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1. БАРАН Андрій Степано-
вич -  директор ПАП «Агро-
продсервіс с. Настасів Терно-
пільського району

2. БАСАРАБ Наталія Кази-
мирівна -  художник. 

3. БУЛАТ Микола Микола-
йович -  актор, волонтер АТО

4. ВАВРИК Іван Ілліч - ди-
ректор товариства ,,Побутрем-
бут», поет, громадський діяч.

5. ЗАЛІЗНИЙ Валерій Олек-
сійович - громадський дія, 
поет, художник.

6. НОВОСЯДЛИЙ Богдан 
Теодорович - журналіст газети 
«Свобода»

7. ПЕРЕЙБІДА Ганна Васи-
лівна - освітянин, вчитель.

8. РУДЗІНСЬКИЙ  Михайло Степанович - 
директор Тернопільського музичного учили-
ща імені С. Крушельницької. 

9. СЕМЕНЮК Віталій Степанович - дирек-
тор обласного відділення міжнародного цен-

тру впровадження програм ЮНЕСКО
10. СВИСТУН Ігор Степанович - директор 

заводу безалкогольних напоїв.
11. ЧАЙКОВСЬКИЙ Сергій Георгійович - 

підприємець, волонтер, учасник Майдану і 
АТО. 

Де москаль - 
там проблема

Ворог скористався так званим режи-
мом «тиші» з боку наших військ для  пере-
дислокації важкої техніки з Росії. На укра-
їнську територію заїхало понад 250 тан-
ків, 400 броньованих машин, тисячі ванта-
жівок із боєприпасами та бійцями, а також 
п’ять ракет «Точка У». 

Путін може пройтися маршем чужими 
територіями, особливо сусідськими, для 

розширення земель і утвердження «рус-
ского міра». Бо в новій військовій доктри-
ні РФ є стаття, яка дозволяє країні напас-
ти на будь-яку державу, де живуть росіяни. 
Йдеться, зокрема про 22 статтю: «Росій-
ська Федерація вважає правомірним засто-
сування збройних сил, інших військ і орга-
нів для забезпечення захисту своїх грома-
дян, які перебувають за межами РФ».

«Для російських громадян, які живуть за 
кордоном, Путін створив величезні пробле-
ми. На них будуть дивитися, як на джерело 

постійної військо-
вої загрози», - про-
коментував доку-
мент російський 
опозиціонер Борис 
Нємцов.  Ради спра-
ведливості слід за-
значити: серед ви-
хідців з Росії, які жи-
вуть в інших краї-
нах, є такі, котрі вва-
жають: «Рассєя там, 
гдє я». Вони схвалю-
ють політику Путі-
на, негативно став-
ляться до країн, в 
яких проживають і 

працюють. Проте ніхто з них не прагне по-
вертатися на «родіну». Як, у випадку з Украї-
ною. Або з країнами Балтії, де російськомов-
ні кричать про утиски «язика». Дехто з росі-
ян, проживши десять, двадцять і більше ро-
ків у Штатах, щиро не любить «капіталісті-
чєскую Амєріку».

Цивілізований світ повинен усерйоз 
поставитися до нової військової доктрини 
РФ. І бути пильним із російськомовними 
людьми на своїх територіях. А то хтось за-
волає: «Путін, пріді, памагі», і може виник-
нути проблема. 

Україна ж має бути готова відбити ата-
ку ворога будь-якої миті і вдосконалювати 
обороноздатність. Щоправда, коштувати-
ме це державі не дешево.                     

Бюджетні пологи 
посеред ночі

Наприкінці року Рада «народила» го-
ловний фінансовий документ країни. Його 
можна вважати бюджетом воєнного часу. 
Бо ключова мета документа - фінансуван-
ня національної безпеки і оборони, заявив 
прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Загальні 
витрати на ці сфери складуть 90 мільярдів 
гривень. Таких грошей вітчизняна оборон-
ка ще не бачила. 

Доходи у бюджеті встановлені у розмі-
рі 475,2 мільярда гривень, видатки - 527,2 
мільярда. Але ці показники зміняться, на-
голосив прем’єр. 

За словами Яценюка, фінансовий до-
кумент «далекий від досконалості». Тим-
часовий. У нього вноситимуть зміни до 15 
лютого. Тоді буде, по суті, новий бюджет. 
Адже парламент прийняв його без точ-
них цифр. Кінцевого тексту документа ніх-
то не бачив. Дехто з нардепів охрестив бю-
джет «повітрям», «кулею в лоб», «порож-
нім листком». Частина позафракційних на-
звала голосування за бюджет кінцем укра-
їнського парламентаризму. Експерти ж ка-
жуть: прийняття документа було необхід-
но для отримання фінансової допомоги 
від МВФ.   

Проект бюджету розробляли, виходя-
чи з курсу 17 гривень за долар. Однак фі-
нансисти припускають: «зелений» у но-
вому році може коштувати значно дорож-
че через економічний спад, війну і відсут-
ність реформ. 

Президент заспокоює: одразу після 
підписання угоди з МВФ курс нацвалю-
ти зміцниться. Про це він заявив на прес-
конференції. «Я вважаю, що курс 17, 18,  19 
гривень не відображає реального стану 
співвідношення купівельної спроможності 
національної валюти. Значна складова тут 
- паніка. Вона буде зупинена одразу після 
угоди з МВФ», - сказав він.

МВФ приїде в Україну 8 січня і працю-
ватиме до кінця місяця. 

Народ терпіти 
довго не буде

Підвищення зарплат і пенсій у 2015-
у не передбачається. Натомість, вартість 
продуктів харчування і послуг зростатиме. 
Ціни на харчі повзтимуть вгору тому, що 
більшість продуктів, навіть українського 
виробництва, прив’язана до імпортної си-
ровини. Ймовірно змінюватимуться цін-
ники у бік підвищення на одяг, взуття, по-
бутову техніку. Не обмине українців, ка-
жуть фахівці, й подорожчання вартості 
проїзду в громадському транспорті. 

Крім того, Кабмін розраховує у цьому 
році на триразове зниження дотацій «На-
фтогазу» - до 32 мільярда гривень, якщо 
будуть підвищені ціни на «голубе паливо» 
для населення до ринкового рівня - при-
близно учетверо більше за теперішні та-
рифи. За словами Яценюка, зростання вар-
тості газу на 40 відсотків передбачено з 1 
травня. Після цього субсидії знадобляться 
15-20 (!) мільйонам українців.  

За даними соцопитування фонду «Де-
мініціативи» та Центру Разумкова, народ 
довго не терпітиме зниження рівня життя. 
Потерпіти лише рік готова третина україн-
ців. А 48 відсотків не готові терпіти. 

У «Блоці Петра Порошенка» визнали: в 
Україні не ідеальна влада. Таку думку в ефі-
рі TBi висловив нардеп від фракції «БПП» 
Віктор Чумак. «Ми отримали абсолютно 
нову державу й нове суспільство», - сказав 
він. І водночас підкреслив: українці наразі 
не мають тієї влади, про яку мріяли на Май-
дані. «Все одно залишається несправедли-
вий суд, корупція, непрофесійна міліція й 
прокуратура», - наголосив депутат. 

Що ж заважає владі позбутися цих сус-
пільних недуг?  

Ольга ЧОРНА.

Українці не мають тієї влади, 
про яку мріяли на Майдані

Минув найтрагічніший рік часів Незалежності. Майдан, війна, теракти… 
Ніхто не може назвати точної дати, коли в Україну повернеться мир. Розпа-
лити війну набагато легше, ніж загасити її полум’я. Бо це війна, а не АТО. У 
світі антитерористичні операції проводять спецслужби, а не армія і добро-
вольчі батальйони.  

Фальшиве «перемир’я» забирає життя українських вояків, волонтерів,  
цивільних громадян. Загалом упродовж неоголошеної війни, за підрахунками 
ООН, в Україні загинула щонайменше 4771 особа і 10360 - поранено. Влада ви-
правдовує смерті, яких могло б не бути. І не поспішає шукати й покарати ви-
нних. Як і за ростріл Майдану. Багатьом злочинцям дали утекти. 

Дехто з прибічників сепаратизму, покровителів «тітушок», розкрада-
чів державного майна і коштів, отримавши депутатські мандати, і далі за-
лишаються в політиці. Інші успішно займаються бізнесом. Комфортно жи-
веться олігархам.  

А зневірений народ подумує про новий Майдан. Політексперти застеріга-
ють: Україна третього Майдану не переживе. 

Доброю новиною стало те, що найближчим часом має бути підписано 
протокол намірів про повне припинення вогню на Донбасі. Про це домовилися 
представники ОБСЄ, України, Росії та бойовиків ДНР під час зустрічі 29 груд-
ня в Донецьку, повідомляє ТСН з посиланням на в. о. начальника прес-центру 
Генштабу Владислава Селезньова. Хоча, як свідчить нова військова доктри-
на Путіна, оприлюднена наприкінці року, Росія навряд чи має намір відмовля-
тися від імперських забаганок.  

Лауреати конкурсу «Людина року - 2014»

На фото: Сергій  Чайковський 
з  безстрашними  жінками  з  Краматорська
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Чому втішився Син Божий? 
Нащо піддав Він Себе такому без-
мірному самоприниженню? Са-
моприниження Єдинородного 
Сина Божого від Вифлеємських 
ясел аж до хреста на Голгофі мало 
своєю метою відкуплення люди-
ни, нове духовне народження її 
та спасіння. Ісус Христос, ставши 
справжньою людиною, став і си-
ном людським для того, щоб лю-
дина з‘єдналася з єдинородним 
Сином Божим і, одержавши вси-
новлення, освятилася і стала ди-
тиною Божою по благодаті.

Господь наш Ісус Христос на 
те прийшов на землю, щоб змі-
нити, преобразити, оновити люд-
ське єство. Через втілення Бога 
на землі людина, що була після 

свого гріхопадіння рабом дияво-
ла і гріха – оновлюється, стає при-
часником Божого Єства, прими-
ряється з Богом в тілі возлюбле-
ного Сина Божого і вступає в най-
тісніше єднання з Богом. Відку-
питель Господь в кожному віру-
ючому знищує мниму нездолан-
ність гріховних страстей, скеро-
вує і утверджує волю людини на 
самовідданість, умиротворяє її 
совість, запалює жадання подви-
гів добра. У цьому – тайна відку-
плення людей Сином Божим.

Втілившись і очоловічив-
шись, Син Божий у всьому був по-
дібний нам, крім гріха. Послуш-
ність, терпіння, смирення, лагід-
ність, милосердя, любов до лю-
дей, молитва – все це здійснено 

Христом для того, щоб навчити 
нас чеснот довершеності та пере-
магати гріховне нечестя, жорсто-
кість, жадність, хитрощі, неправ-
ду, лицемірство, зневагу, понево-
лення людини людиною, егоїзм, 
себелюбство. Христос за допомо-

гою своєї людської подоби вер-
шив діла Божі  і ділами давав піз-
нати і Себе – Сина Божого й Отця 
Свого. Він, страждаючи від люд-
ської ворожнечі, злоби, заздрос-
ті,  віддав Себе на хресні муки до-
бровільно, виявив найбільшу лю-
бов  до людей. Він помер на хресті 
не тому, що мав смертну природу, 
а на те Він і прийняв цю природу, 
щоб постраждати і померти в ній 
для спасіння людей, щоб упевни-
ти всіх у воскресінні тіла та вічно-
му житті. У Ньому явлено було 
людям вічне життя. Своєю смер-
тю Він  подолав смерть. Відійшов-
ши у славі до Отця, Христос надав 
тим, хто вірує і любить Його, пра-
во стати дітьми Божими, спад-
коємцями вічного блаженства в 
Царстві Отця Свого.

Сповнені радістю, принесімо 
Христу  наші душі в повноті сми-

рення і безмежної любові, у сво-
їх серцях даймо місце Спасителю 
нашому, що полюбив нас живо-
творною Божественною любов’ю.

Піднесімо щиру, сердечну мо-
литву любові і миру Богові, Який 
у вертепі народився і в яслах ліг, 
щоб приніс на землю мир і по-
розуміння між людьми. Помолі-
мось, щоб мир Божий, що пере-
вершує всякий розум, вселився в 
серцях людей нашої держави і всі-
єї Землі, щоб назавжди згасло на 
ній полум’я війни, щоб остаточно 
зникли на ній, як позорище, раб-
ство і поневолення людини люди-
ною, так і усяка ворожнеча, егоїзм 
багатіїв і знедолення вбогих. Щоб 
усі люди, діти Єдиного Отця Не-
бесного, в братньому єднанні до-
сягли височини Христової любові, 
в якій « милість та істина зустріли-
ся, правда і мир поцілувалися».

Бог предвiчний народився…
Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь, і утішився.

Веселих і смачних Різдвяних Свят! 
Щасливого, Богом благословенного Нового Року!

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної
спілки журналістів України.  

   

Шановні наші читачі! 
За кілька днів ясна Вифлеємська зоря сповістить про народження Ісуса 

Христа. Бажаємо Вам у благополуччі та здоров’ї зустріти ці свята, отри-
мати  Боже благословення за добрі християнські справи, за благі наміри, за 
повагу до ближнього і  всього українського роду, за любов до неньки України. 

Щастя Вам, веселих свят, миру і достатку! Куті смачної, коляди гучної, 
гарного Різдва і на весь рік добра!

Христос рождається! Славімо його!

                        З повагою - ДЕНЬНаш
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- 2015 рік - за китайським гороскопом - Кози, 
за японським - Вівці. Над цими тваринами жар-
тують, мовляв, - це щось несерйозне, анекдотич-
не… Водночас, рік Кози буває емоційним, насиче-
ним подіями, які викликають приємні почуття 
і несуть зміни на краще. Іване Степановичу, чи 
дасть цей рік шанс щось змінити на планеті, і в 
Україні?   

- Новітня Україна зародилася у рік Кози - у 1991-у. 
Цьогоріч відзначатимемо 24-у річницю Незалежнос-
ті. Незалежність була проголошена 24-го серпня, тоді 
був повний місяць. Становлення нашої держави було 
емоційне. І складне. Цікаво й те, що у 2015-у минає 532 
роки козацького етносу, менталітету. Якщо рахувати 
назад, то кожні 532 роки на теренах, де розташована 
сучасна Україна, відбувалися досить значні зміни. На-
приклад, епоху русів змінювали анти, антів - скіфська 
цивілізація… Отже, будемо чекати. 

Цей рік може стати роком України і нашого другого 
утвердження. Але багато залежатиме від нас: як себе 
будемо поводити, як будемо діяти, такий результат і 
отримаємо.     

Цей рік - Синьої Дерев’яної Кози. Дерево - символ 
життя, світобудови. Воно складається з трьох начал: 
корення, стовбура і гілок. Так само, як людське жит-
тя: з дитинства, юності і зрілості. Оскільки рік пізній, 
бо за астрологічним календарем почнеться аж 19 
лютого, то він символізує повернення до 
начал древньої мудрості. Людство буде 
докопуватися до історичних істин. Це 
не варто трактувати, як повернення до 
минулого. Це - пізнання і утвердження 
через призму історичної спадщини та 
подій. Ми завжди повинні заглядати в 
книжки, вчитися і з мудрими знаннями 
йти вперед.   

- А ще, за астрологічними понят-
тями, у рік Кози існує велика ймовір-
ність врегульовувати різні конфлік-
ти, навіть ті, що тривають роками. 
Чи вдасться у новому році вирішити, можливо, 
хоча б частково, російсько-український конфлікт?  

- Російсько-український конфлікт - штучний. Має-
мо абсурдну ситуацію, тому що між собою воюють два 
слов’янські народи. Російськомовні - з російськомов-

ними. Адже на східній Україні більшість мешканців 
розмовляють переважно російською. 

У політиці - Коза - шляхетна, поміркована твари-
на. Вона відкидає різні амбіції. А деколи впирається, 
як баран, коли йдеться про врегулювання певної ситу-
ації. Хоча Синій Козі подекуди приписують м’який ха-
рактер, водночас, її майже неможливо змусити роби-
ти те, чого вона категорично не бажає. Будучи пере-
конаною у своїй правоті, Коза до кінця відстоювати-
ме свої позиції.

Щодо конфлікту, думаю, він зупиниться. Але його 
наслідки триватимуть ще доволі довго.     

- 2015 - рік Синьої Кози. «Мирний» колір…   
- Будь-який символ, колір має певну енер-

гетику, зміст. І стається так, куди енер-
гетика поверне. Це всеодно, що годин-
ник. Синій колір - це колір таємниці й 
вічності. Це - небо і вода. Всесвіт і жит-
тя на Землі. Бо вода - це життя. Синього 

кольору дуже багато на нашій планеті. 
Він є носієм спокою. Стимулює мислен-

ня. Отже, люди замислюватимуться над сво-
їми вчинками. І ще - це колір інтуїції, що важ-

ливо для політиків, стратегів, дипломатів. Тоб-
то, рік сприятливий для консенсусу і прийнят-
тя мудрих, виважених рішень. 

- Світ складається з чисел і символів. А 
вони творять долю планети і людей…   

- Кожен рік відповідає певній стороні гори-
зонту і стихії. Рік Сходу зумовив події, які маємо. 

Бо попередній рік Коня - був роком Сходу. І рік Вівці - 
також рік Сходу. Кінь і Вівця - однакова стихія і сторо-
на горизонту. Але Коза зможе загасити те, що розгорі-
лося у рік Коня. Бо, що надзвичайно важливо, 2015-ий 

- рік вісімки. Два плюс один і плюс п’ять. А це - найщас-
ливіше число на Сході. І означає, що можуть відбутися 
значні зміни, які впливатимуть не лише на Україну, а 
й на все людство.   

Також рік Кози принесе зміни не лише у політичній 
сфері, а й у фінансовій та соціальному житті. 

- Окремі індивідуми, як, наприклад, президент 
Росії Путін, намагається змусити Україну, Європу 
і світ грати за його правилами і «переламати че-
рез коліно» світовий устрій. Чи зірки й Вищі Небес-
ні Сили завадять йому це зробити?

- Річ у тім, що на гребінь історії завжи потрапляють 
особи, які приносять відповідні зміни. І добрі, й пога-
ні. У даному випадку, гадаю, енергетика Неба, Космо-
су, синього кольоу буде сприяти тому, що все зло, яке 
було задумано, повинно зупинитися.    

Уряди повинні одуматися. І почати прислухати-
ся до народу. Народ справді починає бути господарем 
на своїй землі, а не васалом. Якщо уряди не дослуха-
тимуться до людей і захочуть вирішувати певні про-
блеми чи ситуації за допомогою сили, це може обер-
нутися для них катастрофою - масовими протестами 
і втратою влади.      

- Сподіватимемось, що рік Синьої Дерев’яної 
Кози буде прихильнішим до людей, ніж рік Синього 
Дерев’яного Коня. 

- Рік Кози має принести удачу серед інших знаків 
Зодіака і Близнюкам. А саме під цим знаком народже-
на і ваша газета - «Наш ДЕНЬ». Поле коник зорав - засі-
вайте його і збирайте врожай. 

Творцям і читачам газети зичу миру, благополуч-
чя, добра. Вірте у свою щасливу зірку і в новорічно-
різдвяні дива. З Новим роком! З Різдвом Христовим!

Ольга ЧОРНА.     

Святкова церемонія відбулася 
на НСК «Олімпійський», а 
святкування продовжилося 

в Конча-Заспі. Офіційна частина 
була оформлена у вишуканому 
стилі. Сходи, якими піднімалися 
гості, були прикрашені свічками, 
що створювало романтичну 
атмосферу.

На святкову церемонію гості поча-
ли з’їжджатися вже після обіду. Весілля 
проходило під грифом «цілком таємно», 
а величезний намет приховував від пе-
рехожих гостей заходу. 

Увагу журналістів відволікав фейко-
вий весільний кортеж. Першою їхала до-
рога “Ауді А8 Лонг”, вартість якої скла-
дає близько 350 тисяч доларів. Ця автів-
ка була прикрашена квітами. І за заду-
мом, там би мала бути наречена. Але її 
там не виявилося – всередині був лише 

водій. У кортежі також їхав “Мерседес”, 
яким зазвичай возять Юлію Тимошенко, 
а також автівки охоронців. У всіх авто 
їхали лише водії.

Однак світлини, на яких видно, як 
прибувають гості, у мережі все-таки 
з’явилися.

Як пише “Комсомольська правда в 
Україні”, на весілля Жужі гості приїзди-
ли переважно на “Toyota Land Cruiser”, 
“Porsche Cayenne” і “Mercedes”. Було ба-
гато автівок з дніпропетровськими но-
мерами, звідки родом родина Тимошен-
ко, а також з одеською серією.

Одним з перших прибув соратник 
Юлії Тимошенко - адвокат Сергій Вла-
сенко.

Численні гості несли молодятам ве-
личезні букети квітів та важкі пода-
рунки. Зокрема фотографи зафіксували 
дерев’яний ящик, що здалеку схожий на 

скриню для скарбів. Гості проходили до 
НСК “Олімпійський” по сходах зі свічка-
ми, а біля входу на стадіон, де відбувало-
ся святкування, їх зустрічали чоловіки у 
білих фраках.

Жінки в розкішних вечірніх сукнях 
і шубах, чоловіки в костюмах привез-
ли величезну кількість подарунків. Ві-
домо, що на весілля запросили близько 
200 осіб.

Серед гостей також помітили тіт-
ку Леді Ю - Антоніну Ульяхіну, депута-
та Олександра Абдулова та екс-депутата 
Олександра Шевченка з дружиною.

Гостей розважала співачка Тіна Ка-
роль. Більше зірок на весіллі начеб-
то не було. Водночас Святослав Вакар-
чук спростував інформацію про те, ніби-
то він був на весіллі Євгенії Тимошенко, 
хоча разом з тим привітав Женю у фей-
сбук.

«Коза зможе 
загасити те, 
що розгорілося 
у рік Коня»

Іван КРУП’ЯК: 

Де той добрий чарівник, що зможе подарувати нашій планеті і Україні, зокрема мир, 
гармонію, добро, процвітання? Адже найзаповітніше бажання українців - прокинутися 
вранці й почути: війни нема! 

На що сподіватися у році 2015-у? Згідно з тлумаченням пророцтв Ностардамуса, люд-
ству слід очікувати пожеж, потопів, землетрусів і навіть комети, яка «вріжеться у ве-
лике місто». Водночас, за словами провидця, у новому році має початися духовне відро-
дження. 

Невже, справді 2015-ий ознаменується таким «коктейлем» подій? Про ймовірні сюрп-
ризи у році, що настав, розповідає відомий тернопільський астролог Іван КРУП’ЯК.    

Розкішне весілля в час війни

Минулих вихідних донь-
ка відомого політика Юлії 
Тимошенко - Євгенія Тимо-
шенко вдруге вийшла за-
між за одеського бізнесме-
на Артура Чечоткіна. 
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гніздечко
Сімейне

Невигадана історія

Струни серця
*     *     *

Притихли ніби рідні стіни,
Світить зоря вже угорі,
Запахло в хаті сухим сіном
І стоїть свічка на столі.
Лиш господиня не присяде,
Ані на хвильку, ні на мить,
То тут, то там вона звиває – 
Вечеря в горщиках кипить.
Ще треба все 

на стіл подати,
Щоб не забути щось із страв,
А в хаті сіно, ой, як пахне,
Що скошене ще з літніх трав.
От все вже подано, слід

починати –
До купки горнеться сім’я,
Складають руки, щоб
                             помолитись
Во ім’я Господа Отця. 
Вже скінчена свята молитва
І на душі таке тепло.
Господар встав й до всіх

промовив:
«Христос родився! 

Славім Його!»
І сіли дружно всі до столу,
Лиш сніп пшеничний в 

самоті.
На ложки свято набирали
Вкраїнської солодкої куті.

Петро ХУДКО.
смт. Козова.

І досі згадую 
ті дзвінкі 
голоси 

Сьогодні ми живемо в не-
простий час, коли всюди па-
нує фінансово-економічна 
криза, погіршується житя. 
Влада на усіх рівнях дуже час-
то забуває про людей праці, 
колишніх і нинішніх праце-
любів. Я хочу заповнити цю 
прогалину і добрим словом 
згадати своїх земляків з села 
Виноградного Заліщицького 
району, з якими мені довело-
ся працювати пліч-о-пліч ба-
гато літ в Наддністрянсько-
му краї.

Моя розповідь про жінок 
цього мальовничого села, які 
тяжко працювали на полях і 
фермах колгоспу, своєю пра-
цею примножували його до-
статок. Нині багато цих жінок 
на заслуженому відпочинку, 
отримують мізерну пенсію за 
багаторічну працю, вихову-
ють онуків і правнуків.

У 70-90-х роках минуло-
го століття ці жінки були гор-
дістю нашого краю, вони піс-
ля роботи приходили у сіль-
ський клуб на репетиції, бо 
любили українську пісню, не 
уявляли без неї свого жит-
тя. Виноградівська хор-ланка 
була однією з кращих на тере-
нах району. Її знали далеко за 
межами краю. Щороку вона 
брала активну участь у  твор-
чих звітах, жодне свято в ра-
йоні  чи в селі не обходилося 
без її виступів.

Минуло багато літ, проте я 
й досі пам’ятаю ті дзвінкі го-
лоси чарівних жінок з Вино-
градного.

Сьогодні з великою по-
вагою я згадую жінок хор-
ланки, ентузіастів своєї пра-
ці Марію Мотрук, Ганну Пе-
лих, Марію Біблій, Ганну Гри-
горчук, Марію Герлевич, Єв-
докію Іванів, Марію Малінов-
ську, Теклю Тодосійчук, Ган-
ну Мотрук, Марію Гуйван, 
Ганну Посіду, Катерину Сале-
вич, Марію Равлюк, Васили-
ну Осадчук, Василину Левчук, 
Марію Миронів та багатьох 
інших.

Приємно, що сьогодні їх 
естафету підтримують моло-
ді учасники художньої само-
діяльності під керівництвом 
Надії Мандзюк, яка завідує 
сільським народним домом.

З нагоди Нового року і 
Різдва Христового поздоров-
ляю своїх земляків і зичу їм 
міцного здоров’я, щастя, ра-
дості, благополуччя, миру і 
добра на довгі роки життя. 
Хай Господь Бог дарує їм на-
дію на краще життя. Будь-
те оптимістами, Україна буде 
процвітаючою країною.

Іван Білик, 
колишній сільський 

голова села Зозулинці 
Заліщицького району, 

постійний читач газети.

І знову  
Різдво… 

без сестри

Надворі сильна ожеледиця. Поривчастий ві-
тер обпікає обличчя. Обережно ступаю тротуа-
ром, як враз мій погляд вловлює стареньку ба-
бусю, що спішить перейти вулицю на зелений 
колір світлофора. 

«Не поспішайте! Слизько ж! Перейти – 
встигнете!» - вихопилося у мене. Бабуся рукою 
подає мені знак зачекати. Крізь глибокі зморш-
ки на її обличчі прорізається тепла усмішка. Не 
вірю своїм очам: це ж баба Текля! 

Колись ми познайомилися з нею в парку по-
близу мого дому, де вона гуляла з правнучкою. 
«Як бачите – іще живу. А на Різдво уже 89 мені 
виповниться, - у голосі Теклі чуються нотки 
гордості і, водночас, якоїсь винуватості. – Хочу 
дещо онукам і правнукам до свят купити. Хтоз-
на, чи доживу до наступного Різдва?» Онуці ж 
Олесі, з якою живе, сказала, що до знайомої піде, 
котра неподалік живе. Щоб дівчина не хвилюва-
лася. На всяк випадок – мобільний взяла. 

Текля показує мені телефон. Я супроводжую 
стареньку в один магазин, інший. Перескаку-
ючи з однієї думки на іншу, Текля спішить роз-
казати про себе. Я уважно слухаю, а потім, щоб 
упевнитися, що із старенькою все буде гаразд, 
замовляю їй таксі додому. 

Увесь день стоїть переді мною її тепла по-
смішка, добрий погляд блаватних очей, а в 
пам’яті випливає її життєва історія, яку колись 
вона мені оповіла. 

Народилася Текля у польському селі Кор-
хів, неподалік Бєлгорая. Як і більшість пере-
селенців, батьки її були заможними. Текля і її 
молодша сестра Ганна ще змалечку мали свої 
обов’язки: доїти, пасти, напувати корів, збира-
ти фрукти в саду, підмітати подвір’я. Батьки ж 
обробляли своє поле, ткали полотно, доглядали 
великий сад.

Сестри були дуже схожі між собою. Хто з ді-
вчат у їхньому селі мав іще такі розкішні коси, 
такі чорні брови і тонкий стан, як вони? За сіль-
ським звичаєм першою заміж повинна вийти 
старша сестра. Та чомусь парубки ніби не помі-
чали Теклі. Для них ліпше сонця світила Ганя. 
Коли один хлопець заслав до неї старостів, вона 
покепкувала з нього, принесла гарбуза. Їй, мо-
лодій і веселій, ще хотілося вечорниць і забав. 

Якось приїхав до їхнього батька давній друг 
із дружиною й сином. Василь, так звали молодо-
го хлопця, сподобався сестрам й одразу подру-
жився з ними. Був вродливий, говіркий, весе-
лий. Текля і Ганя, таємно одна від одної, стали 
чекати, коли гості приїдуть знов. Вони і справді 
до них зачастили, розпочали з їх батьком спіль-
ний «бізнес» із продажу на базарах лляного по-
лотна. 

Одного разу за сімейною вечерею батько за-
вів мову про те, що добре було б пов’язати їхні 
родини. Василь – хлопець роботящий, тямущий, 
та й Теклі пора заміж виходити. «А що ти ска-
жеш на це, Теклюню? Я поговорю з товаришем. 

Гадаю, він не проти бути моїм сватом», - мовив.
Текля ніби загорілася тими словами. Забо-

ронила батькові так чинити. Хіба не він вчив 
своїх доньок бути гордими? Та насправді уже 
уявляла нареченою Василя, марила його поці-
лунками. Місячними ночами, щоб ніхто не ба-
чив, вишивала сорочку.

Останнім часом Василь почав приїжджати 
щотижня. Став своїм у їхній хаті. Текля поміти-
ла, як паленіють його щоки, коли до хати захо-
дить Ганя. І сестра також ніби мінялася на об-
личчі, розгублено опускала очі. А, може, це їй 
тільки здається? 

Невдовзі, як блискавка у ясному небі, об-
пекла Теклю новина: Василь хоче засватати… 
Ганю. Боже, а як же вона? А вишита нею сороч-
ка? Вона, що так надіялася на його кохання, від-
мовлялася від вечорниць, має сидіти іще в ді-
вках? Віддати Василя сестрі? Та – нізащо! 

Кохання розривало її груди, пересікло гор-
дість. Одного ранку сіла на воза, що віз людей на 
базар до Василевого села. Знайшла хлопця і роз-
повіла йому про свою любов. Про те, що їй без 
нього – не жити. А Ганя, мовляв, насміхається з 
Василя і теж приховує йому  гарбуз. Текля сіяла 
гірку брехню так упевнено, що вже й сама поча-
ла вірити своїм словам…

У селі ще довго говорили, як вона відбила 
хлопця від рідної сестри. Ганну жаліли, співчу-
вали. Тільки чому її, Теклю, ніхто не розумів?

У невістках жилося Теклі добре. Улесли-
ва, хазяйновита, вона полюбилася Василевим 
батькам. Народила сина, якого назвала Воло-
дею. Коли хлопчикові виповнилося два роч-
ки, прийшла  сумнозвісна операція «Вісла». На 
подвір’ї розцвітали нарциси, пінилися у буйноц-
вітті вишні та черешні, оксамитом зеленіла на 
полі озимина, як їм наказали прибути на заліз-
ничну станцію, звідки повезли у товарняках в 
невідомість. 

Так їх сім’я прибула на Теребовлянщину. По-
селили їх у хату-розвалюху. Полатали її, як мо-
гли, завели господарку. Раділи, що дісталися їм 
хороші, щирі сусіди, які багато їм допомагали. Та 
Василя не влаштовувало їх зубожіле життя, тож 
подався на заробітки в Росію. Чи гадала Текля, 
що бачить чоловіка востаннє, що там, далеко від 
дому, трагічна смерть розлучить їх назавше?

Думала, не переживе свого горя. Тільки за-
сіріє надворі – біжить на цвинтар. Виплачеться 
на Василевій могилі, поговорить з ним. Бувало, 
і посвариться, що не послухав її, коли благала 
не їхати з дому. А тепер мусить сама виховувати 
сина, викінчувати розпочату будову. 

А ще – важка робота на фермі від вранішніх 
до вечірніх зірок. Та найбільше тиснуло душу 
покаяння: змарнувала вона життя Гані – сестра 
так і не вийшла заміж. 

Якось зібралася Текля у село на Підгаєччи-
ні, де живе Ганна. Сестра на поріг її не пусти-
ла. Обвела докірливим поглядом, витерла набі-
глі сльози. «Я тебе не знаю», - сказала Ганна, як 
відрізала. Теклі пересохло у горлі, жаль стиснув 
біля серця. «Дай хоч води напитися», - попро-
хала. Тремтячою рукою Ганна подала кухоль. 
Ще раз прицілилася у сестру сумними очима. І 
мовчки пішла до хати. Текля почула, як у дверях 
перекрутився ключ.

Сльози заливали її обличчя, коли поверта-
лася на автобус. Чим вона могла дорікнути се-
стрі? Що сказати? Що давно шкодує, що так вчи-
нила і тепер страждає й сама? Що болить і плаче 
її серце за рідну кров? 

Незважаючи на поважний вік, Текля не хоче 
сидіти без діла. Допомагає на кухні онуці Олесі, 
доглядає квіти. Ще донедавна в’язала рукавич-
ки і шкарпетки для онуків і правнуків, вишила 
кілька рушників для святого храму. «Я не бою-
ся своїх років, нехай вони моєї завзятості боять-
ся», - жартує баба Текля. 

Коли різдвяні дзвони благодаттю відлунять 
у наших душах, до неї неодмінно з’їдуться рідні. 
Пташенята-правнуки заколядують бабусю на 
щастя, добро і довгий вік. Біля них ніби молодіє 
і її душа. Після щирої молитви сядуть усі за свят-
ковим столом, де так не вистачає Ганни. Чому б 
не помиритися сестрам? Не хоче баба Текля піти 
у вічність із сум’яттям у душі. Якщо вона і вчи-
нила гріх, то спокутувала його гіркими сльоза-
ми у безсонні ночі.

…Худенькою рукою Текля витирає сльози, 
коли ми прощаємося з нею. Вона все- таки спо-
дівається, що рідна сестра її прийме. І простить.

Марія МАЛІЦЬКА. 

Про людей хороших

На фото Івана ПШОНЯКА:
маленька тернополянка 
Уляна Гураль.

У нічний казковий час
Рік Новий прийшов до нас,
Він приніс свої вітання
І найкращі побажання -
І дитині, і родині,
І матусі-Україні!
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За словами ініціаторки ак-
ції, керівника благодійного 
фонду «Християнська родина» 
Мирослави Гуні, дітей запро-
сили, щоб вони змінили ото-
чення, в якому перебувають, 
відчули мирну святкову ат-
мосферу, яка панує на Терно-
пільщині. 

Самі ж миколаївці зізна-
ються, що їм цікаво побачити,  
як святкують Різдво за україн-
ськими традиціями, а ще удо-
сконалити знання української 
мови. 

- Ми вперше приїхали у ваш 
край, – каже завуч Миколаїв-
ської спеціалізованої школи-
інтернату Вікторія Сільчен-
ко. – Ми дуже вдячні за запро-
шення. Віримо, що вже скоро 
в Україні настане мир. Путін 
прорахувався – він не думав, 
що ми – велика сильна нація. 

Тому він програє. 
Оселилися діти у Тере-

бовлянському навчально-
виховному комплексі. Для них 
тут підготували спеціальну 
програму відпочинку – за три 
тижні обіцяють показати відо-
мі місця Тернопільщини – зам-
ки та святині. 

Сироти гостюватимуть в 
області до середини січня. До 
слова, це лише перші гості з 
Донбасу. Організатори акції 
чекають на школярів з Лиси-
чанська, які приїдуть у терно-
пільські родини на Святу вече-
рю та Різдво. 

Юля ТОМЧИШИН.

Учні Тернопільського вищого професійного 
училища сфери послуг та туризму завітали на 
свято Миколая до вихованців Петриківського 

обласного дитячого будинку-інтернату. 
В особливий передсвятковий час завдяки ініціативі учнівсько-

го самоврядування у закладі відбулася акція «Миколай про тебе 
не забуде». 

- Учні всіх груп приносили з дому іграшки, – розповідає заступ-
ник директора училища з навчально-виховної роботи Світлана 
Іваницька. - Також зібрали кошти і придбали канцтовари, ялинко-
ві прикраси, гірлянди та мандаринки - неодмінний атрибут цього 
свята. А ще підготували святкову програму .

Вихованці школи-інтернату були дуже раді гостям. Вони роз-
повідали віршики, співали пісні, кожен намагався показати свої 
таланти. 

– Наші учні були настільки вражені відвідинами цього за-
кладу, – додає Світлана Василівна, -  що вирішили після канікул 
обов’язково приїхати сюди ще раз, поспілкуватися з дітьми і при-
везти їм матеріали для рукоділля. 

Різдвяна казка 
для дітей зі Сходу
Вихованці Миколаївської спеціалізованої 

школи-інтернату  святкуватимуть Новий рік 
та Різдво на Тернопільщині. Десять хлопчиків 

та дівчаток з особливими потребами та двоє їх 
вихователів приїхали на канікули в Теребовлю. 

У Тернополі кілька десят-
ків дідусів та бабусь плетуть 
маскувальні сітки для укра-
їнських військових. Старень-
кі розробили графік і щодня 
крокують у світлицю управ-
ління соціальної політики 
міськради, аби зробити свій 
вклад у підтримку армії. 

- До нас щодня прихо-
дять люди похилого віку на 
медичні процедури, – розпо-
відає інструктор з трудової 
терапії Світлана Чайківська. 
–  Вони хотіли допомогти чи-
мось воїнам. Волонтери за-
пропонували нам разом плести маскувальну сітку. 
Ця справа нескладна і не потребує значних затрат 
сили, але завдяки такому заняттю в стареньких роз-
робляються руки, кінцівки пальців, адже багато лю-
дей приходять до нас після інсультів і важких недуг. 
І ще тут вони можуть поспілкуватися між собою, по-
ділитися своїми радощами і тривогами. 

Старенькі вже виготовили три маскувальні сіт-
ки і передали їх на Схід бійцям з Тернополя. Також 
зв’язали двадцять пар шкарпеток і пошили десять 
маскувальних костюмів для снайперів.  

- Це нескладна робота, - каже 71-річний пенсіо-
нер Вільям Цегольник. -  У нас зараз війна, тож му-
симо допомагати молоді, хто чим може. Не хоче-

мо бути байдужими до того, 
що відбувається в нашій дер-
жаві. Хлопці захищають укра-
їнські кордони, а ми підтриму-
ємо їм по можливості. Я прихо-
джу майже щодня. Відбуваємо 
медичні процедури, а потім бе-
ремося за сітку. 

Марія Стойко щодня відві-
дує соціальний центр і теж з ра-
дістю береться до роботи. Жін-
ці 69 років і вона вже давно на 
пенсії. Все життя пропрацюва-
ла зв’язківцем. Зізнається, коли 
плете сітку, уявляє собі, як при-
годиться вона хлопцям на Схо-

ді, як вони маскуватимуть нею БТР і бліндажі. А ще 
вона опікується старшими від себе дідусями і бабу-
сями і, якщо потрібно, проводить їх додому.

- Нам допомагає лікарка, якій уже 83 роки. Вона 
трішки задихається, адже хворіє на астму. Але з охо-
тою приходить, аби зробити свій вклад у таку хоро-
шу справу. Я розумію, що ми робимо дуже мало. Але 
і від цього на душі стає світліше, що хоч так допома-
гаємо нашим воїнам, - зазначає пані Марія.

Літні волонтери запевняють, що працювати-
муть для фронту, допоки не закінчиться війна, і ро-
битимуть все для того, аби нашим сміливцям у зоні 
АТО стало хоч трішечки легше.

Юля ТОМЧИШИН.  

Миколай завітав у Петриків

«На душі стає легше, 
що хоч трішки допомагаємо 

нашим воїнам»

Найстарші тернопільські во-
лонтери плетуть маскувальні 
сітки і в’яжуть шкарпетки

Аграрії області відправили на Схід 320 тонн 
гуманітарної допомоги вартістю близько 1,5 
мільйона.

- Двадцять вантажівок вирушило у зону АТО, аби забезпе-
чити наших бійців всім необхідним, - зазначив голова ради 
об’єднання сільськогосподарських підприємств Тернопільщини 
Іван Чайківський. – До акції долучилося близько півсотні госпо-
дарств. Борошно, сім видів круп, цукор, рис, макарон, м`ясо, олію 
та м`ясо передали хлібороби на фронт.

Окрім цього, придбали два автомобілі швидкої допомоги, 
придбані в Німеччині, для батальйонів «Айдар» і «Тернопіль». 
Завантажили їх інгредієнтами для приготування різдвяної куті 
– пшеницею, медом, родзинками, ізюмом, згущонкою і печивом.

Гуманітарний конвой з Тернопільщини у далеку дорогу про-
воджали молитвою священики.

Вантаж планують доставити в одну з військових частин Хар-
кова, а вже звідтіля його розподілять за призначенням.

Подарунок для фронту 
від тернопільських 

хліборобів
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Україна
І ніхто не дасть Путіну по руках?

Згідно з прогнозом на 2015 рік, Ро-
сія може почати воювати з Канадою 
та США за Арктику і пробивати доро-
гу до Криму. Крім того, Кремль може 
розв’язати війну в Балтії. Про це пише 
агенція «Bloomberg» у своєму «Песиміс-
тичному прогнозі», опираючись на дум-
ки експертів, повідомляє «Дзеркало тиж-
ня». Зокрема, російсько-терористичні 
сили можуть спробувати захопити час-
тину південного узбережжя України, щоб 
прокласти шлях з Росії у Крим суходолом. 
Кремль також може розв’язати нову ві-
йну в Балтії. І почати війну проти США, 
Канади і Данії за багату на нафту й газ 
Арктику. «Зростання напруги між Росією, 
США, Норвегією, Данією і Канадою щодо 
того, кому належать природні ресурси 
Арктики, переросте у відкрите протисто-
яння. Адже танення криги на Північному 
полюсі робить регіон комерційно прива-
бливішим», - йдеться у статті. 

Жінка вийшла 
заміж за двох котів

Мешканка Великобританії Барбе-
релла Бучнер зареєструвала стосунки 
зі своїми котами Лугози і Павука. Для 
цього 48-річна жінка розлучилася з чоло-
віком, із яким прожила сім років у шлюбі. 
«Я зрозуміла, що жоден чоловік не зможе 
мене зробити щасливою. Тільки мої коти-
ки», - заявила Букнер. Стосунки з котика-
ми вона зареєструвала на спеціальному 
сайті, який допомагає людям пов’язати 
своє життя з тваринами. І навіть отрима-
ла «свідоцтво про шлюб». Як сприймуть 
родичі та друзі її життєвий вибір, британ-
ку не цікавить. «Молодята» щасливі й ви-
рушили у весільну подорож. Любов жін-
ки до пухнастих Лугози і Павука настіль-
ки сильна, що вона зробила татуювання з 
їх ініціалами на нозі.

«К істокам»
В Омській області (Росія) всерйоз 

обговорюється ідея переведення час-
тини сільських автобусних маршрутів 
на обслуговування… кіньми. Як повідо-
мляє РІА «Омськ-інформ», чиновники ви-
рішили «опрацювати питання здійснен-
ня перевезень пасажирським гужовим 
транспортом на базовій маршрутній ме-
режі Омської області». Також планують 
скоротити обласну і районну маршрутну 
мережу автобусів, електричок, витрати 
на утримання автовокзалів та автостан-
цій. Крім того, для «оптимізації» тран-
спортних витрат пропонують подумати 
над переселенням жителів малонаселе-
них пунктів.

Британія катастрофічно 
спивається 

Британські експерти занепокоє-
ні катастрофічним збільшенням чис-
ла англійців, які споживають алкоголь. 
Причина в тому, що з 2005 року у Туман-
ному Альбіоні дозволено продавати ал-
коголь 24 години на добу, пише «The 
Daily Mail». Лікарів обурює кількість су-
пермаркетів, заправок і магазинів, які не 
лише працюють цілодобово, але й про-
дають дешевий та неякісний алкоголь. 
«Важко повірити, що у Британії ви може-
те придбати пляшку вина о другій ночі в 
якомусь гаражі», - каже професор сер Йєн 
Гілмор, голова «Alcohol Health Alliance». 
Через вільний продаж алкоголю чимало 

районів Об’єднаного Королівства страж-
дає від пограбувань, згвалтувань і тор-
гівлі наркотиками.

Якби прогнози НАТО 
справдилися

У НАТО не виключають повалення 
Путіна з поста президента РФ. Високо-
поставлені експерти вже програють сце-
нарії епохи «після Путіна», пише німець-
ка газета «Bild». «Західні стратеги вважа-
ють, що у зв’язку із санкціями і втрата-
ми прибутку, тиск на Путіна з боку могут-
ніх олігархів до кінця 2015 року настіль-
ки посилиться, що він просто змушений 
буде піти», - йдеться у публікації. Згідно 
з інформацією, якою володіє «Bild», пова-
лення Путіна прогнозують і в німецьких 
урядових колах. Зокрема, газета посила-
ється на думку експерта із зовнішньої 
політики фракції ХДС/ХСС у Бундестагу 
Карла-Георга Вельмана, який вважає, що 
економічна і суспільна криза в Росії ста-
новить дедалі більшу небезпеку для ото-
чення Путіна.

У світі 51 мільйон біженців
Верховний комісар ООН у справах 

біженців Антоніо Гуттереш заявив про 
можливість подальшого загострення 
глобальної кризи, пов’язаної із зростан-
ням кількості переміщених осіб. Він за-
уважив, що число біженців у світі складає 
вже понад 51 мільйон осіб і в 2015 році 
продовжить збільшуватися, передає «Ні-
мецька хвиля». Також комісар зазначив, 
що останнім часом нові конфлікти вини-
кають майже щороку. Гуттереш розкри-
тикував неспроможність світової спіль-
ноти запобігти новим конфліктам і при-
пинити вже наявні війни, назвавши ни-
нішню ситуацію «хаотичною», а «небез-
пеку і безкарність» - визначальними фак-
торами сьогодення. Наразі - це найбіль-
ша кількість біженців з часів Другої сві-
тової війни.

Саудівська Аравія допускає 
падіння ціни на нафту до $20 

Організація країн-експортерів на-
фти (ОПЕК) не знижуватиме видобу-
ток «чорного золота», навіть якщо ціни 
на нафту опустяться до $20 за барель. 
Про це в інтерв’ю «Middle East Economic 
Survey» заявив міністр нафти Саудів-
ської Аравії Алі аль-Нуйамі, повідомляє 
«Reuters». «Де б не опинилися ціни, ско-
рочення видобутку не в інтересах вироб-
ників ОПЕК. Якщо ціна на нафту опус-
титься до 20, 40, 50 або 60 доларів, це не 
стосується справи», - сказав міністр, до-
давши, що світ, можливо, уже ніколи біль-
ше не побачить нафту по $100 за барель. 
Алі аль-Нуйамі також зазначив, що бю-
джети країн Перської затоки здатні ви-
тримати тривалий період зниження цін, 
оскільки собівартість видобутку у регіо-
ні складає всього $4-5 за барель.

Від фастфуду люди тупіють
Учені довели, що від фастфуду не 

тільки товстіють, але й тупіють, пові-
домляють «Науково-популярні нови-
ни» з посиланням на «Science Network». 
Західна дієта, яка включає велику кіль-
кість солоної і смаженої їжі, а також со-
лодкі газовані напої, негативно впливає 
на розумові здібності підлітків, погіршує 
пам’ять, здатність до навчання і зорову 
увагу. Дослідники виявили, що 14-річні 
підлітки, які вживали фастфуд до 17 ро-
ків, набрали найменшу кількість балів за 
вирішення пізнавальних (когнітивних) 
завдань. А ось у учасників дослідження, в 
раціоні яких була велика кількість фрук-
тів і зелених листових овочів, зафіксова-
ний високий рівень розвитку когнітив-
них функцій. Учені вважають, що отри-
мані висновки у майбутньому матимуть 
важливе значення для формування полі-
тики охорони здоров’я та програм щодо 
зміцнення здоров’я.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Корупція - наче зла карма

Майже 80 відсотків українців пере-
конані, що у 2014 році рівень корупції в 
країні або зберігався на попередньому 
рівні, або навіть підвищився. Про це свід-
чать результати опитування, проведеного 
Київським міжнародним інститутом соціо-
логії на замовлення «Дзеркала тижня». Вар-
то зазначити, що кожен третій громадянин 
України вважає: найкращий спосіб бороть-
би з корупцією - розстрілювати (як у Китаї). 
16 відсотків респондентів у цьому пере-
конані абсолютно. 19,5 відсотка - швидше 
згодні. Також, за результатами опитування, 
для 46,8 відсотка українців найголовнішим 
із очікувань після перемоги Майдану є різке 
зниження рівня корупції.

Українців менше 43 мільйонів
Державна служба статистики про-

гнозує, що протягом 2014 року населен-
ня України зменшилося на 131,3 тисячі 
осіб, повідомляє ТВі. «Станом на 1 січня 
2015 року чисельність наявного населен-
ня України складе 42 мільйони 941,8 ти-
сячі осіб. На 1 січня 2014-го чисельність 
українців складала 43 мільйони 073,1 ти-
сячі. Таким чином, за 2014 рік українців 
стало на 131,3 тис. осіб менше», - йдеться 
у повідомленні.

Той, хто зупинить війну, 
отримає ювелірне диво

Українські ювеліри створюють одну з 
найдорожчих дорогоцінних нагород, яку 
хочуть вручити тому, хто зможе зупинити 
бойові дії на Сході. Про це повідомив гла-
ва одного з ювелірних будинків, інформує 
«Преса України». «Ми хочемо створити доро-
гоцінну нагороду - одну з найдорожчих у сві-
ті, яку вручимо людині або групі людей, які 
зможуть припинити війну в Україні. Її отри-
має той, хто зможе домогтися, щоб переста-
ли гинути люди. Тому що найдорогоцінніша 
нагорода у світі - життя», - сказав він. Глава 
ювелірного дому сподівається, що нагорода 
стане стимулом для припинення війни. Од-
нак не розкрив вартості коштовності та фір-
ми. Він припускає: у майбутньому нагорода 
зможе набрати широкого світового резонан-
су, і її вручатимуть «людям, які зможуть зу-
пинити загибель інших людей, дати мир». 
Київські ювеліри працюють над ескізом і ма-
кетом нагороди. 

Число пенсіонерів перевищує 
кількість офіційно працюючих

В Україні виникла негативна дина-
міка - кількість пенсіонерів на 500 ти-
сяч перевищує число громадян, які офі-
ційно працюють. Про це в інтерв’ю «5 ка-
налу» заявив міністр соціальної політики 
Павло Розенко. «У нас, на жаль, кількість 
зареєстрованих пенсіонерів у Пенсійному 
фонді перевищила кількість осіб, які ле-
гально платять страхові внески. Приблиз-
но 13,5 мільйона пенсіонерів і близько 13 
мільйонів людей, які легально працюють і 
сплачують внески до Пенсійного фонду», - 
зазначив посадовець.
До Європи - через шенгенбар’єри 

Процес отримання шенгенської 
візи через турагенції ускладниться з 
2015 року через те, що українці пови-
нні здавати відбитки пальців при пода-
ючі документів. Про це пише «Європей-
ська правда». Раніше заявники, які про-
ходили за категорією «організований ту-
ризм», не ходили до консульства. Купую-

чи тур, вони заповнювали візову анкету у 
турагенції, залишали там паспорт, фото і 
отримували документ уже з візою. Тепер 
стара схема не працюватиме. «Надалі без 
одного візиту до консульства не обійти-
ся. Але відбитки, які здав заявник, зали-
шаються у базі наступні шість років, тоб-
то подальші візи можна отримувати вже 
без присутності туриста», - сказав Олек-
сандр Сушко, експерт об’єднання «Євро-
па без бар’єрів». Зняття відбитків пальців 
стане проблемою для громадян із регіонів, 
де немає консульств: нові правила Шенге-
ну означатимуть додаткові витрати і втра-
чений день. Бо туристам та іншим заявни-
кам доведеться їхати до Києва й стояти у 
черзі біля посольства. 

А після свят? 
Президент Петро Порошенко дору-

чив уряду і міністру енергетики вжити 
заходів для припинення віялових ви-
мкнень енергопостачання у регіонах 
України. Як повідомляє прес-служба пре-
зидента, він наголосив, що очікує від уря-
ду та міністра енергетики повноцінної ро-
боти Запорізької АЕС і ефективних дій з 
відновлення енергопостачання населення 
та промислових підприємств. «Я вважаю 
неприпустимим подальше продовження 
практики віялових відключень електро-
енергії, особливо напередодні свят», - за-
значив Порошенко. 

Донбас отримав дармової 
електрики і газу на $1 мільярд 

На окуповані території Донбасу по-
ставлено електроенергії та газу на по-
над один мільярд доларів. Про це під час 
брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр 
- міністр регіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Геннадій Зубко. «Щоміся-
ця на територію, підконтрольну террорис-
там, постачається електроенергія і газ, за 
яку немає оплати. Практично, поставлено 
вже на суму понад мільярд доларів», - ска-
зав він. 

Суддям обмежать зарплату
На раді коаліції депутати узгодили 

максимальну заробітну плату для всіх 
суддів у 2015 році на рівні семи міні-
мальних зарплат. Про це повідомила нар-
деп від партії «Батьківщина» Олена Шкрум 
на своїй сторінці у «Фейсбук». Це стосуєть-
ся і Верховного Суду. Оклад суддів у 2014 
році складав 20 мінімальних зарплат. А мі-
німальна платня становила 1218 гривень. 
Таким чином судді отримували більше 24 
тисяч гривень зарплати на місяць. Також 
Шкрум повідомила, що всі спеціальні пен-
сії відміняються. 

Прокурорів і силовиків 
буде менше

Депутати проголосували за змен-
шення кількості працівників прокура-
тури та МВС. Відтак чисельність праців-
ників Генпрокуратури зменшиться з 20 
до 15 тисяч, а працівників МВС - із 172 до 
152 тисяч. Крім того, парламентарі скасу-
вали вихідну допомогу при виході на пен-
сію працівників прокуратури. 

Рада зменшила єдиний соці-
альний внесок до 16,4 відсотка

Нардепи зменшили єдиний соціаль-
ний внесок із 41 до 16,4 відсотка. «Споді-
ваємося, що бізнес зрозуміє нашу позицію 
і почне виводити зарплати з тіні», - сказав 
прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, презен-
туючи законопроект у Раді. За його слова-
ми, таке рішення є ризикованим для Каб-
міну, оскільки уряд може не дорахувати-
ся значної частини надходжень до бюдже-
ту, тому сподівається на «свідомість бізне-
су». Адже це доходи Пенсійного фонду, ви-
плата соціальних пільг та інше. «У випад-
ку, якщо міжнародні фінансові організації 
матимуть застереження до цієї статті, ця 
норма підлягає обов’язковому перегляду», 
- зазначив прем’єр.

Україна Світ
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Грудень
1	 Вт	 Мч.	Платона
2	 Ср	 Прор.	Авдія
3	 Чт	 Прор.	Григорія	Декапол.
4	 Пт	 ВВЕДЕННЯ	В	ХРАМ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
5	 Сб	 Ап.	Филимона
6	 Нд	 Свт.	Амфілохія
7	 Пн	 Вмц.	Катерини
8	 Вт	 Свм.	Климента
9	 Ср	 Прп.	Аліпія
10	 Чт	 Вмч.	Якова	Персяника	
11	 Пт	 Прмч.	Стефана	Нового
12	 Сб	 Мч.	Парамона
13	 Нд	 Ап.	Андрія	ПЕРВОЗВАННОГО
14	 Пн	 Прор.	Наума
15	 Вт	 Прор.	Авакума
16	 Ср	 Прор.	Софонії
17	 Чт	 Вмц.	Варвари
18	 Пт	 Прп.	Сави	Освяченого
19	 Сб	 Миколая	Чудотворця,	архієп.	Мир	Лікійських
20 Нд	 Прп.	Амвросія
21	 Пн	 Прп.	Патапія
22	 Вт	 Зач.	прав.	Анною	Пресвят.	
	 	 Богородиці.	Св.	прор.	Анни
23	 Ср	 Мчч.	Мини
24	 Чт	 Прр.	Даниїла
25	 Пт	 Свт.	Спиридона
26	 Сб	 Мчч.	Євстратія
27	 Нд	 Неділя	св.	Праотц.	Мчч.	Фірса
28	 Пн	 Свщм.	Єлевферія
29	 Вт	 Прор.	Аггея
30	 Ср	 Прор.	Даниїла
31	 Чт	 Мчч.	Севастіяна	і	Зої

Листопад
1	 Нд	 Прор	Йоіля
2	 Пн	 Вмч.	Артемія
3	 Вт	 Прп.	Іларіона	Великого
4	 Ср	 Мц.	Глікерії
5	 Чт	 Ап.	Якова,	брат.	Господнього
6	 Пт	 Ікони	Божої	Матері	«Всіх	скор	ботних	Радість»
7	 Сб	 Дмитрівська	поминальна	субота.	
	 	 Мчч.	Маркіяна	і	Мартирія,	Мч.	Анастасії
8	 Нд	 Влкмч,	Дмитрія	Солунського
9	 Пн	 Прп.	Нестора
10	 Вт	 Мц.	Параскеви-П’ятниці
11	 Ср	 Прп.	Анастасії	Римлянки
12	 Чт	 Свт.	Олени	і	Зиновія
13	 Пт	 Прп.	Спиридона	і	Никодима
14	 Сб	 Безсрр.	і	чудотв.	Косми	Дам’яна
15	 Нд	 Мчч.	Акиндина,	Пигасія
16	 Пн	 Мчч.	Акепсина
17	 Вт	 Прп.	Йоакинія	Векикого
18	 Ср	 Мчч.	Галактіона	і	Єпистимії
19	 Чт	 Прп.	Варнаума
20	 Пт	 Ікони	Божої	Матері	«Взиграніє»
21	 Сб	 Собор	Архистратига	Михаїла	
	 	 та	ін.	небесних	сил	безпл.
22 Нд	 Мчч.	Онисифора.	
	 	 Ікони	Божої	Матері	«Скоропослушниця».
23	 Пн	 Апп.	Родіона
24	 Вт	 Вмч.	Мини
25	 Ср	 Свт.	Івана	Милостивого
26	 Чт	 Свт.	Івана	Золотоустого
27	 Пт	 Ап.	Филипа
28	 Сб	 Мчч.	Гурія,	Самона	і	Авіва	
  (поч.	Різдвяного	посту)
29 Нд	 Ап.	і	єв.	Матфея
30	 Пн	 Свт.	Григорія	чуд.

Жовтень
1	 Чт	 Мцц.	Аріадни
2	 Пт	 Мчч.	Трофима
3	 Сб	 Вмч.	Євстафія
4	 Нд	 Відання	св.	Воздвиження.	Ап.	Кондрата
5	 Пн	 Пр.	Йони
6	 Вт	 Зачаття	св.	Івана	Хрестит.
7	 Ср	 Пр.	Феодосія	Манявськ.
8	 Чт	 Прп.	Єфросинії
9	 Пт	 Ап.	і	єв.	Івана	Богослова
10	 Сб	 Мч.	Калістрата
11	 Нд	 Собор	преп.	отців	К-Печ.
12	 Пн	 Прп.	Киріяка
13	 Вт	 Свщм.	Григорія
14 Ср	 ПОКРОВА	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
15	 Чт	 Свщм.	Кипріяна
16	 Пт	 Свщм.	Дионісія
17	 Сб	 Свщм.	Єротея
18	 Нд	 Мц.	Харитини
19	 Пн	 Ап.	Фоми
20	 Вт	 Мчч.	Сергія
21	 Ср	 Прпп.	Пелагії	і	Таїсії
22	 Чт	 Ап.	Якова	Алфеєва
23	 Пт	 Свт.	Амфілохія
24	 Сб	 Ап.	Филипа
25	 Нд	 Пам’ять	св.	отців	7	Всел.	Соб.	Мчч.	Прова
26	 Пн	 Мч.	КАРПА
27	 Вт	 Прп.	Параскеви	Сербської
28	 Ср	 Прп.	Євфимія
29	 Чт	 Мч.	Лонгина
30	 Пт	 Прор.	Осії
31	 Сб	 Ап.	І	єв.	Луки

Вересень
1	 Вт	 Мч.	Андрія	Стратилата
2	 Ср	 Прор.	Самуїла
3	 Чт	 Ап.	Фадея
4	 Пт	 Мч.	Агафоника
5	 Сб	 Відання	свята	Успення	Пресв.	Богород.	Мч.	Лупа
6	 Нд	 Свщм.	Євтихія
7	 Пн	 Перенес.	мощ.	ап.	Варфоломія	і	Тита
8	 Вт	 Мчч.	Андріани	і	Наталії
9	 Ср	 Прп.	Пімена
10	 Чт	 Знайд.	мощей	пр.	Іова	Почаївськ.
11	 Пт	 УСІКНОВЕННЯ	ГОЛОВИ	СВ.	ІВАНА	ХРЕСТИТЕЛЯ
12	 Сб	 Свтт.	Олександра,	Івана	і	Павла	
13	 Нд	 Покладення	пояса	Пресв.	Богородиці.
14	 Пн	 Прп.	Симеона	Стовпника
15	 Вт	 Прп.	Антонія	і	Феодосія	Печерськ.
16	 Ср	 Свщм.	Анфима
17	 Чт	 Знайд.	мощ.	Іосафа,	єп.	Білгородського
18	 Пт	 Прор.	Захарії
19	 Сб	 Спомин	про	чуда	арх.	Михаїла
20 Нд	 Мч.	Созонта
21 Пн	 РІЗДВО	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
22	 Вт	 Правв.	Богоотців	Йоакима	і	Анни
23	 Ср	 Мцц.	Минодори
24	 Чт	 Прп.	Феодори
25	 Пт	 Віданння	свята	Різдва	Пресвт.	
	 	 Богород.	Свщ.	Автонома
26	 Сб	 Свщм.	Корнилія
27	 Нд	 ВОЗДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА
28	 Пн	 Влкмч.	Микити
29	 Вт	 Вмц.	Євфимії
30	 Ср	 Мцц.	Віри,	Надії,	Любові	та	матері	їх	Софії

Травень
1	 Пт	 Свт.	Григорія	Декаполіта
2	 Сб	 Прп.	Івана	Верхопечерника
3	 Нд	 Неділя	про	розслабленого.	Прп.	Феодора
4	 Пн	 Свщм.	Януарія,	блгв.	Тамари
5	 Вт	 Прп.	Віталія
6	 Ср	 Вмч.	Георгія	Побідоносця	(Юрія)
7	 Чт	 Мч.	Сави
8	 Пт	 Ап.	і	єв.	Марка
9	 Сб	 Свщм.	Василія	Амасійського	
	 	 (поминання	спочилих	воїнів)
10	 Нд	 Неділя	про	самарянку.	Свщм.	Симеона
11	 Пн	 Свт.	Кирила
12	 Вт	 Прп.	Амфілохія	Почаївськ.
13	 Ср	 Ап.	Якова	Заведеєв.
14	 Чт	 Прор.	Єремії
15	 Пт	 Свт.	Атанасія
16	 Сб	 Прп.	Феодосіяі	Печерськ.
17	 Нд	 Неділя	про	сліпого.	Мц.	Гелагеї
18	 Пн	 Мц.	Ірини.
19	 Вт	 Прп.	Іова	Почаївськ.
20	 Ср	 Відання	Пасхи.	Згадування	на	небі	
	 	 Хреста	Господнього	в	Єрусалимі
21	 Чт	 ВОЗНЕСІННЯ	ГОСПОДНЄ
22	 Пт	 Перен.	мощ.	Свят.	і	чуд.	Миколая
23	 Сб	 Ап.	Симона	Зилота
24	 Нд	 Рівн.	Кирила	і	Мефодія,	учит.	слов.
25	 Пн	 Свт.	Єпифінія
26	 Вт	 Мц.	Гликерії
27	 Ср	 Мч.	Ісидора	
28	 Чт	 Прп.	Пахомія	Вел.
29	 Пт	 Відання	Вознесіння.	Прп.	Федора	Освяченого
30 Сб	 Троїцька	поминальна	субота
31	 Нд	 ДЕНЬ	СВЯТОЇ	ТРОЙЦІ.	П’ЯТИДЕСЯТИНИЦЯ

Червень
1 Пн	 День	Святого	Духа
2	 Вт	 Мч.	Фалалея
3	 Ср	 Рівн.	Костянтина	і	Єлени
4	 Чт	 Мчч.	Василіска
5	 Пт	 Прп.	Єфросинії
6	 Сб	 Відання	свята	П’ятидесятиниці.	Пр.	Симеона
7	 Нд	 Всіх	святих.	
	 	 Третє	знайдення	голови	Івана	Хрестителя
8	 Пн	 Мч.	Карпа
	 	 (Поч.	Петрового	посту)
9 Вт	 Свщм.	Ферапонта
10	 Ср	 Св.	Микити
11	 Чт	 Мц.	Феодосії
12	 Пт	 Пр.	Ісаакія
13	 Сб	 Ап.	Єрмія
14	 Нд	 Всіх	святих	землі	української.	Мч.	Юстини
15	 Пн	 Свт.	Никифора
16	 Вт	 Муч.	Лукиліяна
17	 Ср	 Свт.	Митрофана
18	 Чт	 Свщм.	Дорофея
19	 Пт	 Прп.	Ілларіона
20	 Сб	 Мч.	Феодота	Анкирськ.
21	 Нд	 Вмч.	Феодора	Стратилага
22	 Пн	 Св.	Кирила
23	 Вт	 Свщм.	Тимофія
24	 Ср	 Апп.	Вартоломея	і	Варнави
25	 Чт	 Прп.	Онуфрія
26	 Пт	 Мц.	Акилини
27	 Сб	 Прор.	Єлисея
28	 Нд	 Прор.	Амоса
29	 Пн	 Свт.	Тихона
30	 Вт	 Мчч.	Мануїла

Липень
1	 Ср	 Мчч.	Леонтія
2	 Чт	 Ап.	Юди
3	 Пт	 Свщм.	Мефодія
4	 Сб	 Мч.	Юліяна
5	 Нд	 Свщм.	Євсетія
6	 Пн	 Мц.	Агрипини
7.	 Вт	 РІЗДВО	ІВАНА	ХРЕСТИТЕЛЯ
8 Ср	 Прп.	Февронії
9	 Чт	 Прп.	Давида	Солунськ.
10	 Пт	 Прп.	Самсона
11	 Сб	 Перен.	мощ.	безсрр.	Кира	та	Івана
12	 Нд	 Верх.	Апп.	ПЕТРА	і	ПАВЛА.
13	 Пн	 Собор	12-ти	апп.
14	 Вт	 Безсрр.	Косьми	і	Дам’яна
15	 Ср	 Поклад.	ризи	Пресв.	Богоро	диці
16	 Чт	 Мч.	Якинфа
17	 Пт	 Свт.	Андрія,	арх.	Критськ.
18	 Сб	 Прп.	Афанасія
19	 Нд	 Прп.	Сисоя	Вел.	Знайдення	мощ.	
	 	 Прав.	Діви	Юліанії	Ольшанської
20	 Пн	 Прп.	Фоми
21	 Вт	 Вмч.	Прокопія
22	 Ср	 Свщм.	Панкратія
23	 Чт	 Прп.	Антонія	Печерськ.
24	 Пт	 Рівн.	Кн.	Ольги
25	 Сб	 Мчч.	Прокла	та	Іларія
26 Нд Пам’ять	свв.	отців	6	Всел.	Соб.	Соб.	арх.	Гавриїла
27	 Пн	 Ап	Акили
25	 Вт	 РІВНОАП.	КНЯЗЯ	КИЇВСЬКОГО	ВОЛОДИМИРА
29	 Ср	 Мц.	Юлії
30	 Чт	 Вмц.	Марини
31	 Пт	 Мч.	Еміліана

Квiтень
1	 Ср	 Мчч.	Хризанта	і	Дарії
2	 Чт	 Мц.	Фотини
3	 Пт	 Прп.	Якова
4	 Сб	 Лазарева	субота.	Свщм.	Василія	Анк.
5 Нд	 ВХІД	ГОСПОДНІЙ	В	ЄРУСАЛИМ	(ВЕРБНА	НЕДІЛЯ)
6	 Пн	 Прп.	Захарії
7 Вт	 БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
8	 Ср	 Собор	арх.	Гавриїла
9	 Чт	 Влмч.	Матрони
10	 Пт	 Велика	п’ятниця.	ПЛАЩАНИЦЯ.
11	 Сб	 Мчч.	Марка
12 Нд	 ХРИСТОВЕ	ВОСКРЕСІННЯ.	ПАСХА.	
13	 Пн	 Прп.	Іпатія
14	 Вт	 Прп.	Марії	Єгипетськ.
15	 Ср	 Прп.	Тита
16	 Чт	 Прп.	Микити
17	 Пт	 Прп.	Йосифа	Піснеписця
18	 Сб	 Мчч.	Теодула
19	 Нд	 Томина	неділя.	
  (Поминання	померлих	на	цвинтарі)
20 Пн	 спов.	Георгія
21	 Вт	 Прп.	Іродіона
22	 Ср	 Мч.	Євпсихія
23	 Чт	 Мчч.	Терентія,	Максима,	Зінона
24	 Пт	 Свщм.	Антипи
25	 Сб	 Свщм.	Зинона
26	 Нд	 Неділя	Жінок-мироносиць.	Блг.Тамари
27	 Пн	 Ісп.	Мартина
28	 Вт	 Апп.	Пуда	і	Трофима
29	 Ср	 Мцц.	Агапії
30	 Чт	 Святт.	Симона

Лютий
1	 Нд	 Прп.	Макарія	Великого.	
	 	 Неділя	про	митаря	і	фарисея
2	 Пн	 Мч.	Інни
3	 Вт	 Прп.	Максима
4	 Ср	 Ап.	Тимофія
5	 Чт	 Свщм.	Климента
6	 Пт	 Прп.	Ксенії
7	 Сб	 Свт.	Григорія	Богослова
8	 Нд	 Прп.	Ксенофонта.	Неділя	про	блудного	сина
9	 Пн	 Перен.	Мощ.	свт.	Івана	Золотоустого
10	 Вт	 Прп.	Єфрема	Сіріна
11	 Ср	 Перен.	мощ.	свщм.	Ігнатія	Богоносця
12	 Чт	 Трьох	свят.	Василія	Великого,	
	 	 Григорія	Богослова	та	Івана	Золотоустого.
13	 Пт	 Бесрр.	муч.	Кира	та	Івана
14	 Сб	 Мч.	Трифона.	
  (Вселенська	поминальна	субота)
15 Нд	 Неділя	м’ясопусна.	СТРІТЕННЯ	ГОСПОДНЄ
16	 Пн	 Правв.	Симеона	Богоприємця	і	прор.	Анни
17	 Вт	 Прп.	Ісидора
18	 Ср	 Мч.	Агафії
19	 Чт	 Прп.	Вукола
20	 Пт	 Прп.	Парфенія
21	 Сб	 Від.	Стріт.	Господ.	Вмч.	Феодора
22	 Нд	 Сиропусна	неділя.	Пр.	Геннадія
23	 Пн	 Мч.	Харалампія.	(Поч.	Великого	посту)
24 Вт	 Свщм.	Власія
25	 Ср	 Св.	Малетія
26	 Чт	 Прп.	Мартиніяна
27	 Пт	 Прп.	Авксентія
28	 Сб	 Влкм.	Онисима.

Сiчень
1	 Чт	 Мч.	Боніфатія
2	 Пт	 Свщм.	Ігнатія	Богоносця
3	 Сб	 Мчц.	Юліанії
4	 Нд	 Влкмчц.	Анастасії
5	 Пн	 Мчч.	на	Криті	Феодула
6	 Вт	 Навечір’я	Різдва	Христового
7	 Ср	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 Чт	 Собор	Пресвятої	Богородиці
9	 Пт	 Ап.	первомуч.	і	архид.	Стефана
10	 Сб	 Муч.	Спалених	в	Никодимії
11	 Нд	 Прп.	Іова	Манявського
12	 Пн	 Мц.	Анісії
13	 Вт	 Відання	Різдва	Христового.	Пр.	Меланії
14	 Ср	 ОБРІЗАННЯ	ГОСПОДНЄ.	
	 	 	 Свт.	Василія	Великого
15	 Чт	 Пр.	Серафима
16	 Пт	 Прор.	Малахії
17	 Сб	 Пр.	Ахили
18	 Нд	 Навечір’я	Богоявлення
19	 Пн	 БОГОЯВЛЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Вт	 Собор	Івана	Хрестителя
21	 Ср	 Прп.	Домніки	
22	 Чт	 Мч.	Полієвкта
23	 Пт	 Свт.	Григорія
24	 Сб	 Прп.	Феодосія	Великого
25	 Нд	 Мц.	Тетяни
26	 Пн	 Мчч.	Єрмила	і	Стратоніка
27	 Вт	 Відання	Богоявлення.	Рівн.	Ніни
28	 Ср	 Прп.	Павла	Фівейського
29	 Чт	 Поклоніння	оковам	ап.	Петра
30	 Пт	 Антонія	Великого
31	 Сб	 Свтт.	Афанасія	і	Кирила

Березень
1	 Нд	 Мч.	Памфіла	(Торжество	православ’я)
2	 Пн	 Вмч.ТеодораТирона
3	 Вт	 Свт.	Флавіана
4	 Ср	 Апп.	Архипа
5	 Чт	 Прп.	Льва
6	 Пт	 Прп.	Тимофія
7	 Сб	 Знайд.	мощ.	мчч.	що	в	Євгенії	(Пом.	померл.)
8 Нд	 Свщм.	Полікарпа.	Собор	усіх	препод.	
	 	 Отців	Києво-Печерських.
9	 Пн	 1	і	2	знайд.	гол.	Івана	Христ.	
10	 Вт	 Свт.	Тарасія
11	 Ср	 Свт.	Порфірія
12	 Чт	 Прп.	Прокопія
13	 Пт	 Свт.	Арсенія
14	 Сб	 Прмц.	Євдокії	(Пом.	померл.)
15	 Нд	 Хрестопоклінна	неділя.
16	 Пн	 Мчч.	Євтропія
17	 Вт	 Прп.	Герасима
18	 Ср	 Мч.	Конона
19	 Чт	 Мчч.	42	в	Амморії
20	 Пт	 Свщмч.,	що	в	Херсонесі	єпископствували.
21	 Сб	 Прп.Теофікла	(Пом.	померлих)
22 Нд	 Пр.	Івана	Ліствичника.	40	мчч.	Севастійських
23	 Пн	 Мч.	Кондрата
24	 Вт	 Свт.	Софронія
25	 Ср	 Прп.	Симена
26	 Чт	 Свт.	Никифора
27	 Пт	 Прп.	Венедикта
28	 Сб	 Мч.	Агапія	(Пом.	померл.)
29	 Нд	 Пр.	Марії	Єгипетської
30	 Пн	 Прп.	Олексія	
31 Вт	 Свт.	Кирила
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Серпень
1	 Сб Прп.	Макрини
2	 Нд	 Прор.	Іллі
3	 Пн	 Прор.	Єзекиїля
4	 Вт	 Рівн.	Марії	Магдал.
5	 Ср	 Поч.	ікони	Божої	Матері.	Мч.	Трохима
6	 Чт	 Влкмч.	Христини
7	 Пт	 Успіння	пр.	Анни	матері	Пресв.	Богородиці
8	 Сб	 Прп.	Мойсея
9 Нд Вмч.	і	цілит.	Пантелеймона	
10	 Пн	 Апп.	Прохора
11	 Вт	 Мч.	Калиніка
12	 Ср	 Апп.	Андроніка
13	 Чт	 Мц.	Улити
14	 Пт	 Винес.	Чесн.	древ	Жив.	Хреста	Господ.	7	мчч.	Макав.
	 	 (Поч.	Успенського	посту)
15	 Сб	 Перен.	мощ.	арх.	Стефана
16	 Нд	 Прпп.	Ісаака
17	 Пн	 Прмц.	Євдокії
18	 Вт	 Прав.	Нонни
19	 Ср	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Чт	 Прпп.	Пімена
21	 Пт	 Свт.	Еміліана
22	 Сб	 Ап.	Матфія
23	 НД	 Мч.	арх.	Лаврентія
24	 Пн	 Мч.	Євпла
25	 Вт	 Мчч.	Фотія
26	 Ср	 Преп.	Тихона
27	 Чт	 Прор.	Михея
28 Пт	 УСПІННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
29	 Сб	 Перенес.	Нерукотв.	
	 	 Образа	Господа	Нашого	Ісуса	Христа
30	 Нд	 Мч.	Мирона
31	 Пн	 Мчч.	Флора	і	Лавра

ОСОБЛИВi ДНi  
ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ
Вселенська	поминальна	субота	-	14	лютого
Субота	2-ї	Седмиці	Великого	посту	-	7	березня
Субота	3-ї	Седмиці	Великого	посту	-	14	березня
Субота	4-ї	Седмиці	Великого	посту	-	21	березня
Радониця	після	Пасхи	-	21	квітня
Поминання	воїнів	-	9	травня
Троїцька	поминальна	субота	-	30	травня
Дмитрівська	поминальна	субота	-	7	листопада

БАГАТОДЕННi  
ПОСТИ
ВЕЛИКИЙ	ПІСТ	-	23	лютого	до	11	квітня
ПЕТРІВ	ПІСТ	-	8	червня	до	11	липня
УСПЕНСЬКИЙ	ПІСТ	-	14	до	27	серпня
РІЗДВЯНИЙ	ПІСТ	-	28	листопада	до	6	січня

ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР
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Медалі наших земляків
28 грудня, на Львівщині відбулися естафет-

ні гонки у жінок та чоловіків у рамках чемпіо-
нату України з біатлону.

Серед жінок перемогу здобула четвірка то-
вариства «Динамо», до складу якої входила 
студентка ТНЕУ Анастасія Меркушина. Третє 
місце у складі товариства «Колос» посіла тер-
нополянка Марія Кручова.

А серед чоловіків золоту нагороду отримав 
Дмитро Підручний (тов. «Динамо») та срібну 
Віталій Труш.

У найкращого легкоатлета 
український паспорт

Майстра у бігу на довгі дистанції Сергія Ле-
бедя визнали найкращим спортсменом Старо-
го Світу за підсумками листопада.

Зібрати найбільше голосів на сайті євро-
пейської легкоатлетичної федерації українцю 
зокрема допоміг блискучий виступ на сеуль-
ському марафоні. 

Лебідь фінішував четвертим, поступив-
шись лише кенійським стаєрам, а його резуль-
тат – 2 години 8 хвилин і 32 секунди став дру-
гим показником у Європі за підсумками року. І 
це при тому, що марафон Сергій Лебідь у 2014 
році лише почав освоювати. 

Білоруські вболівальники 
зробили для українців 
новорічні листівки

Футбольні фанати Білорусі привітали укра-
їнців святковими листівками. 

Нагадаємо, що на матчі білоруські фанати 
разом з українськими перегукувались гаслом 
“Слава Україні!” і в цілому підтримували Украї-
ну у конфлікті з Росією.

 Платіні - єдиний кандидат
У вівторок закінчився термін подачі заявок 

від кандидатів у президенти УЄФА. Вибори від-
будуться на Черговому Конгресі УЄФА, який 
пройде у Відні 24 березня 2015. 

Регламент УЄФА свідчить, що кандидатури 
на посаду президента УЄФА повинні бути за-
пропоновані адміністрації УЄФА в письмово-
му вигляді не пізніше, ніж за три місяці до від-
криття Конгресу.

На  26 грудня 2014 року заявився лише 
один кандидат - чинний президент УЄФА Мі-
шель Платіні. Він має намір залишитися на сво-
їй посаді на третій чотирирічний термін і керу-
вати європейським футбольним союзом з 2015 
по 2019 рік. Тим часом крайній термін для ви-
сування кандидатур на інші позиції закінчу-
ється 24 січня 2015 року.
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МАТЧІ. До зимового антракту зі-
грано 96 поєдинків. Перемогою госпо-
дарів завершились 39 зустрічей, гос-
тей – 30. У 27-ми випадках сильнішо-
го не виявили.

ПЕРЕМОГИ. З мінімальною пере-
вагою однієї зі сторін завершились 37 
поєдинків, 12 разів одна з команд була 
сильнішою на 2 м’ячі, а у 20-ти зустрі-
чах рахунок був «великим» (перемога 
у 3 або більше м’ячів).

ВЕЛИКІ ПЕРЕМОГИ. Загалом пере-
конливо вигравали 8 команд Прем’єр-
ліги, а програвали – 10. Подібні успіхи 
розділились наступним чином: «Дина-
мо» - 6 разів, «Шахтар» – 5, «Дніпро» - 
3, «Волинь» - 2, а «Чорноморець», до-
нецький «Металург», «Вор-
скла» та «Зоря» – по разу. З 
«великим» рахунком посту-
пались такі клуби: «Олім-
пік» та запорізький «Мета-
лург» - по 4 рази, «Іллічі-
вець» - 3, «Волинь» і «Говер-
ла» - по 2, а «Карпати», до-
нецький «Металург», «Ме-
таліст», «Дніпро» та «Вор-
скла» – лише по разу. 

ВОЛЬОВІ ПЕРЕМОГИ. У 
зіграних матчах, поступаю-
чись за ходом зустрічі, одна 
з команд все ж здобувала 3 
очки у 10-ти випадках. Та-

ких успіхів двічі досягли «Олімпік» та 
«Металіст», по разу – «Волинь», «Шах-
тар», «Ворскла», «Зоря», «Дніпро» та 
запорізький «Металург». 

НІЧИЇ. З 27-ми поєдинків з їхнім 
мирним завершенням найпопуляр-
нішим був рахунок 0:0, який зустрі-
чався 13 разів, також відбулось по 6 
матчів, коли на табло висвічувались 
підсумкові цифри 1:1 та 2:2. А досить 
рідкісний фінал гри 3:3 фіксувався 
двічі.

ГОЛИ. 14 команд спільними зусил-
лями забили 247 м’ячів, з яких на ра-
хунку господарів 134 влучних ударів, 
у гостей – 113. Середня результатив-
ність сезону – 2,57. Найбільш резуль-

тативними командами є «Динамо», 
яке забило 33 рази та «Шахтар» - 32. 

ВИЛУЧЕННЯ. 26 разів футболіс-
ти отримували червону картку (12 
разів залишались удесятьох госпо-
дарі, 14 – гості). «Лідери» серед клу-
бів – «Дніпро», «Ворскла» та «Шахтар» 
(по 4 вилучення). Без чисельної мен-
шості проходять дистанцію 2 коман-
ди - «Олімпік» та «Чорноморець». Се-
ред тих гравців, хто побачив перед со-
бою «червоне світло», жоден не зави-
нив так перед футбольними правила-
ми двічі.

ПЕНАЛЬТІ. Судді вказували на 
11-метрову позначку 21 раз, реалізо-
вано з цих спроб 17 ударів. Відсоток 

ефективності – 81. Най-
частіше пенальті проби-
вали «Волинь» та «Мета-
ліст» -  по 4 удари. 

ГЛЯДАЧІ. 96 матчів зі-
брали на трибунах стаді-
онів команд Прем’єр-ліги 
666 057 вболівальників, 
що пересічно за гру стано-
вить 6 938. Найбільш по-
пулярною командою ста-
ло «Динамо» (у середньо-
му кожен матч киян ди-
вилися 15 481 відвіду-
вач). Найменша ця цифра 
у «Зорі» - 2 720.

Валентина Семеренко та Сергій Семенов 
стали чемпіонами «Різдвяної гонки» – 
щорічного біатлонного шоу-турніру, що 

традиційно пройшов у Гельзенкірхені.
Перегони в стінах футбольної арени місцевого 

«Шальке» влаштували у два етапи. Впродовж пер-
шого з них, маст-старту, українці припустилися семи 
промахів на двох. 

Діставшись  до фінішу п’ятими, вони вирішальний 
вид програми - гонку-переслідування розпочинали 
на 28 секунд позаду проміжних лідерів - італійців. 
Апенінці, врешті-решт, провалили подальші вогне-
ві рубежі і випали з когорти претендентів на нагоро-
ди. А от для українців доленосний момент настав під 
час стрільби стоячи за два кола до фінішу. Семерен-
ко, єдина з групи лідерів, закрила усі п’ять мішеней. 
У найвідповідальніший момент не підвів і Семенов, 
який також уникнув штрафних кіл на фінальній змі-
ні і таки перетнув фінішну лінію першим. Другим у 
підсумку став німецький тандем Хільдебранд-Лессер, 
бронза дісталась росіянам Романовій та Гаранічево-
му. Загалом «Різдвяну гонку» українці виграли вже 
вдруге в історії. У 2008-му рівних тут не мали Андрій 
Дериземля та Оксана Хвостенко. 

Німецький смак 
українського тріумфу

Схоже наступним суперником 
Володимира Кличка таки стане 
американський боксер Браянт Дженінгс. 

Авторитетний оглядач телеканалу ESPN 
Ден Рафаел, розповів, що сторони змогли 
узгодити фінансові деталі бою, які були 
останньою перешкодою до його проведення.

За інформацією американського журналіста, боксе-
ри уже отримали свої екземпляри контрактів і постав-
лять на них підписи одразу після нового року. Тоді ж 
про поєдинок повинні оголосити офіційно.

Як і передбачалося, зустріч швидше за усе відбу-
деться 25 квітня у Нью-Йорку. Бій проти Володимира 

Кличка стане для Дженнінгса 20 у кар’єрі. Всі попере-
дні він виграв, десять з них нокаутом.

До речі, нокаут українським чемпіоном Кубрата Пу-
лєва з Болгарії визнаний найкращим нокаутом року за 
версією ESPN.

Удару-переможця Володимир завдав у листопа-
ді, коли у вісімнадцяте відстояв титул чемпіона світу. 
Всього в активі Кличка 63 перемоги, з них — 53 здобу-
ті дострокового.

А от найкращим боксером року за версією ESPN є 
непереможний американець Теренс Кроуфорд. В 2014-
му боксер здобув титул чемпіона світу WBO в легкій 
вазі і двічі захистив його.

Суперник Володимира Кличка відомий

- У боксі я пройшов всі 
етапи розвитку і домігся 
успіху. А у футболі я так і не 
відбувся. Я грав у півзахис-
ті у сімферопольській «Тав-
рії». Для того,щоб іти далі, 
потрібні були чималі кошти 
- платитиза тренування, по-
їздки, купувати екіпіровку. У 
моїх батьків, звичайних ро-
бітників, не було грошей, 
щоб оплатити це все. А секція 
боксу була безкоштовною.

Коли вона відкрилася, по 
школі поповзли чутки: но-
вий тренер - справжній пе-

рець. І всі хлопці нашої школи ломанулись на бокс. Пішли і ми 
з моїм другом-однокласником. «Ось вивчу парочку прийомчи-
ків, буду на вулиці крутим, дівчатам це подобається», - кож-
ного хлопця в дитинстві, впевнений, відвідували подібні дум-
ки. А потім це переросло в серйозне захоплення, навіть стало 
моєю роботою. А що може бути кращим за улюблену справу, 
як, до того ж, приносить гроші?”, - розповів Усик.

Олександр Усик 
міг стати футболістом

Проміжні підсумки футбольного  чемпіонату Прем’єр-ліги

Про це розповів багаторічний тренер 
клубу, а нині його спортивний директор 
Анатолій Волобуєв.

- У нас в місті вже давно не працює металургійний ком-
бінат, а це - наш основний спонсор. Через це і всі наші фі-
нансові проблеми. Другою нашою головною проблемою в 
2014 році був фактор відсутності домашнього поля, в пря-

мому сенсі цього слова. Ми грали не в себе вдома. А ви ро-
зумієте, як це, - сказав він.

На питання, що на даний момент залишається від «Ста-
лі», Волобуєв відповів: «Залишається дитяча школа і всі 
тренери ДЮСШ різних вікових категорій. Також залиша-
ється весь штат клубу, адміністрація, працівники стадіону. 
Залишаються всі, крім гравців першої і другої команди. З 
ними вже контракти розірвані».

«Сталь» знімається з чемпіонату



Липень
1	 Ср	 Леонтія	муч.
2	 Чт	 †	Юди	Тадея	ап.,	брата	Господнього
3	 Пт	 Методія	свщмч.
4	 Сб	 Юліяна	Тарсійського	муч.
5	 Нд	 Євсевія	свщмуч.,	єп.	Самосатського
6	 Пн	 Агрипини	мучц.
7	 Вт	 Різдво	Івана	Хрестителя
8	 Ср	 Февронії	прпмучц.
9	 Чт	 Давида	Солунського	прп.
10	 Пт	 Сампсона	прп.,	лікаря
11	 Сб	 Перенесення	мощей	безсрібників	Кира	та	Івана
12	 Нд	 Петра	і	Павла,	верх.	апп.
13	 Пн	 †	Собор	12-ох	апостолів
14	 Вт	 Косми	і	Дам’яна,	безср.	і	чудотв.
15	 Ср	 †	Покладення	ризи	Пресв.	Богородиці	у	Влахерні
16	 Чт	 Якинта	муч.,	Анатолія	свят.,	
	 	 патр.	Царгородського
17	 Пт	 Андрія	свят.,	Марти	прп.,	Павла	Гойдича	свщмуч.
18	 Сб	 †	Атанасія	Атонського	прп.
19	 Нд	 Сісоя	Великого	прп.
20	 Пн	 Томи,	що	в	Малеї,	Акакія,	що	в	Ліствиці	прпп.
21	 Вт	 Прокопія	вмуч.
22	 Ср	 Панкратія	свщмуч.,	єп.	Тавроменійського
23	 Чт	 †	Антонія	Печерського	прп.,	
	 	 Франциска,	Рафаїла	та	ін.	мучч.
24	 Пт	 Ольги	рівноап.,	княгині	Київської,	Євфимії	мучц.
25	 Сб	 Прокла	та	Іларія	муч.,	Михаїла	Малеїна	прп.
26	 Нд	 Св.	отців	6-ох	соборів.	Стефана	прп.,	Юліяна	свят.
27	 Пн	 Акили	ап.
28	 Вт	 †	Володимира	Великого	рівноап.
29	 Ср	 Атеногена	свщмуч.	і	10-ох	його	учнів
30	 Чт	 Марини	вмчц.
31	 Пт	 Якинта	й	Еміліяна	мучч.

Червень
1	 Пн	 Святого	Духа,	Пресвятої	Трійці.	Патрикія	свщмуч.	
2	 Вт	 Талалея	муч.	
З	 Ср	 †	Костянтина	і	Олени	рівноапп.
4	 Чт	 Василіска	муч.
5	 Пт	 Єфросинії	Полоцької	прп.,	Михаїла	прп.
6	 Сб	 Симеона	Дивногорця,	Микити	препп.	(від.	П’ятидесят.)
7	 Нд	 Всіх	Святих.	†	3-є	віднайд.	голови	св.	Івана	Хрестит.
8	 Пн	 Карпа	ап.	Початок	Петрового	Посту.
9	 Вт	 Терапонта	свщмуч.
10	 Ср	 Микити	прп.,	єп.	Халкедонського
11	 Чт	 †	Пресв.	Євхаристії	(на	нед.)	Теодосії	діви,	прпмучц.
12	 Пт	 Ісаакія	Далматського	прп.
13	 Сб	 Єрмія	ап.,	Єрмея	муч.
14	 Нд	 †	Пресв.	Євхаристії.	Юстина	муч.	і	тих,	що	з	ним 
15	 Пн	 Никифора	ісп.,	патр.	Царгородського
16	 Вт	 Лукиліяна	муч.	і	тих,	що	з	ним
17	 Ср	 Митрофана	свят.,	патр.	Царгородського
18	 Чт	 Доротея	свщмуч.,	Косми	пресв.	
	 	 (відд.	Пресв.	Євхаристії)
19	 Пт	 †	Пресв.	Серця	Ісуса	(на	нед.)	
	 	 Висаріона	й	Іларіона	Нов.	прпп.
20	 Сб	 †	Співстраждання	Пресв.	Богородиці.	Теодота	свщмуч.
21	 Нд	 †	Пр.Серця	Ісуса.Теодора	вмуч.	М.Б.	Неуст.	Помочі
22	 Пн	 Кирила	свят.,	аєп.	Олександрійського
23	 Вт	 Тимотея,	єп.	Пруського,	свщмуч.
24	 Ср	 †	Вартоломея	і	Варнави	апп.
25	 Чт	 Онуфрія	Великого	і	Петра	Атонського	прпп.
26	 Пт	 Акилини	мучц.,	Трифілія	свят.
27	 Сб	 Миколая	Чарнецького	і	24	співмучч.,	
	 	 Єлисея	прор.,	Методія	свят.
28	 Нд	 Всіх	святих	українського	народу.	Амоса	прор.
29	 Пн	 Тихона	свят.
30	 Вт	 Мануїла,	Савела,	Ісмаїла	мучч.

Березень
1	 Нд	 1	посту.	Памфіла,	Порфирія	та	ін.	муч.	
2	 Пн	 Теодора	Тирона	вмуч.
3	 Вт	 Льва	свят.,	папи	Римського
4	 Ср	 Архипа	ап.
5	 Чт	 Льва	прп.,	єп.	Катанського
6	 Пт	 Тимотея	прп.,	Євстатія	свят.
7	 Сб	 Віднайдення	мощей	мучч.,	що	в	Євгенії.
8	 Нд	 2	посту.	Полікарпа	свщмч.,	єп.	Смирнського	
9	 Пн	 †	І	і	II	віднайдення	голови	св.	Івана	Хрестителя
10	 Вт	 Тарасія	свят.,	аєп.	Царгородського
11	 Ср	 Порфирія	свят.,	єп.	Газького
12	 Чт	 Прокопія	Декаполіта	прп.	й	ісп.
13	 Пт	 Василія	прп.	й	ісп.
14	 Сб	 Євдокії	прпмучц.
15	 Нд	 Хрестопоклінна.	Теодота	(Богдана)	свщмуч.	
16	 Пн	 Євтропія,	Клеоніка	і	Василіска	мучч.
17	 Вт	 Герасима	прп.
18	 Ср	 Конона	муч.
19	 Чт	 42-ох	мучч.	Аморійських
20	 Пт	 Василія,	Єфрема,	Капітона	та	ін.	свщмучч.
21	 Сб	 Теофілакта,	єп.	Нікомидійського	свят.
22	 Нд	 4	посту,	†	40	муч.	Севастійських,	Івана	Ліств.	прп	
23	 Пн	 Кондрата,	Леоніда,	Галини	та	ін.	мучч.
24	 Вт	 Софронія	свят.,	патр.	Єрусалимського
25	 Ср	 Теофана	ісп.,	Григорія	Двоєслова	свят.	(Поклони)
26	 Чт	 Перенесення	мощей	свят.	
	 		 Никифора,	патр.	Царгородського
27	 Пт	 Венедикта	прп.
28	 Сб	 Акафістова.	Агапія	та	ін.	6	мучч.
29	 Нд	 5	посту.	Марії	Єгипетської.	Савина	і	Папи	мучч. 30 
Пн	 Олексія	прп.
31	 Вт	 Кирила	свят.,	аєп.	Єрусалимського

Квiтень
1	 Ср	 Хризанта	і	Дарії	мучч.
2	 Чт	 Препп.	отців,	убитих	у	монастирі	св.	Сави
3	 Пт	 Якова	ісп.
4	 Сб	 Лазарева.	Василія	Анкірського	свящмч.
5	 Нд	 КВІТНА.	Нікона	і	його	учнів	мучч.	 	
6	 Пн	 Захарії	прпп.
7	 Вт	 БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВ.	БОГОРОДИЦІ
8	 Ср	 Собор	архангела	Гавриїла
9	 Чт	 Великий	Четвер.	Матрони	Солунської	мучц.	(Страсті)
10	 Пт	 Велика	П’ятниця	(Плащаниця)	Іларіона	прп.,	
	 	 Стефана	прп.
11	 Сб	 Велика	Субота.	Марка	прп.	і	Кирила,	
	 	 диякона	свщмучч.
12	 Нд	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ,	ПАСХА	
13	 Пн	 Світлий	понеділок.	Іпатія	прп.,	єп.	Гангренського.	
14	 Вт	 Світлий	вівторок.	Марії	Єгипетської	прп.	
15	 Ср	 Тита	Чудотворця	прп.	
16	 Чт	 Микити,	ігумена	Мідікійського	прп.
17	 Пт	 Йосифа	Пісноп.	і	Юрія,	що	в	Малеї	препп.	
18	 Сб	 Теодула,	Агатопода	та	ін.	мучч.	
19	 Нд	 †	Томина.	†	Методія	свят.,	Євтихія	свят.	
20	 Пн	 Юрія	прп.,	єп.	Митіленського
21	 Вт	 Іродіона,	Агава	та	ін.	апп.
22	 Ср	 Євпсихія	муч.
23	 Чт	 Терентія,	Африкана,	Максима	та	ін.	36	мучч.
24	 Пт	 Антипа	свщмуч.,	єп.	Пергамського
25	 Сб	 Василія	ісп.,	єп.	Парійського
26	 Нд	 Мироносиць.	
	 	 Артемона	Лаодикійського	свщмуч.   
27	 Пн	 Мартина	ісп.,	Антонія,	Івана	та	ін.	мучч.
28	 Вт	 Аристарха,	Пуда,	Трохима	апп.
29	 Ср	 Агапії,	Ірини,	Хіонії	мучцц,	
30	 Чт	 Симеона	прп.,	Акакія	прп.
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Сiчень
1	 Чт	 Боніфатія	муч.
2	 Пт	 Ігнатія	Богоносця	свщм.	(передпр.	Різдва	Христового)
3	 Сб	 Юліянії	мучц.
4	 Нд	 Перед	Різдвом.	Анастасії	вмучц.
5	 Пн	 10	мучеників	у	Криті
6	 Вт	 Навечір’я	Різдва	Христового	(піст).	Євгенії	прпмучц.
7	 Ср	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 Чт	 Собор	Пресвятої	Богородиці	і	св.	Йосифа
9	 Пт	 Стефана	первомуч.	і	архидиякона
10	 Сб	 20	тис.	мучч.,	спалених	в	Нікомидії
11	 Нд	 По	Різдві.	Св.дітей,	вбитих	у	Вифлеємі,	Маркела	прп.
12	 Пн	 Анісії	мучц.,	Зотика	прп.
13	 Вт	 Меланії	Римлянки	прп.	(віддання	Різдва	Христового)
14	 Ср	 Обрізання	ГНІХ,	Василія	Великого	свят.
15	 Чт	 Сильвестра	свят.	(передпр.	Богоявлення)
16	 Пт	 Малахії	прор.,	Гордія	муч.
17	 Сб	 Собор	70	апостолів,	Теоктиста	прп.
18	 Нд	 Перед	і	Навеч.Богояв. (піст) Теопемпта	й	Теони	мучч.
19	 Пн	 БОГОЯВЛЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Вт	 Собор	св.	Івана	Христителя
21	 Ср	 Юрія	Хозевіта	прп.,	Домніки	прп.,	Еміліяна	ісп.
22	 Чт	 Полієвкта	муч.
23	 Пт	 Григорія	свят.,	13-ти	Пратулинських	мучч.
24	 Сб	 †	Теодосія	Великого	прп.
25	 Нд	 По	Богоявленні.	Закхея.	Татіяни	мучц.	
26	 Пн	 Єрмила	і	Стратоніка	мучч.
27	 Вт	 Прпп.	Отців,	убитих	в	Синаї,	
	 	 Ніни	рівноап.	(відд.	Богоявлення)
28	 Ср	 Павла	Тебського,	Івана	Кущника	прпп.
29	 Чт	 Поклоніння	кайданам	св.	ап.	Петра
30	 Пт	 †	Антонія	Великого	прп.
31	 Сб	 Атанасія	і	Кирила,	аєпп.	Олександрійських	святт.

Вересень
1	 Вт	 Андрія	Стратилата	муч.	і	тих,	що	з	ним
2	 Ср	 Самуїла	прор.
3	 Чт	 Тадея	ап.,	Васси	мучц.
4	 Пт	 Агатоніка,	Северіяна	та	ін.	мучч.
5	 Сб	 Луппа	муч.,	Іринея	Ліонського	свщмуч.	(відд.	Успіння)
6	 Нд	 Євтиха	свщмуч.
7	 Пн	 Тита	ап.,	перенесення	мощей	ап.	Вартоломея
8	 Вт	 Адріяна	і	Наталії	мучч.
9	 Ср	 Пімена	прп.
10	 Чт	 Мойсея	Мурина	прп.,	Августина	свят.,	
	 	 Собор	преп.	отців	Печ.
11	 Пт	 †	Усікновення	голови	св.	Івана	Хргстителя	(піст)
12	 Сб	 Олександра,	Івана,	Павла	Нового	святт.,	
	 	 патр.	Царгородських
13	 Нд	 †	Покладення	пояса	Пресв.	Богородиці
14	 Пн	 †	Початок	Церковного	року.	
	 	 Симеона	Стовп.	прп.,	Айтала	муч.
15	 Вт	 Маманта	муч.,	Івана	Посника	прп.
16	 Ср	 Антима	свщмуч.,	єп.	Нікомидії,	Теоктиста	прп.
17	 Чт	 Вавили	свщмуч.,	Мойсея	Боговидця	прор.
18	 Пт	 Захарії	прор.,	батька	св.	Івана	Хрестителя
19	 Сб	 Спогад	чуда	арх.	Михаїла	в	Колосах,	
	 	 Євдоксія	і	ін.	мучч.
20	 Нд	 Перед	Воздвижен.	Созонта	муч.	(передпр.	Різдва)
21	 Пн	 РІЗДВО	ПРЕСВ.	БОГОРОДИЦІ
22	 Вт	 Йоакима	і	Анни	прав.,	Северіяна	муч.
23	 Ср	 Минодори,	Митродори,	Німфодори	мучц.
24	 Чт	 Теодори	Олександрійської	прп.
25	 Пт	 Автонома	свщмуч.	(віддання	Різдва	Пресв.	Богородиці)
26	 Сб	 Корнилія	свщмуч.	(передпр.	Воздвиження)
27	 Нд	 ВО3ДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА	(піст)
28	 Пн	 Микити	вмуч.
29	 Вт	 Євфимії	вмучц.
30	 Ср	 Віри,	Надії,	Любови	та	матері	Софії	мучцц.

Травень
1	 Пт	 Івана	прп.,	учня	Григорія	Декаполіта
2	 Сб	 Івана	печерника	прп.
3	 Нд	 Розслабленого.	Теодора	Трихіни	прп.	
4	 Пн	 Януарія	свщмуч.,	Теодора	муч.
5	 Вт	 Теодора	Сикеота	прп.
6	 Ср	 Переполовинення.	†	Юрія	Переможця	вмуч.
7	 Чт	 Сави	Стратилата	муч.
8	 Пт	 †	Марка	апостола	і	євангелиста
9	 Сб	 Василія	свщмуч.,	єп.	Амасійського
10	 Нд	 Самарянки.	Симеона	свщмуч.,	Стефана	прп.	
11	 Пн	 Ясона	і	Сосіпатра	апп.,	Максима	муч.
12	 Вт	 9	мучч.	в	Кизиці,	Мемнона	чудотв.,	прп.
13	 Ср	 †	Якова	ап.,	брата	св.	Івана	Богослова	(відд.	Переполов.)
14	 Чт	 Єремії	прор.
15	 Пт	 Атанасія	Великого	свят.
16	 Сб	 †	Теодосія	Печерського	прп.,	Тимотея	і	Маври	мучч.
17	 Нд	 Сліпородженого.	Пелагії	мучц.		
18	 Пн	 Ірини	мучц.,	Никифора	прп.
19	 Вт	 Йова	праведного	і	многостраждального
20	 Ср	 Акакія	муч.	Поява	чесного	Хреста	в	Єрусалимі	
	 	 (відд.	Пасхи)
21	 Чт	 ВОЗНЕСІННЯ	ГОСПОДНЄ.	†	Івана	Богослова	ап.
22	 Пт	 †	Перен.	мощей	свят.	Миколая,	Ісаї	прор.,	
	 	 Христофора	муч.
23	 Сб	 †	Симона	Зилота,	ап.
24	 Нд	 Св.	отців.	†	Кирила	і	Методія,	рівноапп.	
25	 Пн	 Єпіфанія	і	Германа	святт.
26	 Вт	 Глікерії	мучц.
27	 Ср	 Ісидора	муч.
28	 Чт	 Пахомія	Великого	прп.
29	 Пт	 Теодора	прп.,	Віта,	Модеста	та	ін.	муч.	
	 	 (відд.	Вознесіння)
30	 Сб	 Заупокійна.	Андроніка	ап.	і	тих,	що	з	ним
31	 Нд	 ЗІСЛАННЯ	СВЯТОГО	ДУХА,	П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ

Лютий
1	 Нд	 Митаря	і	Фарисея.	Макарія	Єгипетського	прп.  
2	 Пн	 †	Євтимія	Великого	прп.
3	 Вт	 Максима	ісп.,	Неофіта,	Євгенія,	Валеріяна	
	 	 і	ін.	мучч.
4	 Ср	 Тимотея	ап.,	Анастасія	Перського	прпмуч.
5	 Чт	 Климента	свщмуч.,	Агатангела	муч.
6	 Пт	 Ксенії	(Оксани)	Римлянки	прп.
7	 Сб	 †	Григорія	Богослова,	аєп.	Царгородського	свят.
8	 Нд	 Блудного	Сина.	Ксенофонта	і	Марії	прпп.	
9	 Пн	 †	Перенесення	мощей	свят.	Івана	Золотоустого
10	 Вт	 Єфрема	Сирійця	прп.
11	 Ср	 Перенесення	мощей	свщмуч.	Ігнатія	Богоносця
12	 Чт	 Трьох	Святих:	Василія	Вел.,	Григорія	Богосл.,	
	 	 Івана	Золотоустого
13	 Пт	 Кира	та	Івана	безсрібників	і	чудотворців
14	 Сб	 Заупокійна.	Трифона	муч.	(передпр.	Стрітення)
15	 Нд	 М’ясопусна.	СТРІТЕННЯ	ГОСПОДНЄ.
16	 Пн	 Симеона	Богоприємця	і	Анни	Пророч.
17	 Вт	 Ісидора	Пилюсіотського	прп.
18	 Ср	 Агафії	мучц.
19	 Чт	 Вукола	прп.,	Сілвана	свщмуч.	(відд.	Стрітення)
20	 Пт	 Партенія	свят.,	Луки	прп.
21	 Сб	 Теодора	Стратилата	вмуч.,	Захарії	прор.
22	 Нд	 Сиропусна.	Никифора	муч.	 	
23	 Пн	 Початок	Великого	Посту.	Харалампія	муч.
24	 Вт	 Власія	свщмуч.,	єп.	Севастійського
25	 Ср	 Мелетія	свят.,	аєп.	Антіохійського
26	 Чт	 Мартиніяна	прп.,	Зої,	Фотинії	(Світлани)	прпп.
27	 Пт	 †	Перест.	Кирила	рівноап.,	Авксентія	прп.
28	 Сб	 Онисима	ап.,	Теодора	Тирона	вмуч.

Жовтень
1	 Чт	 Євменія	прп.,	єп.	Гортинського
2	 Пт	 Трохима,	Саватія,	Дорімедонта	мучч.
3	 Сб	 Євстратія	вмуч.,	Михаїла	і	Теодора	
	 	 Чернігівських	чудотв.	Муч.
4	 Нд	 По	Воздвиженні.	Кондрата	ап.	(відд.	Воздвиж.)
5	 Пн	 Фоки	свщмуч.,	єп.	Синопійського,	Йони	прор.
6	 Вт	 Зачаття	св.	Івана	Хрестителя
7	 Ср	 Теклі	рівноап.,	первомучц.
8	 Чт	 Єфросинії	прп.
9	 Пт	 †	Переставлення	ап.	і	єванг.	Івана	Богослова
10	 Сб	 Калістрата	муч.	і	вояків	його,	Ніла	прп.
11	 Нд	 †	Харитона	ісп.	прп.,	собор	прпп.	отців	Печерськ.
12	 Пн	 Киріяка	самітника	прп.
13	 Вт	 Григорія	свщмуч.,	єп.	Вірменського
14	 Ср	 Покров	Пресвятої	Богородиці
15	 Чт	 Кипріяна	свщмуч.,	Юстини	мучц.,	Андрія	прп.
16	 Пт	 Діонісія	Ареопагіта	свщмуч.
17	 Сб	 Єротея	свщмуч.,	Франциска	Асижського	прп.
18	 Нд	 Харитини	мучц.
19	 Пн	 †	Томи	ап.
20	 Вт	 Сергія	і	Вакха	мучч.
21	 Ср	 Пелагії	прп.
22	 Чт	 †	Якова	ап.,	Андроніка,	Атанасії	прпп.,	Івана	Павла	II	св.
23	 Пт	 Євлампія	та	Євлампії,	мучч.
24	 Сб	 Филипа	ап.,	Теофана	прп.,	єп.	Нікейського
25	 Нд	 Царя	Христа.	Св.	отців	7	Собору	Андроніка	мучч.
26	 Пн	 Карпа,	Папіли	мучч.
27	 Вт	 Назарія	та	ін.	мучч.
28	 Ср	 Євтимія	Нового	прп.,	Лукіяна	прпмуч.
29	 Чт	 Лонгіна	сотника	муч.
30	 Пт	 Осії	прор.,	Андрія	Критського	прпмуч.	
31	 Сб	 †	Луки	ап.	і	єванг.

Листопад
1	 Нд	 Йоїла	прор.,	Уара	муч.,	Теодора	Ромжі	свщмуч.
2	 Пн	 Артемія	вмуч.
3	 Вт	 Іларіона	Великого	прп.
4	 Ср	 Аверкія	рівноап.	і	7-х	юнаків,	що	в	Ефезі
5	 Чт	 Якова	ап.,	брата	Господнього
6	 Пт	 Арети	муч.	і	тих,	що	з	ним
7	 Сб	 Маркіяна	і	Мартирія	мучч.
8	 Нд	 Димитрія	Мироточця	вмуч.
9	 Пн	 Нестора	муч.,	Капітоліни,	Єротіїди	мучцц.
10	 Вт	 Параскеви	П’ятниці	мучц.,	Терентія	і	Неоніли	мучч.
11	 Ср	 Анастасії	прпмучц.,	Аврамія	Ростовського	прп.
12	 Чт	 Зиновія	і	Зиновії	мучч.
13	 Пт	 Стахія,	Амплія	та	ін.	апп.,	Єпімаха	муч.
14	 Сб	 Косми	і	Дам’яна	безср.	і	чудотв.
15	 Нд	 Акиндіна,	Пигасія,	Афгонія,	Єлпидифора	і	ін.	мучч.
16	 Пн	 Акепсима	єп.,	Йосифа	пресв.,	Айтала	мучч.
17	 Вт	 Йоанікія	Великого	прп.,	Нікандра	муч.,	Єрмея	пресв.
18	 Ср	 Галактіона	і	Епістими	мучч.
19	 Чт	 Павла	ісп.,	аєп.	Царгородського
20	 Пт	 33-х	мучч.	в	Мелітині,	Йосафати	Гордашевської	прп.
21	 Сб	 Собор	Архистратига	Михаїла	і	всіх	Безтілесних	Сил
22	 Нд	 Матрони,	Теоктисти	прпп.,	Онисифора	і	ін.	мучч.
23	 Пн	 Ераста,	Олімпа,	Родіона	апп.	і	тих,	що	з	ними
24	 Вт	 Мини,	Віктора,	Вінкентія	мучч.,	
	 	 Теодора	Студита	прп.
25	 Ср	 Йосафата	свщмуч.,	аєп.	Полоцького
26	 Чт	 †	Івана	Золотоустого	свят.
27	 Пт	 †	Филипа	ап.
28	 Сб	 Гурія,	Самона,	Авіва	мучч.	і	ісп.	
	 	 Початок	Різдвяного	посту
29	 Нд	 †	Матея	ап.	і	еванг.
30	 Пн	 Григорія	свят.,	єп.	Неокесарійського,	чудотворця

Грудень
1	 Вт	 Платона	і	Романа	мучч.
2	 Ср	 Авдія	прор.,	Варлаама	муч.
3	 Чт	 Григорія	Декаполіта	прп.,	
	 	 Прокла	св.	(передпр.	Введення)
4	 Пт	 ВВЕДЕННЯ	В	ХРАМ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
5	 Сб	 Филимона	ап.	і	тих,	що	з	ним
6	 Нд	 Амфілохія	єп.	Іконійського	і	Григорія	святт.
7	 Пн	 Катерини	вмучц.,	Меркурія	вмуч.
8	 Вт	 Климента	папи	Рим.,	Петра	свщмучч.	
	 	 (відд.	Введення)
9	 Ср	 Аліпія	прп.,	пам’ять	посвяч.	храму	св.	Юрія	в	Києві
10	 Чт	 Якова	Персіянина	вмуч.,	Паладія	прп.
11	 Пт	 Стефана	Нового	прпмуч.,	Іринарха	муч.
12	 Сб	 Парамона	муч.,	Філумена	муч.,	Акакія	прп.
13	 Нд	 †	Андрія	Первозванного	ап.
14	 Пн	 Наума	прор.
15	 Вт	 Авакума	прор.
16	 Ср	 Софонії	прор.
17	 Чт	 Варвари	вмучц.,	Івана	Дамаскина	прп.
18	 Пт	 †	Сави	Освященного	прп.
19	 Сб	 Миколая	Чудотворця	свят.,	аєп.	Мір	Лікійських
20	 Нд	 Амвросія	свят.,	єп.	Медіоланського
21	 Пн	 Патапія	прп.	(передпр.	Непорочного	Зачаття)
22	 Вт	 Непорочне	Зачаття	Пресв.	Богородиці	(Зачаття	св.	Анни)
23	 Ср	 Мини,	Єрмогена,	Євграфа	мучч.
24	 Чт	 Даниїла	Стовпника	прп.
25	 Пт	 Спиридона	прп.,	єп.	Трімітійського
26	 Сб	 †	Євстратія,	Євгенія,	Ореста	й	ін.	мучч.
27	 Нд	 Св.	Праотців.	Тирса,	Левкія,	Филимона	та	ін.	мучч.
28	 Пн	 Єлевтерія	свщмуч.,	Стефана	ісп.
29	 Вт	 Агея	прор.	(відд.	Непорочного	Зачаття)
30	 Ср	 Даниїла	прор.	і	трьох	юнаків:	Ананії,	Азарії	і	Мисаїла	
31	 Чт	 Севастіяна	муч.	і	вояків	його

Серпень
1	 Сб	 Мокрини	прп.,	Дія	прп.,	Альфонса	прп.
2	 Нд	 †	Іллі	прор.
3	 Пн	 Симеона	й	Івана	прпп.,	Єзекиїла	прор.
4	 Вт	 Марії	Магдалини	рівноап.,	
	 	 поверн.	мощей	свщмуч.	Фоки
5	 Ср	 Трохима,	Теофіла	мучч.	і	тих,	що	з	ними
6	 Чт	 †	Бориса	і	Гліба	мучч.,	Христини	вмучц.
7	 Пт	 †	Успіння	св.	Анни,	матері	Пресв.	Богородиці
8	 Сб	 Єрмолая	свщмуч.,	Параскеви	прпмучц.
9	 Нд	 †	Пантелеймона	вмуч.,	Климента	свят.	
10	 Пн	 Прохора,	Ніканора,	Тимона,	Пармена	апп.	і	дияк.
11	 Вт	 Калиніка	муч.
12	 Ср	 Сили,	Силуана,	Крискента,	Єпенета,	Андроніка	апп.
13	 Чт	 Євдокима	прав.	(передпр.	перен.	Чесного	Хреста)
14	 Пт	 Перен.	Чесн.	Хреста,	мучч.	Макавеїв.
	 	 Початок	Успенського	Посту
15	 Сб	 Перенесення	мощей	первомуч.	Стефана
16	 Нд	 Ісаакія,	Далмата,	Фауста	прпп.
17	 Пн	 7-х	мучч.	Єфеських,	Євдокїі	прмучц.
18	 Вт	 Євсигнія	муч.	(передпр.	Преображення)
19	 Ср	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Чт	 Дометія	прпмуч.
21	 Пт	 Еміліяна	ісп.,	єп.	Кізицького
22	 Сб	 †	Матія	ап.,	Івана	Віанея	св.
23	 Нд	 Лаврентія	архидиякона	муч.
24	 Пн	 Євпла	муч.
25	 Вт	 Фотія	і	Аникити	мучч.
26	 Ср	 Максима	іспов.,	прп.	(віддання	Преображення)
27	 Чт	 †	Перен.	мощей	прп.	Теодосія	Печерського	
	 	 (передпр.	Успіння)
28	 Пт	 УСПІННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
29	 Сб	 Нерукотворного	Образа	ГНІХ,	Діомида	мч.
30	 Нд	 Пресв.	Богородиці	Владичиці	України.	Мирона	муч.
31	 Пн	 Флора,	Лавра	мучч.

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР УГКЦ
ЗАБОРОНЕНi ЧАСИ 
(без весiль i забав):
1. Всі пости.   2. Від Різдва Христового до Богоявлення.
3. Від Великодня до Томиної неділі.
ПОСТИ: 
Великий Піст: 23/02-11/04    Петрівка: 08/06-11/07
Спасівка: 14/08-27/08   Пилипівка: 28/11-06/01
Строгий піст: 06/01, 18/01, 23/02, 10/04, 11/09, 27/09
Кожна п’ятниця, крім загальниць.
ЗАГАЛЬНИЦi:
Звільнення від посту в п’ятницю:
від Різдва Христового до Богоявлення: 07/01-17/01
від неділі про митаря і фарисея до неділі 
про блудного сина: 01/02-08/02
від Воскресіння Христового до неділі Томиної:  12/04-19/04
від Зіслання Св. Духа до неділі Всіх Святих: 31/05-07/06
Новий Рік: 1 січня, День Незалежності України: 24 серпня

Днi, на якi припадають 
Господськi та 
Богородичнi свята
Березень - місяць св. Йосифа Обручника: 
    Молебень до св. Йосифа
Травень - місяць Пречистої Діви Марії: 
    Молебень до Пресв. Богородиці
Червень - місяць Найсв. Серця Ісуса: 
    Молебень де Найсв. Христового Серця
Жовтень - місяць Вервиці: 
    спільна молитва на вервиці

8 січня - День Родини, 10 травня - День Матері
24 серпня - День Незалежності України
6 вересня - День Батька, 27 вересня - День Катехита

2015
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Новий рік 
у різних 

країнах світу: 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Найцікавіші традиції

В Японії Новий рік – одне з найпо-
пулярніших свят у країні. Ось вже понад 
тисячу років про його прихід сповіща-
ють 108 ударів дзвонів, що долинають 
опівночі з усіх храмів. Згідно з місце-
вими віруваннями, людину обтяжують 
108 турбот, і вважається, що з останнім 
ударом дзвону зникають всі неприєм-
ності. Найголовніше для японців – роз-
сміятися у першу секунду Нового року: 
тоді щастя, вірять, буде супроводжува-
ти їх весь рік. Серед новорічних аксесуа-
рів величезною популярністю користу-
ються амулети на щастя – граблі. Кожен 
японець вважає за необхідне їх придба-
ти, щоб під Новий рік було чим загріба-
ти щастя. А щоб щастя прийшло в буди-
нок, японці прикрашають вхідні двері 
гілочками сосни – символом довголіття. 

У Великобританії про прихід Но-
вого року теж сповіщає дзвін. Прав-
да, дзвонити він починає трохи раніше 
півночі й робить це “пошепки”, оскіль-
ки, за традицією, його закутують у ков-
дру. Але опівночі дзвін “роздягають”, і 
він починає гучно співати гімни Нового 
року. У ці хвилини закохані, щоб не роз-
лучатися, повинні поцілуватися під гіл-
кою омели, яку вважають магічним де-
ревом. Подарунки в сімейному колі час-
то ділять за старою традицією – з допо-
могою жеребкування. Обов’язково до-
тримується звичай розсилати листівки 

з різдвяним сюжетом усім знайомим. 
До речі, саме в Англії виникла традиція 
обмінюватися листівками з вітаннями.

У Шотландії, точніше, в деяких селах 
цієї країни, Новий рік зустрічають своє-
рідною факельною ходою: підпалюють 
бочки з дьогтем і котять їх вулицями. Та-
ким чином, шотландці “спалюють” ста-
рий рік і висвітлюють дорогу новому. А 
вранці вони чекають, хто першим увійде 
в будинок. Від цього, вірять, залежить 
благополуччя господарів. Вважається, 
що щастя приносить темноволосий чо-
ловік, який прийшов з подарунком.

У Болгарії традиційно зустріча-
ють Новий рік удома. Перед початком 
свята наймолодший у будинку стоїть 
біля ялинки і виспівує гостям колядки. 
Вдячні родичі та гості дарують йому 
подарунки. Найцікавіше починається 
з 12-м ударом годинника. В цей час в 
будинках на мить гасне світло для но-
ворічних поцілунків. Тільки після цьо-
го господиня починає розрізати пи-
ріг із запеченими в ньому сюрпризами. 
Якщо дісталася монетка – чекай багат-
ства, гілочка троянди – любов. Така ж 
тістечково-сюрпризна традиція поши-
рена в Румунії.

В Австрії на Новий рік прийнято 
дарувати фігурки або посилати пошто-
ві листівки з традиційними символами 
щастя – чотирилистою конюшиною, зо-

браженнями сажотруса або… свині. Ве-
черя 31 грудня повинна бути багатою, 
щоб у новому році добре жилося. Вва-
жали, що для того, щоб бути щасливим, 
потрібно з’їсти шматок голови або сви-
нячого рила – це називається «брати 
участь в свинячому щасті».

В Іспанії є цікавий новорічний зви-
чай – саме в цю ніч любителі ритуаль-
них обрядів і традицій поспішають на 
центральну площу до величезної ялин-
ки поласувати виноградом. Під час уда-
ру годинника кожен намагається з’їсти 
12 виноградин. Кожна символізує один 
із прийдешніх місяців, а коли встигну-
ти з’їсти всі − “гарантоване” виконання 
заповітного бажання. Ця традиція роз-
повсюджується і на тих, хто зустрічає 
Новий рік у будинку. Виноград кладуть 
на кожну тарілку.

В Італії на Новий рік опівночі, з 
останнім ударом годинника, розчиня-
ються навстіж вікна будинків, і на ву-
лицю летить все зайве – тумбочки і ку-
шетки, стільці та крісла, які відслужи-
ли своє. А в провінціях країни здавна 
існує такий звичай: 1 січня рано вран-
ці у будинок потрібно принести “нову 
воду” з джерела. Вважається, що така 
вода дарує щастя. 

У Греції Новий рік – це день святого 
Василя, який був відомий своєю добро-

тою. Тож грецькі діти 
залишають черевики 
біля каміна в надії, що 
святий заповнить їх по-
дарунками. Також існує 
цікава новорічна тра-
диція перед Новим ро-
ком дарувати один од-
ному важкі кошики, на-
повнені різними сор-
тами вишуканих вин, і 
нові колоди карт.

Французи слав-
ляться як велелюбна 
нація, проте в новоріч-
ну ніч вважають за кра-

ще не цілуватися, а наїдатися і напи-
ватися. Ще перед Різдвом вони віша-
ють над дверима будинків гілку оме-
ли, вірячи в те, що вона принесе успіх 
наступного року. Окрім того, францу-
зи прикрашають свої оселі квітами і 
маленькими різвядними шопками. За 
традицією, хороший господар-винороб 
неодмінно повинен цокнутись з боч-
кою вина, привітати її зі святом і випи-
ти за майбутній урожай. 

У Данії дітям дарують дерев’яну 
або плюшеву ялиночку з тролем, що 
виглядає з-під зелених гілочок. Данці 
вірять, що лісовий пустун – це втілен-
ня душі дерева. Опівночі господиня по-
дає на святковий стіл величезну миску 
солодкої рисової каші з секретом. Осо-
бливість цієї каші в тому, що на дні мис-
ки захований горішок або мигдаль. Ця 
традиція особливо подобається нео-
друженим дівчатам: якщо попадеться 
горішок – наступного року весілля не 
минути. Усім іншим обіцяється щасли-
вий новий рік.

В Угорщині у “доленосну” першу 
секунду Нового року вважають за кра-
ще свистіти – причому, використовую-
чи не пальці, а дитячі дудочки, ріжки, 
свистки. Вважається, що саме вони від-
ганяють від житла злих духів і заклика-
ють радість та благополуччя.

Мільйони людей у всьому світі готуються зу-
стріти Новий рік. У кожного з нас на нього – 

свої надії та сподівання. За григоріан-
ським календарем, який наразі є між-

народним, новий відлік починається 1 
січня. Першими святкують у карликовому 

королівстві Тонга в Тихому океані, а остан-
німи – через 25 годин – на Гаїті й Самоа. Різ-
ні народи мають свої власні новорічні тра-

диції . “Наш ДЕНЬ” зібрав найцікавіші звичаї з 
різних куточків планети.

У Китаї, наприклад, Новий рік святкують двічі. 
Перший припадає на 1 січня. Другий, так званий “ки-
тайський Новий рік” – Чуньцзе, або свято Весни, – на-
стає після зимового періоду, коли починається онов-
лення природи. Опівночі у небо запускають феєр-
верки. Повсюдно гримить канонада. Вважається, що 
тріск і порохові сполохи відлякують демонів. Іноді 
китайці заклеюють вікна та двері папером, щоб не 
впускати злих духів. Діти в переддень свята вивішу-
ють на стіни шкарпетки, куди Дун Че Лао Рен (Дідусь 
Різдво) кладе подарунки.

А найбільше “Нових років”, мабуть, в Індії.  Це 

одна з найбільш багатонаціональних держав, 
кожен народ там сповідує свою релігію і до-
тримується своїх традицій. Тож у різних час-
тинах країни Новий рік відзначають у різний 
час. Жителі північної Індії прикрашають себе 
квітами рожевих, червоних, фіолетових або 
білих відтінків. У південній Індії матері став-
лять солодощі, квіти та невеликі подарунки 
на спеціальній таці. Вранці нового року діти 
із закритими очима чекають, поки їх не підве-
дуть до таці. Тільки тоді вони отримують свої 
подарунки.

У деяких країнах Новий рік не має фіксованої дати 
і відзначається за місячним календарем. Цю дату щорічно 

вираховують за астрологічними таблицями. 



№1 (82)/1 січня - 13 січня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 nday.te.ua Смачна сторінка

Шоколадне печиво 
з хрусткою скоринкою

ПОТРІБНО: 150 г борошна, 3 ст. л. ка-
као, 1 ч. л. розпушувача для тіста, 200 г цу-
кру, 60 г вершкового масла, 2 яйця, 1 ч. л. 
ванільного цукру, 100 г цукрової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибокій мисці змі-
шати сухі інгредієнти: борошно, какао, сіль, 
цукор та розпушувач тіста. Додати масло і 
перетерти все в крихту. До отриманої сумі-
ші додати збиті яйця з ванільним цукром. 
Тісто загорнути в харчову плівку і постави-
ти в холодильник на 30 хв. З тіста зробити 
невеликі кульки, і добре обваляти їх в цу-
кровій пудрі, трішки притиснути і виклас-
ти на застелене пергаментом деко. Випіка-
ти 15 хв. в духовці розігрітій до 180 град.

Сирник особливий
ПОТРІБНО: для тіста - 200 г масла, 0,5 

скл. цукру, 2 ст. л. сметани, 4 жовтки, 2 ч. л. 
порошку до печива, 2 ст. л. какао, 2 скл. бо-
рошна. 

СИРНА МАСА: 1,5 кг сиру, 3 ванільних 
пудинги, 5-9 яєць, 6 ст. л. сметани, 1 скл. цу-
кру. Фруктова маса: 1 л мультифруктового 
соку або того, який любите, 3 ванільні пу-
динги,  4 ст. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ:  жовтки збити з цу-
кром. Додати сметану. Борошно пересія-
ти, змішати з какао та порошком до печи-
ва. З усіх цих інгредієнтів замісити тісто 
для основи сирника, розкачати і виклас-
ти на деко. Сир змолоти на м’ясорубці. До-
дати збиті з цукром яйця та сметану. Сир-
ник вийде дуже ніжним, якщо цю масу зби-
ти кілька хвилин у блендері. Сік вилити в 
каструлю. Додати до нього пудинги і цу-
кор. Варити на малому вогні, постійно по-
мішуючи. Коли загусне, відкласти на кіль-
ка хвилин, щоб остигло. На основу з тіс-
та викласти  шар сирної маси, дали муль-
тифруктовий шар і зверху знову сир. Ви-
пікати близько 1,5 год. при температурі 
210-130 град. 

Різдвяний завиванець

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 50 г свіжих 
дріжджів, 100 г вершкового масла, 150 г 
цукру, 2 жовтки, 0,5 ч. л. солі, 250 мл. моло-
ка, ванілін. Для начинки: 150 г маку, 100 г 
волоських горіхів, 150 г цукру, 2 ст. л. моло-
ка, 100 г родзинок, 1 білок. 

ПРИГОТУВАННЯ: тісто - розвести 
дріжджі у теплому молоці з 1 ст. л. цукру 
і дати опарі підійти у теплому місці. Вли-
ти опару до борошна, додати розтерті з цу-
кром жовтки, сіль, ванілін. Замісити тісто. 
Додати розтоплене масло і вмісити його. 

Накрити і поставити у тепле місце, щоб 
підійшло. Тісто розділити на 2 частини. З 
кожної частини сформувати рулет, напо-
внивши маково-горіховою начинкою. Пек-
ти 45 хв. при 180 град. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: мак і родзинки за-
парити (в окремому посуді одне та інше). 
Злити воду. Мак розтерти з цукром (можна 
блендером). Додати родзинки, дрібно січе-
ні горіхи і злегка збитий білок.

Мандаринове печиво

ПОТРІБНО: 100 г вершкового масла, 
100 г цукру, 2 жовтки, 60 г горіхів, 1 манда-
ринка, 200 г борошна. 

ПРИГОТУВАННЯ: цукрову пудру змі-
шати з жовтками, додати розм’якшене 
масло і зробити однорідну масу (важливо 
спочатку змішати пудру з жовтками, тоді 
вона добре змішається з маслом).

Горіхи перемолоти кухонним ком-
байном у борошно. З’єднати борошно, по-
дрібнені горіхи, натерту на тертці цедру і 
швидко замісити тісто (спочатку воно буде 
кришитися, але через 2-3 хв. вимішування 
стане однорідним). З тіста ліпити кульки, 
розміром з перепелине яйце. Відправити в 
морозильну камеру на 15 хв., а тим часом 
розігріти духовку до 1800. Випікати до зо-
лотистого кольору приблизно 20 хв.

Різдвяний кекс
ПОТРІБНО: 200 г вершкового масла, 8 

ст. л. цукру, 4 яйця, 50 г меленого мигдалю, 
1 скл. борошна, 0,5 ч. л розпушувача, 1 ч. л. 
спецій (кориці, гвоздики, мускатного горі-
ха),  ¾ скл. сухофруктів (курага, родзинки, 
журавлина),  ¾ скл. горіхів.

ПРИГОТУВАННЯ: за допомогою міксе-
ра змішати масло кімнатної температури 
з цукром, по одному додати яйця, далі ре-
шту складових, ретельно все перемішати. 
Горіхи і сухофрукти перед додаванням у 
тісто пересипати борошном. Тісто виклас-
ти у злегка змащену маслом форму для ви-
пікання. Готовий кекс притрусити цукро-
вою пудрою.

Горіхові шматочки до кави
ПОТРІБНО: 120 г цукру, 5 жовтків, 5 

білків, 0,5 пачки ванільного цукру, 2 ст. л.  
міцної кави, 100 г січених грецьких горіхів, 
2 ст. л. товчених сухарів, 0,5 пачки порош-
ку до печива.

ПРИГОТУВАННЯ: перемішати цукор, 
жовтки та ванільку близько півгодини до 
одержання пінявої маси. Продовжуючи пе-
ремішувати, додати каву, горіхи, сухарі, по-
рошок до печива. Окремо збити білки і до-
дати до першої маси. Суміш викласти у 
змащену маслом і присипану борошном 

довгу форму. Поставити у гарячу духовку 
і випікати до появи рум’яної скоринки. Го-
товий «батон» розрізати на тонкі шматоч-
ки і посипати ванільним цукром.

Медівнички-кульки
ПОТРІБНО: 200 г меду, 600 г борошна, 

200 г цукру, 2 яйця, по 1 ч. л. соди і меленої 
кориці. Помадка: 300 г цукру, 0,5 скл. води, 
50 г какао або шоколаду.

ПРИГОТУВАННЯ: зварити мед з цу-
кром та корицею і, додавши просіяне бо-
рошно з содою, яйця, замісити круте тісто. 
Виробити з нього маленькі кульки і пекти 
в гарячій духовці (190-200 град.) протягом 
10 хв. ще гарячі кульки вмочувати у теплу 
помадку і зліплювати по дві. Помадку при-
готувати так: з води і цукру зварити сироп, 
розпустити в ньому шоколад або какао і 
варити, поки не почне гуснути.

Святкові пампушки

ПОТРІБНО: 8 яєць, 1 л молока, 250 г 
вершкового масла або маргарину, 100 г 
свіжих дріжджів, 1 скл. цукру, борошно - 
скільки візьме, 350 г маку, 50 мл спирту. 
Начинка – на вибір і за смаком.  

ПРИГОТУВАННЯ: молоко закип’ятити. 
В гаряче молоко додати масло (маргарин) 
і перемішати, щоб воно розійшлося, охоло-
дити. Дріжджі розтерти з цукром. Через 10 
хв. додати тепле молоко, спарене з маслом, 
яйця кімнатної температури, спирт. Добре 
перемішати. Вмішати борошно, щоб тісто 
залишалось липким. Вимішувати хвилин 
10-15. Накрити рушником і поставити у те-
пле місце на 1 год.

На стільницю насипати досить борош-
на. Столовою ложкою набирати тісто, ви-
кладати його на дошку з борошном. Начи-
нити маковою начинкою, гарно защипати 
начинку (як пиріжок) і покрутити тісто у 
руках, щоб утворилась кулька з тіста.

Для макової начинки запарити мак, пе-
ремолоти його тричі на м’ясорубці. Додати 
запарені родзинки, подрібнені горіхи, тро-
хи цукру. Пропорції — на свій смак. Поклас-
ти пампух на дошку на 30-45 хв. для під-
ростання. Випікати пампухи на олії, опус-
каючи їх в киплячу олію верхньою сторо-
ною вниз. Обкачати готові пампухи у цу-
кровій пудрі.

Пам’ятайте одну дуже важливу річ: 
для пампухів тісто потрібно замісити дуже 
м’яке і ніжне, практично таке, що сильно 
липне до рук. Вам хочеться підсипати біль-
ше борошна, а ви місіть і не підсипайте. 
Лише з такого тіста вийдуть пухкі і смач-
ні пампухи.

Пляцок із сирного тіста
ПОТРІБНО: 250 г борошна, 250 г сиру, 

250 г вершкового масла або маргарину, 50 
г цукру, 1-2 яйця. Начинка: 500 г повидла 
або джему чи варення з троянди, цукрова 
пудра.

ПРИГОТУВАННЯ: масло посікти з бо-
рошном, додати перетертий крізь сито чи 
у блендері сир, яйце, цукор і замісити тіс-
то. Дати йому постояти і розкачати два 
коржі. Покласти один корж на змащений 
маргарином лист, поколоти виделкою, на-
класти повидло або джем, накрити другим 
коржем і пекти в гарячій духовці (200-220 
град.) протягом 30 хв. Спечений пляцок по-
різати, посипати цукровою пудрою. 

Пляцок з яблуками
ПОТРІБНО: тісто - 500 г борошна, 2 

яйця, 50 г вершкового масла або маргари-
ну, 0,5 скл. сметани або кефіру, 50-70 г цу-
кру, 0,5 ст. л. соди, 0,5 ч. л. лимонної кисло-
ти, 3-4 білки. До цього тіста можна також 
додати 20 г дріжджів, їх слід розвести у 2-3 
ст. л. підігрітого молока і замісити з тістом, 
після чого поставити на годину в тепле 
місце, щоб підійшло.

НАЧИНКА: 1 кг яблук, 0,5 скл. білих ме-
лених сухарів, 100 г цукру (залежить від 
того, наскільки солодкі чи кислуваті яблу-
ка), кориця.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин посікти з 
просіяним борошном, содою і лимонною 
кислотою, додати жовтки, цукор, сметану 
або кефір. За бажанням – дріжджі, тоді пля-
цок вийде пухкішим. Замісити тісто і поді-
лити його на дві частини. Розкачати з них 
коржі. Один з коржів покласти на зм ще-
ний маргарином лист, поколоти виделкою, 
посипати сухарями, накласти пошатковані 
яблука, посипати їх цукром, корицею і зно-
ву сухарями. Накрити другим коржем, по-
колоти виделкою, змастити білками,, зби-
тими з 2 л. цукру. Пекти в гарячій духовці 
(210-240 град.) протягом 35 хв. Спечений 
пляцок порізати. Можна прикрасити злег-
ка розтопленим шоколадом. 

Корж пісочний 
з абрикосовим варенням
ПОТРІБНО: тісто – 250 борошна, 150 г 

вершкового масла або маргарину, 50 г цу-
кру, 2 варені жовтки, 1-2 ст. л. сметани, це-
дра і сік з півлимона. Начинка: 2 білки, 50 г 
цукру, 150 г абрикосового варення.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин посікти з 
борошном, додати перетерті варені жовт-
ки, цукор, лимонну цедру і на сметані замі-
сити тісто. Поділити його на три частини, 
поколоти і пекти в тортівниці у гарячій ду-
ховці (200 град.) протягом 15-20 хв. Начин-
ку приготувати так: з білків і цукру збити 
круту піну і розтирати з абрикосовим ва-
ренням до утворення білої пухкої маси. 
Спечені й охолоджені коржі перекласти 
цієї масою.

Різдво… З’їдуться до батьківської хати діти, защебечуть пта-
шенятами онуки, збереться за святковим столом уся велика ро-
дина. Тому «Наш ДЕНЬ» приготував для вас, дорогі господиньки, 
смачненькі рецепти різних десертів. Випікайте і ласуйте з дороги-
ми вам людьми!

Особливi десерти 
до рiздвяного столу
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Відповіді Продаю
Продається, або обмін трикімнатна квар-

тира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м., 
кімнати ізольовані, вікна та двері пласти-
кові, вхідні двері броньовані, індивідуальне 
опалення. Адреса: м. Кременець,  мікрора-
йон 3. Тел: 096 74 87 649 

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

си, одна зупинка від залізничного вокза-
лу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон 
– 0967022844. 

Міняю
Двокімнатну квартиру у Тернополі на 

приватний будинок в Ізяславі Хмельницької 
області. Телефонувати – 0981341696, Ми-
кола Васильович.

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 зберіга-
ти продукти за безпечної темпе-
ратури. Просимо відгукнутися під-
приємців, які можуть надати склад 
відповідного розміру в безоплатне 
користування. 
Усіх, хто може допомогти, проси-

мо звертатися на гарячу лінію 
Логістичного центру за номером 

+38 097 205 50 55.

Українські анекдоти
На російсько-українському кордоні україн-

ський прикордонник запитує громадянина РФ: 
- Ви хто?
- Журналіст!
- А чому з кулеметом?
- Я ж російський журналіст. 

* * *
- Куме, чому на російських рублях зображений 

двоголовий орел? 
- Щоб одна голова стежила за курсом долара, 

інша за - курсом євро.
* * *

Про список кандидатів у президенти Росії на 
наступних виборах говорити наразі рано. Але пе-
реможець вже відомий.

* * *
- Я навіть не знаю, скільки заробляю, - скромно 

відповів Путін на прес-конференції.
Голос за кадром: 
- Він знає, просто забув, як називається число 

з 18 нулями». 
* * *

На врученні премії «Монстр року» граф Драку-
ла, Перевертень, Франкенштейн та Фредді Крюгер 
поступилися місцем Партії регіонів.

* * *
- Лікарю, я вмираю, допоможіть!
- Що за люди?! Вже й померти самі не можуть!

* * *
«Жигуль» - єдине у світі авто, яке може злама-

тися, стоячи в гаражі.
* * *

- Як називається місце у маршрутці поруч з во-
дієм?

- «Бізнес-клас».
* * *

У німецькому магазині пропала іграшка. Поча-
лися ревізії, перевірки… В Україні зникло 100 гек-
тарів елітного лісу. У пояснювальній записці стояло 
лише одне слово: «Бобри!».

* * *
Дід в автобусі звертається до молодого чолові-

ка: 
- Синку, як тобі не соромно? Поступися місцем 

старшій жінці. 
- Це моя теща. 
- А, зрозуміло. Віддай їй мішок з картоплею, 

тобі ж незручно його тримати на колінах. 
* * *

Хлопець провів увечері дівчину додому. Повер-
тається назад. На вулиці холодно, вирішив пробіг-
тися, щоб зігрітися. Його зупиняють міліціонери:

- Куди біжимо?
- Додому.
- Звідки?
- Дівчину проводив.
Один з міліціонерів щось подумав і запитав:
- Що, така страшна? 

* * *
Їде чоловік на УАЗику. Його зупиняє даішник і 

каже:
- Ви їхали зі швидкістю 140 км/год. 
Водій виходить з машини, простягає ключі й 

каже: 
- Розженеш до 100 кілометрів - заплачу штраф 

у потрійному розмірі. 
* * *

В управління ДАІ прийшов чоловік. Запитує у 
чергового:

- Де можна отримати права на керування тан-
ком або бронетранспортером?

- Господи, та катайтеся без прав! Хто ж вас зу-
пинить?

* * *
Телефонний дзвінок. Чоловік бере слухавку:
- Вaшa дпужина впaлa у бaсейн із крокодилaми.
- Вaші крокодили, ви їх і рятуйте.

* * *
- Знаєте, що означає шампанське по-

домашньому?
- Ні.
- Це коли чоловік п’є горілку, а дружина шипить.
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ГОРОСКОП
З 1 по 7 січня
ОВЕН

Зустрiч, на яку ви робили ве-
лику ставку, нарештi вiдбудеться. 
Ви зумiєте вилучити з неї макси-
мум корисного. У вихідні відпо-
чиньте від справ і отримайте мак-
симум позитивних емоцій. 
ТЕЛЕЦЬ

Ваша iнтелектуальна 
активнiсть дозволить здiйснити 
бiльшiсть планiв. Із фiнансами 
поки що проблема, однак невдо-
взі ситуація зміниться на краще.
БЛИЗНЮКИ 

Через завантаженiсть на 
роботi ви вiдiрвалися вiд близь-
ких i друзiв. Новорiчнi свята збли-
зять вас знову. Потіште свою ко-
хану половинку романтичним 
сюрпризом.
РАК 

На цьому тижнi можлива при-
ємна звiстка щодо вашої кар’єри. 
Будьте вдячнi тим, хто пiдтримав 
вас. Вихідні проведіть у колі сім’ї.
ЛЕВ 

Ви зануритеся у вир кохання 
i забудете про невдачi. Уникай-
те конфлiктiв iз родичами. По-
переду – нові цікаві знайомства 
та ідеї.
ДІВА 

У цi днi вас оточуватимуть 
доброзичливi люди. Новий рiк 
принесе радiсть i спокiй. Самотні 
мають шанс зустріти свою кохану 
половинку.
ТЕРЕЗИ 

Зосередьтеся на реальних 
подiях i не наробiть непоправ-
них помилок. Святковi днi трохи 
покращать ваш настрiй. Можливі 
фінансові прибутки.
СКОРПІОН 

У вас попереду важливi зустрiчi 
та переговори. Ви нарештi отри-
маєте довгоочiкуванi грошi вiд 
партнерiв. У святкові дні поста-
райтеся відпочити від справ і роз-
слабтеся у компанії друзів. 
СТРІЛЕЦЬ 

Вам не вистачає лю-
дей, зацiкавлених у вашому 
благополуччi. Не соромтеся звер-
татися по допомогу до друзiв. 
Приділіть увагу здоров’ю та сім’ї.
КОЗЕРІГ 

Колеги та друзi на цьому тижнi 
виконають усi свої обiцянки. 
Новорiчне свято запам’ятається 
надовго. На душі пануватиме спо-
кій, не затьмарюйте його нега-
тивними думками.
ВОДОЛІЙ 

Щоб реалiзувати давнi пла-
ни i поповнити свiй гаманець, 
постарайтеся знайти надiйних 
посередникiв. Вихідні – гарна на-
года побачитися з давніми друзя-
ми та близькими людьми. 
РИБИ 

Ви успiшно виконаєте всi 
зобов’язання перед партнера-
ми й надалi спiвпрацюватимете 
з ними. Дехто з вас змiнить мiсце 
роботи. Попереду – вдалий період 
для вигідних знайомств. 

Вітаємо!
Василя Сидорчука

з села Великі Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

В день народження твій ми з тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоб жити й ніколи не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про тебе турбується хтось.
Тож хай радість сьогодні зорею світить,
Вісімнадцять – найкраща пора,
Для тебе – усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова!
З любов’ю – мама, тато, 
сестричка Софійка і вся велика родина.

  
Вітаємо!

працівників Почаївського психоневроло-
гічного будинку-інтернату  - 

іменинників січня 2015року!
Ганну Василівну Ільницьку, Оксану Бог-

данівну Наклюцьку, Людмилу Дмитрів-
ну Музику, Юлію Володимирівну Семенюк, 
Тетяну Василівну Дячину,  Наталію Мико-
лаївну Зінкевич, Ніну Василівну Швець.

Нехай же вам квітує цвіт!
В житті збуваються найкращі мрії!
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, любові і надії!
                                              З повагою колектив Почаївського психо-
неврологічного будинку-інтернату.

1 січня - хмарно, невеликий 
сніг, вночі 7-8, вдень 2-4 граду-
си морозу. Схід сонця - 8.12, за-
хід - 16.30.

2 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 1-3 
градуси морозу, вдень 0-1 гра-
дус тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.31.

3 січня - хмарно, сніг, вно-
чі 1-2 градуси морозу, вдень 0-1 
градус тепла. Схід сонця - 8.11, 
захід - 16.32.

4 січня - хмарно, сніг, вночі 
1-2, вдень 1-2 градуси морозу. 

Схід сонця - 8.11, захід - 16.33.
5 січня - хмарно, сніг, вночі 

2-3, вдень 2-3 градуси морозу. 
Схід сонця - 8.11, захід - 16.34.

6 січня - хмарно, сніг, місця-
ми мокрий сніг, вночі 3-4, вдень 
2-3 градуси морозу. Схід сонця 
- 8.11, захід - 16.35.

7 січня - хмарно, у першій 

половині дня сніг, вночі 6-7, 
вдень 2-3 градуси морозу. 
Схід сонця - 8.10, захід - 16.37.

8 січня - хмарно, невели-
кий сніг, вночі 2-3, вдень 0-1 
градус морозу. Схід сонця - 
8.10, захід - 16.38.

9 січня - хмарно, місцями 
дощ, вночі 0-1, вдень 0-1 гра-
дус морозу. Схід сонця - 8.09, за-
хід - 16.39.

10 січня - хмарно з прояс-
ненням, невеликий сніг, вночі 
1-2, вдень 1-2 градуси морозу. 
Схід сонця - 8.09, захід - 16.40.

Погода 
в Тернополі 
й області

Вітаємо! 
Хорошу надійну людину, умілого керівника, сільського голову 

Василя Коляду з Днем народження! 

У небі зірка 
засіяла

У небі зірка засіяла
В цю святу годину –
На світ Божий появилась
Пресвята дитина. 

Це – Син Божий народився
У бідній стаєнці.
Не залишай, Боже, Україну
Із злом наодинці.

Радо ми тебе стрічаєм, 
Ісусику милий,
На коліна припадаєм,
Благаємо миру.

Поможи нам, Дитя Боже,
Не втратить надію,
Збережи нам, Ісусику, 
Нашу Україну.

Ми дари Тобі приносим,
Дари найцінніші:
Щиру віру й розкаяння
За провини наші.

Благодатне Немовлятко,
Полюби нас щиро.
Рученятами Своїми
Пригорни Вкраїну.

Зігрій теплом 
Свого Серденька

Всіх воїнів наших.
Дай їм сили боронити
Святу землю нашу.

Дякуємо Тобі, Боже,
За Твого Сина,
Що послав Ти нам спасіння
У важку хвилину.

Людмила КОЛЯДЕНКО. 

Хай у житті вашім завжди буде літо,
А якщо осінь - то тільки золота.
Хай радість дарують онуки і діти,
Хай сміх на подвір’ї ніколи не стиха!
Нехай буде у вас все в порядку,
Добра вам, любові й достатку.

Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного - 
Від щирого серця бажаємо цього.
Людей хай надійних життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!

З повагою – колектив  Великовікнинської сільської ради Збаразького району.

Тернопільський центр професійно-технічної освіти відсвятку-
вав перше десятиріччя!

Детальніше – у наступному випуску «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!

Наступний номер 
тижневика “Наш ДЕНЬ“ 

вийде 14 січня 2015 року


