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Шевченкіана - 5 стор.

«Свою Україну любіть, 
Любіть її во врем’я люте,
В останню тяжкую мінуту 
За неї Господа моліть»

Українці вшанували 201-річницю від дня 
народження Тараса Шевченка. Біля монументів 
та пам’ятних знаків Великому Кобзареві знову 

лунали його безсмертні та пророчі слова, проте 
уперше за багато літ вони безпосередньо стосуються 
кожного. 

Тож, щоб серцем осягнути величну спадщину Шевченка, до 
глибини душі пройнятися його бунтарським духом,  усім треба 
усвідомити одну просту і, водночас, надскладну річ: Тарас не тіль-
ки закликав нас любити Україну, він вчив, як треба її любити. 

11 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 9-10 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.37, за-
хід - 18.17.

12 березня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
3-4, вдень 3-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.35, захід - 18.19.

13 березня - хмарно, дощ, 
гроза, температура повітря 
вночі 2-4, вдень 7-8 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.33, захід 
- 18.20.

14 березня - хмарно з про-
ясненням, можливий невели-
кий дощ, температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 4-7 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.31, за-
хід - 18.22.

15 березня - хмарно з про-
ясненням, можливий невели-
кий дощ, температура пові-
тря вночі 2-3, вдень 5-7 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.29, за-
хід - 18.23. 

16 березня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 7-8 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.27, за-
хід - 18.25.

17 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 2-5, вдень 
8-10 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.24, захід - 18.26.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
13 березня - Василя. Цей день завжди буває теплим, що-

правда, і дощ може бути, але це хороша прикмета: на багатий 
врожай і гарне літо. 13 березня вважається астрономічним 
рубежем зими і літа. 14 березня - Євдокії. У цей день передба-
чають, яким буде літо: «Яка Євдокія, таке й літо»; «Звідки ві-
тер на Євдокію - звідти і все літо». 15 березня - Федота. Якщо 
дме теплий вітер - слід чекати теплого дощового літа. Якщо 
холодний північний вітер - влітку тепла не буде. Хоча пого-
да ще може бути досить холодною, з цього дня закінчуються 
стійкі морози. 

МАГНІТНІ БУРІ В БЕРЕЗНІ
Перший місяць весни буде достатньо неспокійний у 

плані магнітних бур. Загалом “штормитиме” 9 разів. Зо-
крема, магнітні бурі очікують 5, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 27 і 
30 березня, 

У такі дні особливо уважними до свого здоров’я мають бути люди 
з серцево-судинними захворюваннями, схильні до підвищеного арте-
ріального тиску. 

“Сьогодні ми
ще копаємо 
землю… 
Ще живі…”

Вірші з війни: З-під криги 
витягнув двох 
школярок

Житель Тернопільщи-
ни претендує на звання 

герой-рятівник року6  стор.
грІхмене
«Мабуть, це - 

не відпускає…»

Життєві  історії  у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.
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Немає простої відповіді на складні 
питання. Немає однієї формули, одного 
рецепту, як легко і швидко вийти Украї-
ні з того стану, у якому вона опинилась, 
тим більше ситуація не покращується, а 
навпаки погіршується. 
Доля України, як і доля кож-
ного із нас у наших і, звичай-
но, у Божих руках.

Чи є шанс нашій країні вийти з цього 
важкого стану? Однозначно так!

У чиїх руках  майбутнє України? 
Може, у руках Президента чи Верховної 
Ради, чи може Прем’єр-Міністра, або всіх 
їх разом? Моя відповідь: доля України, 
як і доля кожного із нас, у наших, і зви-
чайно, у Божих руках.

Очевидним підтвердженням цьо-
го є приклад боротьби за схід України, 
коли ворога зупиняє не влада, а народ, 
його добровольці, його волонтери, по-
жертви людей  та молитви до Бога. Все 
це  об’єднує народ, дає йому віру, впев-
неність, силу, наснагу.

Що робить  влада? З її боку чуємо по-
стійну демагогію, популізм, брехню. Че-
рез обвал гривні,  яка відбулася в зна-
чній мірі внаслідок  свідомих  дій  поса-
довців, ми   вже не лише  чуємо, а на собі 
відчуваємо бідність, яка навалюється та 
посилюється по всій  Україні.
Питання до Порошенка, Яце-
нюка, Гройсмана: коли буде 
наведено порядок  у газо-
вій, медичній та банківській 
сферах?

Маємо підняття тарифів на газ у 
5-7 разів аж  до ціни 7188 грн. за 1000 
куб., які вводяться з 1 квітня. Сповна 
люди це відчують у зимових місяцях 
наступного опалювального періоду. В 
мене питання до тих, хто зайняв найви-
щі владні крісла?  Порошенко, Яценюк, 
Гройсман є економістами, практиками-
господарниками, то чому  своїми рішен-

нями при собівартості видобутку газу в 
Україні біля 70 доларів вони піднімають 
його вартість, навіть у доларовому екві-
валенті,  більше ніж у два рази?

Чому ліки, які здебільшого купу-
ють люди старшого віку та  пенсіонери, 
тобто найбідніші, зросли в цінах при-
близно у 5 разів, при  зростанні кур-
су долара  лише у 3 рази. Чому ці ліки 
(Україна їх в основному завозить) за-
вжди були, а тепер стали ще дорожчи-
ми у нас, після перерахунку за курсом 
іноземної валюти, ніж у Польщі, Іспанії 
та Італії. Хіба не влада повинна тут на-
вести порядок? 

Як так, що Національний банк Укра-
їни  надає окремим банкам мільярдні 
кредити, під виглядом рефінансування, 
а через місяць-два ці банки стають бан-
крутами, і це стає  вагомою причиною 
обвалу гривні?
П’ять кроків для виходу 
України з кризи: не крас-
ти, щоденно наполегли-
во діяти, вірити у перемо-
гу, об’єднувати зусилля, по-
стійно вчитись для само-
вдосконалення.

Тепер найголовніше інше – що нам 
робити далі? Звичайно, немає просто-
го і єдиного алгоритму дій. Однак хочу 
заспокоїти всіх небайдужих, що Господь 
не допускає людині чи народу проблем, 
які б неможливо було вирішити. Тому ця 
думка має стати основою для віри кож-
ного із нас у себе і наш український  на-
род. 

Свої пропозиції, що робити в цій си-
туації, я адресую і владі, і всім нам. 

1. Найголовнішим має бути віра в 
себе і віра в те, що з Божою допомогою 
ми зможемо вирішувати наші щоденні і 
сьогоднішні життєві проблеми.

 2. Потрібна наша дія! В народі ка-
жуть: під лежачий камінь вода не тече. 
Ніхто за нас наших проблем не вирі-

шить. Багато з тих, що рвуться до вла-
ди, брешуть про те,  що за нас все зро-
блять. Хоча  навіть у повсякденному  
житті так не буває, а ми чомусь постій-
но в такі «байки»  віримо. Чесні політи-
ки при владі зобов’язані  створити умо-
ви для людей, аби вони могли реалізу-
вати свої здібності та бажання. Грома-
дяни повинні зрозуміти, що владу по-
трібно тримати під постійним контро-
лем. Для впливу на владу ми як грома-
дяни маємо такі закони, як «Доступ до 
публічної інформації», «Про звернен-
ня громадян», «Про громадські органі-
зації», «Про відкритість у використан-
ні публічних коштів». Якщо використо-
вувати норми цих законів, якщо постій-
но  тиснути на владу  – результату мож-
на добитись. Знаю, що це не просто, осо-
бливо на початкових етапах, однак це  
реально. 

3. Не красти!  Чи може чиновник не 
красти, коли така спокуса, коли поряд 
ще є ресурси: ліси, земля, кар’єри, руда, 
кошти в бюджеті? Теоретично так, але 
таких дуже мало.  Поряд з цим  Україна  
інфікована важкою хворобою – корупці-
єю влади.

Ми  повинні знати і чітко усвідом-
лювати,  що без контролю народу, без 
контролю громадських організацій за ді-
ями чиновників, у першу чергу високо-
посадовців, ми не зможемо ліквідувати 
це зло. Ми повинні навчитись викорис-
товувати наші українські закони, 

4. Об’єднувати зусилля, бо діяти 
одному важко. Люди в цивілізованих 
країнах об’єднуються в громадські орга-
нізації і діють,  використовуючи подібні 
закони до тих, які я назвав вище.

У 2009 році я був на зустрічі з заступ-
ником мера міста Трір (Німеччина) Нор-
бертом Найхаузеном. Він сказав, що в 
Німеччині 120% німців є членами гро-
мадських організацій, тобто деякі бе-
руть участь в роботі декількох органі-
зацій. Через такі громадські об’єднання 
люди в Європі легко і швидко органі-
зовують мільйонні мітинги-протести, 

якщо це потрібно, і дають владі чіткі 
сигнали, хто в їхній хаті-країні  госпо-
дар. Я глибоко переконаний, що якраз 
такі об’єднання людей, на прикладі Ні-
меччини, у великій мірі  забезпечують 
їм такий високий рівень їхньої економі-
ки, відповідно і життєвих стандартів.

5. Освіта, наука! Вчитись – вчи-
тись – вчитись! Зрозуміло, що людина 
чи група людей може найкраще діяти, 
якщо вони є підготовленими. Нам по-
трібно багато чого змінити в сфері осві-
ти (а для цього кадри  у нас ще  є)  для  
того, щоб підняти  нашу країну.

Читав недавно окремі вислови аме-
риканця японського походження Робер-
та Кійосакі, який піддає критиці  підхо-
ди до освіти в США, тобто тієї країни, 
яка домінує в світі, у першу чергу в роз-
витку підприємницького середовища.

Кійосакі каже, що викладачі у коле-
джах і університетах Америки акценту-
ють основну увагу на потребі навчання 
та пошуку доброго місця праці замість 
того, щоб культивувати добре навчан-
ня і самому створювати бізнес, робо-
чі місця, брати ініціативу в свої руки і 
працювати на себе. Кійосакі таким чи-
ном  розставляє  акценти, і я з ним по-
годжуюсь.

 А що в Україні? Прикро мені було 
чути від одного професора,  що чесно 
вести бізнес в Україні неможливо і так 
він говорить студентам. Це не добре! Не 
знає професор реальності і не те сіє се-
ред молодих людей.

  Скажу ствердно, що вести чесно біз-
нес в українських умовах можна, хоча, 
звісно, складніше,  і прибутків буде мен-
ше. Але точно можна його вести, а пара-
лельно потрібно боротись з усім тим, що 
заважає чесній діяльності! 

Тому наше державницьке завдан-
ня піднімати освіту, науку, а з нею духо-
вність та культуру, культивувати  здоро-
вий спосіб життя та цим  створювати по-
тужні продуктивні сили, які обов’язково 
піднімуть Україну. Я в це вірю і закли-
каю до такої роботи!

Петро ЛАНДЯК називає 
п’ять кроків для боротьби 
з бідністю в Україні

Відомий тернопільський політик  Петро Ландяк, аналізуючи ситуацію в фінансово-
економічній та соціальній сферах, називає п’ять кроків для виходу України з кри-
зи: не красти, щоденно наполегливо діяти, вірити у перемогу, об’єднувати зусилля, 
постійно вчитись для самовдосконалення.

Сотні тернополян, 
бойові побратими, 
рідні, друзі та 

знайомі зі сльозами 
на очах прощалися з  
Віталієм Лотоцьким, 
який загинув у боях під 
Дебальцевим в середині 
лютого. 

Чоловіка мобілізували на 
початку серпня 2014 року.  
Йому було 35 років. З жов-
тня у складі 128-ї бригади 
служив під Дебальцевим. Ві-

талія Лотоцького порани-
ли у боях 16 лютого. Авто-
мобіль, в якому його везли у 
госпіталь, потрапив під об-
стріл. З того часу він вважав-
ся зниклим безвісти. Згодом 
рідним надійшла звістка про 
його загибель. 

На початку березня його 
тіло впізнали з-поміж інших 
полеглих захисників України. 
Бойові побратими запам’ятали 
тернополянина Віталія Ло-
тоцького надійним другом. У 

128-й гірсько-піхотній бригаді 
він був старшим водієм, коман-
дував взводом матеріального 
забезпечення.

У Тернополі з Героєм про-
щалися у Катедрі. У храм 
прийшло чимало людей, щоб 
віддати останню шану ге-
рою. Поховали Віталія Ло-
тоцького у Тернополі на Ми-
кулинецькому кладовищі. 

1 лютого вибух  
у селі Червоний Чабан  

Херсонської області забрав 
життя нашого сина і брата

Римара 
Павла Андрійовича.

Він був бійцем Тернопільсько-
го батальйону територіальної 
оборони «Збруч».

Ми вдячні всім небайдужим 
до нашого великого горя, хто під-
тримав і підтримує нас у цей важ-
кий час.

Тетяна Михайлівна 
 Римар та її син Віталій.

Тернополяни прощалися з Героєм

«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття рідним  
і близьким Віталія Лотоцького. Герої не вмирають! 
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Люди у вирі боїв 
– Для мене війна почалася 

символічно – 22 червня, тоді я 
поїхав на Схід, – розповідає Бо-
рис Гуменюк. – Переломним 
моментом стало, коли загину-
ли хлопці під Волновахою – як 
показували відео, де вони хо-
валися за КаМАЗом… Воюва-
ти повинні дорослі чоловіки. Я 
для себе це вирішив. Я пішов. 
І з першого ж дня почали пи-
сатися вірші. Я зустрів хлоп-
чину з Чорткова. Йому було 
19 років. Він сидів на колоді, 
ніс бойовий пост. В одній руці 
тримав автомат, в іншій – мо-
більний телефон. Намагався 
написати смс-повідомлення, 
але в нього нічого не виходи-
ло. Треба було чогось позбу-
тися: або автомата, або теле-
фону. Напевно, на тому кінці 
був хтось дуже важливий для 
нього. Можливо, його дівчи-
на. Ця сцена мене дуже зво-
рушила. Я одразу сів і напи-
сав вірш.

На війні нема можливос-
ті робити “чорновики“,  ре-
дагувати. Але це війна 21 
століття, у бійців є телефо-
ни, доступ до інтернету. Бо-
рис Гуменюк мав планшет, у 
якому і занотовував побаче-
не та пережите. Ця тонень-

ка книжка віршів не залишає 
байдужим – ні любителів лі-
тератури, ні всіх тих, хто хоче 
дослухатися до подій на Сході. 
Вона – не про війну, а про зви-
чайних людей, які опинилися у 
вирі війни. 

– Трохи воюючи, трохи пи-
шучи вірші, ми прожили те літо, 
– каже Борис Гуменюк. – Остан-
ній вірш цієї книжечки писався 
наприкінці липня, в часи боїв 
за стратегічний об’єкт – курган 
Савур-Могила на Донеччині. 
Це були дуже запеклі, жорстокі 
бої. Було багато загиблих, бага-
то поранених. Доводилося ко-
пати землю. Швидко, саперни-
ми лопатками, всім, що трапля-
лося під руку, щоб заховатися і 
зберегти власне життя та жит-
тя бійців.

Тоді Борис Гуменюк на-
писав свій “Заповіт”. “Не тре-
ба ніде карбувати наших імен, 
просто пам’ятайте: на цьому 
полі, у цій землі, лежать укра-
їнські солдати”, – занотовував 
він. І доповнював: “Але це буде 
завтра. А сьогодні ми ще копа-
ємо землю. Цю дорогу україн-
ську землю. Цю солодку ласка-
ву землю… Ще живі”.
Коли солдати не до-
віряють генералам

За словами Бориса Гуменю-
ка, в Україні багато чоловіків, 
які хочуть воювати саме в до-
бровольчих батальйонах. У їх-
ньому підрозділі, розповідає, є 
бійці, які приїжджають на пе-
редову вже третій-четвертий 
раз.  

– Ми питаємо хлопців, які 
просяться в наш батальйон, 
чому вони не йдуть служити 
за мобілізацією, – каже він. –  
Вони ж можуть піти в армію, і 
не факт, що потім їх відішлють 
на Донеччину. Відповідь про-
ста: ми не довіряємо цим ге-
нералам, ми не хочемо служи-
ти під їх орудою. Це найбіль-
ша проблема: коли народ не 
довіряє своїй владі, а солдати 
не довіряють своїм генералам. 
Нам потрібні зміни. Тому рано 
чи пізно в політичному сенсі 

нам доведеться брати Київ.
З середини серпня підроз-

діл, де воює Борис Гуменюк, 
дислокується у Пісках. Село, 
кажуть добровольці, у прямо-
му сенсі майже стерте з лиця 
землі. Вояки навіть у таких 
умовах, як можуть, облашто-
вують побут, тримають навіть 
невелике господарство. Твари-
ни й птахи, кажуть, теж страж-
дають від обстрілів. А на го-
родах, де мали б навесні сади-
ти овочі, нині глибокі ями від 
снарядів. 
Шматок домашнього 
хліба на передовій 

На презентації збірки ві-
ршів Бориса Гуменюка у Тер-
нополі було дуже багато лю-
дей. Добровольці дякували во-
лонтерам, кожній українській 
дівчині та бабусі, які підтри-
мують українське військо. На-
віть шматок домашнього хлі-
ба, кажуть вони, допомагає ви-
стояти у війні.

– Я впевнений, якщо ми за-
раз підемо з цього поля бою, за 
десять років туди повернуть-
ся наші сини, – вважає поет-
доброволець. –  На долю нашо-
го покоління випало вирішити 
цей одвічний “русский вопрос”. 
І ми маємо це зробити. Україн-
ці – хороші солдати. Ми швид-
ко все згадуємо, у нас це на ге-
нетичному рівні. Я не служив 
у війську, раніше не доводило-
ся тримати в руках автомат. За 
п’ять хвилин навчився збира-
ти й розбирати зброю, за п’ять 
– заряджати й розряджати, за 
п’ять – стріляти одиночними і 
за п’ять – чергами.

– Цього достатньо, щоб 
бути солдатом. За умови, що 
все є тут і отут, – вказує добро-
волець на чоло і серце.

Борис Гуменюк запланував 
об’їздити всю Україну зі своїми 
віршами. Втім, після презента-
ції він знову вирушив у Піски. 
Каже, отак, дорогою додому і 
назад, і читатиме свої рядки 
шанувальникам в тилу.

Антоніна БРИК. 
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“Сьогодні ми ще 
копаємо землю… 
Ще живі…”

Вірші з війни: 

У Тернополі представили збірку поезій Бориса Гуменюка, 
який воює нині на сході України

Що роблять поети на війні? Стріляють з автоматів, риють 
саперними лопатками окопи, витягують з-під куль побрати-
мів, проводять додому загиблих. Як і всі, бо це ж наче так при-
родно на війні. Але ще поети пишуть вірші. Про кулеметни-
ка Сашка з Боярки, якому кулі – наче злі шершні – вжалили в 
шию. Про те, як помирають хати, а рожеві чайки кружля-
ють над полем бою. Про бабусь, які під обстрілами повзуть 
до найближчої колонки по воду. Про те, як хочеться плака-
ти від того, що не можна плакати.  

Поет з Тернопілля Борис Гуменюк ще у червні минулого 
року пішов воювати на Схід. Заступник командира добро-
вольчого батальйону ОУН на передовій часто писав вірші. 
І публікував на своїй сторінці у соціальній мережі. Їх чита-

ли тисячі українців. А коли він приїхав додому у відпустку, 
товариші випустили його збірку «Вірші з війни».

Саме з цією книжкою поет-доброволець приїхав до тернополян. Разом із ним Тернопіль 
відвідали двоє вояків батальйону. Один із них, Олександр “Бояр” Потебенько з Київщини, був 
із дружиною Катериною, яка вслід за чоловіком пішла на фронт. З творів Бориса в інтер-
неті, каже жінка, вона спершу дізнавалася щоденні новини з передової. 

З іншим добровольцем, Василем Кіндрацьким із львівського містечка Миколаїв, поет ді-
лить житло або, як вони його називають, “нору”. Підвал літньої кухні біля Пісків на Донеч-
чині, де нині воює їхній батальйон.

СМС-повідомлення зі Слов’янська
…Бачу сон ...Ромашкове поле
У ромашках – квіткою ти
А у нас тут поле бою
А у нас тут блок-пости…
Слова візерунки долі
Слід хреста на моїм плечі
Три самотні зозулі в полі
Кують не роки а мечі
Ті мечі що кують зозулі
Значать долю мою навхрест
Нащо тіло – ловити кулі
Нащо вмер – щоб знову воскрес
Ніч ввійшла крізь броню в БеТееРі
Ніч гірка як причастне вино
Ніч розлилась як кров на папері
Але в кожної ночі є дно
Всесвіт цей народжений риком
Щоб піднятись – мусиш впасти
Ангели плачуть тихо
Щоб його не проклясти
…Наш блок-пост чимось 

схожий на церкву
А окоп – мабуть на вівтар
«Хочу сина твого у жертву» - 
Знову просить Старий Вівчар…
12.06.2014.

Коли юна дівчина Ліна Костенко
Писала свої перщі вірші про кохання
Мала клопіт з римою
Вона мимоволі потрапляла в пастку
Яку для кожного молодого поета
Приготувала рідна мова і серце
Коли любов римується з кров
Юнак із містечка Чортків на Тернопільщині

(У нього немає імені - тим паче літературного -

І з питань безпеки ми не можемо назвати навіть його псевдо)

Не дбає про риму
Коли пише смс-повідомлення своїй дівчині

Натомість він має клопіт з автоматом

Який потребує його уваги і обох рук
Автомат ревнує юнака до дівчини
Хлопець ще не навчився розуміти складну мову

Мовчазних автоматів
Однак загадкова мова кохання йому теж незнайома

(Він ще не пробував нею говорити)
На саму лише загадку про любов 
У нього червоніють вуха
...Слово кров тут не вимовляється
Тут поранених називають трьхсоті
Тут загиблих називають двохсоті
Юнак здригається коли чує як його товаришів

Позначають цифрами
(Хто плаче за цифрами?)
І йому хочеться плакати від того що не можна плакати

А мовчазний набуньдючений автомат тихо як меч самурая

Щоразу глибше заходить йому в душу
І тільки дівчина розуміє як сильно він її кохає

Хоча юнак ні разу не обмовився про любов

Азов
Азов
Азов
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Третя світова війна 
вже йде?

Політик Анатолій Грицен-
ко зазначив: відмова України від 
ядерної зброї дозволила США 
суттєво зменшити військові ви-
трати. Для стримування можли-
вого ядерного удару з території 
України до 1994 року Пентагон 
витрачав $14-16 мільярдів що-
річно. Може б помічники підраху-
вали й подали президентові Оба-
мі довідку, скільки грошей Штати 
зекономили завдяки без’ядерній 
Україні за 20 років? Сума астроно-
мічна, порівняно з тим, що нашій 
державі потрібно зараз від Аме-
рики.   

Конгресмен Кріс Сміт, голо-
ва Гельсінської комісії (Комісія з 
безпеки і співробітництва в Єв-
ропі) під час слухань у комітеті 
палати представників США у за-
кордонних справах заявив: адмі-
ністрація Обами де-факто ввела 
ембарго на поставку оборонної 
зброї в Україну. «Затримка поста-
вок зброї - це, по-суті, відмова. В 
Україні вмирають люди… Це на-
гадує війну на Балканах, коли ми 
також доклали всіх зусиль, аби 
боснійці та хорвати не отрима-
ли можливості захищати себе від 
агресії Мілошевича. Тепер бачимо 
повторення тієї ж політики у ви-
падку з нашим другом і союзни-
ком Україною», - заявив Сміт. Він 
вважає, що вся відповідальність 
за відмову надання Україні озбро-
єнь лежить на президентові США.

На позачерговому засіданні в 
Брюсселі керівництво Євросою-
зу також фактично визнало: на-
разі ЄС не володіє ні юридични-
ми, ні фінансовими засобами для 
оснащення ЗС України леталь-
ною зброєю. На думку народного 
депутата Антона Геращенка, Єв-
ропа ввела негласне ембарго на 
постачання Україні зброї. Десять 
найвпливовіших країн ЄС на-
відріз відмовилися від вигідних 
контрактів з Києвом у військовій 

сфері. 
У підтримці летальною збро-

єю Україні відмовили: Іспанія, 
Італія, Португалія, Нідерланди, 
Бельгія, Греція, Норвегія, Кіпр. 
Великобританія відповіла хи-
тро, мовляв, Лондон визнає не-
обхідність реформування й мо-
дернізації українських Збройних 
сил, тому, можливо, відправить у 
нашу країну військових радників 
та інструкторів.

Чехія, яка поставляла ЗСУ кап-
сули для пістолетних патронів, 
заявила, що розриває контракт, 
оскільки також не бажає зростан-
ня напруги на Донбасі. 

Якщо до цього додати не-
бажання Саудівської Аравії та 
Об’єднаних Арабських Еміра-
тів озброювати ЗСУ, складається 
вельми неприваблива картина. 

Традиційно першість у питан-
ні щодо ненадання нашій держа-
ві зброї веде Німеччина. За сло-
вами міністра закордонних справ 
Штайнмаєра, оборонні постав-
ки Україні призведуть до еска-
лації конфлікту на Донбасі. Його 
підтримав президент Франції 
Олланд. Він конкретно заявив: Па-

риж не готовий ділитися з Києвом 
своїми літаками й танками. І по-
слався на Мінські домовленості. 

Україна опинилася у делікат-
ній ситуації. За словами британ-
ського військового експерта Кор-
нуелла Кларка, українській вла-
ді залишається тільки сподівати-
ся на саміт Ради Безпеки ООН, де 
в «рекомендаційній формі» може 
бути прийнято рішення про від-
повідну допомогу. Але це туман-
на перспектива.

Водночас видання «Tages 
Anzeiger» зазначає: Захід марнує 
час на дипломатію з Москвою. 
Адже до влади в РФ прийшла гру-
па колишніх представників КДБ, 
стосовно яких дипломатія не пра-
цює. 

А співробітник Інституту між-
народного лідерства імені Мак-
кейна у Вашингтоні, екс-посол 
Грузії у США Бату Кутелія резю-
мував: третя світова війна вже 
йде. Вона точиться між вільним 
суспільством, демократичними 
цінностями і авторитаризмом та 
агресією. І цей фронт частково 
знаходиться на території Украї-
ни.

Дорогою ціною
Очевидно, найближчим часом 

не варто чекати й обіцяних Захо-
дом санкцій щодо Росії. Голова Єв-
роради Дональд Туск в інтерв’ю 
газеті «New York Times» заявив: 
ЄС до введення нових санкцій 
не готовий. Незважаючи на за-
фіксовані порушення перемир’я, 
яких уже нарахували більше ти-
сячі, досягти консенсусу в цьо-
му питанні неможливо. Пробле-
ма ЄС в тому, що чимало європей-
ських лідерів не вірять у можли-
вість війни. У громадській свідо-
мості це сприймається як неймо-
вірна подія, через що європейці 
не готові захищати свої ціннос-
ті. Ба, більше. Деякі європоліти-
ки готові й досі вірити, що є шанс 
на добру волю з боку Росії та осо-
бисто Путіна. Сам Туск налашто-
ваний скептично: «Я боюся, що 
Росія хоче встановити тотальний 
контроль над Україною: військо-
вими, економічними чи іншими 
засобами». 

США також не планують вво-
дити нові санкції щодо Росії. «Ми 
продовжуємо спостерігати за ре-

алізацією мінського плану», - за-
явив прес-секретар Білого дому 
Джош Ернест. І додав: Штати, як 
і раніше, стурбовані поведінкою 
РФ та сепаратистів, яких вона 
підтримує.      

Україні війна обходиться над-
то дорого. І в сенсі людського 
життя, і економічних втрат. За 
словами президента Петра Поро-
шенка, близько 25 відсотків про-
мислового потенціалу країни зу-
пинено, 10 відсотків - зруйнова-
но. А видатки на оборону склада-
ють понад 90 мільярдів гривень. 
І поки триває війна, інвестиції в 
країну не прийдуть. 

За оцінкою МВФ, протя-
гом найближчих років для ста-
білізації нашій державі потріб-
но буде 41 мільярд доларів. Що-
правда, заступник голови Євро-
комісії Кристаліна Георгієва в 
інтерв’ю німецькому виданню 
«Der Tagesspiegel» зазначила, що 
цієї суми може виявитися не до-
статньо, оскільки 1,5 мільйона 
людей втратили через війну дах 
над головою. 

До слова, помічник генсека 
ООН з прав людини Іван Шимо-
нович виступив з різкою крити-
кою української влади, яка урі-
зає соцвиплати і пенсії громадя-
нам заради того, аби отримати 
кредит МВФ. На його думку, якщо 
влада продовжить подібну полі-
тику, невдоволення серед україн-
ців зростатиме. Шимонович наго-
лосив: слід боротися з корупцією, 
забезпечити справедливе право-
суддя і дотримання прав людини, 
а не займатися «закручуванням 
гайок» для жителів країни. 

У свою чергу, Порошенко ви-
знав, що українцям не варто очі-
кувати на швидке покращен-
ня рівня життя. «Чи покращить-
ся негайно рівень життя? Ні. Бо 
дуже велику ціну ми заплатили 
за війну і платимо. Дуже велику 
ціну платимо за енергетичну не-
залежність», - сказав президент.

Ольга ЧОРНА.    

Європі - армію і зброю, 
Україні - дипломатію 

Захід продовжує наполягати: зупинити війну на Донбасі можна виключно 
дипломатичними зусиллями. Проте європейські політики долі своїх країн 
дипломатії не довіряють. На саміті у червні лідери ЄС обговорять створення 

єдиної європейської армії. Нову військову силу для протидії Росії запропонував 
глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Ідею підтримала канцлер Німеччини Ангела 
Меркель та керівники інших держав. Про майбутню армію, якщо вона таки 
буде створена, кажуть: це - європейський замінник НАТО. І свідчення слабкості 
ЄС, зокрема й Німеччини. А Меркель вчергове хоче довести американцям, хто 
в Європі господар. Наразі ж європейські країни посилюють свою «оборонку». 
Парадокс: після путінської агресії всі держави почали озброюватися і лише 
Україні пропонують вирішувати ситуацію мирним шляхом.  

Дитячі малюнки 
для  бійців, що 
захищають Україну 

в зоні АТО,  видали 
окремою книжкою. 
Презентували видання 
у міській раді. Місцеві 
посадовці кажуть, що 
така збірка – єдина в 
Україні.

Назва книжки символіч-
на – «Тато, повернись живим!». 
Саме про це сьогодні мріють 
українські школярі.

Автори усіх малюнків – 
учні з Тернополя. Свої роботи 
вони приносили вчителям, а ті 
передавали їх в міське управ-

ління освіти.
На малюнках – україн-

ські солдати і танки з синьо-
жовтими прапорами, напи-
си «Ми вас любимо», «Героям 
слава!» та побажання перемо-
ги. Над Україною діти малюва-
ли ангелів миру і чорне сонце 
– над територією Росії.

- Допомогти фронту можна 
по-різному, - каже міський го-
лова Сергій Надал. - Тернопіль-
ські діти передають на фронт 
малюнки і так підтримують 
бійців. Кожному воїну важли-
во відчувати любов і вдячність 
від українців, яких він захи-
щає. Дякуючи дитячим малюн-

кам, бійці мають 
це відчуття.

Під час пре-
зентації малень-
кі тернополяни 
отримали збір-
ники зі своїми 
роботами, а та-
кож подяки та 
подарунки.

Ольга 
КУШНІРУК.

У Тернополі ажіотаж довкола круп і олії місцева 
влада пропонує вирішити завдяки проведенню сіль-
ськогосподарських ярмарків.  Провести їх планують 
14 березня та 4 квітня у найбільш заселених мікро-
районах обласного центру.

За повідомленням міської ради, ярмарки відбу-
дуться у мікрорайонах «Дружба» (на перехрес-
ті вул. Миру – Дружби), «Східний» (проспект Сте-
пана Бандери, 15 – територія перед центральним 
стадіоном; вул. Л.Українки – біля буд. №39; вул. 
Протасевича – територія перед рестораном «Га-
лич») і «Сонячний» (вул. Л.Курбаса – територія 
ринку «Галицький»).

У Тернополі видали унікальну 
книжку для солдатів

Зверніть увагу!
16 березня 2015 року о 18.00 годині у приміщенні комунальної установи Тернопільської 

обласної ради «Тернопільський обласний академічний український драматичний театр 
ім.Т.Г.Шевченка» за підтримки голови обласної ради Василя Хомінця відбудеться благодійна 
концертна програма «Україна понад усе».

Виручені кошти будуть направлені для поліпшення матеріального становища особовому 
складу 6-ого окремого мотопіхотного батальйону 128 окремої гірсько-піхотної бригади (ба-
тальйон «Збруч») і батальйону патрульної служби особливого призначення «Тернопіль».

Новий поїзд 
об’єднав Тернопіль

з Рівним та Луцьком
З  6 березня через Тернопіль курсує 

новий регіональний поїзд №792/793 
сполученням Ковель-Тернопіль-Ко-
вель, який проїздитиме через Ківер-
ці, Луцьк, Рівне, Здолбунів, Красне. 

«Потяг відправляється щодня о 5:05 з 
Ковеля та прибуває в Тернопіль о 12:42, 
- повідомляє прес-служба ДТГО «Львів-
ська залізниця». – Назад він буде їхати 
щодня  від 6 березня о 16:13 з Тернополя 
та прибуватиме в Ковель о 23:50». 

За інформацією пасажирської служби 
Львівської залізниці, у поїзді будуть лише 
місця для сидіння. Квитки на потяг до-
ступні на сайті он-лайн резервування та 
купівлі квитків http://booking.uz.gov.ua/. 

Тернополяни радіють такому ново-
введенню, адже вартість квитка на по-
їзд значно нижча, аніж на автобус до 
цих міст. 

Ольга КУШНІРУК.

З продуктовою панікою 
боротимуться ярмарками
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Сиджу, читаю Кобзаря.
Сльоза помалу котиться.
Він наперед все передбачив,
Аж вірити не хочеться.
Сиджу, читаю Кобзаря.
Біль серце розпирає,
Бо гірше ляха свій свого
Сьогодні обдирає.
Сиджу, читаю Кобзаря.
Збираюся з думками,
Бо він тоді вже нас просив,
Щоб не братались з москалями.
Сиджу, читаю Кобзаря,
В ньому слова пророчі.
Стискає серце біль різкий
І плачуть мої очі.
Бо він любив, як я люблю
«Мою Україну убогу».
У час важкий, «у время люте»
За неї він молився Богу.
«Боже! Боже! Даєш волю
І розум на світі»,
То дай його, прошу в Тебе,

І Вові, і Віті.
«Встань же, Боже, суди землю
І судей лукавих.
На всім світі Твоя правда
І воля, і слава».
«Ми віруєм Твоїй силі
І духу живому.
Встане правда! встане воля!
І Тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки».

І я вірю, прийде час,
Настане та година,
Коли розквітне, як весна,
Моя й Тараса Україна!
Сиджу, читаю Кобзаря.
І вірю, прийде час.
І буде так, як заповів
Великий наш Тарас!
Полюбляться щирим серцем
Великі руїни,
«І оживе добра слава,
Слава України»

Василь Глемба

Вірші Кобзаря декламують і за кордоном, і в зоні АТО
Активісти «Молодої Просвіти» розпочали відеоестафету 

SchevchenkoChallenge, присвячену 201-ій річниці від дня народження Та-
раса Шевченка. Хлопці та дівчата записують відеоролики, на яких читають 
уривки із поезій Кобзаря. Наприкінці вони кидають виклик трьом людям, 
які теж повинні прочитати перед камерою свій улюблений вірш Шевченка.

На такий флеш-моб молодь надихнула міжнародна естафета Ice Bucket 
Challenge. Як відомо, ця благодійна кампанія набрала поширення у соцме-
режах. Учасники обливалися відром крижаної води, збирали кошти на бла-
годійність і кидали виклик своїм друзям.

На відміну від цієї естафети, ініціатива тернополян не передбачає яки-
хось доброчинних внесків. Активісти «Молодої Просвіти» кажуть, що 
прагнуть популяризувати творчість Кобзаря і з допомогою його віршів 
об’єднати українців усього світу.

Відеоролики учасники шевченкіади викладають в інтернет-мережі. За 
словами тернополян, поетичний виклик вони вже надіслали жителям бага-
тьох регіонів України і навіть за кордон.

- Передавати естафету можна взагалі будь-кому, - розповідає ініціатор-
ка акції Ольга Зарішняк. - Ми стараємося зробити так, щоб ця акція безпере-
чно охопила і наших друзів, але щоб вона була максимально широкою і мак-
симально всеукраїнською. Скажімо так, не по території, а по народу. Тобто 
вже є кілька людей, які передали естафету своїм друзям які тимчасово про-
живають за кордоном. Крім того є кілька переданих естафет в зону АТО.

Відео про виконання естафети учасники викладається в соцмережах. 
Першими вірші Кобзаря декламували учасники міського осередку «Моло-
дої Просвіти». До акції вже долучилися десятки тернополян. 

У такий спосіб, кажуть активісти, молодь зможе відкрити для себе іншо-
го, сучасного і цікавого Шевченка. А ще, сподіваються тернополяни, масове 
декламування творів Кобзаря допоможе об’єднати українців у всьому світі.

Юля ТОМЧИШИН

З нагоди 201-ї річниці з дня народження Тараса 
Шевченка, у Тернополі читали вірші поета та 
виконували покладені на музику поезії під 

акомпанемент революційного піаніно.
Дійство відбувається у місті другий рік поспіль. Торік, по 

закінченню  Революції Гідності, молоді активісти привезли до 
пам’ятника Кобзаря піаніно, яке підіймало дух людей на тер-
нопільському Майдані. Цьогоріч, зважаючи на те, що відбува-

ється на Сході України, акцію вирішили 
повторити.

- Шевченко казав: Борітеся -поборе-
те, - зазначив співорганізатор акції Ми-
хайло Жирівський. -  Ми боремося. Кожен 
з нас веде свою війну: хтось на Сході від-
дає найцінніше – своє життя, а ми тут ма-
ємо забезпечити все так, щоб коли вони 
повернуться, побачили зміни, результат.

Зіграти на піаніно організатори запро-
сили випускника консерваторії  Станісла-
ва Горохівсього.  Активісти навіть роздру-
кували тексти пісень і роздавали їх пере-
хожим, запрошуючи  заспівати разом. На 
площі також встановили мікрофон і ко-
жен охочий міг розповісти улюбленого 
шевченкового вірша.

Студенти Тернопільського 
національного педагогічного 
університету влаштували 

вражаючий патріотичний 
флешмоб. 

У вівторок, 10 березня, близько 2 тисяч 
юнаків і дівчат та їхні викладачі зібралися 
перед головним корпусом вишу. Вони од-
ночасно, поклавши руку на серце, заспіва-
ли гімн України.

– Минає 150 років з дня першого публіч-
ного виконання сьогоднішнього Державно-

го гімну України. Це було 10 березня 1865 
року, під час урочин до річниці смерті Тара-
са Шевченка. Щоб продемонструвати єдність 
нашого народу, ми вирішили ще раз спільно 
заспівати український славень, – розповів 
начальник відділу у справах молоді педуні-
верситету Володимир Брославський. 

Перед виконанням гімну студенти та 
викладачі вшанували хвилиною мовчання 
загиблих на Сході воїнів.

Саму ж акцію провели між парами, щоб 
не переривати процесу навчання.

Революційне піаніно знову  
зазвучало у Тернополі

2 тисячі тернопільських студентів 
заспівали гімн України

Молодь вшанувала Шевченка 
поетичним флеш-мобом

У смутку день весняний від війни,
Що на Донбасі вороном кружляє.
Додому не вертаються сини,
Хоча батьки щомиті їх чекають…
Привезли речі, що не вкрав вогонь, 
І серед них лишилися нетлінні
Малюнок з сонцем, іменний жетон,
А на малюнку слово - «Україна»…
Батькам не віриться, 

що їхній син поліг,
Не перемігши смерті невагомість.
Погасла свічка раптом на столі,
А небо засвітилося натомість…

Свою Україну любіть,
Любіть її во врем’я люте

Шевченкiана
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Як правило, оренда приміщень 
пов’язана не тільки з грошовими ви-
тратами, а ще й з чималими клопо-
тами. 

Ще важче тим, хто тільки починає 
свій шлях у бізнесі, відкривши власну 
фірму. Безумовно, підприємці - у своїй 
більшості не в змозі брати в оренду до-
роге офісне приміщення в центрі міста. 
У той же час не можна забувати про те, 
що оренда офісного приміщення в глу-
хому районі міста - теж не варіант для 

багатьох видів бізнесу, так як клієнти 
повинні легко знаходити офіс, тим біль-
ше, що і престижність фірми залежить 
від того, де знаходиться її представни-
цтво. Таким чином, оренда приміщень 
так званого економ класу, але в хорошо-
му районі міста, в більшості випадків є 
найбільш прийнятним варіантом.

Більш досвідчені підприємці знають, 
що набагато ефективніше орендувати не-
велике приміщення в зручному для біль-
шості клієнтів місці, ніж брати великий 

офіс, що знаходиться десь на периферії.
Оренда приміщень - це важлива 

справа, від якого багато в чому залежить 
майбутнє фірми. Саме тому ставитися 
до пошуку підходящого офісного примі-
щення потрібно дуже серйозно. 

Тернопільська дирекція УДППЗ «Ук-
рпошта» пропонує суб’єктам господарю-
вання скористатися послугами з оренди 
нежитлових приміщень. Станом на 25 
лютого 2014 року згідно запропонова-
ного нами переліку вільних приміщень 

нараховується 48 об’єктів по Тернопіль-
ській області, які можуть бути переда-
ні підприємцям, юридичним особам чи 
громадським організаціям в оренду на 
вигідних умовах. 

За більш детальнішою інформаці-
єю щодо оренди приміщень пропонує-
мо звертатись у юридичний відділ Тер-
нопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
за тел. (0352) 52-64-85.

Адміністрація 
ТД УДППЗ «Укрпошта» 

  Олександр народився у 
селі Гніздичне Збаразько-
го району у звичайній сім’ї: 
мати працювала бухгалтером 
у колгоспі, батько – вчителем, 
а ще був керівником церков-
ного хору. Коли батьки йшли 
на роботу, малий Сашко зали-
шався з бабусею вдома. Вона 
привчала його до різної до-
машньої роботи, і хлопець до-
помагав їй в усьому. Батьки 
також привчали Олександра з 
братом Андрієм до дисциплі-
ни, прищеплювали працелюб-
ність, чесність. 

У школі хлопець активно 
займався спортом, зокрема, 
легкою атлетикою, любив гра-
ти у футбол, волейбол. В уні-
верситеті захопився ще й ги-
рями, перетягуванням канату. 
На змаганнях займав призові 
місця, завойовував медалі, ди-
пломи, кубки. Олександр досі 
з вдячністю згадує свого тре-
нера Миколу Костовського, 
який прищеплював не лише 
любов до спорту, а виховував 
із своїх підопічних справжніх 
чоловіків.

Взагалі, з майбутньою про-
фесією Олександр визначив-
ся легко. Хлопець ще був шко-
лярем, а старший брат Андрій 
уже навчався в університеті 
внутрішніх справ. Коли Олек-
сандр бачив його однострій, 
аж подих перехоплювало від 
захоплення. Як і брат, хотів 
стати міліціонером, щоб захи-
щати людей, розкривати зло-
чини, тож мріяв про службу у 

правоохоронних органах. 
Тому, не вагаючись, всту-
пив до Львівського дер-
жавного університету 
внутрішніх справ. 

Свою трудову діяль-
ність Олександр розпо-
чав у Збаразькому райвід-
ділі міліції оперуповно-
важеним карного розшу-
ку, там же працював стар-
шим інспектором кадро-
вого забезпечення. З ве-
ресня 2011 року майор 
Олександр Бойко працює 
помічником начальника 
з кадрового забезпечен-
ня Козівського райвідді-
лу міліції. 

Про нього кажуть: 
сумлінний, відповідаль-
ний, чесний, вимогливий 
до інших і до самого себе. 
Тому і поважають його 
підлеглі, колеги та друзі. А ще 
Олександр Віталійович пле-
кає шанобливе ставлення до 
ветеранів. Саме вони на чолі 
з головою ветеранської орга-
нізації Іваном Пукало переда-
ють досвід, мудрість, міліцей-
ські традиції молодшим коле-
гам.

Олександр Бойко не лише 
професіонал своєї справи, а й 
надзвичайно щира людина, 
толерантна і виважена. Цьо-
му сприяють, очевидно, і сто-
сунки у родині. Адже недарма 
кажуть, коли тил міцний, то і 
працюється легше. Олександр 
з теплотою говорить про дру-
жину Аню та дворічного си-

ночка Арсенчика. «Кілька го-
дин у колі рідних людей лі-
кують від усіх хвороб – ду-
шевних і тілесних, - каже ма-
йор. – А головне – не порушу-
вати ані Божий, ані людський 
закони. Допомагати тим, хто 
потребує. Завжди залишатися 
порядною людиною». 

…Через кілька днів Олек-
сандр Бойко їде у зону АТО, 
аби змінити товаришів по 
службі. Вдома його чекати-
муть люблячі серця рідних 
людей, коханої дружини, ма-
ленького синочка. З молит-
вою і надією вони виглядати-
муть тата додому…

Іванна ЯРЕМА.
Козівський район.

Дві дівчини ледь 
не втопилися у 
ставі в Бережанах. 

Нещасний випадок 
стався 23 лютого. Місцеві 
дівчатка, повертаючись 
зі школи, вирішили 
прогулятись поблизу 
водойми, поверхню якої 
все ще сковував неміцний 
лід. Діти розважалися тим, 
що пробивали кригу, аби 
виміряти її товщину.  

Двоє 13-літніх дівчаток, 
Оленка та Віолета, відійшли від 
берега. І вже невдовзі, стрибнув-
ши декілька разів, вмить опини-
лися під водою.

Подруги кликали на допомогу, та поблизу не було нікого. На 
щастя, у цей час через дамбу проїжджав автомобіль. Петро Пань-
ків, який був за кермом, розповідає: побачивши дітей у воді, не-
гайно кинувся на допомогу. 

Чоловік підповз до них та витягнув за курточку Оленку. Ві-
олета була в товстому пуховику, який швидко намок та тягнув 
дівчинку на дно. Від ваги лід тріснув і під рятівником, тож обоє 
опинилися у воді.

Петро Олександрович занурився, щоб спробувати виштов-
хнути дівчинку на поверхню криги. Лід ламався, а глибина ви-
явилася значною, близько трьох метрів. Допомогла пасажирка 
авто, яка подала дівчинці гілку й допомогла вибратися з води. 

Як тільки троє опинилися у безпеці, побігли зігріватися: чо-
ловік у свій автомобіль, а дівчатка до приміщення рятувально-
водолазної станції, що розташована поблизу. Звідти їх і забра-
ли батьки.

Петро Паньків – підполковник служби безпеки України у від-
ставці. Саме професійна підготовка, каже він, допомогла йому не 
розгубитися та вчасно прийти на допомогу. 

Рятуючи дівчат, чоловік і сам неабияк ризикував життям, 
адже перелякані школярки у паніці могли б затягнути його під 
лід. Та впевнений, що діяв правильно, і щасливий з того, що зу-
мів витягнути дітей з крижаної пастки.

Не залишили цей подвиг поза увагою і рятувальники. Днями 
Петру Паньківу вручили подяку від імені начальника управлін-
ня Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільщини 
Віктора Маслея. Окрім того, кандидатуру пана Петра подадуть 
на всеукраїнський конкурс “Герой-рятівник року”.

Ольга КУШНІРУК.

З-під криги витягнув 
двох школярок

Житель Тернопільщини претендує 
на звання герой-рятівник року

14 березня 
Олександр Бойко с

вяткує День народження. 
Колеги, друзі, рідні щиро 

вітають його із 30-річчям!
Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
Любові й щастя – повен дім,
Хай доля буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим!

З молитвою і надією 
чекатимуть тата додому
У нинішній непростий час особливо важливо 

знати, що наш спокій бережуть віддані своїй 
професії та Україні люди. Саме до таких 

належить герой моєї сьогоднішньої розповіді 
Олександр Бойко – помічник начальника з 
кадрового забезпечення Козівського райвідділу 
міліції. 

Ветеранська  організація  
Козівського  райвідділу  міліції

До  уваги суб’єктів господарської діяльності!
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Триває передплата 
бюлетеня «Офіційний 

вісник України»
З метою оперативного і повного за-

безпечення правовою інформацією орга-
нів державної влади, підприємств, уста-
нов і організацій, забезпечення регулю-
вання суспільних правовідносин на осно-
ві чинних нормативно-правових актів 
Тернопільське міське управління юсти-
ції інформує про можливість передплати 
бюлетеня «Офіційний вісник України» на 
2015 рік.

Передплату бюлетеня можна оформи-
ти у всіх поштових відділеннях, а також 
передплатних агенціях за такими перед-
платними індексами:

«Офіційний вісник України» в жур-
нальній формі (періодичність випуску – 2 
рази на тиждень, в середньому 1900 сто-
рінок правової інформації щомісячно): 
передплатний індекс – 40433,

«Офіційний вісник України» електро-
нний варіант (на CD-диску) (періодич-
ність випуску – 1 раз на місяць): перед-
платний індекс – 48345. 

«Офіційний вісник України» Журналь-
на форма, 1 раз на місяць: Передплатний 
індекс - 22670

Олена ЧАЙКІВСЬКА, провідний 
спеціаліст сектору правової освіти,

правової роботи та системати-
зації законодавства

Тернопільського міського 
управління юстиції.

Від вдосконаленого акцизного податку надійшло 
до місцевого бюджету більше 4 мільйонів гривень

Видача 
дублікатів 

нотаріальних 
документів
У разі втрати або зіпсуван-

ня документа, посвідченого або 
виданого нотаріусом, за пись-
мовою заявою осіб, за доручен-
ням яких або щодо яких вчиня-
лися нотаріальні дії, видається 
дублікат втраченого докумен-
та.

До передачі в архів примір-
ників документів, посвідчених 
або виданих нотаріусом, дублі-
кат утраченого або зіпсовано-
го документа видається нотарі-
усом за місцем його зберігання.

Дублікати документів, по-
свідчених або виданих нота-
ріусом, можуть бути видані за 
письмовою заявою спадкоєм-
ців осіб, за дорученням яких або 
щодо яких вчинялася нотаріаль-
на дія, а також виконавця запо-
віту та на запит нотаріуса, яким 
заведено спадкову справу. У цьо-
му разі нотаріусу, крім свідоцтва 
про смерть таких осіб, подають-
ся документи, які підтверджу-
ють їх родинні стосунки (свідо-
цтво виконавця заповіту).

Дублікат заповіту може 
бути виданий вказаним у запо-
віті спадкоємцям, виконавцю 
заповіту після подачі ними сві-
доцтва про смерть заповідача. 
У разі смерті спадкоємців, які 
були вказані в заповіті, дублі-
кат може бути виданий їх спад-
коємцям після подачі ними сві-
доцтва про смерть заповідача і 
померлого спадкоємця. До зая-
ви про видачу дубліката запові-
ту або видачу дубліката іншого 
документа спадкоємцям осіб, за 
дорученням яких або щодо яких 
вчинялася нотаріальна дія, ви-
конавцю заповіту нотаріус до-
лучає засвідчену ним фотоко-
пію свідоцтва про смерть та за-
свідчені фотокопії інших доку-
ментів, які підтверджують їх 
родинні стосунки (фотокопія 
свідоцтва виконавця заповіту). 
Дублікат секретного заповіту 
не видається.

Нотаріус при видачі дубліка-
та втраченої довіреності пере-
віряє дійсність цієї довіреності 
за даними Єдиного реєстру до-
віреностей. Дублікати втраче-
них довіреностей підлягають 
обов’язковій реєстрації в Єди-
ному реєстрі довіреностей від-
повідно до Положення про Єди-
ний реєстр довіреностей. Дублі-
кат документа повинен містити 
весь текст посвідченого або ви-
даного документа, оригінал яко-
го вважається таким, що втра-
тив чинність. На дублікаті доку-
мента робиться відмітка про те, 
що він має силу оригіналу, і вчи-
няється посвідчувальний напис. 
Крім того, про видачу дубліката 
нотаріус робить відмітку на при-
мірнику документа, який збері-
гається в справах державної но-
таріальної контори чи приват-
ного нотаріуса.

Для видачі  нотаріусом ду-
блікату нотаріального доку-
менту необхідні наступні доку-
менти: паспорт (з вклеєною фо-
токарткою по досягненні осо-
бою 25 та 45 років), ідентифіка-
ційний код.

Юлія ВИСОЧАН, 
нотаріус Другої терно-

пільської державної нота-
ріальної контори.

З початку 2015 року платники акцизного 
податку, які перебувають на обліку у Тернопіль-
ській об’єднаній державній податковій інспек-
ції, сплатили до місцевого бюджету 4 мільйони 
88 тисяч гривень. 

Також, хочемо звернути вашу увагу на осо-
бливості заповнення декларації з акцизного по-
датку. Так, суб’єкти господарювання роздрібної 
торгівлі, які здійснюють реалізацію підакциз-
них товарів, заповнюють лише розділ Ґ та до-
даток 6 до Декларації і подають їх до податко-
вої інспекції за місцезнаходженням пункту про-
дажу товарів. 

З метою правильного розподілення сум ак-
цизного податку між місцевими бюджетами 
розділ Ґ (код операції Ґ2) та додаток 6 до Де-
кларації пов’язані з кодами адміністративних 
одиниць відповідно до Класифікатора об’єктів 
адміністративно-територіального устрою Укра-
їни (далі - КОАТУУ).

Таким чином, декларація подається до подат-
кової інспекції, що обслуговує адміністративно-
територіальну одиницю (за кодом КОАТУУ), на 
якій розташовано пункт продажу підакцизних 
товарів, а саме:

суб’єкти господарювання роздрібної торгів-
лі підакцизними товарами, які мають один або 
декілька пунктів продажу товарів, що знахо-
дяться в одній адміністративно-територіальній 
одиниці, тобто за одним кодом КОАТУУ, зазнача-
ють адреси пунктів продажу товарів у графі 07 
титульного аркуша Декларації та заповнюють 
додаток 6 до Декларації відповідно до цього 
коду КОАТУУ. При цьому до податкової інспекції, 

що обслуговує адміністративно-територіальну 
одиницю за вказаним кодом КОАТУУ, подається 
Декларація з одним додатком 6 до Декларації;

суб’єкти господарювання роздрібної торгів-
лі підакцизними товарами, які мають декіль-
ка пунктів продажу товарів, що знаходяться у 
різних адміністративно-територіальних оди-
ницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, але ці 
адміністративно-територіальні одиниці обслу-
говуються наприклад, однією об’єднаною ДПІ, за-
значають адреси пунктів продажу товарів у графі 
07 титульного аркуша Декларації та заповнюють 
додаток 6 до Декларації окремо за кожним кодом 
КОАТУУ. При цьому до такої інспекції, що обслу-
говує відповідні адміністративно-територіальні 
одиниці з різними кодами КОАТУУ, подається 
одна Декларація з відповідною кількістю додат-
ків 6 до Декларації;

суб’єкти господарювання роздрібної торгів-
лі підакцизними товарами, які мають декілька 
пунктів продажу товарів, що знаходяться у різ-
них адміністративно-територіальних одиницях 
і обслуговуються різними податковими інспек-
ціями подають, за місцем продажу підакциз-
них товарів (кодом КОАТУУ), окрему Деклара-
цію з відповідною кількістю додатків 6 до Де-
кларації. У графі 07 титульного аркуша до кон-
кретної Декларації зазначаються адреси пунк-
тів продажу товарів, які відносяться до певної 
адміністративно-територіальної одиниці (коду 
КОАТУУ).

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області.

На хабарі спіймали лікаря-нарколога
У Тернополі правоохоронці затримали під час одержання 

хабара лікаря обласного наркологічного диспансеру. Як 
повідомили в обласній міліції, медик вимагав від пацієнта 

1,5 тисячі гривень.
– У Тернопільський міськвідділ міліції звернувся місцевий житель. Чоловік 

заявив, що у нього за допомогу в підготовці та видачі документів вимагають 
гроші. У ході оперативних заходів стало відомо, що лікар-нарколог диспансеру 
вимагав 1,5 тис. грн від заявника за зняття з наркологічного обліку та видачу 
відповідного сертифікату, – повідомили у міліції.

За фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою відкрили 
кримінальну справу. За скоєне медику загрожує від 5 до 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна.

У жителя Зборова вилучили 
45 ручних гранат і 4 
міни. Знахідки виявили 

на території приватного 
господарства чоловіка під час 
санкціонованого обшуку. Усі 
знайдені боєприпаси – періоду 
Другої світової війни.

За попередньою інформацією, чо-
ловік займався збором металу й від-
возив його у пункти прийому брухту. 
Вочевидь, небезпечні знахідки пла-
нував розібрати і також здати на ме-
талобрухт.

Стосовно жителя Зборова прово-

дять слідчі дії. Згідно зі ст. 263 Кри-
мінального кодексу (незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речовинами) чо-
ловікові загрожує від 3 до 7 років по-
збавлення волі.

Водночас, рятувальники застері-
гають: боєприпаси, що пролежали де-
кілька десятиліть у землі, небезпеч-
ні для життя. Під впливом навколиш-
нього середовища вибухова речови-
на стає надчутливою до будь-яких по-
дразників – струшування, тертя, на-
грівання. Це може призвести до тра-
гічних наслідків.

У Тернополі місцевий мешканець 
зберігав у себе в гаражі цілий ар-
сенал зброї. Склад знайшли пра-

воохоронці. Незаконну схованку господар 
облаштував у гаражі будинку в мікрора-

йоні «Східний».
– Під час обшуків у чоло-

віка знайшли предмети, схо-
жі на автомат «Калашнико-
ва», РПГ-18, пістолет ПМ, піс-
толети іноземного виробни-
цтва «Зоракі» та «Сафарі». 
Крім цього, виявили пневма-
тичну зброю марки «Хатсан», 
– розповів начальник відділу 
управління боротьби з орга-
нізованою злочинністю об-
ласної міліції Дмитро Різник.

Наразі зброю до-
сліджують в обласному експертно-
криміналістичному центрі. Вже є попере-
дні результати перевірки.

– Нам на дослідження надійшов пуско-

вий пристрій до реактивної протитанкової 
гранати РПГ-18. Його призначення, зокре-
ма, ураження броньованої техніки. Він одно-
разовий і вже використаний, – розповів стар-
ший експерт-вибухотехнік Тарас Судомир.

Передали фахівцям і пістолет, схожий 
на «Зоракі». Під час експертизи стало ві-
домо, що зброя із сигнальної перероблена 
в бойову.

Дозволів і документів у тернополяни-
на не було. Зброю він зберігав у коробках 
та на полицях в гаражі. Наразі правоохо-
ронці встановлюють, звідки і хто її пере-
дав чоловікові.

За фактом незаконного поводження 
зі зброєю розпочали кримінальне прова-
дження. Санкція статті передбачає від 3 
до 7 років позбавлення волі.

Схрон  зі  зброєю – у міському підвалі 

На Тернопіллі 
пограбували храм

Вночі невідомі поцупили дві старовинні церковні 
книги з храму Косми і Дем`яна, що у селі Старий Ска-
лат  Підволочиського району. Правоохоронці розшу-
кують осіб, причетних до злочину. «Повідомлення 
про крадіжку із церкви надійшло до співробітників 
райвідділу 7 березня близько 16 години від свяще-
ника, - розповів начальник сектору зв’язків із громад-
ськістю обласної міліції Сергій Крета. - На місце події 
виїхала слідчо-оперативна група. Міліціонери встано-
вили, що злодії проникли у середину, відваживши ме-
талопластикове вікно. З церкви викрали дві церков-
ні книги 1860 року видання. Селяни шоковані тим що 
сталося. Не можуть зрозуміти, у кого піднялася рука 
пограбувати церкву. 

Місцеві жителі розповідають, що крадіжку вияви-
ли жінки, які прийшли прибирати у храмі. У захристії 
було все порозкидано, зникли книги,а от гроші злоді-
ям знайти не вдалося. 

Люди розповідають, що цієї ж ночі злодії прони-
кли і в храм у сусідньому селі Новосілка. Однак звідти 
не вкрали нічого. 

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 
185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Пра-
воохоронці розшукують крадіїв та закликають насто-
ятелів храмів та їх прихожан зробити все можливе, 
щоб обладнати церкви засобами технічної сигналіза-
ції та подбати про освітлення будівель у темну пору 
доби. 

Зберігав удома арсенал часів війни 
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Уявімо подорожнього, який 
вирушив у далекий і важкий  
шлях, і який радісно дивить-
ся на тінисте дерево біля до-
роги, щоб під ним відпочи-
ти і підкріпитися. Так і хрис-
тиянин під час Великого по-
сту, що для нашої плоті є немов 
би кам’янистою дорогою у со-
нячну спеку, радісно жде того 
часу, коли він відпочине і під-
кріпиться для дальшої бороть-
би з пристрастями, котрі пере-
шкоджають йому. Для цього 
Церква в третю неділю Вели-
кого посту встановила покло-
ніння Чесному і Животворящо-
му Хресту Господньому, щоб ми 
поклоняючись йому, пригаду-
вали собі всі труди Спасителя, 
зроблені для нашого спасіння.

Перед нами хрест із зобра-
женням розп’ятого Сина Бо-
жого. Хрест, який був колись 
знаряддям ганьби і проклят-
тя, прийнявши на себе Христа, 
став для сповідників Його сим-
волом радості і спасіння. Хрест 
не тільки подає радість і втіху, 
захищає і зціляє, але і постійно 
спрямовує наші думки до Гол-
гофських подій.

Споглядаючи цей хрест ду-
ховним поглядом ми бачимо 
всі страсті і муки Спасителя, 
які Він терпів з любові до нас, 
щоб з ворогів Божих зроби-
ти нас дітьми і спадкоємцями 
Царства Його. Через Хрест Гос-
подь увійшов у славу Свою і по-
казав нам, що і ми до тієї слави 
можемо піднестися. Хто хоче 
бути учасником слави Христа, 
хай стане послідовником Його 
приниження, хай терпляче зно-
сить долю, хоч би і найтяжчу, 
хай іде за Христом і тоді може 
бути певний, що стане учас-
ником Його слави. Поклоняю-
чись святому Хресту, розмір-
ковуймо, що ми повинні зро-

бити, щоб бути учасниками 
слави Спасителя нашого. Хто 
хоче бути дійсним послідовни-
ком Христа, каже св. Єфрем Сі-
рін, повинен радісно прийняти 
бідність за багатство, смуток 
за радість, зневагу за почесть, 
ганьбу за славу, бо в тім поля-
гає правдива слава слуги Божо-
го. Справжньому християни-
нові жодне нещастя не прихо-
дить несподівано, він знає, що 
в цій долині сліз не може споді-
ватися постійного щастя. Там, 
де інші втрачають мужність і 
впадають у відчай, він збері-
гає спокій душі. Його серце не 
прив’язане до землі, воно не за-
сліплює себе земними блага-
ми. Такий християнин переко-
наний, що жоден скарб землі 
не може винагородити втрату 
душі. Так поводилися всі святі і 
побожні люди. 

Поклоняймося Животво-
рящому Хресту Господньому 
з вірою в спасенну благодат-
ну силу його. Припадаймо до 
нього з молитвою, сердечною 
скрухою і щирою душею, спо-
внені щирим покаянням у грі-
хах. Нехай буде міцною наша 
віра в непереможну і незбаг-
ненну силу Хреста Христового. 
Щоденно призиваючи її в мо-
литві  на допомогу в бороть-
бі з гріхами проти зла ворожо-
го, ми осягнемо вічне блажен-
ство. Щиро благаймо Христа 
Спасителя і Бога нашого, щоб 
Він Своєю всесильною благо-
даттю допоміг нам у ці дні Ве-
ликого посту і до кінця нашого 
життя нести покладений Ним 
на нас хрест з повною відданіс-
тю волі Його і з твердою надією 
на Його ласку і милосердя.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 
спілки журналістів 

України. 

днів  
пам’яті…365 

18 лютого 2014 року. Ця дата 
назавжди увійшла в історію 
нашої держави під клеймом 

«чорного вівторка». Саме цього дня з 
динаміків телевізорів і радіоприймачів 
ми почали вслуховуватися в уже криваві 
новини Майдану, таємниці яких завжди 
будуть блукати вулицею  Грушевського, 
Маріїнському парку, Європейській 
площі… 

 Революція гідності, що розпочиналася мирни-
ми мітингами і демонстраціями,  оголосила імена 
перших героїв, які полягли у нерівній боротьбі. Се-
ред них були Сергій Нігоян, Юрій Вербицький та 
інші. Через деякий час вони й очолили Небесну со-
тню.

 І ось наша держава поминала першу річницю 
Революції гідності – події, що змінила життя усієї 
нації. Цього дня у кожному домі загорілася свічка, 
як символ вічної пам’яті героїв Майдану. 

 Вшановували Небесну сотню і на Вишнівеччи-
ні. Зокрема, біля пам’ятника Тарасу Шевченку ве-
лика кількість люду побувала на панахиді, присвя-
ченій цій сумній події. А у церкві Різдва Пресвя-
тої Богородиці відбулася служба, де люди моли-
лися за  вічний спокій Небесної сотні і майбутню 
долю України. Особливими гостями цього дня ста-
ли владика Нестор і  представники Правого Секто-
ру. Вони, разом із  настоятелем церкви отцем Свя-
тославом, займаються збором гуманітарної допо-
моги і її відправленням в зону АТО. 

  У Старовишнівецькій школі відбулася по-
минальна лінійка. Цього дня учні знову згадува-
ти про події Майдану і зачитували власні вірші. У 
зв’язку з війною на сході у школі відновили збір гу-
манітарної допомоги бійцям на фронті.

Під
хрест 
Твій 
стаю…

Знаходьте час для мовчання
Заповіти 104-річного карпатського 

мудреця Андрія Ворона
Робіть добро незнайомим людям. Я пригадую обірваного, го-

лодного полоненого солдата, який простяг мені на вулиці яблу-
ко. Це було вісімдесят років тому, в голодні часи. Я був хлопчиком 
тоді, але й досі молюся за нього.

 Плекайте в собі внутрішнє чуття радості і зачарування жит-
тям.

Знаходьте час для мовчання, для успокоєння, для душевної 
бесіди з собою. 

Що добре, а що погано – нехай підказує вам серце, а не люд-
ський поговір. 

Не переймайтесь тим, хто що думає і каже про вас. Будьте самі 
собі радником в чистоті й гідності, в Божому законі. Порадником, 
але не суддею. 

Не гнівайтесь на людей. Не судіть їх. Кожен прощений вами 
додасть вам любові до самого себе. Якщо ваше серце сповнене 
любові, у ньому немає місця страху.

Якось наснився он мені,
У місяць той кривавий листопад,
Ніби, стоячи у калюжі крові,
Вбивав братів моїх підступний гад. 
Прокинулась вночі. Година друга.
Знову квапливо до новин побігла я,
А там ні крапельки не сказано облуди.
Майдан стоїть, стоїть сім’я.
Та сон жахливий марив у очах,
Я бачила фрагменти тої ночі.
І знов з тривожним відчуттям в серцях
Зі школи ми побігли ген за очі.
Я майже вдома, тато на порозі,
Та щось не те, ще й у новинах біготня,
І неквапливо мама через сльози :
«Дітей вбиває клята беркутня».
Хвилин з десяток я стою на місці,
Не розуміючи ні дій своїх, ні відчуття.
І тут майнуло: сон був віщий,
Наснилася кривава молотьба.
Минув вже рік, минув і місяць,
В країні розгорілася війна,
Та вже не « Беркут» б’є суспільство,
А «братня» наша сторона.
Та знаєте, що важко зрозуміти?
Що найжахливіше сприймають всі серця? 
В нас помирають люди, чиїсь діти,
А там пустіють тюрми задля «каяття». 
Не бачила ні Крут, ні Світову,
Не вистраждала я чуму і голод,
Та у свої п’ятнадцять літ
Вже знаю, хто є супостат, хто ворог. 
Коли вбивали на Майдані мій народ,
Плакали діти і батьки Вкраїни,
В мені прокинулось поняття «патріот»,
Я стала гідною донькою України.
Не побувавши на Майдані,
Не била мужньо бруку міста я,
Та перше, що розкажуть мої діти:
«Мама казала, Україна – це сім’я».

 І, хоча, після буремних майданівських подій минув цілий рік, герої  Революції гідності 
назавжди залишатимуться у наших серцях! Слава Україні! Героям слава!

Вікторія ХМІЛЕВСЬКА, учениця Старовишнівецької школи 
Збаразького району.

На вулиці вже справжня весна. Ще трішки і 
в наші домівки прийде одне з найулюбленіших 
свят – Великдень. Тернополяни можуть готува-
тися до нього вже від тепер.

 З 16 березня по 3 квітня у місті навчати-
муть малювати писанки. 

І діти, і дорослі зможуть взяти участь у тиж-
невому курсі великодніх майстер-класів “ Нама-
люю писаночку”, який організовують  «Молода  
Просвіта », Творча Майстерня «Арт-Колесо»  та 
Молодіжний центр праці

- Разом з досвідченими майстрами можна 
буде навчитися з легкістю малювати писанки в 

різноманітних техніках. А також, зробити при-
ємні подарунки до свят рідним та близьким, 
власними руками під час занять з хенд- мейду, 
- розповідають організатори майстер-класів. – 

Зробити великодні подарунки рідним може ко-
жен! А все що вам треба це бажання та трішки 
часу! Незалежно від того, чи ви вперше берете 
до рук писачок, чи вже не перший рік маєте з 
ним справу, досвідченні майстри допоможуть 
вам з легкістю опанувати будь яку техніку та 
створити справжній шедевр власними руками! 

Отож, якщо Ви загорілися бажанням по-
чати творити, телефонуйте та записуйтесь 
на курс “ Намалюю писаночку” за номерами: 
098 122 53 25 або 25-06-90. 

Вчимося малювати 
ПИСАНКИ
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Раніше треба було думати 

Через рік після анексії Криму Ро-
сією ейфорія у жителів півостро-
ва майже зникла. Дива не трапило-
ся. Крім того, на додачу до старих про-
блем з’явився ряд нових, а кримчани по-
чали поступово прозрівати. Про це свід-
чать дані опитування, проведеного про-
російською газетою «Кримська правда», 
повідомляють «Крим.Реалії». Отже, сьо-
годні 61 відсоток респондентів проголо-
сували б за «ширші повноваження Кри-
му в складі України». А за приєднання до 
РФ віддали б голост тільки 19 відсотків 
опитаних, ще 20 відсотків «не з’явилися 
б на референдум».

Малазійський «Боїнг» 
збив «Бук» із РФ

Літак рейсу «МН17» був збитий 
ракетою «Бук», випущеною з росій-
ської установки і, швидше за все, ро-
сійським екіпажем. Про це повідомляє 
прес-служба прокуратури Нідерландів, 
під керівництвом якої міжнародна гру-
па криміналістів (J. I. T.) проводить роз-
слідування трагедії, передає новинний 
портал Голландії «NOS». Повідомляєть-
ся, що «Бук» привезли з Росії в Україну 
незадовго до трагедії. Це підтверджу-
ють численні фото, відеозаписи і зна-
йдені та опитані свідки. Слідчі J. I. T. зі-
брали й обробили понад мільйон доку-
ментів, фото і відео. Також у прокуратурі 
Нідерландів зазначають: є серйозні свід-
чення того, що секретна служба РФ по-
стійно намагається зламати й проник-
нути у комп’ютерні системи голланд-
ської поліції та прокуратури. А смартфо-
ни і лептопи, які слідчі використовува-
ли в Україні, і які мали контакт з місце-
вими інтернет-мережами, довелося зни-
щити через інфікованість шпигунською 
програмою «Spyware», яку, найімовірні-
ше, запустила Росія. 
Американці витратили на до-
машніх тварин $58 мільярдів

Жителі США у 2014 році витратили 
на домашніх тварин 58 мільярдів до-
ларів, що на 4,2 відсотка більше, ніж 
рік тому. Про це повідомляє Американ-
ська асоціація виробників товарів для 
тварин. Головна стаття витрат - купів-
ля корму. Торік американці витратили 
на нього $22 мільярди. На другому місці 
- ветеринарне обслуговування, яке обі-
йшлося у $15 мільярдів. Третій пункт у 
переліку витрат посідають товари для 
тварин, у тому числі й деякі ліки - $14 
мільярдів. Ще $4,8 мільярда американ-
ці витрачають на перукарів, готелі, фа-
хівців з вигулу та догляду за тварина-
ми. Популярності набирають відвіду-
вання спа-салонів і різних косметичних 
процедур. Безпосередньо на придбан-
ня тварин американці витрачають що-
року $2,15 мільярда. За даними асоціа-
ції, у США живуть 397 мільйонів домаш-
ніх тварин. Із них 96 мільйонів - кішки, 
80 мільйонів - собаки.

Путін хоче знищити НАТО
Президент РФ Путін хоче знищи-

ти НАТО. Про це заявив командувач су-
хопутних військ США в Європі генерал-
лейтенант Фредерік Бен Ходжес, передає 
«The Telegraph». «Я впевнений, що Пу-

тін хоче знищити наш союз, не атакуючи 
його, але дроблячи», - сказав він. Ходжес 
також зауважив, що Росія може спробува-
ти дестабілізувати одного з членів НАТО 
за допомогою повстанців або ж інших 
форм «гібридної війни». І закликав роз-
містити американські танки в країнах, 
розташованих уздовж східного флангу 
НАТО, в якості стримуючого фактора для 
Путіна. Зокрема, за словами Ходжеса, тан-
ки слід розмістити у Польщі, Литві, Лат-
вії, Естонії, Румунії та Болгарії. 

Найщасливіші жінки 
у Скандинавії

У  світі більше двох мільярдів жі-
нок вважають себе такими, що страж-
дають і поневіряються. Зокрема, в 
Україні такими почувається третина жі-
нок, повідомляє «Радіо Свобода». Згід-
но з дослідженням американської соці-
ологічної компанії «Gallup», 620 мільйо-
нів представниць прекрасної половини 
людства вважають себе повністю щас-
ливими. До п’ятірки держав із найщас-
ливішими жінками входять чотири кра-
їни Скандинавії: Ісландія, Швеція, Да-
нія, Фінляндія. Наступна - Канада. Серед 
тих, хто страждає - жінки Болгарії, Аф-
ганістану, Вірменії, Греції, України. До-
слідники зауважують, що Україна і Гре-
ція зазнали економічної кризи, тож по-
казник «стражденності» серед жіноцтва 
тут удвічі вищий за середній світовий. 
В Україні 33 відсотки жінок вважають, 
що вони страждають. Приблизно такі ж 
показники у Греції, Камбоджі, Угорщи-
ні, Туреччині, Єгипті та Мадагаскарі, які 
входять до десятки країн із «найстраж-
деннішим» жіноцтвом.

Топ-10 найкривавіших росіян
У групі «Інформаційний опір» 

визначилиcя зі злочинцями Росії, які 
діють проти своїх громадян. Із про-
вини владних чиновників відбували-
ся криваві злодіяння, які зі страхом 
пам’ятатиме не одне покоління. Для 
мільйонів сучасників їхні прізвища ста-
ли страшними нагадуваннями про смер-
ті близьких, розбомблені міста і заги-
блих людей, які втратили рідний дім та 
батьківщину, інформує «Експресо.TV». 
До топ-10 найкривавіших росіян уві-
йшли: президент В.Путін, міністр за-
кордонних справ С.Лавров, постійний 
представник Росії в ООН В.Чуркін, мі-
ністр оборони С.Шойгу, прем’єр-міністр 
Д.Медведєв, заступник міністра еконо-
мічного розвитку С.Назаров, директор 
ФСБ Росії А.Бортников, начальник ГРУ 
ГШ ЗС Росії І.Сергун, агенти спецслужби 
І.Стрєлков-Гіркін та І.Безлєр. 

Світ перенаситився нафтою
Ціни на нафту, які більш-менш ста-

білізувалася на рівні $60 за барель, 
знову можуть впасти через нестачу 
місця у сховищах. Про це пише «Wall 
Street Journal». Зокрема, запаси сирої на-
фти у США сягнули найбільшого за остан-
ні 80 років рівня, у результаті чого схови-
ща виявилися заповненими приблизно 
на 70 відсотків. В інших країнах вільно-
го місця у сховищах залишилося ще мен-
ше: в Японії - не більше 20 відсотків, а в 
європейських країнах - 10. На думку екс-
пертів, така ситуація загрожує новим об-
валом нафтових цін. Щоденний видобу-
ток «чорного золота» зараз на 1,5 млн. 
барелів перевищує світове споживання, 
і найближчим часом «зайву» нафту ніку-
ди буде дівати. У результаті нафтовики 
будуть продавати сировину тим нечис-
ленним покупцям, у яких буде де її збе-
рігати. І продавати доведеться з велики-
ми знижками. На початку року експерти 
«Bank of America Merrill Lynch» передба-
чали, що через дефіцит місця у сховищах 
ціни на нафту марки «Brent» впадуть до 
$31 за барель уже до кінця березня.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Корупціонери 

сидітимуть у в’язницях

Таку обіцянку озвучив президент Пе-
тро Порошенко в інтерв’ю на «Першому 
національному» телеканалі. «Ми збуду-
ємо іншу економіку, подолаємо корупцію. 
Причому долання корупції - не лише голо-
сування за Антикорупційне бюро або за за-
кони з боротьби з корупцією. Корупція має 
конкретне прізвище, ім’я та людину, яка 
має сидіти у в’язниці», - сказав глава держа-
ви. Для цього влада ухвалює рішення, щоб 
втілити судову реформу, зокрема, був ухва-
лений закон «Про забезпечення права на 
справедливий суд». «Не можу змиритися з 
тим, що судова каста буде форпостом захис-
ту хабарників і корупціонерів», - зазначив 
президент. Він сподівається, що найближ-
чим часом завершиться формування Вищої 
ради юстиції, яка дозволить посилити від-
повідальність суддів. 
МЗС не рекомендує українцям 

їздити до Московії
Міністерство закордонних справ по-

переджає українців про загрозу безпід-
ставних затримань на території Росії. 
Про це повідомляє прес-служба відомства. 
«Міністерство закордонних справ України 
із занепокоєнням відзначає, що останнім 
часом стали нормою випадки безпідстав-
ного затримання громадян України на те-
риторії Російської Федерації, відсутності гу-
манного ставлення до українців з боку ро-
сійських правоохоронних органів, несуміс-
ною з людською гідністю поведінки, засто-
сування до наших співвітчизників непри-
пустимих методів фізичного і психологіч-
ного впливу, в тому числі тортур», - йдеть-
ся у повідомленні. Українська сторона за-
явила, що грубі порушення Росією своїх 
міжнародно-правових зобов’язань, у тому 
числі в галузі консульських зносин, набули 
системного характеру.

Біометричні 
паспорти подорожчають

Вартість оформлення паспорта ново-
го зразка для виїзду за кордон може бути 
збільшена. Про це повідомила заступник 
керівника Державної міграційної служби 
Тетяна Нікітіна. «Вартість бланка закордон-
ного паспорта визначає не Державна мігра-
ційна служба, а поліграфкомбінат «Украї-
на», - зазначила представниця ДМС, пере-
дає УНІАН. «Ціна матеріалів, які поліграф-
комбінат використовує для виробництва 
бланків, зростає. Комбінат уже офіційно нас  
поінформував про це», - заявила Нікітіна. 
Наразі вартість бланка паспорта для виїзду 
за кордон, обладнаного біометричним чи-
пом, складає 261 гривню.

Урядовці на мінімалку не живуть
Щоб платити за комуналку за нови-

ми тарифами, українці повинні заробля-
ти 18 тисяч гривень на місяць. Про це за-
явив директор енергетичних програм Цен-
тру світової економіки і міжнародних від-
носин НАН України Валентин Землян-
ський. «Проблема нашого уряду в тому, що 
коли він говорить про підвищення тари-
фів до європейського рівня життя, то за-
буває зазначити, що європейський рівень 
життя - це ще й європейський рівень дохо-
дів. Ті, хто наводять приклади, що в Європі 
платять 300-400 євро за комуналку, забува-
ють сказати, що там дві тисячі євро - серед-
ня зарплата, і 400 євро - це 20 відсотків від 

доходу», - сказав він. За підрахунками екс-
перта, на тому рівні підвищення цін на газ, 
який ми бачимо сьогодні, середня платня 
в Україні повинна складати 18 тисяч гри-
вень. «Коли українці будуть стільки отри-
мувати, тоді й можна буде говорити про те, 
що 7188 гривень за тисячу кубів газу - спра-
ведлива ціна», - вважає експерт.

Для реформ треба 
ще три сотні законів

Для забезпечення реформ Верхо-
вній Раді ще треба прийняти понад 300 
законів. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тиж-
ня» повідомив спікер парламенту Володи-
мир Гройсман. «Сім блоків, 44 розділи, 305 
законів, які треба прийняти… Ми зараз все 
це систематизуємо, потім внесемо у кален-
дарний план, де буде чітко зазначено, що й 
коли прийматимемо і хто за це відповідає... 
Найближчим часом зі складу фракцій бу-
дуть виділені фахівці з кожної сфери, що ре-
формуються, далі - разом із Кабміном та ад-
міністрацією президента змоделюємо ці за-
кони, а потім винесемо на раду реформ і ще 
раз обговоримо. У тому числі, й з експерт-
ним середовищем», - сказав голова ВР. 

«Діагноз» від Саакашвілі 
Грузія за короткий час зуміла фак-

тично з нуля підняти свою оборонну про-
мисловість, у той час, як Україна через 
корупцію свій шанс втрачає, упевнений 
екс-президент Грузії Михайло Саакашві-
лі. Крім того, Україна має набагато більший 
військовий потенціал та інтелектуальні ре-
сурси, заявив Саакашвілі в ефірі «Шустер 
LIVE». І зазначив: після активної фази війни 
з Росією у 2008 році Грузія залишилася без 
міжнародної військової допомоги, тому що 
багато країн боялися реакції Росії. Саакаш-
вілі пояснив: навівши приклад Грузії, він 
хотів продемонструвати Україні, що, пере-
буваючи рік у стані агресії з боку РФ, влада 
досі не використала потенціалу країни для 
інтенсивного розвитку «оборонки». «Украї-
на зазнає поразки зсередини. У першу чер-
гу, через те, що в оборонній промисловості 
продовжують сидіти люди, які роками гра-
бували країну», - сказав Саакашвілі. 
Аграрії скоротять посівні площі

Аграрії скорочуватимуть посівні пло-
щі через нестачу коштів. За даними Укра-
їнської аграрної конфедерації, фермерам 
не вистачає приблизно 20 відсотків від не-
обхідного фінансування, повідомляє теле-
канал новин «24». Банки бояться кредиту-
вати в умовах економічної нестабільності. 
А якщо й пропонують позики під майбут-
ній урожай, то за ставками вище 30 відсо-
тків. Відтак, великі й середні агропідпри-
ємства будуть змушені заощаджувати. Вар-
то зазначити, Рада ухвалила зміни до держ-
бюджету-2015, згідно з якими депутати ви-
ділили 550 мільйонів гривень на підтрим-
ку аграріїв. Більша частина грошей піде на 
здешевлення кредитів.

Генштаб занижує 
втрати серед військових?
Генштаб занижує офіційні релізи 

щодо втрат серед українських військо-
вих на 30-40 відсотків. Про це на своїй сто-
рінці у «Facebook» пише журналіст Юрій 
Бутусов, передає УНН. «Очевидно, це ро-
блять не самі прес-офіцери. Вони озвучу-
ють те, що їм надають. Вважаю дуже гру-
бою помилкою заниження своїх втрат. Це 
підриває довіру до офіційної інформації й 
дає козирі противнику», - зазначив Буту-
сов. І уточнив: це втрати, в основному, че-
рез дві трагічні операції - у донецькому ае-
ропорту і в Дебальцево. «Оскільки в обох 
випадках командування АТО залишало те-
риторію противнику і не забезпечувало 
по-справжньому організований відхід, точ-
ний облік загиблих і зниклих просувається 
не так швидко, як слід. Значна кількість за-
гиблих залишилася на території, зайнятій 
російськими бойовиками. Також противни-
ку вдалося захопити кілька сотень полоне-
них», - пише журналіст.

Україна Світ



Тієї ночі приснився Христі дивний сон. 
Ніби  біля високого кам’яного муру ба-
чить свою колишню сусідку Стефанію у 
якомусь брудному лахмітті, котра кличе 
її помахом руки. Христя  ступає крок, дру-
гий, і зупиняється. Ніби вагається - підхо-
дити їй чи ні? О, Господи, кого-кого, а Сте-
фанію вона не бажає бачити навіть у сні!  
Утім, вже багато літ не зустрічалася з нею, 
не відає, чи жива-здорова. Ще покійна ма-
тір навчала її, що треба уміти прощати на-
віть своїм ворогам, та все ж, при згадці 
про Стефанію душу Христі по вінця напо-
внює жаль і розпука.

Тоді вони мешкали у сусідніх кварти-
рах. У Христі і її чоловіка Андрія підрос-
тали дівчатка-двійнята Любочка і Вірця. 
Стефанія одна виховувала доньку Валю, 
ровесницю їх донечок, яка щодня навіду-
валася до них.

Якось прийшов  Андрій з роботи за-
вчасно. «Знобить мене. Ноги не тримають. 
Мабуть, грип», – пояснив. Коли  темпера-
тура в чоловіка  сягнула високих цифр, лі-
кар наполіг на госпіталізації. 

Христя щодня навідувала чоловіка. 
Його стан не покращувався. Одного разу 
лікар покликав її у кабінет. «Ви маєте ви-
рішити - тут, у лікарні, чи вдома чоловік 
помирати буде?» - спитав зненацька.

Христя  заціпеніла. Щось перекрило 
дихання: як це – помирати? Що з Андрієм? 
«У нього - рак. І зосталося йому, на жаль, 
недовго».

Усе  попливло, захиталося у неї перед 
очима. Христя не могла, не хотіла вірити 
словам лікаря. Може, це якась прикра по-
милка, бо ж Андрій ніколи ні на що не  жа-
лівся, був веселий, жвавий? Якимсь чужим 
голосом мовила: «Звісно, я заберу чолові-
ка додому».

Боже милостивий, як вона житиме без 
Андрія? Як буде сама ростити донечок! 
Немає ні батьків, що рано покинули білий 
світ, ні родини.

Кому пожалітися? Хто зрозуміє її біль 
та страждання? Згадала про Стефанію, 
найближчу сусідку. Христя допомагала їй, 
коли слід було залишитися з малою Ва-
лею, завжди чимось ділиться з нею. Тож 
не сумнівалася, що Стефанія  не залишить 
її наодинці з горем.

«Не плач. Сльозами горю – не допомо-
жеш. Ось і я сама виховую доньку, та ніко-
му не жаліюся. Гадаєш, мені легко було, 
коли довідалася, що той, кого безмежно 
кохала, від кого чекала дитину, має свою 
сім’ю? Як бачиш, витримала. І ти усе здо-
лати мусиш. Видно, доля твоя така», - хо-
лодно строчила Стефанія.

Нагадати б їй, що має батьків, котрі 
продукти із села привозять, сестер, які 
часто навідують Стефанію… Та хіба це по-
править її, Христине, горе? Більше до су-
сідки Христя не заходила.

Коли одного вечора не стало Андрія, 
щодня ходила на цвинтар. Посадила бузок 
на його могилі. Чоловік дуже любив ці кві-
ти. На їхнє перше побачення приніс їй ве-
ликий букет зірчастого бузкового цвіту. 
Тут, на могилі чоловіка, Христина покля-
лася, що збереже йому вірність і ніколи 
більше не вийде заміж. Доньок вивчить, у 
люди виведе.

Усі, хто знав Христину, помітили, як зі-
старілася вона. Вихудла, поникла. Звісно, 
красу, що доля їй дала, плекати треба, а 
вона тепер недоїдала, недосипала. Окрім 
роботи на меблевій фабриці, підзаробля-
ла по людях. У когось – на городі, в іншо-
го - на господарстві. Копійку до копійки 
тулила, аби її донечки не відчували сиріт-
ства.

Якось, коли Люба з Вірою були вдома 
самі, в їхні двері подзвонили. Сестрички 
не спішили відчиняти. Звикли, що мама 
відчиняє своїм ключем. Дзвінки повтори-
лися знову і знову.

В кімнату упевнено зайшли двоє мілі-

ціонерів. З ними - жінка, що спитала, де 
мама.

Почувши, що Христі немає вдома, вони 
навіть зраділи: «Так, може й, краще. Нам 
слід відверто поговорити із вами, дівчат-
ка», - сказали загадково.

Віруння з Любочкою спантеличено 
спостерігали за чужими людьми. Насторо-
жила їх і міліцейська форма. Вони не розу-
міли, чому у них розпитують, чи добре їм 
живеться із мамою? Чи не випиває вона? А 
може, ще й б’є, не годує їх? І взагалі, чи не 
хотіли б вони жити в інтернаті? Мовляв, 
там багато є таких діток, яких, як і їх, об-
ражає мама…

«Наша мама нас не ображає! Вона - 
найкраща!» - заплакали двійнята. Жінка, 
що була начальником дитячої кімнати, 
стала заспокоювати їх. А потім відкину-

ла покривало на ліжку: «Гляньте - усе чис-
теньке, біле, як сніг», - сказала і стала за-
глядати у каструлі, холодильник.

«Тут щось не так, розумієте? Самі бачи-
те - скрізь ідеальний порядок. Наварено, 
насмажено», - коментувала далі.

Христя  застала доньок у сльозах. Вони 
про все їй розповіли. Усю ніч вона не спа-
ла. Піднявся тиск, закололо біля серця. За-
ледве дочекавшись ранку, поспішила в мі-
ліцію. За правдою.

Вона швидше б повірила, що завтра 
настане кінець світу, аніж в те, що почу-
ла тут. Виявляється, хтось надіслав ано-
німку, в якій підло, безсоромно набрехав 
на неї. Нібито, Христя  не дбає про доньок: 
не пере, не варить, пиячить і тому, мовляв, 
заради дітей її слід позбавити батьків-
ських прав. Христя поблідла. Їй стало зле. 
«Без дітей мені не жити, розумієте? Ліпше 
вже вбийте мене», - зайшлася вона у не-
втішному риданні.

«Заспокойтесь. Ми уже впевнилися, що 
це - наклеп. Йдіть додому, до доньок», - їй 
подали склянку з водою.

Сильне нервове потрясіння на два 
тижні вклало Христину в ліжко. Та шила, 
як кажуть, в мішку не сховаєш. Так і прав-
ду. Одна із подруг Стефанії, посварившись 
із нею, відкрила Христі таємницю. Анонім-
ку до міліції надіслала Стефанія. Надіяла-
ся, що у Христі заберуть не лише доньок, а 
й квартиру, і тоді вона зможе розширити 
своє помешкання…

Невдовзі Христя написала заяву на об-

мін квартири. Стефанії не сказала нічого. 
З’ясовувати щось - не бажала.

Чому саме сьогодні Христя згадала про 
це? Може, тому, що з голови не йде той 
дивний сон? Що б означав він? Минуло ба-
гато літ з тих пір. І весь цей час Бог бачив її 
душевні рани і завжди  йшов на поміч. Ви-
росли, вивчилися Люба з Вірою, гарну ро-
боту мають, чоловіків тямущих. Подарува-
ли їй чудових онуків. Тепер привезли їх до 
неї на канікули. Біля малечі ніби світлішає 
все навкруг і молодіє душа.

Христина саме витягувала із духовки 
пиріжки для онучат, як почула стукіт у 
двері. Короткий, несміливий. Відчинив-
ши, побачила зіщулену, заплакану жінку.

«Не впізнаєте мене, тітко Христю? Це 
я - Валентина, донька Стефанії. Знаю, що 
сама на себе не схожа - замучена я. Матір  

злягла від тяжкої недуги. Мучиться дуже. 
Надії - нема. А померти - не може. Чомусь 
попросила терміново покликати вас», - 
мовила тихим голосом. Христя не одра-
зу погодилася піти. До чого тут вона? Чим 
зможе зарадити?

От, тобі й віщий сон! Тільки нема у 
Христі бажання бачити Стефанію.

«Ходімте! Благаю вас! Може, це остан-
нє її прохання?» - наполягала Валентина.

Христя стрепенулася: іще матір покій-
на казала, що останнє прохання помираю-
чого - святе. Швиденько стала збиратися…

Серед високих білосніжних подушок 
виднілося воскове обличчя Стефанії. Де 
подівся її рум’янець, її налиті здоров’ям 
щоки?

«Присядь, Христю. Бачиш, якою стала? 
Несила більше терпіти страшний біль, а 
смерть - не йде. Мабуть, гріх мене не від-
пускає. Знаю, що дуже завинила перед то-
бою, Христю. Благаю, прости мене», - ледь 
чутно мовила Стефанія. Вицвілими очима 
втупилася у Христю: «Простиш?»

Напружену паузу порушили слова 
Христі: «Якщо Бог тобі простить, то і я – 
прощаю…» Стефанія прикрила долонею 
очі.

«То я піду? Онуки мене чекають», -  чи 
то Стефанію, чи себе спитала Христина.

Ще не встигла вона зачинити за собою 
хвіртку, як почула крик Валентини. У цю 
мить її матір відійшла у засвіти…

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця

Останній крок
Світ безрадісний сьогодні,
Він ступив на край безодні,
Залишився тільки крок…
Я кричу йому: не треба,
Бо немає в злі потреби,
Не натискуй на курок.
Пий добро, щоб оросити
Спраглі у гріхах вуста.
Зупинися на хвилину,
Гріх тебе штовхає в спину
В прірву горя, лиха, зла.
Придивись – це ж наяву
Хворий світ аж лихоманить,
Мрії кутає в тумани,
 Що до обрію пливуть.
Світ свого шукає щастя,
Та знайти його не вдасться,
Щастя випало із рук,
В небо пташкою злетіло,
Закрутилось снігом біло
І розтануло як звук.
О, премудрий, сивий світе,
Ми з тобою вже не діти,
В час останній каяття
Мусим вибрати дорогу:
Чи таку, що йде до Бога,
Чи таку, що в небуття…

Звертання
Тривожний час – минувся б він хутчій,
Десь постріли лунають серед тиші.
І матері сивіють уночі,
У безнадії діточок колишуть.
Невже кінець – і людство відійде,
Погасне світ навіки серед ночі?
Ні! Правди день над обрієм гряде
І сонце задивляється нам в очі. 
О, Боже наш! За все Ти нас прости,
Розвій журбу – безпомічну і сіру,
Дай сили нам, і мудрості, - і тим
Здолати зло, не загубивши віру.
Убережи народ мій від гріха,
Не братовбивства треба, а любові,
Нехай молитва наша не стиха
І не обірветься раптом на півслові…

У тяжкі хвилини
Хвилини – як тягар журби – 
Заляже на думки.
Молитву віри й боротьби
В душі повторюй ти. 
Є в тих словах якась краса,
Що у душі бринить,
І наче в тихих небесах
Знаходишся в ту мить.
І весь тягар зникає враз,
Минає сумнів твій,
І легко, й радісно в той час
Стає в душі твоїй. 

Надія ХОМЯК, 
медсестричка другої 

Тернопільської міської лікарні.
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Життєві сюжети

Передзвоном 
повняться серця,

Пісня лине ген 
за виднокраї…

Ланівці – і доля, і життя,
І любов, і радість, і печалі…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА (зліва – направо): чарівні учасниці «Передзвону» - Тетяна Бойко, 
Ірина Шумило, Ольга Сіра, Юлія Шумило, Анастасія Ярмолюк, Людмила Огродова, керівник колективу, 
заслужений працівник культури України Софія Рижевська, Галина Мельник, Уляна Проць. 

гніздечко
Сімейне

Скажи це усьому світу, закричи 
про це на вухо мільйонам людей, за-
яви про себе! Дай про себе знати, від-
дайся серцю і почуттям, забудь про 
думку інших і відкрийся. Знайди у 
собі сили, бо вони у тебе є! Всім на-
чхати на тебе, бо кожен думає тільки 
про себе.

То чому ти боїшся? Кому потріб-

ні ці “а якщо він(вона)мене не кохає” 
і “я нікому не потрібен(на)”? Тільки 
нерви собі псуєш. Для чого жити здо-
гадками, для чого це все, якщо ти хо-
чеш це сказати? Не бійся, не бійся і 
прислухайся. Чуєш?.. Це стукіт твого 
серця… Знаєш?.. Кохаєш!..

Це ласкавий промінь сонця ніж-
но торкається твоїх вуст… Відчува-

Перше 
враження

Якщо любиш, скажи
єш… Так, ти знаєш про це, ти знаєш 
про кожну краплинку дощу, що впа-
ла на неї(нього). Ти знаєш про цей 
ніжний аромат, що в’ється біля тво-
го кохання.

Твоя половинка теж про це знає, 
знає про усі доторки метеликів до 
тебе і кожну секунду пам’ятає про 
тебе і не може забути…

Зараз вона також тебе кохає. Як 
можна бути таким телепнем і не 
припинити її страждання словом 
“люблю”?

Оленка. м. Тернопіль.

грІхмене
«Мабуть, це - 

не відпускає…»
- Тітко Маріє, я 
до вас на іменини 
приїду. А ви до 
кінця  місяця маєте 
бути здорові, як 
цвяшечок… Чуєте, 
бо полюбила вас, як 
свою рідну бабцю, 
– так щебетала 
Леся  до моєї мами, 
яку виписували з 
лікарні. 

Була ця жінка з тих, в кого 
душа нарозтвір. Плакала, про-
щаючись, наче ми були знайо-
мі не чотири дні, а півжиття. 
Я і сама прикипіла до тої Лесі, 
до її щирості. Ніби вона вия-
вилась не кількаденним епі-
зодом у важкі дні материної 
хвороби, а давньою подругою  
дитинства, з якою хочеться 
при короткій зустрічі нагово-
ритися. 

-  А чоловік мій як почув, 
що мене забрали в лікарню – 
їде з Польщі, із заробітків – все 
кинув. Любить… 

Леся світиться щастям від 
однієї думки про зустріч. І 
якщо не поділиться тим світ-
лом щастя зі всіма, хто в па-
латі – наче погасить його. На 
підсвідомості розуміючи: той 
вогонь в душі, вогонь почут-
тів можна зберегти лише пе-
редаючи його далі. У своїх со-
рок Леся виглядає мало не ді-
вчиськом: світлорусі,  нефар-
бовані зроду коси, лягають 
хвилями довкола худенько-
го, змученого хворобою лич-
ка, ніби обрамлюють ніжний 
графічний малюнок.  Злегка 
потерті джинси та светрик ро-
блять її жіночу поставу злегка 
хлопчакуватою.  І не подума-
єш, що ця жінка – матір чоти-
рьох дітей.  

Вдруге вийшла заміж Леся 

вже свідомо -  знайшла свою 
людину, того чоловіка, який 
береже її від її ж довірливості.  
Бо надто щире серце Лесине 
торочать спритні люди, наче 
старого светра. А їй і не шко-
да. А їй і невтямки, що можна 
жити інакше, криючись у своїх 
переживаннях та емоціях. На-
копичуючи довкола себе пиш-
ноту, стираючи скарби на ден-
ці душечки макової…

Каже її чоловік, що за кіль-
ка місяців в них пішло вісім 
мішків муки. Ну, любить вона 
пекти – догоджати своїм рід-
ним. Сусідки теж люблять пек-
ти, а не завжди мають борош-
но – ходять до Лесі як до про-
довольчого складу. Та й роди-
на знає – що вона завжди та-
лує торбу всім, що Бог послав, 
тільки спитай.

З одною такою Лесиною 
родичкою я познайомилася в 
лікарні. Кума Ірина привезла 
«швидкою» Лесю з коліками  в 
животі. Щось там вони святку-
вали вдома – обоє були трохи 
«під градусом». Але якщо Леся 
відразу зі всіма серед ночі  пе-
резнайомилась, а потім пішла 
іншими палатами шукати ци-
гарку, то Ірина майже на вухо, 
але так, щоб чула уся палата, 
жалілася:

- Ото маємо щастячко. Не-
давно позбавили батьківських 
прав - відреклася власних ді-
тей, пиячить. Шия з намистом, 
а голова зі свистом. – іще бага-
то чого такого нашептала, від 
чого Леся в моїх очах зробила-
ся мізерною.

До ранку, пильнуючи хво-
ру маму, не зімкнула очей. І 

всякчас переді мною  вирина-
ло  четверо  діточок, які йшли 
шнурочком, невмивані, голо-
дні, затинаючись малими ніж-
ками від безсилля десь біля 
дитбудинку… Як так можна, 
– наростало обурення в моє-
му єстві. 

Приглядалася до Лесі, ніби 
на лобі мало бути написано, 
з якого вона тіста замішана. 
Акуратно, зі смаком вбрана – 
не  скажеш, що п’яниця. Прав-
да, слів не особливо вибира-
ла, говорила голосно і надто 
емоційно, певно, через горіл-
ку. Господи, четверо дітей ки-
нула…

А кума Ірина піддавала 
жару, сяючи золотими зуба-
ми. Мовляв, яка пташка, така 
й пісня. Мала такого доброго 
чоловіка, ну,  пив, ну, ревну-
вав, але то через раз в сім’ях 
буває. Чотирьох дітей надба-
ли, а вона – фіть – і пішла від 
нього. Діти малі, грошей нема, 
а Леська зі своїми вимогами. 
Але якогось заарканила. Пі-
шов на чотирьох дітей, певно 
налила йому якогось зілля. Го-
дить їй, як лихій болячці…

Ірина – повна протилеж-
ність кумі. Вдягнена якось 
похапки, нерозбірливо, одна 
нога в порваній шкарпетці, 
яку  вона постійно ховала під 
одіяло, а інша – взагалі боса. 
Певно, коли Лесі стало зле – 
не мала коли збиратися, дума-
ла я. 

На другий день Ірина поїха-
ла до Лесиного дому в примісь-
ке село, бо її оселя далеко – на 
Сумщині. І так там кілька днів 
господарювала, що чоловік, 

коли приїхав з Польщі, тиж-
день відмивав та чистив хату. 
Потім розповідав: не знав, що 
бувають такі капарні жінки. 

А Лесина енергія поши-
рювалася не тільки на сусідів 
по палаті. Шастала вона десь 
кожних півгодини за межі кім-
нати, як виявилось згодом, до 
одинокої бабці, яка лежала са-
мотньою. То занесе їй що поїс-
ти, то покличе медсестричку, 
то просто зайде спитати, чи 
чогось треба. Зі всіма людьми 
вона сходилась буквально за 
секунди спілкування. Бо її без-
посередність та щирість роз-
правляла запечатані байду-
жістю душі.

То півбіди, що в самої про-
блеми зі здоров’ям, – вона роз-
давала те, що на вагу не йде. 
І, як на мене, навіть не замис-
лювалася, чому їй не всі відпо-
відають тим самим. Іржавоо-
ка заздрість не заглядала до 
її душі так часто, як до інших. 
Тому для неї було все прості-
шим та звичайнішим - комусь 
допомогти навіть не за «дя-
кую», бо так має бути. 

У нас надумали багато при-
повідок до подяки. Майстер з 
ЖЕКу казав: «Дякую» забага-
то, а чвертка – саме то!», мало 
не щодня чуємо: «За «дякую» 
тато з мамою не спить», «Дя-
кую» не булькає», «Дякую» на 
хліб не намастиш». Забуваю-
чи, що кожне слово, вимовле-
не з вдячністю, несе великий 
енергетичний посил. Лінгвіс-
ти «розшифровують» слово 
«дякувати» приблизно так: 
«Ви мені зробили добро, я ду-
маю, що пам’ятаю про це». Тож 
первісне значення слова «дя-
кувати» пов’язують зі словом 
«думка». А моя бабця казала, 
що відповідати на подяку сло-
вами - «нема за що» - не мож-
на. Краще -  «на здоров’я!»

Отак собі згадала за бабу-
сині приповідки, коли сказа-
ла «на здоров’я» малому Саш-
ку, якого вгостила яблучком. 
Діти прийшли до Лесі з само-
го ранку. Старша донька -  сту-
дентка, вбрана, як картинка, 

з маминими русими косами, з 
очима, в яких втопилося небо 
- такі сині. Троє хлопців дога-
няли одне одного віком і зрос-
том. І видно було відразу, що 
сестра для них – авторитет. 
А маму обняли-обліпили, як 
бджоли вулик. 

Як дітям треба мами… Як 
вони до мами горнуться, хоч 
вона їх покинула, думала я, 
дивлячись на те сімейство. І 
таки не втрималась: 

- У дитячому будинку, пев-
но, не їсте щодня цукерки, ві-
зьміть, маю кілька шоколадок, 
потім собі порозкошуєте…

- У якому дитячому будин-
ку? – Леся аж зіщулилася вся, 
наче її обдали холодною во-
дою. - Про що ви?

- А хіба діти не живуть з 
вами порізно? – якось маши-
нально вирвалось у мене за-
питання, хоч в голові пазлики 
почали складатися в картин-
ку. Надто виразно було видно 
з Лесиної реакції, що таке за-
питання вона чує не вперше і 
воно в неї викликає не злість 
чи роздратування, а подив. Не 
мни слова, говори просто, ка-
зала мені бабця. Тому я не ви-
гадувала ніяких обхідних на-
тяків:

- Тут розповідали, що ви ді-
тей віддали до дитячого бу-
динку, коли вдруге побрали-
ся…

- Знову Ірина обливала бру-
дом! – видихнула Леся. - Скіль-
ки вже років знаємо одна дру-
гу, скільки пережили, скільки 
її совістила. А вона знов і знов 
вигадує якісь жахливі історії 
про мою сім’ю, бо зі своєю не 
склалося…

Тут я вимовила із жалем, 
що зачепила цю тему, якісь 
фрази про людську заздрість 
і попросила пробачення за те, 
що погано подумала про неї. 
Леся лише махнула рукою, 
мовляв, не вперше, не беріть 
до голови.

Як казав один філософ, чим 
ширше ти відкриваєш обійми, 
тим легше тебе розіп’яти…

Зоряна ЗАМКОВА.

Уже понад 14 років при Лановецькому 
районному будинку культури діє народний 
аматорський фольклорний ансамбль 
«Передзвін». Колективу аплодували глядачі 
не лише Тернопілля, а й інших областей 
України, «Передзвін» - учасник багатьох 
мистецьких свят та фестивалів. 
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400 метрів - найшвидше
Наталія Пигида з Київської області здобула першу наго-

роду для збірної України на чемпіонаті Європи-2015 у при-
міщенні. Вона впевнено пройшла всі три раунди перегонів 
на дистанції 400 метрів.

У фінальному забігу українка не залишила конкурент-
кам жодних шансів - 51.96, найкращий результат Наталії у 
цьому сезоні.Найближча переслідувачка іспанка Індіра Тер-
реро відстала більш ніж на півсекунди.

Другу нагороду у скарбничку збірної України на чемпіо-
наті Європи-2015 у приміщенні поклала Наталія Лупу. Приї-
хавши до Праги у якості чинної чемпіонки Європи, вона під-
твердила реноме фаворитки змагань і здобула бронзову ме-
даль на 800-метрівці.

Костевич показала клас
Олімпійська чемпіонка Афін-2004 та дворазова бронзо-

ва призерка Ігор у Лондоні-2012 Олена Костевич здобула 
впевнену перемогу у стрільбі з пневматичного пістолету на 
10м. “Золотий” результат українки на європейській першо-
сті в голландському Арнхемі - 202.9 очка.

4 медалі у скарбничку лучників
На європейській першості зі стрільби з лука в приміщен-

ні, який відбувся в словенському місті Копер, наші спортс-
мени поповнили скарбничку збірної 4-ма нагородами.

У класичному луці Георгій Іваницький здобув медаль 
найвищого ґатунку, а наші юніорки Соломія Гнип (класич-
ний лук) та Марія Школьна (блочний лук) вибороли ще 2 
нагороди - “золото” та “бронзу” відповідно. Чоловіча коман-
да юніорів у блочному луці здобула “бронзу”.

Прем’єр-ліга: 16 тур
«Карпати» - «Дніпро» - 0:1 
Одного голу дніпропетровцям виста-

чило, щоб наблизитись до другого місця, 
яке посідає «Шахтар», на відстань одно-
го очка.

«Ворскла» - «Говерла» - 2:0
Полтавчани зуміли розхитати непо-

ступливих ужгородців, забивши гостям 
по голу у кожному з таймів.

 «Олімпік» - «Динамо» - 0:1 
Практично одночасно з фінальним 

свистком кияни стараннями Микити 
Бурди зуміли розпечатати ворота Ігоря 
Литовки.

«Волинь» - «Чорноморець» - 1:1
У Луцьку стався нечастий випадок, 

коли один футболіст розписався у власних 
та чужих воротах. Інші гравці не забивали.

«Металург» З. - «Металург» Д. - 0:1
Гості мали помітну перевагу протя-

гом усієї гри, проте інтрига тривала аж 
до фінального свистка.

 «Металіст» - «Шахтар» - 2:2 
Оновлений склад харків’ян відчув 

смак голів та очок, а «гірники» погірши-
ли шанси у боротьбі за золоті нагороди 

Чемпіонату.
 «Іллічівець» - «Зоря» - 2:1
Лише у 16-му турі маріупольська ко-

манда здобула першу перемогу у Чемпіо-
наті України 2014/2015 рр.

Кубок України
«Ворскла» - «Олімпік» - 0:0
Донеччани зуміли здобути нульову 

нічию у першому кубковому чвертьфі-
налі, який проходив у гостях проти «Вор-
скли».

«Зоря» - «Динамо» - 1:2

Не викладаючись на повну потуж-
ність, динамівці ще у першому таймі 
виправдали статус фаворита цієї пари 
чвертьфіналу Кубка України.

«Металіст» - «Шахтар» - 0:2
Два голи донеччан на початку кож-

ного з таймів дозволяють їм дивитись у 
перспективу просування по раундах Куб-
ка України.

Залишається невідомим фаворит 
протистояння у парі «Чорноморець» - 
«Дніпро»

***
Виконком ФФУ розглянув звернення 

головного тренера національної збірної 
України Михайла Фоменка про внесення 
змін до календаря внутрішніх змагань з 
метою повноцінної підготовки до відбір-
кових матчів Чемпіонату Європи проти 
збірних Іспанії та Люксембургу.

За підсумками засідання було при-
йнято рішення задовольнити клопотан-
ня та внести зміни у календар змагань 
Прем’єр-ліги шляхом зсуву всіх турів, по-
чинаючи з 18-го, на наступні ігрові дати. 
Останній, 26-й тур відбудеться 30 трав-
ня. А фінал Кубка України перенесено з 
31 травня на 4 червня.

У Чернігові, де 
відбувся кубок 
України з важкої 

атлетики, ще одну 
вагому перемогу здобула 
вихованка Скалатської 
ДЮСШ “Колос” і обласної 
школи вищої спортивної 
майстерності, майстер 
спорту міжнародного 
класу Марія Хлян.

 Підопічній Віктора Симі-
ва і Вікторії Шайморданової не 
було рівних серед атлеток, чия 
вага не перевищує 69 кілогра-

мів. Зафіксувавши у ривку 105 
і штовхнувши штангу вагою 
127 кілограмів, чемпіонка Єв-
ропи серед молоді випередила 
найближчу конкурентку аж на 
20 кілограмів. Завдяки першій 
у сезоні перемозі на всеукраїн-
ському помості Марія Хлян ви-
борола право захищати честь 
національної збірної на чемпі-
онаті континенту серед дорос-
лих, який у квітні відбудеться в 
Грузії.

 А в Чернігові свою майстер-
ність продемонстрували ще 
двоє підопічних тренерського 
подружжя. У ваговій категорії 
до 58 кілограмів четвертою фі-
нішувала майстер спорту Олена 
Салабай з Озерни Зборівсько-
го району, восьмою — Ірина Ко-
питко зі Скалата. Обоє теж ви-
хованки сільського товариства, 
а нині займаються в обласній 
школі вищої спортивної май-
стерності.

Американський тріумф українського чемпіона
 Олегові Верняєву не було рівних на престижних гімнастичних змаган-

нях, що відбувалися в штаті Техас. У багатоборстві чинний чемпіон світу 
випередив японця Рьохея Като. Третє місце дісталося господарю змагань 
Віттенбургу.

У 2014 році Верняєв став чемпіоном світу в правах на брусах. А на останньо-
му гімнастичному Євро завоював відразу три нагороди – золоту та дві бронзові.

Нардеп став
 президентом ФФУ

Позачерговий Конгрес 
ФФУ відбувся у Будинку 
футболу в Києві. 

На ньому обрали керівництво 
українського футболу - президен-
та, перших віце-президентів, віце-
президентів та Виконком.

Кандидатами на посаду президен-
та ФФУ були Ігор Коломойський, Ан-
дрій Павелко та Ярослав Грисьо.

За годину до початку Конгресу у 
кулуарах можна було почути різні роз-
мови. Хтось агітував за Коломойсько-
го, а більшість вважали, що сьогодні 
переможе Павелко. 

Сам Конгрес розпочався буден-
но. У ФФУ вирішили, що замість 3 
віце-президентів тепер має бути 7 
(через 11 претендентів на посади). 
У Виконкомі має бути 41 людина, а 
Контрольно-дисциплінарний комітет 
збільшиться з 7 до 9 членів. Це рішен-
ня прийняли одноголосно. Також за-
слухали звіти аудиторів. У своїй про-
грамі Павелко наголошував на децен-
тралізації на користь обласних та міс-
цевих відділень, розвитку юнацького 
та масового футболу, прозорості Фе-
дерації, а також створенні дорадчого 
органу при ФФУ зі спонсорів, журна-
лістів та громадськості.

Також нардеп казав, що Федерація 
має підтримувати Крим, бо це терито-
рія України.

Коломойський в свою чергу го-
ворив про створення нової моделі 
українського футболу, яка дозволить 
збільшити конкуренцію у чемпіонаті 
і призведе до того, що чемпіонат буде 
цікавим для спонсорів і нарешті змо-
же стати бізнесом. 

Спочатку голосування за прези-
дента ФФУ хотіли провести відкрито. 
Але Ігор Коломойський наполіг, щоб 
воно відбувалося таємно. Його під-
тримали й інші кандидати а також де-
легати.

У голосуванні брали участь 137 де-
легатів, за кандидатуру Андрія Павел-
ка проголосувало 122 з них. Ігор Ко-
ломойський отримав 8, а Ярослав Гри-
сьо - 7 голосів

Першими віце-президентами про-
гнозовано стали наближені до Суркіса 
люди: Олександр Бандурко (перший 
віце-президент часів Суркіса) та Ва-
дим Костюченко - віце-президент ФФ 
міста Києва.

Віце-президентами ФФУ стали: 
Сергей Куніцин, Василь Орлецький 
(людина Фірташа та Папієва), Олег 
Шкреба (людина Лашкула - Суркіса), 
Віктор Межейко (наближений до Ах-
метова), Михайло Ланьо (наближе-
ний до Ахметова), Ігор Кочетов, Воло-
димир Лашкул (обидва люди Суркіса).

Також проголосували за членів Ви-
конкому. 

Новий президент ФФУ Андрій Па-
велко має не дуже багато часу для того, 
щоб знайти компроміс між основними 
футбольними гравцями - Суркісом, Ко-
ломойським та Ахметовим. Якщо Ко-
ломойський та Суркіс не знайдуть 
спільну мову, то початок нового сезону 
дійсно може опинитися під загрозою. 

Семеренко - 
бронзова призерка 

Уже у другий змагальний день 
збірна України завоювала 
медаль чемпіонату світу з 

біатлону у Контіолахті. Чудова гонка 
вдалася Валі Семеренко.

Українка мала четвертий стартовий но-
мер і фактично прокладала лижню для су-
перниць. Розуміючи, що швидкістю взяти 
буде складно, Валя зробила наголос на точ-
ність і - головне - швидкострільність. Серед 
усіх учасниць у Семеренко найкращий су-
марний час стрільби. 

Після чистої стрільби лежачи, Валя 
якийсь час залишалася лідером, аж до того, 
як відстрілялася Марі Дорен-Абер.

Справитися з француженкою нашій біат-
лоністці не вдалося і на фініші: допустивши 
промах у стійці, Валя фінішувала у 20-ти се-
кундах позаду Дорен. Обійшла українку ще й 
полька Вероніка Новаковська-Земняк.

Тим часом, Уже наступного разу  Вален-
тина Семеренко провалила гонку пересліду-
вання. Стартувавши третьою, вона з 6-а про-
махами у стрільбі фінішувала на 19-й позиції.

Найкращий час з українок в Ольги Абра-
мової, яка з двома промахами прийшла на фі-
ніш 10-ю.

Як і усім попереднім опонентам 
Євгена, досвідченому пуерториканцю 
Хорхе Мелендесу не вдалося протри-
матися усю дистанцію, проте вистояв 
він аж вісім раундів. Стільки Хитрову 
на профі-рингу ще боксувати не дово-
дилося. Українець утім довів, що про-
блем із витривалістю у нього немає.

Після п’ятого раунду Євген відчут-
но додав в активності і, врешті, зму-
сив Мелендеса опуститися на колі-
на і в прямому, і переносному сенсах. 
Блискучий стиль Хитрова усе часті-
ше змушує американських експертів 
порівнювати українського лева із ле-
гендарним Майком Тайсоном. Відтак, 
за океаном прогнозують, що чемпіон-
ський бій для Євгена уже не за горами.

Без шансів 
для суперника Євген Хитров здобув уже 

дев’яту перемогу у дев’яти 
поєдинках на професійному 

рингу. 

Марія Хлян поїде 
на чемпіонат Європи
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 Поліпшують структуру ґрунту й збагачують 
її азотом рослини сімейства бобових (горох, ква-
соля, боби, соя, арахіс, люцерна, конюшина). Але 
зважте, що бобові не треба замочувати для набря-
кання перед посівом - знижується схожість. Кра-
ще перед посівом полити борозенки, потім по-
класти в них насіння та загорнути вологою зем-
лею.

 При посіві варто враховувати, що насіння го-
родніх культур зберігає відмінну схожість і дає 
максимальний урожай, якщо його вік не більше:

 - кріп, селера, петрушка - 1 рік;
 - морква, щавель, кукурудза, шпинат - 2 роки;
 - перець, горох, редька, редис, буряк, салат, 

квасоля - 2-3 роки;
 - кавуни, дині, кабачки, огірки - 4-6 років.
 Огірки будуть смачними, якщо навесні під час 

посіву внести на грядку попіл - 2 склянки на 1 по-
гонний метр.

 Щоб прискорити ріст коренеплодів моркви, 
буряка, на початку їхнього формування теж вне-
сіть попіл (1 склянка на 1 погонний метр рядка).

 Якщо у вас мала ділянка, а ви хочете поса-
дити багато овочів, то для економії місця може-
те сміливо висаджувати зелень, квасолю, часник 
між баклажанами. Цибуля непогано вживається з 
морквою, буряком, помідорами, салатом; часник - 
з помідорами, буряком; помідори - з цибулею, ре-
дискою, квасолею, морквою, капустою; огірки - з 
буряком, горохом, редькою, часником, капустою, 
салатом; капуста - з цибулею, салатом, кропом, 
помідорами, квасолею; буряк - з огірками, цибу-
лею, квасолею, капустою, морквою, часником, са-
латом; морква - з цибулею, буряком, горохом, пе-
трушкою, помідорами; картопля - з кукурудзою, 
морквою, кропом, квасолею, капустою, цибулею, 
салатом; кабачки, гарбузи, баштанні - з кукуру-
дзою, помідорами; кукурудза - з огірками.

Вирощувати полуницю на 
одному місці довше 3-4 років 
не радять, тому що в ґрунті на-
копичуються різні грибки та 
інфекції, які вражають корене-
ву систему рослини.

Ділянку, де росте полуни-
ця, очистіть від старого лис-
тя і зніміть верхній шар ґрунту 
між кущами (приблизно 3 см). 
Для чого це? По-перше, в цьо-
му шарі живуть різні шкідни-
ки, а по-друге, коренева систе-
ма починає отримувати додат-
кове тепло від променів сон-
ця. Потім прорихліть землю, 
обов’язково між рядами і в са-
мих рядках, на глибину до 8-10 
см. Пам’ятайте, що коріння по-
луниці знаходяться близько до 
поверхні ґрунту, не пошкодь-
те їх.

Після цього варто провес-
ти мульчування. Мульчування 
– це покриття поверхні ґрун-
ту певним матеріалом органіч-
ного походження, що забезпе-
чує захист ґрунту від переси-
хання, перегрівання та пригні-
чує ріст бур’янів. Для мульчу-
вання можна використовува-
ти солому, торф, перегній, гол-
ки хвойних дерев. А ще полу-
ничку треба підгодувати, кра-
ще азотним добривом. Можна 
підживити рослини розчином 

коров’яку з додаванням в ньо-
го сульфату амонію, для цього 
в 10 л води розчинити 1 столо-
ву ложку сульфату амонію і до-
дати 2 склянки коров’яку.

Друге підживлення робимо 
перед цвітінням. Склад добри-
ва: 2 столові ложки нітрофоски 
і 1 чайна ложка сульфату калію 
на 10 л води.

Дуже гарне добриво, яке 
підходить не тільки для по-
луниці, а й для будь-яких 
рослин,можна приготувати са-
мотужки. В діжку закладаємо 
порізані кропиву, листя куль-
баби, подорожник і додаєм тро-
хи гною. Все це залити водою, 
накрити кришкою і залишити 
на 2 тижні перебродити. На від-
ро води додати 1 літр настою. 
В результаті отримуємо біодо-
бриво, яке посилює ріст полу-
ниці. Пам’ятаймо, що всі під-
живлення вносяться під корінь 
куща. Якщо весна виявляєть-
ся сухою, то кущі полуниці вар-
то поливати. Бажано це робити 
вранці і теплою водою. Але не-
часто, раз на тиждень і рясно.

І ще один маленький се-
крет гарного врожаю: полуни-
ця не любить, коли її турбують 
під час цвітіння і плодоносін-
ня, тому не варто прополювати 
бур’яни в цей період.

Як врятувати жоржини
В минулому році купила пророслі бульби карликових жор-

жин. Рослини рясно цвіли весь сезон. При зберіганні частина 

бульб всохла, що мене дуже засмутило. Чи можна реанімува-

ти? Марія, Тернопіль

Основна проблема у вирощуванні всіх видів і сортів жор-

жин - зберігання. Всихання бульб відбувається при непра-

вильних умовах зберігання: зависокої температури повітря 

і вологості повітря, нижче оптимальної. З такою проблемою 

квітникарі зіштовхуються  вже навесні, переглядаючи свій 

посадковий матеріал. Якщо бульби не перетворилися в «су-

харі», а лише неабияк підв’яли, то можна спробувати про-

ростити їх, так сказати реанімувати. Для цього знадобить-

ся ємність з наповнювачем, наприклад, тирсою, торфом або 

легким субстратом. Бульби слід розташувати горизонталь-

но, злегка присипати тим же наповнювачем, залишаючи ко-

реневу шийку відкритою. Обприскати посадки розчином 

Циркону або Епін-Екстра, приготованим згідно інструкції. 

Розташувати на підвіконні, прикріпивши до скла білий ар-

куш паперу для розсіювання сонячних променів.

Протягом 3 тижнів потрібно стежити за вологість напо-

внювача, помірно зволожувати у разі необхідності. Надли-

шок вологи згубний, адже бульби можуть загнити. Якщо в 

зів’ялому посадковому матеріалі залишилися живі точки 

зростання, то вони повинні прокинутися за цей час. Якщо 

спроба вдалася, то жоржина необхідно забезпечити достат-

нє освітлення, щоб розсада не витягнулася, поливати їх слід 

помірно і не підгодовувати.

Полуничні премудрості 

Полуниця - смачна і корисна ягода, особливо 
якщо вирощена власноруч. Навесні вона 
потребує особливої уваги та правильного 

догляду. Важливо своєчасно очистити ділянку, 
обрізати листя, розрихлити землю, внести 
добрива. Ці нескладні, але обов’язкові процедури 
забезпечать гарний та смачний врожай.

Плануємо грядки
Якщо врожаї на вашому городі з 

кожним роком стають усе меншими 
навіть при належному догляді за рос-
линами, це свідчить про виснаження 
ґрунту. Найперше, щоб виправити цю 
ситуацію, потрібно протягом трьох-
чотирьох років робити правильну сі-
возміну культур, і земля відновить 
свої сили. Крім того, таке чергування 
допоможе уникнути багатьох хвороб і 
шкідників, відновить живильний ба-
ланс ґрунту.

Виростити ранню запаш-
ну редиску нескладно навіть 
городнику-почтківцю. Потрібен 
лише шматок землі площею два 
квадратних метри, розташова-
ний таким чином, щоб він добре 
прогрівався сонцем.

Як тільки зійде сніг, і ця части-
на ділянки трохи просохне від вог-
кості та прогріється на сонці, мож-
на починати скопувати й рихлити її. Редис саджають так рано, тому що 
дуже тривалий світловий день сприяє проростанню квіткових бутонів 
замість м’ясистих бульб. Якщо редис буде посаджений пізніше, то вар-
то зменшити для нього світловий день, покривши грядку темною плів-
кою.

Ґрунт, у який потрібно посадити редис, не має потреби в органічних 
добривах, більше того, на вгноєному ґрунті редис рости не буде. Він ви-
магає тільки мінеральних добрив, краще гранульованих, які продають у 
спеціальних магазинах. Але якщо ви посадите редис у землю, у яку вно-
силися органічні добрива торік, редис віддячить вам гарним урожаєм.

Є одне обмеження при посадці цієї культури, яке варто виконувати. 
Редис не можна саджати на те місце, на якому торік росла капуста або 
редька. Ці рослини одного виду, і у них однакові шкідники. Та й сам ре-
дис час від часу має потребу в зміні місця посадки.

Зате дуже добре редис росте після огірків, томатів, картоплі, бобо-
вих.

При виборі сорту потрібно орієнтуватися на наступні якості редису:
- сорт повинен бути скоростиглим, тому що це одна з найбільш ран-

ніх культур, і бажано одержати врожай якомога раніше.
- сорт повинен бути високоврожайним, оскільки ділянка, що засіва-

ється редисом зазвичай невелика.
- сорт повинен бути стійким до стрілкування.
Редис висівають на грядках рядками, відстань між рядками при-

близно десять або п’ятнадцять сантиметрів. Глибина рядка півтора 
сантиметри. Рядки потрібно полити, утрамбувати та висіяти на них 
насіння разом із гранулами добрив. Потім рядки засипати землею і чим-
небудь позначити, щоб зручно було поливати.

Після посадки редис сходить зазвичай на п’ятий або шостий день. 
Коли з’являються перші листочки, на рослину може напасти хресто-
цвітна блішка. Для захисту від неї добре обсипати листочки попелом 
або тютюновим пилом.

Поливати редис потрібно рівномірно. При рясному поливі бульби 
рослини розтріскуються. При недостатньому поливі смак редису погір-
шується. Він стає гірким і дерев’янистим.

Від посадки до збору врожаю проходить від 20 до 25 днів, що зале-
жить від сорту. Скоростиглі сорти дають врожай ще раніше.

Після збору врожаю редису на місце, що звільнилося, можна посади-
ти огірки або помідори, тому що час посадки цих культур збігається з 
часом дозрівання редису.

Редиска любить 
сонце

Сіємо 
за народними 

прикметами

Згідно з народним 
календарем, 
коли з’являються 

проліски, розпочинають 
оранку городів. Поява 
пухнастих котиків 
на вербі означає, 
що час сіяти салат, 
ранню редьку та 
капусту. Із квітів у 
цей час висаджують 
маргаритки, люпин, 
однолітні флокси, 
запашний горошок.  

Як тільки покриється 
пухнастими суцвіттями лі-
щина, можна сіяти редиску 
і шпинат, із квітів – нагідки, 
волошки і мак.  

Моркву висівають, коли 
зацвіте осика. 

Зацвіли нарциси – виса-
джують розсаду ранньої ка-
пусти, сіють горох і буряки. 

Листочки дуба розпусти-
лися - це свідчення того, що 
заморозків більше не буде. 
Тож настав час для посіву те-
плолюбних культур - квасо-
лі, кабачків, огірків та гарбу-
зових. 

Зацвіли черемха і глід – сі-
ють кукурудзу, соняшник, са-
дять пізні сорти картоплі. 

Запалив свічки каштан, 
цвіте горобина і духмяніє бу-
зок - можна сміливо висіва-
ти огірки і висаджувати роз-
саду помідорів, перцю та ба-
клажанів у відкритий ґрунт.  

Зацвіли півонії – сіють ка-
вуни, дині. 

Закувала зозуля – сіють 
льон. 

До речі, у давнину почат-
ком весни для городників 
вважався день, коли зацвітає 
мати-й-мачуха. Саме від цьо-
го дня і відраховували час 
для початку весняних польо-
вих робіт.
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Готуймо, рибку, велику і маленьку, 
Щоб на столі були 
страви смачненькі 

Страви з риби надзвичайно корисні для здоров’я, адже вони насичують організм цінни-
ми жирними кислотами (знамениті омега 3 і омега 6), які входять до складу клітин го-
ловного мозку і є будівельним матеріалом для клітинних мембран. Також омега-6 знижує 
рівень шкідливого холестерину в крові, мінімізує ризик розвитку атеросклерозу. Великий 
зміст фосфору в рибі покращує роботу нервової системи, підвищує працездатність, усуває 
млявість. Тож пропонуємо вашій увазі добірку смачних і корисних страв з риби, які стануть 
вам у пригоді в час посту та допоможуть побороти весняний авітаміноз.

Рибні грінки
Потрібно: 1 банка сардини, 1 неве-

лика цибулина (порізати на кубики), 1 
невелика морква (натерти на середній 
тертці), 2 яйця, 3 зубчики часнику, листя 
петрушки, 5-6 скибок хліба, сіль, перець 
чорний, майонез, олія.

Приготування:  цибулю підсмажи-
ти на олії до золотистого кольору. До-
дати моркву і тушити приблизно 10 хв. 
Тим часом розтерти сардину вилкою, до-
дати натерті на тертці варені яйця, дріб-
но нарізати петрушку та натертий час-
ник. Після цього висипати моркву та ци-
булю у раніше приготовану масу з сарди-
ни. Додати майонез, посолити та попер-
чити за смаком. Хліб підсмажити на па-
тельні або в тостері. Зверху намазати го-
товою масою. 

Карасики з цибулею

Потрібно: карасі середнього розмі-
ру, цибуля, сік з 0,5 лимона, сіль, перець, 
приправа до риби.

Приготування:  рибку почистити, 
помити, і замаринувати. Натерти сіллю, 
перцем і приправою до риби. Цибульку 
також замаринувати: посолити, попер-
чити, полити соком лимона і добре вимі-
шати. Тією цибулею нафарширувати ка-
расі і викласти на деко, змащене олією. 
Рибку зверху також змастити олією, щоб 
при запіканні утворилась гарна скорин-
ка. Запікати карасики приблизно 30 хв. 
при температурі 170 градусів.
Рибні палички по-домашньому

Потрібно: 300-400 г філе хека, не-
великий кусочок білого хліба, молоко,  
2 ст. л. розтопленого вершкового мас-
ла, 1 яйце, трошки зелені, приправа для 
риби, сіль, мелений чорний перець, пані-
рувальні сухарі, 2 ст. л. манки. 

Приготування: хліб замочити у мо-
лоці. Рибу змолоти на м’ясорубці разом 
з віджатим хлібом. У фарш додати яйце, 
манку, зелень, масло, приправу, сіль, пе-
рець. Все добре перемішати і дати насто-
ятися біля 10 хв. Потім мокрими руками 
сформувати палички або котлети круглі 
і добре запанірувати їх у сухарях. Гото-
ві палички поставити у холодильник на  
10 хв. Потім смажити їх на невеликій 
кількості олії до золотистого кольору. 
Спочатку їх складати на салфетку. Якщо 
вийшло багато, то можна заморозити і 
смажити зразу із морозилки.

Скумбрія за 10 хвилин
Потрібно: 3 скумбрії, 5 ст. л. олії, 3 

лаврові листки, 5 горошин чорного і 5 

горошин духмяного перцю, 1 ст. л. солі,  
1 ст. л. цукру (без чубка), 1 ст. л. оцту.

Приготування: скумбрію розморо-
зити, помити і порізати на шматки за-
втовшки 1,5 см. На дно каструлі влити 
олію, щільно викласти рибу, додати лав-
рові листки, горошини перців, сіль, цу-
кор, оцет, залити 0,5 л окропу, варити  
10 хв. від моменту закипання. Можна 
їсти і охолодженою, і теплою. Риба має 
ніжний смак і дуже смачна. 

Заливне з риби
Потрібно: карпи - 1,5-2 кг, для буль-

йону: 3-4 цибулини, 2 морквини, 1-2 пе-
трушки, 1/2 селери, перець чорний горо-
шком та мелений, лавровий лист, сіль.

Приготування: рибу почистити, лус-
ку відібрати окремо, добре промити, по-
класти в марлю, зав’язати. Для бульйо-
ну відібрати голови, хвости, плавники, 
рибу порізати на порційні шматки. З ово-
чів, луски, спецій, голів, хвостів та плав-
ників зварити бульйон – 40 хв. Отрима-
ний бульйон процідити, знову покласти 
в нього луску (в марлі, звичайно), довес-
ти до кипіння. Покласти шматки риби, 
прокип’ятити 20 хвилин, акуратно ви-
тягнути рибу, розкласти в тарілки, зали-
ти ще раз процідженим бульйоном, при-
красити фігурно вирізаними морквинка-
ми, зеленою петрушкою, відставити, щоб 
охолов.

Особливий оселедець
Потрібно: 1 кг оселедців. Для залив-

ки: 3 цибулини - порізати кільцями, 10-
12 ст. л. води, 1 ч. л. цукру, 1-2 ст. л. солі,  
½ ч. л. чорного перцю, 1 дес. л. оцту, 2 ст. 
л. кетчупу, 100 мл олії.

Приготування: закип’ятити разом 
всі інгредієнти для заливки, відставити, 
щоб охолонули. Оселедець помити, по-
чистити, порізати на порційні шматочки. 
Залити заливкою, залишити на добу в хо-
лодильнику.

Рибні пальчики 
в сирному клярі

Потрібно: 0,5 кг рибного філе, 2 яйця, 
100 г твердого сиру, 1 ст. л. борошна, сіль, 
перець для смаку, сік лимона для мари-
нування риби, панірувальні сухарі, олія 
для смаження риби.

Приготування: філе риби порізати 
на смужки, маринувати сіллю, перцем, 
соком лимона. Для кляру збити яйця і 
додати потертий на дрібній тертці сир та 
борошно. Все перемішати. Рибу обкачати  
в панірувальних сухарях, потім в клярі і 
обсмажити. 

Капустяники з рибою
Потрібно: 700 г філе риби, 1 качан ка-

пусти (смачно, якщо взяти савойську ка-
пусту), 4-5 кусочків розмоченого у воді 
хліба, 1-2 цибулини, сіль, чорний перець. 
Для соусу: 100 г олії, 3-5 нарублених зуб-
чиків часнику, зелень петрушки, трошки 
солі.

Приготування: рибу пропустити че-
рез м’ясорубку разом з розмоченим хлі-
бом і обсмаженою на олії цибулею, по-
солити, поперчити і ще раз пропустити 
через м’ясорубку.  Можна додати яйце. 
Отриманий фарш загорнути в ошпарені 
листя капусти (завернути у виді конвер-
тиків). Скласти в каструлю, залити во-
дою і тушкувати в духовці до готовності. 
Подати до столу, поливши соусом.

Рибна солянка

Потрібно: риба, яка вам більше до 
вподоби (лосось, форель, судак), карто-
пля, морква, цибулина, оливки без кіс-
точок, 1 ст. л. томатної пасти, маринова-
ні або квашені огірки, лимон, спеції, олія, 
сіль.

Приготування: рибу промити, на-
різати великими кусками. Закип’ятити 
воду, покласти рибу і варити до готов-
ності. Бульйон процідити, з риби витяг-
нути кістки. В бульйон покласти нарі-
зану кубиками картоплю і кружечками 
моркву. Цибулю подрібнити, посмажи-
ти її трошки на олії, додати томатну пас-
ту і декілька ложок бульйону, протуши-
ти біля 5 хв. Огірки нарізати кружечками 
і теж протушити їх трошки у бульйоні. В 
посудину, де вариться картопля і морква, 
додати цибулю, огірки і нарізані оливки. 
Варити ще 5 хв. Додати рибу, спеції і по-
тримати ще на вогні біля 5 хв. Подавати 
із лимоном (за бажанням). 

Маринована скумбрія
Потрібно: 2 кг мороженої скумбрії, 

1 л води, 100 г солі, 50 г цукру, 50 г оцту, 
пару горошин чорного і пахучого перцю, 
2 лаврових листи.

Приготування: з води, цукру, солі і 
спецій зварити сироп. Коли він закипить, 
влити оцет і зняти з вогню. Рибу відділи-
ти від хребта і кісток і залити охолодже-
ним сиропом. Залишити маринуватись 
на 24 год. Після доби злити маринад і до-
правити рибу до смаку. Можна замарину-
вала ще соком лимона і майонезом. Мож-
на доправити олійкою і оцтом, а також 
додати цибулину.
Риба, маринована в лимоні, за-
печена із зеленню й часником

Потрібно: 700 г риби (судак або 

інша), 1 невеликий лимон, 50 мл олії, зе-
лень за смаком, 3 зубці часнику, сіль, пе-
рець. 

Приготування: зелень і часник дріб-
но нарізати. Зняти цедру з лимона. Змі-
шати олію і лимонний сік. Додати зе-
лень, часник, цедру. Посолити, поперчи-
ти. Почищену рибу з усіх боків і всереди-
ні змазати щойно приготованим марина-
дом. Поставити в холодильник на 30 хв. 
Викласти у форму для запікання. Запіка-
ти при температурі 180 градусів протя-
гом 35-40 хв. 

Смажена риба 
з сиром у сухарях

Потрібно: 500 г горбуші (або іншої 
риби), 50 г сиру, 2 яйця, 150 г паніруваль-
них сухарів, сіль, перець, соняшникова 
або оливкова олія. 

Приготування: сир натерти на дріб-
ній тертці. Змішати сир і панірувальні су-
харі. Яйця трохи збити. Рибу обмокати в 
яйці, а потім обваляти в панірувальних 
сухарях. Обсмажити з обох боків на олії. 

 Риба «Мрія»
Потрібно: 500 г філе будь-якої риби, 

150 г сиру, 300 г помідорів, 5 ст. л. томат-
ної пасти або кетчупу, 3 зубці часнику, зе-
лень за смаком, сіль, перець. 

Приготування: рибу й помідори на-
різати невеликими шматочками. Часник 
дрібно порубати. Сир натерти на великій 
тертці. Зелень дрібно покришити. На дно 
форми викласти філе, посолити й попер-
чити. На філе викласти помідори, а звер-
ху на них часник. Додати солі й перцю. 
Змазати кетчупом. Посипати сиром. По-
ставити в духовку. Запікати при темпера-
турі 180 градусів протягом 35-40 хв. Го-
тову страву прикрасити зеленню. 

Пиріг з рибою і зеленню

Потрібно: борошно - 300-350 г, верш-
кове масло - 180 г + для форми, сметана 
- 10 ст. л., розпушувач - 2 ч. л., сіль - 1 ч. 
л. Для начинки: горбуша у власному соку 
(сайра або тунець) - 3 банки, зелень - 1 
пучок. Для заливки: яйця - 3 шт., смета-
на - 200 г, борошно - 2 ст. л., сіль - дрібка.

Приготування: масло змішати зі сме-
таною і сіллю. Додати розпушувач і бо-
рошно, замісити не надто круте тісто. 
Горбушу розім’яти і змішати з дрібно по-
січеною зеленню. Форму змастити верш-
ковим маслом. Тісто розкачати, викласти 
у форму, сформувати бортики. Викласти 
начинку, розрівняти. Яйця злегка збити з 
дрібкою солі. Додати сметану і борошно, 
перемішати. Приготовану суміш вилити 
поверх начинки. Випікати в розігрітій до 
180 °С духовці 40-45 хв.
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Відповіді

Продається, або обмін трикімнатна квар-
тира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м., 
кімнати ізольовані, вікна та двері пластико-
ві, вхідні двері броньовані, індивідуальне опа-
лення. Адреса: м. Кременець,  мікрорайон 3.  
Тел: 096 74 87 649 

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

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

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. 
Помірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
- Громадянко Петрова, чому 

ви вдарили свого чоловіка прас-
кою по голові? - запитує суддя.

- Річ у тім, що мій чоловік пів-
тора року тому, ввечері, вийшов 
купити цигарок, повернувся ми-
нулого тижня і влаштував мені 
скандал через холодну вечерю. 

* * *
Учителька:
- Над Росією сходить сонце. 

Діти, це початок чого? Ось ти, Пе-
трику, дай відповідь.

- Це початок п’ятдесяти міль-
йонів похміль, Маріє Іванівно.

* * *
Судя - до підсудного:
- Ви повинні спробувати стати 

іншою людиною.
- Вже намагався, але мене від-

разу посадили за підробку доку-
ментів.

* * *
«Такого вірусу в мене ще 

не було!» - подумки зітхнув 
зять, побачивши тещу за своїм 
комп’ютером.

* * *
- Куме, ви знаєте, чому молда-

вани картоплю вночі садять? 
- Щоб жуки не бачили.

* * *
- Я у тебе, наче попелюшка: 

перу, прибираю, готую.
- Я ж попереджав: вийдеш за 

мене заміж - будеш жити як у каз-
ці.

* * *
Провідниця гукає до чоловіка, 

який біжить за поїздом і розмахує 
руками: 

- Ви що, на потяг запізнилися? 
- Ні, я його з вокзалу виганяю!

* * *
- Чим відрізняється холостяк 

від одруженого чоловіка?
- Холостяка приваблюють усі 

жінки. А одруженого всі, крім од-
нієї.    

* * *
Перед світлофором «Волга» 

врізалась у джип. З іномарки ви-
ліз крутий чолов’яга і почав лупи-
ти бейсбольною битою по маши-
ні. Розбивши лобове скло, отете-
рів: за кермом «Волги» - міліцей-

ський генерал. Крутелик, зігнув-
шись у три погибелі, мовив: 

- О, пане генерале, а я стукаю, 
стукаю, не знаю кому гроші від-
дати. 

* * *
Ганна Герман заявила, що вер-

толітні майданчики по всій країні 
будували не тільки для Янукови-
ча: «На цих майданчиках, за неве-
лику плату, зміг би паркувати свій 
вертоліт кожен українець. А пен-
сіонерам і студентам надавали б 
знижки». 

* * *
- Чули, куме, що таргани, щурі 

та сарана подали петицію до ООН 
про виключення їх зі списку шкід-
ників?

ХОЧЕШ ЗНАТИ ПРО СЕБЕ ВСЕ?
ВІДВІДАЙТЕ ДВА РАЗИ У МІСЯЦЬ 

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
ЛІКАРЯ-ВАЛЕОЛОГА (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС!). 
ЕКСПРЕС-КУРСИ З КОСМЕТИКИ!

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ – 
(067) 2955998, (097) 8639093. 

Продаю

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
продовжує запрошувати до співп-
раці українців, бажаючих вкласти 
власні вільні кошти на різні тер-

міни для отримання прибутку. Га-
рантія і застава забезпечується. 

Телефонуйте: (066) 0914600.

Міністерство юстиції України оголошує конкурс 
на заміщення вакантних керівних посад 

Головного територіального управління юстиції 
у Тернопільській області:

 - першого заступника начальника Головного терито-
ріального управління юстиції у Тернопільській області;

 - заступника начальника Головного територіально-
го управління юстиції у Тернопільській області з питань 
державної виконавчої служби – начальника управління 
державної виконавчої служби;

 - заступника начальника Головного територіально-
го управління юстиції у Тернопільській області з питань 
державної реєстрації – начальника управління держав-
ної реєстрації;

До участі в конкурсі запрошуються громадяни Укра-
їни, які вільно володіють українською мовою, мають по-
вну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на 
державній службі та/або за фахом на керівних посадах в 
інших сферах не менш як п’ять років.

З повним текстом оголошення можна ознайоми-
тись на веб-сайті Головного територіального управ-
ління юстиції у Тернопільській області за посиланням  
 http://terjust.gov.ua/?page=consult&consultid=6835&s
ub=

Оголошення розміщене Тернопільським 
міським управлінням юстиції



№10 (91)/11 березня - 17 березня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 11 до 17 березня
Овен

Ви чудово виглядаєте, 
але не завадить змiнити 
iмiдж. У вихiднi займiться 
усуненням недолiкiв на 
роботi та вдома.
Телець 

Приймайте ситуацiю 
такою, якою вона є. Не на-
магайтеся нiчого прояс-
нити. Новi знайомства мо-
жуть додати проблем.
Близнюки 

Не зациклюйтеся на 
негативі, а присвятіть час 
справам, які вже давно хо-
тіли втілити в життя. Ви-
хідні проведіть з найближ-
чими людьми.  
Рак 

Зараз  чудовий час того, 
щоб передивитися старi 
позицiї та обмiркувати 
новi начинання. Нала-
штуйтеся на хороше, 
пам’ятайте: думки матері-
альні. 
Лев 

Ви енергiйнi та 
комунiкабельнi, а також 
працелюбнi. Для бiльшостi 
з вас цей тиждень стане 
найсприятливiшим.
Діва 

Не виключено, що 
замiсть заслуженого 
вiдпочинку доведеться 
розбиратися в сiмейних 
сварках. Зберігайте спокій 
у будь-яких ситуаціях.
Терези 

В особистому  життi у вас 
усе добре.  У професiйнiй 
сферi не виключенi вигiднi 
пропозицiї та проекти.
Скорпіон 

Сприятливий перiод 
для зустрiчей iз друзя-
ми, активного сiмейного 
вiдпочинку. Вам вдасться 
закiнчити давнi справи.
Стрілець 

Ви будете зайнятi но-
вими знайомствами та 
дiловими контактами. До-
ведеться займатися чужи-
ми проблемами.
Козеріг 

Закоханим радимо бути 
обережними у висловлю-
ваннях. Ви ризикуєте по-
сваритися через дрiбницi. 
На роботі час втілювати 
нові проекти. 
Водолій 

Робота принесе чимало 
сюрпризiв. Не поспiшайте, 
а спокiйно виконуйте свої 
обов’язки.
Риби 

Для вас головне – не га-
рячкувати, уникайте не-
обдуманих рiшень. Перш 
нiж кидатися в авантюри, 
зважте всi «за» i «проти».

Українські діти ще з початку 
війни передають військовим 
на Схід обереги. Фігурки 

янголів солдати носять у нагрудних 
кишенях камуфляжів і беруть у 
бої. У Тернополі школярі взялися 
виготовляти зворушливі весняні 
обереги. Жителі Болгарії дарують 
такі одне одному на щастя. 

Побажання здоров’я і добра
Ольга Бурило, яка очолює в Тернополі 

товариство українсько-болгарської друж-
би, розповідає: на батьківщині її предків по-
чаток весни – надзвичайно велике свято. І 
дорослі, й діти плетуть традиційні обереги 
– “мартініци”. Їх створюють з білої та черво-
ної шерстяних ниток у вигляді хлопчика та 
дівчинки. Даруючи такий амулет, ви бажає-
те людині здоров’я, добра й усього найкра-
щого, каже жінка. 

Робити весняні обереги вона виріши-
ла навчити і тернопільських школярів. 
Майстер-клас влаштували у бібліотеці-
музеї “Літературне Тернопілля”. Діти зізна-
ються: виготовляли фігурки з думкою про 
те, аби в Україні закінчилася війна.

Восьмикласниця Катерина Костогриз 
вже не вперше робить обереги. Розповідає, 

що в її четвертій школі бійцям допомага-
ють і учні, й вчителі. На уроках трудового 
навчання плетуть маскувальні сітки, зби-
рають продукти. Плели й традиційні для 
України обереги. Тепер, каже дівчинка, ро-
битимуть і болгарські.

– У давнину люди вірили, що обереги за-
хищають від чогось поганого, – каже шко-
лярка. – Ми робимо їх з любов’ю і добрими 
думками. Хочеться, щоб вони оберігали нас 
й поганого не пускали в дім.
Болгарський “Кобзар”  
для воїнів АТО

“Мартініци” нагадують українські 
ляльки-мотанки. Загалом культура Украї-
ни та Болгарії, зауважує пані Ольга, має ба-
гато спільного. У Тернополі жінка живе по-
над двадцять років. Звідси родом її чоловік, 
сама ж виросла на Одещині, у сім’ї болгар. 

Україна, каже жінка, стала для її роди-
ни Батьківщиною. У той же час в Болгарії 
сьогодні лише офіційно – близько 3 тисяч 
українців. Багато з них небайдужі до подій у 
рідній державі, каже пані Ольга. На майстер-
клас вона принесла унікальний “Кобзар” Та-
раса Шевченка. Його, розповідає, видали 
цього року українці Болгарії. У книжці – ві-
рші поета українською та болгарською мо-

вами. Усі кошти від продажу збірки переда-
ють для допомоги українським військовим.

А діти в Україні тим часом підбадьорю-
ють вояків зворушливими виробами, які 
створюють своїми руками. Вони дуже хо-
чуть, аби весна принесла в Україну мир і 
спокій.

Ольга КУШНІРУК. 

“Щоб оберігали 
й поганого не пускали в дім”

Вітаю! 
Ділову, мудру жінку, щиру подругу  

Мар’яну Семенівну Орленко
з Києва

з Днем народження!
У святковий день прийміть вітання
І найщиріші побажання:
Щастя, радості, добра,
Сонця, успіхів, тепла…
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай життя цвіте пишною айстрою,
Все добре до вас звідусіль приліта.
Сердечно бажаю гарного настрою,
Удачі, здоров’я на довгі літа!

З повагою та найкращими
 побажаннями - 

Іванна ЯРЕМА з Тернопільщини.

Замовити вітан-
ня для своїх рідних, 
близьких та друзів 
можна безпосеред-
ньо у редакції тиж-
невика “Наш ДЕНЬ“, 
або за телефоном 

(0352) 40-77-60. 

Ціна 
привітання - 

від 50 грн. 

 Оплатити послугу 
можна у редакції, або ж 
перерахувавши кошти 
на р/р 26006010939623 
в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. 

Київ МФО 300023, код 
2265003402.


