінальні варіанти прикрас,
спробуйте підібрати або зробити власноруч в’язані
іграшки. Хорошими прикрасами для зустрічі року Кози
стануть композиції з живих квітів, зелені та сіна. Вважається, що елементи живої природи допоможуть господарям будинку в новому році стати щасливішими та
здоровішими.
Крім того, в східних країнах існує традиція перед
зустріччю року Кози вішати на вхідні двері дзвіночок.
Згідно з легендою, при кожному дзвоні у господаря будинку буде виконуватися одне з бажань.
Що стосується місця проведення свята, то тут немає
конкретних рекомендацій. З одного боку, Коза живе на
лоні природи, тому святкування за містом надасть року
потрібний старт. Але, з іншого боку, Коза – це майже домашня тварина і, відповідно, якщо ви будете зустрічати
Новий рік у своєму рідному домі, це також стане сприятливим моментом.
Не варто в цьому році замовляти стіл в ресторані
або ж відправлятися на дискотеку. Це точно буде Козідомувальниці не до вподоби.
Не забувайте також, що Коза – полохлива тварина,
тому варто зустрічати Новий рік без метушні. Найкраще – створити затишну романтичну атмосферу в оселі, з приглушеним світлом і спокійною, негучною музикою.

Для оселі – дерев’яні прикраси

Згідно зі східними віруваннями, кожен покровитель
року має своє забарвлення та стихію. Коза в 2015 році

На столі – фрукти та овочі

У сервіровці столу віддавайте перевагу загальній тематиці свята. Наприклад, підберіть сині або зелені скатертини та серветки, прикрасьте стіл дерев’яними аксесуарами або посудом, а також зробіть композицію з
ялинових гілок або рослинності.
Щоб активізувати сприятливу енергію свята, поставте на стіл кілька свічок у витончених свічниках або
ж підготуйте чашу з водою і плаваючими свічками. Вважається, що вогонь здатний подарувати сили для нових звершень, а вода допоможе направити цю силу в
потрібне русло.

Кольори – сині та зелені

Традиційно в це свято прийнято вдягати нові речі,
мовляв, обновка принесе достаток і привабливість.
Цьогоріч варто підбирати наряд у синьо-зеленій палітрі. Дуже добре, якщо святковий одяг або який-небудь
аксесуар наряду буде поєднувати в собі обидва відтінки, таким чином вдасться залучити до себе весь спектр
сприятливої енергії. Також підійдуть будь-які кольори, які можна зустріти в природі – білий, чорний, сірий
і коричневий. Крім того, при виборі новорічної одягу
зверніть увагу на склад тканини. В ідеалі, у святковому
вбранні не має бути синтетичних матеріалів.
Що стосується фасону, то тут жінкам рекомендують
робити акцент на ніжності. Козі не сподобаються дуже
зухвалі та яскраві деталі. Хорошим рішенням стане новорічний образ в етнічному стилі. Ненав’язливі квіткові
принти, бахрома та самобутні візерунки нагадають Козі
про її рідні простори.
Щоб посилити стихію року, підберіть дерев’яні прикраси, які допоможуть залучити в життя стабільність і
спокій.
Крім того, 2015 рік буде тісно пов’язаний із сімейними стосунками, батьками та дітьми. Щоб гармонізувати цю сферу свого життя, рекомендують у новорічну ніч
вдягнути прикрасу, передану в спадок. Якщо ж такої немає, купіть вподобану річ, яку згодом зможете подарувати своїм дітям. Таким чином ви покладете початок сімейній реліквії, яка стане справжнім оберегом роду.

Що подарувати близьким

Замислюючись, чим здивувати своїх рідних і близьких, потрібно враховувати
не тільки їх побажання, але
і символ наступаючого року.
Жінок можна потішити ювелірними прикрасами з такими каменями, як онікс або
аквамарин, саме вони символізують знак Кози.
Прекрасним подарунком стане будь-яка дерев’яна
біжутерія. Близьким людям можна подарувати кулони
у формі кози або овечки. Загалом до вибору подарунків
варто підійти творчо і з фантазією. Хорошим варіантом
Як відомо, Коза – це травоїдна тварина. Відповідно, будуть сувеніри та прикраси для інтер’єру.
І, звісно ж, Новий 2015 рік обов’язково потрібно зучим більше салатів, овочевих нарізок і фруктових десерстрічати
в хорошому настрої. Спробуйте відволіктися
тів буде на вашому столі, тим краще. Однак, святковий
на
цей
час
від будь-яких негативних думок і повірте, що
стіл цілком можна доповнити й улюбленими м’ясними
це
свято
змінить
ваше життя на краще.
продуктами, за винятком козлятини та баранини.
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Новорічне меню:
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За кілька днів у наші домівки постукає Новий рік. Кожна
господинька, звісно, має свої фірмові рецепти приготування різних страв. Оригінальні смаколики – від салатів
до десертів – для вас приготував і «Наш ДЕНЬ». Тож фантазуйте! Смачного і щасливого вам Нового року!

Салат «Шишка»

ПОТРІБНО: копчене куряче філе - 1
шт., зварені круто яйця - 3 шт, картопля 1-2 шт., сир твердий - 200 г, цибуля - 1/2,
маринований огірок - 3 шт., мигдальний
горіх, майонез, кріп.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відварити, половинку цибулини замаринувати
з допомогою оцту, цукру і солі, курку порізати на дрібні кубики. Коли картопля
охолоне, почистити і натерти на крупній
тертці, те ж саме зробити з сиром і огірками. Салат потрібно викладати шарами
на плоску тарілку у вигляді однієї великої або двох маленьких соснових шишок.
Спершу викласти картоплю, потім мариновану цибулю, куряче філе, огірки, терті
яйця, сир. Кожен шар покрити тонкою майонезною сіткою. Зверху прикрасити горіхами і зеленню.

Салат «Вівця»

ПОТРІБНО:
куряче
філе – 200 г,
картопля – 3
шт., сир твердий – 100 г,
оливки - 1 банка - 200 г, яйця
– 3 шт., морква – 2 шт., кріп, майонез, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: відварити картоплю, моркву і яйця, а також куряче філе
– у підсоленій воді. Салати викласти шарами, кожен змастити майонезом. Спершу потерти на крупній тертці та викласти на тарілку картоплю у вигляді вівці.
На неї - порізане кубиками куряче філе,
далі – натерту на крупній тертці моркву.
Наступний шар салату – дрібно натертий
твердий сир. Його мастити майонезом не
потрібно. Далі прикрасити салат. Тулуб
вівці посипати дрібно натертими білками, а голову – дрібно порізаними оливками. Також викласти чуб білком і сформувати око. На ніжки взяти цілі оливки, а
вухо сформувати з половинки. Цей салат
не соромно поставити по центру святкового столу.

Салат з курки, моркви
по-корейськи і омлету

ПОТРІБНО: морква по-корейськи 200 г, куряче філе - 250-300 г, ріпчаста цибуля - 80 г, яйця - 3 шт., молоко - 50 мл.,
олія для смаження, оцет - 1 ст. л., сіль, чорний мелений перець - за смаком, зелень
петрушки, майонез.
ПРИГОТУВАННЯ: філе курки відварити у підсоленій воді приблизно 20 хв.
Цибулю дрібно нарізати, залити холодною водою, додати оцет. Перемішати і залишити на 15 хв. Після цього воду злити, цибулю відтиснути. В посудині збити

яйця, додати молоко, сіль, свіжомелений
чорний перець і збити все разом до однорідного стану. Посмажити три тоненькі
омлети – з обох боків. Загорнути їх у рулет
і нарізати кільцями товщиною приблизно
7 мм. Відварене куряче філе порвати руками, розділяючи вздовж волокон, на невеликі шматки. У велику посудину викласти куряче філе, нарізаний омлет, моркву
по-корейськи і мариновану цибулю. Додати майонез і все ретельно перемішати.
При потребі додати сіль, перець. Притрусити порізаною зеленню петрушки.

Бутерброди
з сиром і зеленню

ПОТРІБНО:
300 г домашнього сиру, 50 г
сметани, кілька
скибочок
чорного хліба,
200 г редиски,
1 зубчик часнику, пучок зелені (цибуля, кріп, петрушка),
спеції і сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: сир протерти через сито або збити блендером зі сметаною, додати подрібнений часник, посолити, поперчи за смаком і перемішати. Викласти на скибочки хліба у вигляді овечки, з редису оформити квіточки, прикрасити зеленню.

Закуска «Заливні яйця»

ПОТРІБНО: яйця сирі - за кількістю
гостей, риба або м’ясо (відварені), прозорий м’ясний бульйон з розчиненим у ньому желатином, морква варена, зелений
горошок або кукурудза, желатин, смажені
гриби (за бажанням).
ПРИГОТУВАННЯ: яйця вимити і витерти насухо. Потім ножем акуратно зробити отвір діаметром приблизно 2 см і вилити жовток з білком в чашку. Підчепити внутрішню плівочку і також видалити.
Контейнери для заливного готові! Встановити їх у форму для яєць отвором вгору, налити в кожен по 2 ч. л. м’ясного бульйону і зачекати, коли він застигне. Потім в кожну шкаралупу покласти нарізані
моркву і м’ясо, гриби, горошок або кукурудзу, зелень. Залити бульйоном і поставити в холодильник до повного застигання. На це піде приблизно 2 год. Тепер залишається лише акуратно очистити шкаралупу, не пошкодивши незвичайну закуску, і викласти на прикрашену помідорами, огірками та зеленню тарілку.

Фаршировані гриби

ПОТРІБНО: великі свіжі гриби (шампіньйони) - 12 шт., оливкова олія - 1 ст. л.,
помідор - 1-2 шт, стиглі оливки - 1/4 чашки, суха дрібна крихта білого хліба - 2 ст.

л., подрібнений сир «Фета», подрібнений
часник - 2 ст. л, подрібнений сухий орегано - 1 /2 ч. л., сіль, перець - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: змастити деко олією і розкласти на ньому капелюшки печериць відкритою частиною вгору. Помістити їх в розігріту духовку на 5 хв. Потім
розкласти гриби на рушник капелюшками донизу, щоб стекла зайва рідина. Подрібнити помідори і оливки, змішати з іншими інгредієнтами. Акуратно нафарширувати капелюшки грибів, формуючи в
них невелику гірку з овочевої суміші. Рівномірно розмістити канапе на змащеному олією деку і відправити в розігріту до
220 град. духовку на 10 хв. Страву подавати охолодженою.

Свинина
в соєво-імбирному соусі

ПОТРІБНО:
свинина (вирізка) – 0,5 кг, соєвий соус - 1/2
склянки, насіння кунжуту – 4
ст. л., цукор - 3
ст. л., подрібнена цибуля - 2 ст. л., рослинна олія - 2 ст. л.,
часник - 2 зубчики, мелений імбир - 2 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: у соєвий соус додати цукор, цибулю, кунжут, імбир, масло і
розчавлений часник. М’ясо свинини добре натерти соусом і помістити у холодильник маринуватися приблизно на 3
год. За цей час потрібно кілька разів його
перевертати і додатково поливати маринадом. Деко змастити олією, покласти на нього м’ясо і відправити в розігріту до 190°C духовку на 45-50 хв. Накривати його нічим не потрібно, а після приготування – розрізати на порційні шматки
приблизно 4-5 см завтовшки. Поки м’ясо
запікається в духовці, потрібно решту маринаду, який зробили, варити протягом
3-5 хв. після того, як він закипить. Шматки свинини викласти на тарілку, прикрашену зеленню, полити приготованим
соєво-імбирним соусом і подати із будьяким гарніром.

Качка, запечена
з грибами і картоплею

ПОТРІБНО: качка (приблизно 2 кг),
700 г картоплі,
500 г печериць,
1 цибулина, 2
ст. л. олії, 2 ст. л.
топленого масла, 2 ст. л. меду, мелений коріандр, чорний
мелений перець і сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: печериці помити,
порізати і обсмажити на вершковому маслі, поки не зникне рідина. Цибулю дрібно
порізати, додати до грибів і смажити до
готовності грибів. Картоплю порізати середніми скибочками і тушкувати в невеликій кількості підсоленої води. Качку ретельно промити і обсушити паперовою
серветкою. Змастити тушку топленим
маслом, зсередини і зовні натерти сіллю і

спеціями. Нафарширувати качку грибами
та частиною картоплі, скільки в неї поміститься. Черевце сколоти шпажками або
зашити. Ззовні ще змастити качку медом.
Помістити качку в змащене олією деко, а
навколо викласти решту картоплі.
Запікати у розігрітій до 180°С духовці
приблизно 2 години, періодично поливаючи соком з дека. Готову качку подавати з
печеною картоплею та грибами.

Желейний торт без випічки

ПОТРІБНО: печиво - 200 г, сметана - 500 г, масло вершкове - 100
г, сир - 150 г, цукор
- 120 г, желатин - 1
пакетик (10 г), ванільний цукор - 1
пакетик (10 г), лайм (або лимон) - 1 шт.,
желе «Ківі» зеленого кольору - 1 пакет,
м’ята - 1 гілочка (за бажанням).
ПРИГОТУВАННЯ: почніть готувати торт з основи. Для цього в комбайні
або блендері в крихту подрібніть печиво.
Якщо побутової техніки під рукою немає,
візьміть качалку, загорніть печиво в пакет і розкачайте. Вершкове масло бажано
заздалегідь потримати в теплі, щоб воно
стало м’яким. Можна «підтопити» на водяній бані. Висипати в миску крихти печива і масло, добре перемішати. Далі взяти роз’ємну форму для торта, класичний
варіант - 22 см в діаметрі. Дно форми застелити пергаментним папером і викласти отримане тісто з крихт на дно форми,
рівно розподіляючи і утрамбувавши. Відправити тісто на півгодини в холодильник. Після цього приготувати основну
частину торта – желейний крем. Залити
желатин водою (100 мл) і залишити гранули набухати на 10 хв. (або за рекомендацією виробника, зазначеною на упаковці). Після цього поставити на маленький
вогонь желатин і підігрівати максимум до
50 градусів - кип’ятити ні в якому разі не
можна! Не забувати помішувати рідину до
повного розчинення желатину. Остудити.
Сир попередньо протерти через сито, щоб
вийшла не зерниста, а гладка консистенція, додати цукор, сметану і ванільний цукор. Взяти лайм (чи лимон), з двох країв
зрізати приблизно на 1/4 його частини і
витиснути сік (повинно вийти 2 ст. л.). Середня частина лайма згодиться для прикраси. Збити до моменту розчинення цукру. Після цього повільною цівкою у збиту масу влити желатин, продовжуючи
збивати. Вилити отриманий крем у форму на шар печива і знову поставити торт
в холодильник на годину або дві. Взяти
желе «Ківі» і приготувати по інструкції на
упаковці, при цьому кількість води зменшити на 100 мл. Дати охолонути, дістати торт і на застиглий сирно-сметанний
шар налити желе. Готовий торт помістити в холодильник ще на 4-5 годин, щоб всі
шари повністю застигли. Перед подачею
на стіл дістати торт з форми, прикрасити
лаймом, для цього можна зробити завитки з тонко нарізаних кружечків і покласти листочки м’яти.
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Для оптимізації та кращої
координації роботи складів

Логістичний центр
допомоги бійцям АТО

шукає тепле приміщення для єдиного складу площею близько 500 кв. м, де можна було б
зберігати продукти за безпечної температури.
Просимо відгукнутися підприємців, які можуть
надати склад відповідного розміру в безоплатне користування.
Усіх, хто може допомогти, просимо звертатися на гарячу лінію Логістичного центру
за номером +38 097 205 50 55.

Продаю

Продається, або обмін трикімнатна квартира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м.,
кімнати ізольовані, вікна та двері пластикові, вхідні двері броньовані, індивідуальне опалення. Адреса: м. Кременець, мікрорайон 3.
Тел: 096 74 87 649
***
Двокімнатну квартиру в центрі Одеси, одна зупинка від залізничного вокзалу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон
– 0967022844.

Міняю

Двокімнатну квартиру у Тернополі на приватний будинок в Ізяславі Хмельницької області. Телефонувати – 0981341696, Микола
Васильович.

Знайомства

Жінка середнього росту, симпатична, комунікабельна, якій ледь за 50, шукає порядного
чоловіка до 60 років. Телефон: 098 9481661.

Витрати на новорічне
оформлення офісу не включаються
до складу податкових витрат

Відповіді

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.

У зв’язку з наближенням Новорічних та Різдвяних свят нагадуємо, що за правилами Податкового кодексу для підприємств, основною діяльністю
яких не є організація прийомів, презентацій і свят
за замовленням та за рахунок інших осіб, сума коштів, витрачена на придбання різноманітних прикрас для святкового оформлення офісних приміщень, не включається до складу податкових витрат,
оскільки ці витрати не пов’язані з веденням господарської діяльності.
Водночас, придбати різноманітні прикраси можливо за рахунок інших джерел, зокрема, за рахунок
чистого прибутку підприємства.
ПДВ, сплачений платниками при придбанні новорічних прикрас (мішури, ялинки, гірлянд тощо)
для святкового оформлення офісу, робочих приміщень, території, до складу податкового кредиту не
включається.
Інформаційно-комунікаційний відділ
Тернопільської об’єднаної ДПІ

Українські анекдоти
- Чого ворогові не побажаєш?
- Щоб його сусідом була Росія.
***
Для нормалізації економічної ситуації в
Україні необхідно зобов’язати всіх депутатів і можновладців тримати свої активи у
гривнях.
***
Літній єврей у Москві приносить свої заощадження в «Ощадбанк Росії», але все не
наважується зробити депозит.
- А раптом з моїм внеском що-небудь
трапиться?
- Не хвилюйтеся, ваш депозит гарантує
уряд РФ, Держдума і сам президент Путін.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

- Це так! Але раптом Обама переможе,
Путіна розстріляють, Держдуму розженуть,
а Медведєва посадять до в’язниці?
- І вам за таке щастя шкода якихось
п’ятдесят тисяч рублів?
***
Чоловік без дружини - як дуб без дятла.
***
На запит «курс рубля» інтернетпошуковики видають фото похоронного
вінка або чорну рамку.
***
Крутий росіянин купує нерухомість в
Англії. Йому показують шикарні угіддя:
- Цей ліс буде вашим. І поля будуть вашими… А ось ваш майбутній маєток. Це
справжній палац, перша половина ХVIII століття.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;
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Росіянин невдоволено вигукує:
- Зачекайте! А де друга половина?!
***
Нового українця викликали в податкову поліцію:
- Ви у декларації про прибутки за минулий рік вказали, що заробили шість мільйонів гривень. А за нашими даними, витратили за цей період, як мінімум, вісім мільйонів. Що це означає?
- Що означає, що означає... Не можу звести кінці з кінцями.
***
Чоловік з дружиною дивляться фільм
жахів. На екрані з’являється чудовисько.
- Ой, мама! - скрикує дружина.
- Я теж упізнав свою тещу, - сказав чоловік
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Наш ДЕНЬ
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«За» і «проти»:

ГОРОСКОП

чи варто святкувати у такий
важкий час для України

Як і чи взагалі святкувати Новий рік і Різдво у теперішній важкій ситуації − питання, над яким останнім
часом замислюється багато
українців. Хтось вважає, що
після непростих випробовувань потрібне свято, інші −
що святкування під час війни
недоречні й аморальні. І майже всі сходяться на тому, що
всі офіційні празникування
потрібно звести до мінімуму і повністю відмовитись
від салютів
Тож як краще українцям зустріти зимові свята, «Наш ДЕНЬ» запитав у
лікаря-психотерапевта поліклінічного відділення Тернопільської міської лікарні
швидкої допомоги Лідії ШИМЧИШИН.

Лікар запевняє, що зимові свята потрібні як ніколи,
бо вони супроводжуються єднанням родини. Люди збираються за одним столом, діляться враженнями від проведеного року. 2014-ий був
нелегким у нашій історії, але
він зумів навчити людей протягувати руку допомоги одне
одному. Це, каже лікар, дуже
важливо в умовах, у яких живуть зараз українці.
– Кожен день нашого життя супроводжується переживаннями чи стресами. Щовечора по телебаченню, радіо
ми чуємо страшні новини про
обстріли мирних жителів, загибель українських захисників. Це, безумовно, впливає на
наше здоров’я. Залишатись
осторонь сучасних подій не-

можливо. Проте одними стресами та депресіями допомогти солдатам не можна. Варто
свої емоції перетворювати в
дії. Тобто допомагати військовим, хто чим може, а не залишатись горе-патріотом на дивані, – каже психотерапевт.
Зимові свята традиційно
зустрічають за столами, що
ломляться від різноманітних
страв. Однак, зазначає Лідія
Шимчишин, у нинішній час
варто пам’ятати, чому ми збираємося на Новий рік і Різдво.
– Духовна гармонія така ж
важлива, як і фізичний стан
людини. У ці дні українці, попри всі негаразди, повинні подякувати за проведений рік
та просити світлого майбутнього для Батьківщини, – вважає лікар.

Калейдоскоп

Одна з проблем, яка переслідує українців у нинішній
час, – постійне відчуття страху. За словами психотерапевта, саме на це часто скаржаться пацієнти. Люди не можуть
їсти, спати, залишатися наодинці, їх супроводжує очікування катастрофи, і це навіть
призводить до втрати орієнтації в часі. Саме зимові свята, коли родина об’єднується,
є можливістю для того, щоб
позбутися непотрібних тривоги та страху.
– Незважаючи на події,
які нас оточують, потрібно
контролювати самих себе і залишатися людиною. У нашому житті завжди мають бути
присутні три речі, які не можна втрачати: спокій, надія та
честь, – каже Лідія Шимчишин.
Лікар наголошує: сьогодні
українцям важливо не розвивати в собі почуття провини,
яке послаблює фізично і морально. Адже одними переживаннями ситуацію не змінити. Головне – вірити у краще
та діяти.
Катерина ПОЛІВЧАК.
На фото: Новий 2014 рік
на Майдані Незалежності.

У тернопільській катедрі лунав джаз

Д

Майдані його відмінили. Тож наш задум
вдалося реалізувати аж зараз. Мені дуже
подобається Тернопіль, у мене є вже багато цікавих планів і проектів на майбутнє.
Я шукаю причини приїздити у ваше місто
знову і знову.
Джазові твори Володимир Зайцев
«розбавляв» ностальгічними українськими піснями. У супроводі симфонічного оркестру прозвучали «Рідна мати моя», «Ти
Перший день фестивалю розпочався рівництвом Мирослава Кріля. У програ- подобаєшся мені», «Ні обіцянок, ні проекспериментальною та нестандартною мі американська романтика – Джоплінга, бачень» та «Афіни-Київ-Істанбул». Останмузикою. На сцені драмтеатру представи- Бернстайна, Гершвіна. За словами самого ньою піснею концерту стала улюблена всіли проект співачки та акторки Мар’яни Са- Володимира, 90% присвячено антології ма «Червона рута».
Такий неочікуваний подарунок піадовської та контрабасиста Марка Токара. американської популярної музики.
ніста
сподобався публіці – глядачі гучно
- Ваш оркестр полонив мене своїм енШанувальники «Jazz Bez» відзначають
аплодували
й не відпускали музиканта зі
також виступ піаніста віртуоза Володими- тузіазмом і любов’ю до музики, – зізнасцени.
ра Зайцева у супроводі симфонічного ор- вся музикант. – Ідея спільного концерЮля ТОМЧИШИН.
кестру Тернопільської філармонії під ке- ту з’явилася вже давно, але через події на
нями у Тернополі відбувся дев’ятий
міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez».
Тривав він чотири дні й дивував глядачів
різноманітними джазовими настроями, відтінками
та мистецькими проектами. Безумовно, родзинкою
фестивалю став недільний концерт у катедрі
львівського гурту «Есхатофонія». Чудова акустика
храму і неймовірна музика вразили глядачів, яких
зібралося чимало на безкоштовний концерт.

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

Дорогі прихильники
нашої «Рукавички»!

Повідомляємо, що підбиття підсумків конкурсу «Вишиванко моя, вишиваночко» ми перенесли
на прохання багатьох його
учасників. Урочиста зустріч і нагородження переможців відбудуться не 22 грудня,
як ми повідомляли,

Рукавичка

а 25 грудня (четвер) о 13.00.

Чекаємо вас у кафе «Зорепад» за адресою:
проспект Злуки, 13 (біля магазину «Універсам»).

З 24 по 30 грудня
ОВЕН

Смiливо
утверджуйтеся
на обраних позицiях, у вас –
хорошi перспективи. У вихідні
відпочиньте від справ і проведіть час з рідними.

ТЕЛЕЦЬ

Не приймайте поспiшних
рiшень i не ризикуйте там,
де повнiстю не володiєте
достовiрною iнформацiєю. Самотні можуть зустріти свою
долю.

БЛИЗНЮКИ

Цей перiод буде насичений
подiями i принесе удачу в рiзнi
сфери життя. Можливі фінансові надходження.

РАК

Переговори з партнерами будуть успiшними, начальство помiтить вас, тож чекайте на пiдвищення зарплати. У
стосунках з коханою людиною
будьте терплячими.

ЛЕВ

Вашi новi iдеї – прямий шлях до пiдвищення на
посадi та високих заробiткiв.
Бiзнесмени, готуйтеся до хороших прибуткiв. Щодо особистого життя, то не варто робити
поспішних висновків.

ДІВА

Це чудовий перiод для кохання, покупок та легкого
флiрту. Прислухайтеся до власної iнтуїцiї – вона нiколи вас не
пiдводила.

ТЕРЕЗИ

Залиште рутиннi справи i
насолоджуйтеся феєрверком
емоцiй. Бiльше активностi,
дайте волю своїм почуттям.

СКОРПІОН

Чим би ви не займалися –
вихованням дiтей, ремонтом,
робочими справами, сил вистачить на все. Будьте уважнi
до батькiв.

СТРІЛЕЦЬ

У професiйнiй дiяльностi
на вас чекає неабиякий успiх.
Ведiть переговори, укладайте
фiнансовi оборудки – для вас
скрiзь зелене свiтло.

КОЗЕРІГ

Покупки будуть вдалими,
знайомства — перспективними. Бурхливим буде й особисте життя. Наприкiнцi тижня
можливi приємнi новини.

ВОДОЛІЙ

У вас з’явиться можливiсть
досягти домовленостей з партнерами. Вiдновлення дiлових
стосункiв обiцяє додатковi
прибутки.

РИБИ

Особисте життя може затьмарити самовпевненiсть у
стосунках iз коханою людиною. Утримайтеся вiд рiзких
висловлювань.

