
3 стор.

2  стор.
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!№4(85), 28 січня- 3 лютого 2015 р.

Наш
Заснований у червні 2013 року

28 січня - хмарно з прояс-
ненням, місцями сніг, темпера-
тура повітря вночі 3-4, вдень 
0-1 градус морозу. Схід сонця - 
7.53, захід - 17.08.

29 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 2-4, вдень 
0-2 градуси морозу. Схід сонця 
- 7.51, захід - 17.09.

30 січня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 2-3 градуси морозу, вдень 1-2 
градуси тепла. Схід сонця - 7.50, 
захід - 17.11.

31 січня - хмарно, дощ, сніг, 
температура повітря вночі 1-2, 
вдень 2-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.49, захід - 17.12.

1 лютого - хмарно, місця-
ми дощ, сніг, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 0-1 гра-
дус тепла. Схід сонця - 7.47, за-
хід - 17.14.

2 лютого - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 2-3, вдень 0-2 градуси моро-
зу. Схід сонця - 7.46, захід - 17.16.

3 лютого - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 4-7, вдень 
1-3 градуси морозу. Схід сонця 
- 7.44, захід - 17.18.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний 
синоптик

28 січня - Павла. У народі 
кажуть: «Петро-Павло дня до-
бавив». 30 січня - Антонія. Цей 
день називають Антон Пере-
зимній, бо саме 30 січня - се-
редина зими. Цього дня бува-
ють відлиги, а вслід за ними на-
стають сильні морози. Звідси й 
прикмета, що зимовому теплу 
вірити не можна: «Перезимник 
дасть надію і тепло, а потім об-
дурить - все морозом скрутить». 
Якщо на Антона хмарне небо - 
очікували заметіль. 1 лютого - 
Макарія. Якщо на Макарія капає 
зі стріхи - на ранню весну. Цей 
день називають Громовицею, 
бо на Макарія можлива гроза. 3 
лютого - Максима. Якщо вдень 
сонце світить яскраво - на фрук-
тових деревах плоди червиві бу-
дуть, а якщо за хмари ховаєть-
ся - плоди будуть чисті й великі.

Філателіст 
і мінометник: 

Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.
За відповідну заяву до ООН, Європарраменту, ПАРЄ, парла-

ментської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ГУАМ, націо-
нальних парламентів проголосував 271 депутат.

«Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-
агресором та закликає міжнародних партнерів України не допусти-
ти безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від по-
чатку  російської агресії проти України», - наголошується в заяві.

Також ВР просить визнати так звані “ДНР” і “ЛНР” терористич-
ними організаціями.

Окремо український парламент попросив про надання вій-
ськової допомоги з метою посилення оборонних можливостей 
України, а також про надання гуманітарної допомоги.

«Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку РФ, яку 
вона здійснює серед іншого і через підтримку та забезпечення 
масштабних терористичних атак. Менш ніж за два тижні внаслі-
док військових обстрілів та дій підтримуваних Росією терорис-
тів у Волновасі,  Донецьку та Маріуполі загинули понад 50 мир-
них громадян України», - сказано у заяві, яку цитує «Українська 
правда».

Росія – держава-агресор

історія 
тернополянина 
Юрія Заблоцького

Тернопільщина оплакує своїх 
синів, які загинули 
у боротьбі за Україну.

Пам’ятаємо, сумуємо, 
сподіваємось…

5  стор.

Монахиня 
з  Тернопільщини 
стала першою
жінкою-капеланом 
в  Україні

Донька її 
колишнього 
чоловіка
Життєві  історії  від Зіни Кушнірук
у  «Сімейному гніздечку» 10-11  стор.
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У полоні бойовиків двоє кібор-
гів з Тернопільщини. Володимир 
Маюк із села Цебрів Зборівсько-
го району та Ярослав Гавянець з 
Копичинців. 

Батьки  31-річного Володимира Маюка 
дізналися, що їхній син потрапив у 
полон, завдяки телебаченню. Ще 20 

січня він разом із побратимами поспішав 
на допомогу товаришам. Але через сильний 
туман хлопці збилися з курсу і натрапили 
просто на бойовиків. Українських бійців 
зняли на відео і виклали його в Інтернет.

Відеоролик шокував батьків, рідні “кіборга” блага-
ють про допомогу, звертаються у різні інстанції, сту-
кають в усі двері, аби врятувати його з рук бойовиків. 

Нещодавно Володимир побував удома, бо лікував-
ся від контузії. Але після цього знову поїхав на Схід. І 
односельчани, і рідні вірять, що він повернеться до-
дому живий і здоровий. 

Батько Ярослава Гавянця, який 
потрапив у полон «ДНР» в донецькому 
аеропорту, записав відеозвернення до 

лідера донецьких бойовиків Олександра 
Захарченка.

22-річний Ярослав з позивним «Славік» служить 
у 80-й бригаді Збройних сил України. У полон він по-
трапив під час боїв за новий термінал аеропорту.

У зворушливій промові чоловік сказав, що пиша-
ється своїм сином-кіборгом і заявив, що готовий сиді-
ти в полоні замість нього. Він говорить, що кожна сто-
рона має свою правду, а сина він виховав патріотом.

Запевняє, що готовий особисто приїхати в До-
нецьк і зустрітися із Захарченком.

- Мій син – «кіборг». Добре це чи погано, я не знаю. 
Герой він чи не герой, я не знаю. Для мене він - герой, 
- каже чоловік на камеру. – Cім днів, які він прожив в 
терміналі, я прожив разом з ним. Ці сім днів для мене, 
як сім років. Я не міг їсти і спати… Це найважчі дні в 
моєму житті.

Коли бої за аеропорт стали найзапеклішими, бать-
ко Ярослава поїхав у Харків, щоб бути ближче до сина. 
Коли дізнався, що той потрапив у полон, вирушив в 
столицю. Чоловік каже, що хоче сісти за стіл перего-
ворів, аби вирішити долю свого сина. 

- Моя дитина в тебе, мені важко. Віддай його на-
віть не мені, а матері. Я піду за ним навіть в пекло, – 
звертається він до Захарченка. - Я готовий сидіти за-
мість нього. 

Як повідомляють волонтери, рідні всіма силами 
намагаються знайти шляхи визволення сина і про-
сять підтримати  сім’ю у цій біді. 

Допомогти можна, перерахувавши кошти на карт-
ку батька:

5168-7556-0398-6049 ПриватБанк  
ГАВЯНЕЦЬ МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

Дякуємо вам, дорогі наші герої. 
Віримо, надіємось, сподіваємось 

і молимося за вас. 
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Терорист Гіві сказав: 
«Я вбив твого сина»

У боях за До-
нецький аеропорт 
загинув боєць 80 
а е р о м о б і л ь н о ї 
бригади В’ячеслав 
Мельник із села 
Білокриниця Кре-
менецького райо-
ну - позивний Ан-
чоус. Йому було 
лише 26 років. Си-
ротами залишило-
ся двоє дітей. 

- В’ячеслав був 
дуже веселий і до-
брий хлопець, - 
розповідає батько 
загиблого. – Він пішов в армію добровольцем. Дру-
зі його відмовляли, але він нікого не слухав. Після 
важкого поранення він, очевидно, потрапив у руки 
терористів. В Інтернеті є відео, як вони викидають 
поранених бійців з «Ниви». В’ячеслав каже «Слава 
Україні», а  терористи відповідають: «На тобі Сла-
ва за твою Славу». З його телефону мені зателефо-
нував незнайомець, який представився сомалійцем 
Гіві. Він сказав мені: «Я вбив твого сина…» Коли ми 
востаннє розмовляли із Славою, я казав, що також 
поїду на фронт, буду разом з ним. Він просив мене не 
йти і дбати про сім’ю. А зараз я відчуваю, що мушу 
піти. Мені дуже важко… 

У долоні – фото найрідніших
Під час оборо-

ни донецького ае-
ропорту загинув 
боєць 80 аеромо-
більної бригади 
Іван Вітишин з 
села Велика Лука.

І н ф о р м а ц і ю 
про те, що Івана 
побачили серед 
тіл загиблих під 
час оборони Доне-
цького аеропорту, 
поширили у соцме-
режах волонтери. 
Тиждень з ним не 
було зв’язку. Зго-

дом його впізнали на відео з терміналу. Іван Вітишин 
загинув, захищаючи летовище разом з бойовими по-
братимами. З думками про родину і дітей. Його так і 
знайшли: з фотографіями дітей в долоні.

У рідному селі Івана Вітишина про його загибель 
говорити не поспішають. Вірять, що чоловік - жи-
вий. Бо його тіла наразі не знайшли. 

Він пішов добровольцем на фронт. На цей час во-
лонтери  Центру пошуку полонених, загиблих і зни-
клих безвісти воїнів АТО  займаються пошуками за-
гиблого.

Вірять, що живий
Трагічна звіст-

ка прийшла і в село 
Мала Снігурівка Ла-
новецького району.  
На 31-му блокпос-
ті снайперська куля 
обірвала життя їх од-
носельчанина  Васи-
ля Борисевича. 

Інформацію про 
смерть 49-річного Василя стали поширювати його 
знайомі у соцмережах. Пишуть, що він  хороша лю-
дина, добрий батько і чоловік, його любили і по-
важали односельці, всі, хто його знав. Про те, коли 
саме на рідну Лановеччину привезуть тіло воїна, 
поки жодної інформації немає, тож залишається на-
дія, що він живий…
Смерть підтвердила генетична 

експертиза
Рідні та дру-

зі 34-річного зба-
ражанина, бійця 
24-ї окремої ме-
ханізованої бри-
гади Тараса Ми-
хальського, отри-
мавши похорон-
ку, відмовлялися 
вірити у його за-
гибель і більше 
трьох місяців,  не 
втрачаючи надії, 
шукали чолові-
ка серед поране-
них і полонених. 
Однак  результа-
ти ДНК-експертизи тіла, яке було захоронено разом 
із іншими тілами і останками невідомих бійців на 
цвинтарі у Старобільську на Луганщині ще 18 лис-
топада, підтвердили найгірше – Тарас Михальський 
поповнив лави Небесної Армії.

Наш земляк  загинув 19 жовтня  на «Бахмутській 
трасі» -  так званій «дорозі смерті», коли разом з ін-
шими військовослужбовцями їхав виручати бійців 
32-го блокпосту, оточеного сепаратистами.

Брат загиблого захисника Вітчизни Іван Михаль-
ський сподівається, що тіло Тараса вдасться при-
везти у Збараж найближчими днями, але коли саме, 
поки сказати точно не може, як і про те, коли буде 
похорон.

Останні п’ять років збаражанин Тарас Михаль-
ський жив у Гайсині на Вінничині, де займався біз-
несом. Під час подій на Майдані в Києві був актив-
ним учасником протистоянь.  Спостерігаючи за 
тим, що відбувається  на сході України, не міг за-
лишатися вдома і влітку добровольцем пішов на 
фронт. Він був оператором-навідником БМП 24-ї 
окремої механізованої бригади. Тараса Михаль-
ського посмертно нагородили орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня.

Пам’ятаємо, сумуємо, сподіваємось…
Тернопільщина оплакує своїх синів, які загинули у боротьбі

 за Україну. Рідні та близькі хлопців щиро надіються, 
що трагічні новини виявляться неправдою. 

Батьки кіборгів, які потрапили в полон, моляться про те, 
щоб їх дітей якнайшвидше звільнили. Сумні звістки з фронту 

приходять все частіше, у серцях вже немає місця для болю, 
залишається молитися, вірити  і робити все, що в наших силах. 

Вічна пам’ять і слава героям. «Наш ДЕНЬ» висловлює 
щире співчуття рідним і близьким наших земляків! 

Герої не вмирають!

Ярослав Гавянець Володимир Маюк

Чекають з надією
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Ніби у фільмі “Сталкер”
Звичний плин життя тернополянина 

змінили події річної давності у Києві. Юрій 
кілька разів їздив на Майдан підтримати 
протести українців. Під час найзапекліших 
протистоянь,18-20 лютого, тримав із зем-
ляками оборону на Грушевського.  У верес-
ні, всупереч висновку медичної комісії, пі-
шов у батальйон Добровольчого україн-
ського корпусу “Правий сектор”. 

Обстріл Пісків триває майже безпе-
рервно. Бійці рятуються у землі, сплять у 
бліндажах і підвалах, розповідає Юрій. Що 
глибше, як каже, те й підходить.

– “Градами” з російського боку можуть 
за день “крити” до десяти разів, – змальо-
вує ситуацію. – Вони і сильнішу зброю ви-
користовують. Ми мусимо воювати тим, 
що маємо.

– Щодо “Градів”, то навіть до них мож-
на звикнути, – додає Юрій. – Коли дізнає-
мося про ворожий залп, встигаємо зроби-
ти кілька пострілів, зібрати інструменти і 
сховатися.

Піски називають воротами до Доне-
цька. Сьогодні там майже не залишило-
ся вцілілих будинків. Поруйновані й сусід-
ні села. У деякі, проте, починають проводи-
ти електрику. У Піс-
ках – нема ні води, 
ні газу, каже Юрій. І 
додає: коли приїхав 
на передову, було 
враження, ніби по-
трапив у фільм 
“Сталкер”.

У нетрива-
лі періоди затиш-
шя, розповідає він, 
бійці на передо-
вій розмовляють 
про дім і дітей, щоб 
повністю не “зле-
тіти з котушок”. 
Особливо добре 
запам’ятався йому 
день перемир’я – 11 
грудня. Його донь-
ці, студентці Києво-
Могилянської ака-
демії, виповнилося 
20 років. 

Тернополянин  
зауважує: справжнього перемир’я ворог 
не дотримується, але якийсь час минає без 
стрільби. Він скористався цим, аби виклас-
ти з мін слово “вітаю”, сфотографувати і на-
діслати доньці. Це був найнезвичніший по-
дарунок за все його життя.  

Гуманітарії з автоматами 
Коли знайомі дивуються, як Юрій зва-

жився піти на війну, він розповідає, що у 
його батальйоні 75 відсотків добровольців 
– з вищою освітою, більшість із них – гума-
нітарії. 

– Технічної освіти не вистачає, – заува-
жує. – Хоча є, наприклад, айтішники з Оде-

си, у яких вели-
чезні зарпла-
ти навіть за ки-
ївськими мір-
ками. Вони за 
свої гроші ку-
пили карабі-
ни й привезли 
з собою. Є під-
приємці, мілі-
ціонери. Рані-
ше було бага-
то студентів, 
зараз запрова-
джують прави-
ло, щоб хлоп-
ців віком до 21 
року на пере-

дову не пускати. 
Місцеві приходять до добровольців по 

їжу. Із трьох тисяч жителів зараз у Пісках 
живе близько сотні. Майже всі повиїжджа-
ли, залишилися пенсіонери і кілька дітей. 
Харчі вони можуть отримати лише з укра-
їнських складів. 

–  Усі діляться, інакше б вони не ви-
жили. Передають і одяг, свічки, – пояснює 
Юрій. – Був такий випадок в Пісках: мо-
крий сніг до десяти сантиметрів, і по тому 
снігу бабця тягне від нас візок продуктів. 
Я взявся допомогти. Ледь тягнемо разом, 
провалюємося у сніг. Тим часом почався 

обстріл. Міни “криють”, ми з нею падаємо 
на землю. І поки вона лежить, чую, як ти-
хенько молиться за наших солдатів: “Сол-
датики, чтобы вы все остались живы…” 

Раніше, каже Юрій, він не відчував во-
рожнечі між Сходом і Заходом. Колекцію 
марок і листів йому допомагали збирати 
люди з усієї України, у тому числі з Криму, 
Донбасу. Телефонував у поштові відділен-
ня, і на його прохання листоноші надсила-
ли йому кореспонденцію. 

Свого ставлення до простих мешканців 
східних регіонів він не змінив і нині. Хоча 
зауважує, що вони “при своїй думці, досить 
специфічній”. 

– Ідеї окремого Донбасу з їхніх голів 
уже ніхто не повибиває, – пробує пояснити 
Юрій. – Але, думаю, вони відчули, що таке 
російський загарбник. 

Подвиг волонтерів
Харчі та речі добровольцям доставля-

ють у Піски волонтери. Про людей, які під-
тримують військо у тилу, Юрій згадує зі 
сльозами на очах. Саме на них, перекона-
ний, тримається обороноздатність україн-
ського війська. 

– Біля магазинів у Тернополі я бачив 
дітей, які збирають продукти для армії. Я 
плакав і дякував їм, – зауважує Юрій. – Про 
всіх не скажу, але у мене є впевненість, що 
більшість захисників на передовій, там, де 

ведуть бойові дії, не вистояли б по шість 
годин, збираючи пожертви.

– На Різдво волонтери привезли нам 
продукти на кутю, – згадує він. – Мак – із 
Львівщини, горіхи – з Одеської облас-
ті. Пшениця була сортова – з Донецького 
аграрного інституту. На Волині, кажуть, 
під стіл з кутею ставлять сокиру. У нас 
були гранатомет і автомат. 

Юрій охоче розповідає про побут на пе-
редовій, рідше згадує бойові операції. На 
Сході, каже, у нього лише один ворог – ро-
сійські війська. 

– У мене потрапив маленький осколок, 
треба було зробити рентген. Поїхав у ра-
йонну поліклініку в Червоноармійськ, це 
за 35 кілометрів від Донецька. Міліція од-
разу прийшла складати протокол. Пита-
ли, чи отримав травму в сутичці з сепара-
тистами. Я відповів, що воюю проти росій-
ських найманців. Коли розберемося з голо-
вним нашим ворогом – режимом Путіна, то 
і сепаратизм зникне.

“Ворог у нашій хаті”
У вільний час філателіст-мінометник 

читає книжки з психології, бо розуміє: піс-
ля закінчення війни бійці матимуть психо-
логічні проблеми. 

–  Вони вже зараз є, – каже Юрій. – Зда-
ється, міг би й рік воювати і що ти не змі-
нився, але коли покидаєш поле бою, то ба-
чиш, що став жорсткіший, зліший. Тут мо-
жуть допомогти військові капелани. Сьо-
годні приїзд священика на позицію – це 
вже велика подія. Жодного разу ще я не ба-
чив, аби хтось питав, якої вони конфесії. 

Навіть на лінії фронту Юрій Заблоць-
кий намагається займатися філателією. 
Після Майдану він об’єднав в окрему екс-
позицію революційні трофеї: конверти, 
листівки, марки, наклейки, довідки про 
здачу крові, перепустки в КМДА і Буди-
нок профспілок, листи з Криму після “ре-
ферендуму”, на яких стоять штемпелі ще 
української пошти. Серед нинішніх трофе-
їв – марка до 80-річчя Донецької області, 
на якій зображений освітлений аеропорт, 
який нині лежить у руїнах. 

– Сам Донецьк збудований так, що ніби 
чекав наступу з західного боку, як і стало-
ся, – каже Юрій. – Там дуже багато вузько-
колійок, і противники на дрезинах виїж-
джають, обстрілюють позиції і вертаються 
назад. Вони в землю закопуються, насту-
пати вже не можуть. Я впевнений, що ті се-
паратисти, які воюють за гроші, не будуть 
там довго сидіти. Їм нема сенсу помирати 
за ті окопи. 

– У нас зовсім інша ситуація, – зауважує 
він. – Ворог у нашій хаті, ми мусимо його 
вигнати.

До Тернополя Юрій приїхав у десяти-
денну відпустку. Наприкінці тижня знову 
повертається у Піски. У нагрудній кише-
ні камуфляжа він завжди носить дитячий 
лист, який привезли на передову волонте-
ри. 

– “Наші серця б’ються разом в унісон, 
тільки твоє захищає Україну, а моє – тебе. 
Бережи тебе Бог”, – зачитує він. І додає: 

–  Я навіть не знаю, з якого міста його 
надіслали....

Антоніна БРИК.  

Філателіст і мінометник: 
історія тернополянина 

Юрія Заблоцького
Ще півроку тому Юрій Заблоцький відкривав у Тернополі виставку 

марок і листів про Майдан та мріяв про нові експонати для своєї колек-
ції, серед яких є навіть лист від королеви Великобританії. Психолог за 
освітою і філателіст за покликанням, працював у компанії зв’язку. Про 
таких ще кажуть, що він – “типовий інтелігент”. 

Сьогодні 42-річний Юрій Заблоцький – один із бійців, які тримають 
першу лінію оборони в селі Піски біля Донецького аеропорту. На фронті 
освоїв фах мінометника, хоча до цього зброї ніколи в руках не тримав. 

Розповідає, що у війні немає ро-
мантики, вона жахлива, але не ба-
чить іншого шляху, як захисти свою 
країну і дім.

– Там страшно кожен день, але 
не думаєш про відступ, – каже Юрій. 
– Коли є можливість поспати, ля-
гаю втомлений, але все одно якийсь 
щасливий. Я роблю те, що повинен, і 
цього мені достатньо, аби бути спо-
кійним. 

З  волонтерами

З  бойовим  побратимом

У  редакції 
 “Нашого ДНЯ”
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Чудовисько, подібне Гітлеру
«Поки весь світ бігає за віртуальним 

Бен Ладеном, рятуючись від тероризму, 
за кремлівськими стінами наливається 
кров’ю чергове чудовисько, подібне Гітле-
ру. І якщо його вчасно не зупинити, можли-
во, цей маньяк незабаром призведе циві-
лізацію до чергової світової бійні, у горни-
лі якої згорять мільйони людських життів». 
Так висловився в інтерв’ю «Chechenpress» у 
Лондоні 21 жовтня 2006 року офіцер ФСБ 
Олександр Литвиненко, якому надала полі-
тичний притулок Британія. У цьому ж році 
його отруїли радіоактивним полонієм. У 
вчиненні злочину підозрюють Путіна. 

Утікач-офіцер знав, що говорив. Але світ 
пропускав застроги повз вуха…   

Через два роки Росія напала на Грузію. 
Міжнародна спільнота відреагувала мляво, 
дозволивши Путіну й далі творити злочи-
ни. У контексті грузинських подій згадува-
ли Україну. Путін співав тоді по-іншому, ніж 
нині. Отже, 30 серпня 2008 року Путін дав 
інтерв’ю німецькому телеканалу «ARD». 
Його, зокрема запитали: «Міністр закор-
донних справ Франції, головуючої в ЄС, пан 
Кушнер, висловив заклопотаність, що на-
ступним конфліктом може бути Україна, а 
саме Крим і Севастополь, як база російсько-
го військово-морського флоту. Чи є Крим і 
Севастополь такою метою для Росії?» Пу-
тін відповів: «У нас не було такої мети. Тому, 
вважаю, говорити про це некоректно… 
Крим не є спірною територією. Там не було 
етнічного конфлікту, на відміну від кон-
флікту між Південною Осетією і Грузією. І 
Росія давно визнала кордони сьогодніш-
ньої України… Питання про якісь подібні 

цілі для Росії мають провокаційний сенс…» 
Мсьє Кушнер, як бачимо, мав рацію… 
А дехто з українських і закордонних по-

літиків наївно вірить, що з Путіним мож-
на домовлятися. І Мінські угоди, об які ро-
сійський диктатор витер ноги, начебто мо-
жуть спрацювати. Дивують окремі євросо-
юзівські політики, які вважають, що нові 
санкції проти РФ слід застосувати у випад-
ку, коли терористи вдруге (?!) обстріляють 
Маріуполь. Легко говорити подібні дурниці, 
коли Берлін чи Париж не розстрілюють ро-
сійські «Гради».  
Як стають великими 
політиками? 

Невеличкий екскурс в історію. Британія, 
1940 рік. 34 мільйони населення. Повністю 
розгромлена армія на континенті. Крейсер 
«Худ» - гордість британців - після перших 
же пострілів пішов на дно: загинуло 1415 
моряків. Лінійний корабель «Принц Уель-
ський» затопили японці разом із 840 чле-
нами екіпажу. Ворожі підводні човни що-
дня топлять британські кораблі. Країна на 
межі голоду. Проте Уінстон Черчіль не став 
домовлятися з ворогом, хоча дехто з членів 
його кабінету виступав за спробу досягнен-
ня угод з гітлерівською Німеччиною. У сво-
їй першій промові, виголошеній у якості 
прем’єра, Черчілль сказав: «Мені нічого за-
пропонувати британцям, крім крові, тяжкої 
праці, сліз і поту». Він увійшов в історію, як 
великий політик і стратег.  

Україна в кращому становищі, ніж то-
дішня Британія. Але ворог жорстокий і під-
ступний. То ж навіщо українцям роздавати 

солодкі обіцянки, щоб вони перетворюва-
лися у гіркі пілюлі?  

Президент Порошенко, зокрема, обіцяв: 
завершити АТО за кілька днів; продати біз-
нес; встановити зарплату солдатам у 1000 
гривень на день і застрахувати життя - на 
мільйон; зробити матеріальне забезпечен-
ня армії головним пріоритетом; розсліду-
вати злочини Майдану і покарати винних; 
негайну люстрацію судових, правоохорон-
них, податкових і митних органів; забез-
печити публічний контроль за призначен-
ням і діяльністю суддів; докорінні рефор-
ми; за тиждень повністю закрити кордони 
Донеччини та Луганщини з Росією; жодних 
перемовин з терористами; якщо бойовики 
перейдуть у наступ - негайно ввести воєн-
ний стан; не здати аеропорт; не продати «5 
канал». Що з цих обіцянок виконано? Пра-
вильно: не продати «5 канал». 
Кривавий січень

Із донецького аеропорту злетіли у небе-
са душі Кіберсотні. Ці відважні чоловіки уві-
йшли в серця українців. Ми оберігали і бла-
гословляли їх своїми молитвами. Коли ж 
вони помирали, охоплювало відчуття без-
силля і великої любові до Батьківщини. Ми 
штурмували небо молитвами і прокльона-
ми - у такі миті не задумуєшся про гріх. І 
було боляче усвідомлювати, що у нас нема 
мудрих політиків, стратегів, полководців. Є 
прості героїчні люди, які, наче атланти, три-
мають Україну. І ми їм вдячні.

21 січня, коли в аеропорту гинув цвіт 
нашої нації, у Нью-Йорку вчергове засідав 
Радбез ООН. І проходила чергова зустріч 
у Берліні керівників МЗС країн «норманд-
ської четвірки» - ФРН, Франції, РФ та Укра-
їни. Обговорювали ситуацію в Україні, до-
мовлялися ні про що. Бо, за логікою Росії, 
Україна повинна вивести свої Збройні сили 
з… України. А невдовзі стало відомо, що 
згідно з таємною частиною Мінських угод, 
аеропорт мали віддати терористам. То за 
що ж гинули кіборги? Чому влада не може 

втямити, що жодних домовленостей з воро-
гом не може бути? 

24 січня. Маріуполь. Три десятки вби-
тих. Більше сотні поранених. «Російські те-
рористи вкотре скоїли злочин проти лю-
дяності, здійснивши напад на мирних гро-
мадян Маріуполя, - заявив прем’єр Арсеній 
Яценюк. - Росія порушує не тільки Мінські 
домовленості - вона порушує базові прин-
ципи міжнародного права і людяності. Цих 
покидьків судитиме Гаазький трибунал. 
Світ повинен зупинити російського агресо-
ра, який загрожує Україні, Європі і світовій 
безпеці. І проблема знаходиться не в Доне-
цьку, не в Луганську. Проблема відома: Мо-
сква, Кремль, Володимир Путін». 

Петро Порошенко, висловлюючи спів-
чуття, був стриманішим. Росію не згадав.  

А Путіну примарилось, що україн-
ська армія - це іноземний легіон НАТО. І 
його цілі, за словами президента Моско-
вії, пов’язані з геополітичним стримуван-
ням Росії (куди???). Це перша заява Путіна, в 
якій він визнає РФ стороною протистояння 
на сході України. До цього Кремль запевняв, 
що жодного конфлікту з Україною не існує. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час 
прес-конференції у Брюсселі сказав: зая-
ва Путіна - нонсенс. Єдині іноземні сили в 
Україні - російські. 

Світ не знає, як далі уживатися з Путі-
ним, який зірвав чеку з гранати. Тривають 
дебати у міжнародних інституціях. Мину-
лого понеділка знову засідала Рада безпеки 
ООН: делегати обговорювали напад теро-
ристів на Маріуполь. Але за підсумками зу-
стрічі не було прийнято ні резолюції, ні бо-
дай спільної заяви. Загалом Радбез збирав-
ся близько 30 разів у зв’язку з російською 
військовою агресією в Україні. Однак так і 
не вжито жодних заходів, бо всі кроки ве-
тує Росія. 

А війна продовжує збирати криваві 
жнива… 

Ольга ЧОРНА. 

УКРАЇНА - відкрита рана на тілі Європи
Україна - кровоточива рана на тілі Європи. Західні експерти вважають: 

усвідомлюючи, що українська армія слабка, а ЄС і НАТО не надають допомоги 
у військовій сфері, Путін змушує кровоточити цю відкриту рану.

Представник Литви під час понеділкового засідання Ради безпеки ООН 
заявила: конфлікт в Україні - найкривавіший у Європі з часів Балканської ві-
йни. А трагедія в Маріуполі - найкривавіша після збитого «Боїнга».

Цей документ пропонує радикальну 
відкритість фінансової інформації, яку 
зараз ховають за сімома печатями. Із 
прийняттям закону перевірити, на що і 
як чиновник витратив кошти, буде лег-
ше ніж оновити статус у «Facebook» чи в 
«Однокласниках» або «ВКонтакте».

Прийняття цього законопроекту 
зобов’язує розпорядників відкрито роз-
міщувати у режимі on-line на електро-
нних носіях  всю інформацію щодо ви-
користання бюджетних коштів  в розрі-
зі кожної операції, де буде вказано на-
зву суб’єкта, який надав роботи, послу-
ги чи постачання товару, їх кількісні  та 
якісні параметри, вартість за одиницю 
виміру. Усе тоді буде як на долоні! 

За попередньою інформацією, пред-
ставники влади вже зараз готові при-
йняти цей законопроект, однак праг-

нуть відтягнути його введення в дію  
аж до 1 січня 2016 року, мотивуючи не-
стачею коштів на реалізацію цього За-
кону. Як на мене, це не щиро, адже ко-
штів для цього майже не потрібно, або 
ж  їхню вартість можна співставити з 
кошторисами розпорядників бюджет-
них коштів, як вартість спецій до борщу. 
Я бачу проблему в іншому, адже з вве-
денням Закону в дію так безцеремон-
но зловживати, як нині, стане неможли-
во.  Кожен громадянин України зможе 
швидко і легко побачити у деталях, як  
щодня використовують кошти керівни-
ки міст, районів, областей, міністерств 
та їх структурні підрозділи.

Тому я називаю це ТЕСТОМ на справ-
жні наміри Порошенка та Яценюка 
щодо кардинальних змін у  країні, адже 
у них є повна влада та депутатська біль-

шість у Верховній Раді, від якої зале-
жить кінцеве прийняття цього закону.

Прошу читачів та усіх небайдужих 
громадян ознайомитися в Інтернеті  з 
основними  положеннями цього зако-
нопроекту  - це корисно і цікаво! Мій 
висновок наступний: якщо приймуть 
цей закон - кількість  аферистів у владі  
зменшиться! І це дуже добре!

Петро ЛАНДЯК, голова облас-
ної організації політичної партії 

«Громадянська позиція», депутат 
Тернопільської міської ради.

Допоможемо 
артилеристам-

землякам
Шановні підприємці Тернополя, 

усі небайдужі люди! 
Я - дружина військовослужбов-

ця, який боронить Україну під До-
нецьком у складі  артилерійського 
rаубичного дивізіону 44-ї Тернопіль-
ської бригади. За словами мого чоло-
віка майора В. Баланчука, бійці цьо-
го підрозділу несуть службу у вкрай 
важких умовах, проте сумлінно ви-
конують всі поставленні перед ними 
задачі. 

Нині наші хлопці потребують еле-
ментарних речей: теплих шкарпеток, 
сигарет, вологих серветок, одноразо-
вого посуду, батарейок, ліхтариків, 
медикаментів від застуди, туалетно-
го паперу.

Усього цього я не прошу для сво-
го чоловіка, тому що зберу все йому 
потрібне самостійно. Але забезпечи-
ти речами першої необхідності цілу 
бригаду, звичайно, не зможу

Я маю координати,  куди  та кому 
передавати вашу допомогу, і стовід-
сотково впевнена, що ваші добро-
вільні пожертви потраплять за при-
значенням. 

З надією і вірою у благочинність 
тернополян – Ольга Баланчук.

( моб. тел. 098-224-09-64)

Тест для  Порошенка і Яценюка
14 січня на засіданні комітету з питань свободи сло-
ва та засобів масової інформації депутати прийня-
ли рішення рекомендувати парламенту підтримати 
у другому читанні та в цілому законопроект №0949, 
попередній реєстраційний номер 2012 а, «Про від-
критість використання публічних коштів». У першо-
му читанні законопроект був проголосований ще 3 
червня 2014 року  минулим складом  парламенту.
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Неоголошена війна на 
Сході стала справжнім 
іспитом для українців. Ще 

Ремарк писав, що у темні часи 
добре видно світлих людей. 
Безстрашні воїни, волонтери, 
лікарі, капелани… Кожен з них 
робить свій внесок у майбутнє 
рідної країни, не шкодуючи свого 
часу і зусиль, покинувши затишні 
домівки, рідних та звичне життя. 

Вкотре здивувала Україну монахи-
ня з Тернопільщини Симеона Довганюк.  
Вона стала першою жінкою-капеланом. 
Після смерті брата у зоні АТО черниця 
зважилася на такий серйозний крок. Се-
стру Симеону на передову не відпустили, 
але запропонували стати капеланом і до-
помагати військовим словом та вірою.  

- Мені прийшла повістка за місцем 
прописки, до родинного дому, - розпові-
дає сестра. - Адже ще під час навчання 
я проходила курси медичної допомоги. 
Тоді ми підписували згоду, що у випадку 
війни готові служити. Звісно, ніхто не ду-
мав, що таке може статися. Я звернула-
ся до військкомату. Коли там побачили, 
що я монахиня, запропонували написа-
ти відмову. Але я не могла відмовитись 
від реальної допомоги. 27 травня під 
Слов’янськом був збитий літак з нашими 
військовими, там загинув і мій брат. Я не 
можу залишатися осторонь від цієї біди. 
Сказала, що готова служити. Мені відпо-
віли, що це можна через церкву, як капе-
лан. Я, звичайно, погодилась.  

Сестра Симеона зі Свято-
Введенського монастиря, який знахо-
диться у селі Великі Бірки поблизу Тер-
нополя, протягом останніх трьох років 
перебувала на послуханні у парафіяль-
ній церкві Марійського духовного цен-
тру в Зарваниці.  

Вже кілька місяців монахиня-
капелан із двома вищими освітами 
- психолога та богослова - загоює 
душевні рани українських військо-
вих у госпіталі селища Черкаське, 
що на Дніпропетровщині. Лікар-
няна палата стала її келією та при-
хистком. А ще у монахині більше сотні 
підопічних, які знаходять у спілкуванні з 
нею відраду, надію та полегшення. 

Сестру Симеону у госпіталі дуже по-
любили. Вона стала справжньою рятів-
ницею для поранених бійців, їх рідних та 
й самих лікарів, які працюють в надзви-
чайно важких умовах. 

Щомиті сестра готова прийти на до-
помогу кожному, незважаючи на конфе-
сії та віру.  

- Хлопці повертаються зі страшних 
місць, і коли бачать, що ти просто сидиш 
біля них, питаєш, як справи, запевняєш, 
що вони уже в безпеці, тоді вони відкри-
ваються, – додає Симеона. -  Я ніколи не 
говорю нічого про Бога, поки мене не за-
питають. Я просто їм служу. Власне, капе-
ланство і є елемент служіння, це – жертов-
ність, це – реальна практика Божого сло-
ва. Дуже часто підтримки потребують і 
рідні бійців. Одного разу до пораненого 
чоловіка приїхала дружина. Я вранці захо-
джу до палати, а вона схилилася над ним 
і плаче. Я дивлюся, що йому дуже  важко 
через те, що рідна людина так побиваєть-
ся, а сказати воїн нічого не може, бо в ньо-
го кульове поранення через гортань. Куля 
пройшла навиліт, але не зачепила важли-
вих судин, артерій. Я запросила жінку на 
чай до себе. Ми поговорили. Коли наступ-
ного дня їх переводили до лікарні у рід-
не місто, вона обіймала мене і дякувала за 
підтримку. «Ви мусите бути сильні, не ро-
біть йому ще більше боляче своїми емоці-
ями, сльозами. Він вас любить. А ви будь-

те жінкою сильного чоловіка, яким він є», 
- сказала я їй.

Більшість поранених у госпіталі зі 
Сходу і Півдня. 

- Хлопці дивуються, як я, із Західної 
України, залишила свій дім і приїхала, 
аби допомагати їм, - каже монахиня. -  Я 
говорю лише українською. Принципово 
не переходжу на російську. Бійці мене до-
бре розуміють і навіть стараються відпо-
відати українською. 

Аби почути тепле слово і молитву, во-
їни телефонують навіть з передової. 

- Вони просять про молитву, розпові-
дають про те, що їх хвилює. Іноді вони не 
можуть щось таке сказати своїм рідним, 
що можуть сказати мені, - додає сестра 
Симеона. -  І я дуже вдячна кожному за 
цю довіру. Головна моя місія - дати хлоп-
цям надію. Найбільше допомагає людя-
ність. Інколи їм просто потрібно погово-
рити, про будь-що, навіть про погоду. По-
вернувшись на фронт, не забувають, іно-
ді пишуть есемески. На війні немає ате-
їстів. Коли постійно стоїш перед брамою 
смерті, то щоб ти не говорив і не думав, 
все одно скажеш «Боже поможи». 

Монахиня розповідає, що на Сході ба-
гато людей зазомбовані російською про-
пагандою, однак з кожним днем більшає 
патріотів. Коли у Черкаському вирішила 
зайти до місцевої церкви, священик ви-
гнав її з храму.

- Він спитав мене, звідки я. Як дізна-
вся, що з Української греко-католицької 
церкви, уніатка і українка, сказав, щоб я 
більше не приходила. І я більше туди не 

йду, але молюся за нього до сьогодні. Під 
час таких подій кожен виявляє свою лю-
дяність. Ця біда показує, хто є хто. 

За словами сестри Симеони, незва-
жаючи на важкі бої та рани, наші бійці 
не втрачають віри, що перемога буде за 
Україною. Кожен бореться за свою хату,  
своє подвір’я, за те, щоб ця біда не піш-
ла далі. 

- Коли я приїхала сюди, я теж не зна-
ла, що тут буде. Війна – це не те, що ми ба-
чимо і чуємо по телевізору, це не страшна 
картинка чи бойовик.  Я не могла собі уя-
вити, як тут насправді. Я щиро дякую Бо-
гові за те, що він дає мені сили і терпіння, 
а ще можливість поплакати. Це дуже до-
помагає у важкі хвилини. 

На Різдвяні свята сестра Симеона по-
бувала вдома. Тут на неї чекають батьки 
та рідні. Зізнається, що досі хоче служи-
ти на передовій і, якщо буде така можли-
вість, не відмовиться. Вона закликає духо-
венство вступати у лави капеланів, хоча б 
на короткий час приїздити на Схід: у гос-
піталі, військові частини. Адже хлопцям 
дуже потрібна моральна підтримка. 

Якщо ж хтось із тернополян хоче до-
помогти пораненим бійцям коштами чи 
ліками, то монахиня може сконтакту-
вати їх з лікарями з госпіталю, сказати, 
яких саме ліків найбільше потрібно за-
раз. Протягом останніх днів у госпіталь 
привозять дуже багато поранених, тож 
будь-яка допомога не буде зайва. 

Юля ТОМЧИШИН. 
Фото видання 

“Новомосковськ сьогодні“.

Монахиня з Тернопільщини 
стала першою жінкою-
капеланом в Україні

Уже традиційно у 
День соборності 
України в 

Тернополі вручають 
Всеукраїнську 
літературно-мистецьку 
премію ім. братів 
Богдана та Левка 
Лепких. Цього року 
урочини з цієї нагоди 
відбулися у приміщенні 
обласного краєзнавчого 
музею.

Передусім, учасники зі-
брання та присутні хвилиною 
мовчання пом’янули україн-
ських героїв, які загинули під 
час Революції Гідності і у війні 
на сході України, лауреатів пре-
мії минулих років, які відійшли 
у засвіти. 

Диплом та посвідчення ла-
уреата, а також грошову вина-
городу першою отримала уро-

дженка Тернополя, а нині ки-
янка, мистецтвознавець Окса-
на Ваврик - за монографічні до-
слідження та книгу «Кобзарські 
школи в Україні».

Такі ж відзнаки з рук голови 
Громадської ради з присуджен-
ня премії Богдана Хаварівсько-
го та голови правління Ліги під-
приємців «Українська справа» 
Михайла Ратушняка отримали:

директор Остап Гайдуке-
вич за дорученням педагогічно-
го колективу Тернопільської об-
ласної експериментальної шко-
ли мистецтв – за вагомий вне-
сок у розвиток національної 
культури та високоорганізова-
ний навчальний процес;

тернопільський видавець 
Іван Максимів – за багаторічну 
видавничу діяльність і популя-

ризацію творчої спадщини бра-
тів Лепких; 

поліграфіст, редактор Бог-
дан Ничик (м. Тернопіль) – за 
громадсько-культурну діяль-
ність і серію статей про твор-
чість Б. Лепкого.

Презентуючи творчі надбан-
ня цьогорічних лауреатів, чле-
ни Громадської ради наголошу-
вали на їх безцінному внеску у 
розвиток національної літера-
тури і мистецтва. Натомість, на-
городжені щиро дякували ор-
ганізаторам і меценатам за на-
лежне пошанування своїх праць 
і творчих знахідок.

Урочини супроводжували 
високохудожніми виступами 
вчителів та учнів обласної шко-
ли мистецтв, аматорів з батьків-
щини Левка та Богдана Лепких  
- Бережанщини.

Ліга підприємців «Україн-

ська справа», яка вп’яте поспіль 
формує фонд  цієї Всеукраїн-
ської культурно-мистецької пре-
мії, уже давно стала невід’ємною 
складовою політично-суспі-
льних, культурно-мистецьких і 
національно-патріотичних по-
дій та перетворень у нашому 
краї. Піднявши на свій прапор 
гасло кооперативного руху на 
Галичині 30-х років минулого 
століття «Свій до свого по своє», 
це громадське об’єднання актуа-
лізувало його у сучасних умовах 
глобалізації економіки та ніве-
лювання нашої історичної наці-
ональної ідентифікації. Учасни-
ки «Української справи» проду-
кують економічний патріотизм, 
основою якого є принцип «УКРА-
ЇНСЬКІ гроші – в українські руки 
– на українські СПРАВИ».

На фото: лауреати премії.

 «Українська справа» вручила Всеукраїнську премію
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У перші століття християнства головним 
завданням Великого посту була 
підготовка новонавернених християн 

до хрещення. І в наш час завдання посту 
залишається без зміни. 

Ми, хоч і хрещені, але 
постійно втрачаємо те, що 
в цьому таїнстві одержали. 
Тому Пасха є наше щоріч-
не повернення до власно-
го хрещення, а піст – підго-
товка до цього. Піст і Пас-
ха кожного року є для нас 
новим відкриттям і над-
банням того, що було дане 
нам при хрещенні. Отже, 
коли ми починаємо нашу 
духовну подорож протя-
гом Великого посту, то ба-
чимо на кінці шляху нашу 
мету – Пасху, початок но-
вого життя.

Перше нагадування про необхідність поправити духо-
вне життя чуємо вже в недільному євангельському читан-
ні про навернення Закхея (Лк. 19, 1-10), який збирав свій 
маєток, кривдячи людей. Коли Господь увійшов до його 
домівки, зігрів душу Закхея Своєю ласкою, серце кривдни-
ка  здригнулося і він сказав до Христа: «Господи, полови-
ну добра свого я віддам убогим, а коли скривдив чим кого 
– поверну вчетверо». З грішника Закхей стає на шлях ви-
правлення і в невимовній своїй радості чує з уст Христо-
вих, що йому прощаються гріхи: «Сьогодні прийшло спа-
сіння дому цьому». 

У першу підготовчу неділю читається притча про ми-
таря і фарисея (Лк. 18, 10-14), в якій розкривається шкід-
ливість гордості і користь смирення. Гордий і зарозумі-
лий фарисей, прийшовши до храму, вихваляється своїми 
добрими ділами, а покірний митар усвідомлює свої грі-
хи, впокорює себе перед Богом так, що не сміє навіть по-
глянути на людей, ані до неба звести очі. Покірний митар, 
сказав Господь, повернувся додому більш виправданий, 
ніж фарисей. Християнин може навчитися смиренню, спо-
глядаючи Христа, втілене Божественне смирення. Спаси-
тель сказав: «Навчіться від Мене, бо Я лагідний і смирен-
ний серцем «(Мф. 11,29).

На другу підготовчу неділю читається притча про 
блудного сина (Лк. 15,11-32), в якій розкривається ко-
ристь покаяння і повернення грішника до Бога. При-
тча розповідає про біду свавільного сина і про милосер-
дя батька до нього, коли той покаявся. Церква підкрес-
лює: каючись, ми повинні усвідомлювати, що заплямува-
ли і втратили свою духовну красу, що ми далекі від прав-
дивого життя, що втратили і продовжуємо все втрачати 
не  тільки в особливих гріхах і провинах, але і в найбіль-
шому з усіх гріхів – у втраті любові до Бога.

Тема третьої – М’ясопусної неділі – знову таки любов. 
Євангельське читання цього дня присвячене оповіданню 
Спасителя про Друге Його пришестя у славі та про Страш-
ний суд (Мф. 25, 31-46). Тут говориться про любов хрис-
тиянську. Кожний з нас одержав у дар благодать любові 
Христової. Нам відомо, що для неї треба визнання того, що 
в кожній людині є Боже творіння, відображене особливим 
способом. Нам також відомо, що на світі є хворі, голодні, 
саме тому, що їм відмовили в особистій любові. Нарешті, 
ми знаємо, що хоч би якими вузькими і обмеженими були 
наші можливості, кожний з нас несе на собі відповідаль-
ність за якусь частку Царства Небесного, саме через те, що 
кожному з нас дано дар любові Христової. Ми будемо су-
джені за те, чи взяли на себе відповідальність, чи виявили 
ми любов або відмовили у ній.

У четверту неділю, яка називається Сиропусною, чита-
ється Євангеліє з повчаннями Спасителя, як треба пости-
ти. Першою умовою посту є відмова від того, щоб вважа-
ти бажання і вимоги нашого тіла необхідними, а також зу-
силля звільнити дух від панування над ним тіла. Аби наш 
піст був справжнім, треба, щоб він не був показним. Ми 
повинні постити не перед людьми, а перед Богом. Друга 
умова посту – прощення. «Коли не будете прощати людям 
провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ва-
ших» (Мф. 6,15) – говорить Господь.

Тож поспішаймо, достойно і гідно приготуватися до 
далекої духовної подорожі, яка вже перед нами. До якої 
нас запрошує Наш Добрий Наставник і Порадник, Наш 
Учитель і Спаситель Ісус Христос.

о. Богдан Зінченко, член Національної
спілки журналістів України.

Приготуймося 
в духовну мандрiвку

Ми довго готувалися до 
подорожі на Західну 
Україну. І ось наш 

поїзд вирушає. Маршрут 
довгий і цікавий - через 
всю Україну: спочатку Київ, 
Вінниця, Хмельницький… 

Наступного дня  ми в Тернопо-
лі. У поїзді всі жваво обговорювали, 
як нас приймуть, де поселять, куди 
будемо їздити на екскурсії. У Тер-
нополі нас зустріли волонтери, ди-
ректор ДНЗ «Тернопільський центр 
професійно-технічної освіти» Воло-
димир Цьох, журналісти - це було 
справжньою несподіванкою. Два 
дні ми всі разом жили в гуртожит-
ку цього сучасного навчального за-
кладу, нас прийняли тепло та приві-
тно. Ми з родинами безмежно вдяч-
ні Володимиру Ігоровичу за тре-
петну батьківську турботу, багатий 
стіл, який накрили кухарі в їдаль-
ні. Директор центру також запро-
сив нас усіх на навчання і подарував 
профорієнтаційні буклети навчаль-
ного закладу. Тут нам організували і 
різдвяні колядки, а Дід Мороз із Сні-
гуронькою роздали солодкі пода-
рунки, про які подбав голова депар-
таменту Тернопільської ОДА Любо-
мир Крупа.   Побували ми у Збара-
жі, у його старовинному замку. Заї-
хали у школу-інтернат, де директо-
ром Оксана Рудник, прекрасна жін-
ка з відкритим серцем, яка люб’язно 
ознайомила із закладом, а голова 
міської ради щедро пригостив усіх. 
Тож знову дякуємо. Ще один день 

позаду. Вранці вирушаємо на екс-
курсію Тернополем, надвечір - до 
Кам’янця-Подільського, де відвіда-
ли казковий замок 14 століття. Про-
гулялись вуличками цього історич-
ного міста, побачили стародавні бу-
динки та головну ялинку міста.

І ось хвилююча мить… Борщів. 
Нас повинні розселяти по сім’ях. Всі 
дуже хвилювалися, бо не знали, як 
нас приймуть, але наші хвилюван-
ня були даремними. Я потрапила 
в село Більче-Золоте, в сім’ю Бори-
са та Ліди Антонишиних та двох їх-
ніх синів Дениса й Тараса. Спочатку 
було трохи ніяково, бо вони чекали 
на хлопця, а приїхала дівчина, та ми 
швидко знайшли спільну мову. На-
ступного дня нам організували екс-
курсію у селище Кривче, де знахо-
дяться унікальні кришталеві пече-
ри. Екскурсія цими підземними ла-
біринтами вражаюча, йдеш і дума-
єш: невже все це створила приро-
да? Всі зустрічаємося у Борщові, об-
мінюємося враженнями від того, як 
нас  привітно та щиро прийняли.

 Повертаємося знову в сім’ї, де 
знайомимося з традиціями святку-
вання Різдва. Ходимо колядувати, 
беремо участь у вертепі. За ці три 
дні, які я прожила у родині Анто-
нишиних, дізналася багато цікаво-
го для себе: про традиції готуван-
ня куті та дванадцяти страв, звичаї 
колядування, слова, які притаман-
ні тільки їхньому регіону. Це щирі 
люди, які залишили дуже гарні та 
теплі спогади в моєму серці. Домо-

вились, що обов’язково зустрінемо-
ся знову. І дуже хочеться вірити в те, 
що наша наступна зустріч буде тут, 
на сході України. Тим часом вируша-
ємо додому, але спочатку їдемо до 
Зарваниці – величного духовного 
центру, відомого чудотворною іко-
ною і цілющим джерелом.

А в Тернополі ще побачили най-
більшу шопку в Україні, яка знахо-
диться у храмі Верховного апостола 
Петра. Вона вражає своїми розміра-
ми та красою. У поїзді на Київ зно-
ву ділимося враженнями. Мабуть, 
кожен сказав: я хочу повернути-
ся сюди ще. Завдяки волонтерам та 
простим людям, які стільки зроби-
ли для нас, ми отримали море вра-
жень та маємо гарних друзів у Тер-
нополі і не тільки. Я дякую всім, хто 
організував для нас цю поїздку, осо-
бливо отцю Івану Гуні, бійцю ба-
тальйону «Тернопіль» Дмитру Гайт-
ку, також Володимиру Чугаєвському 
та Володимиру Яворському. І щоб 
не казали, але в Західній Україні жи-
вуть такі ж щирі і люб’язні люди, як 
і на всій Україні, які підтримають та 
допоможуть у біді. Тож не треба ді-
лити Україну на Схід і Захід, на Пів-
ніч і Південь, ми всі живемо в одній 
державі, в одній-єдиній Україні!

 Підготувала учениця 
10 класу Лисичанської спеці-
алізованої школи І-ІІІ ступе-
нів №8 Наталя Горбачевська 

з  мамою 
Оксаною Горбачевською.

Луганська область.

Спасибі за різдвяну казку…

Як діти з Луганщини перебували на Тернопільщині

Про це на брифінгу заявив   народ-
ний депутат України, член фракції 
«Батьківщина» Сергій Власенко, ко-
ментуючи оприлюднене рішення 
Європейського суду з прав людини.

«ЄСПЛ підтвердив, що Юлія Тимошенко була за-
суджена без будь-яких підстав, чим фактично ви-
знав відсутність в її діях складу злочину», – сказав 
він.

За словами Власенка, своїм рішенням ЄСПЛ  за-
вершив впровадження, і  тим самим поставив жир-
ну крапку в так званій «газовій справі».

Він нагадав, що «у  своїй скарзі Юлія Володи-
мирівна ставила питання про політичні мотиви її 
ув’язнення, про відсутність будь-яких підстав для її 

кримінального переслідування».
Також у скарзі йшлося про  порушенням інших, 

але основоположних статей Європейської конвен-
ції з прав людини.

 «По суті, ЄСПЛ визнав, що Юлія Тимошенко не 
скоювала ніяких злочинів у газовій сфері, що під-
тверджує висновок Верховного суду України в газо-
вій справі», – заявив він.

За словами Власенка, «ми раді, що трирічна бо-
ротьба в ЄСПЛ закінчується  визнанням очевидних 
фактів».

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 
припинив розгляд другої скарги Юлії Тимошенко 
до України щодо її незаконного кримінального пе-
реслідування через газові контракти. Відповідне 
рішення було ухвалене 16 грудня 2014 року.

Європейський суд з прав людини 
визнав «газову справу» 

політичним переслідуванням 
Юлії Тимошенко
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Аби отримати кваліфіко-
вані відповіді на запитан-
ня, що турбують наших чи-
тачів, а також більше дізна-
тися про вірус герпесу, ми за-
просили до розмови канди-
дата медичних наук, асис-
тента кафедри мікробіоло-
гії, вірусології та імунології 
Тернопільського національ-
ного медичного університе-
ту Валентину БОРАК.

- Валентино Пилипівно, 
чи насправді такий страш-
ний герпес, як його «малю-
ють»? 

- Сьогодні дедалі більше лю-
дей страждає від ураження цим 
небезпечним вірусом. За да-
ними епідеміологічних дослі-
джень, рівень інфікованості та 
захворюваності на герпетич-
ні інфекції щороку зростає, ви-
переджуючи темпи приросту 
населення. У «народі» його на-
зивають «простудою на губах» 
або ж «лихоманкою». Цю інфек-
цію викликає вірус простого 
герпесу типів 1 та 2. Його збуд-
ники здатні уразити практично 
всі органи людського організ-
му. Понад 90 відсотків населен-
ня інфіковані одним або кіль-
кома варіантами вірусів герпе-
су. Схильність до цієї інфекції, 
а також важкість захворюван-
ня залежать від стану імуніте-
ту людини. Вірус простого гер-
песу може уражати шкіру, сли-
зові оболонки, нервову систему 
та внутрішні органи. 

За даними 
ВООЗ, герпесві-
русна інфекція 
посідає друге міс-
це після грипу і 
ГРВІ у структурі 
смертності від ві-
русних інфекцій 
і поступається 
лише перед СНІ-
Дом. Тобто, гер-
пес – це не лише 
маленька боляч-
ка на губах, як 
дехто думає.

- Що ж спри-
чиняє це небез-
печне захворювання і якими 
шляхами воно передається?

- Джерелом зараження є 
хворі зі свіжими герпетични-
ми висипаннями і носії, які ви-
діляють вірус у навколишнє 
середовище. Для інфікуван-
ня достатньо простого потра-
пляння вірусних частинок на 
шкіру або слизові оболонки. 
Вірус передається через зара-

жені предмети: посуд, рушни-
ки, іграшки,  білизну тощо. При 
генітальному герпесі інфекція 
передається статевим шляхом 
і більшість людей інфікуються, 
розпочинаючи статеве життя.

Особливо небезпечний вро-
джений герпес, викликаний 
внутріутробним інфікуванням 
плоду. Воно може відбутися у 
випадку розвитку у матері під 
час вагітності первинної гер-
петичної інфекції з потраплян-
ням вірусу у кров.

- Будь ласка, розкажіть 
про це детальніше. 

- Якщо зараження відбу-
вається у ранні терміни ва-
гітності, то може наступити 
смерть плоду і  передчасний 
викидень.  Тератогенна дія ві-
русу може спричинити наро-
дження дитини з вадами роз-
витку. Тому жінки, які збира-
ються стати мамами, повинні 
бути особливо обережними, а 
також пройти усі необхідні об-
стеження.

- Які найпоширеніші симп-
томи захво-
рювання гер-
песом?

- Інкубацій-
ний період ко-
ливається в 
межах від 1 до 
12 діб. У випад-
ку інфікування 
простим герпе-
сом найбільш 
часто уража-
ється шкіра 
обличчя в об-
ласті губ і ніз-
дрів та слизова 

оболонка ротової порожнини. 
Значно рідше висипання лока-
лізуються на чолі, вушних ра-
ковинах, попереку, геніталіях, 
пальцях рук та в інших місцях.

 Появі висипання переду-
ють свербіння, печія або біль 
у відповідній ділянці тіла. 
Згодом на місці ураження 
з’являється група пухирців з 
прозорим вмістом на запаленій 
основі. Через кілька днів вміст 

везикул мутніє, пухирці тріс-
кають і на їх місці утворюють-
ся виразки, покриті кірочками, 
які протягом тижня відпада-
ють. Ерозії епітелізуються, не 
залишаючи помітних змін на 
шкірі. У маленьких дітей герпес 
шкіри може перебігати у вигля-
ді тяжкої екземи з високою ле-
тальністю. Герпес може супро-
воджуватися недомаганням, 
слабкістю, в окремих випадках 
– підвищенням температури 
тіла. Підщелепні та шийні лім-
фатичні вузли збільшені. За-
хворювання триває 1-2 тижні.

При офтальмогерпесі спо-
стерігається запалення очей 
з підвищенням температури 
тіла до 39-40 градусів та інши-
ми симптомами інтоксикації. 
Герпетичні енцефаліт і менін-
гоенцефаліт починаються го-
стро з підвищення темпера-
тури також до  39-40 градусів, 
блювання, сильного болю голо-
ви, судом. З перших днів вини-
кають менінгеальні симптоми, 
патологічні рефлекси, затьма-
рюється свідомість. Згодом 
приєднуються парези і паралі-
чі. Однак на цьому захворюван-
ня не завершується. Особливіс-
тю вірусу герпесу є те, що він 
здатний проникати у нервові 
волокна та вузлики і зберігати-
ся там довший час у латентно-
му (сплячому) стані. Цим пояс-
нюється рецидивуючий пере-
біг захворювання з періодами 
загострення та ремісії. 

- Тобто, це означає, що 
герпес постійно «дрімає» в 
організмі і може неоднора-
зово проявлятися?

- Саме так. Рецидив може 
бути спровокований посла-
бленням імунітету, переохоло-
дженням, стресом, нервовим 
виснаженням тощо. Тому вар-
то завжди про це пам’ятати. 
Як правило, нові прояви гер-
песу пов’язані саме з рециди-
вом «сплячої» інфекції, а не з 
повторним інфікуванням. У 
більшості випадків лікар може 
встановити діагноз без прове-

дення додаткових обстежень, 
ґрунтуючись лише на зовніш-
ньому вигляді висипання. Ін-
коли може знадобитися віру-
сологічне дослідження вмісту 
пухирців або аналіз на антиті-
ла до вірусу герпесу.

- Зазвичай люди, які захво-
ріли герпесом, намагаються 
дати собі раду самі,  купую-
чи в аптеках спеціальні пре-
парати  і займаючись само-
лікуванням. Чи обов’язково у 
таких випадках звертати-
ся за медичною допомогою? І 
взагалі, чи можна повністю 
вилікувати герпес?

- Майже кожна людина хоча 
б раз у житті перенесла гер-
пес. Зрозуміло, що далеко не 
всі звертаються з приводу цьо-
го захворювання до лікарів. 
Здавалося б, один-два тижні, і 
все минеться. Це не зовсім пра-
вильно, адже, якщо вже на по-
чатках захворювання розпоча-
ти грамотне лікування, можна 
уникнути рецидивів захворю-
вання. Особливо важливо сво-
єчасно звернутися до лікаря у 
випадку виникнення герпесу 
під час вагітності.

- Чим допоможе лікар?
- Лікування хворих герпе-

тичною інфекцією залежить 
від локалізації уражень, важ-
кості інфекційного процесу та 
стану імунітету. В залежнос-
ті від конкретної форми за-
хворювання лікар запропонує 
вам відповідну схему лікуван-
ня. Однак, треба розуміти, що 
противірусні препарати не за-
вжди здатні відвернути реци-
диви захворювання.

- Кажуть, найважливі-
ше не лікування захворюван-
ня, а його профілактика. Як 
можна вберегтися від гер-
песу?

- До профілактики герпе-
су можна віднести обмеження 
тісних контактів з інфіковани-
ми людьми, а також викорис-
тання презервативів під час 
статевих контактів з хворими 
генітальною формою герпе-
су. Основна профілактика вро-
дженого герпесу та герпесу но-
вонароджених – запобігання 
інфікування під час вагітності. 
Бережіть себе.

Спілкувалася 
Світлана ВІТРОВА.

не лише маленька 
болячка на губах

Герпес –
За смертністю серед вірусних інфекцій 

ця хвороба поступається лише перед СНІДом
«Нещодавно моя донька перенесла захворювання гер-

песом, яке супроводжувалося ураженням слизової ниж-
ньої губи. В результаті виникнення болючих пухирців 
вона збільшилася майже вдвічі. Дівчинка не могла не 
те що нормально поїсти, а й пила лише через соломинку. 
Все це тривало майже три тижні. Знаю, що з подібною 
проблемою стикається чимало людей. Дуже хотіли б ді-
знатися більше про це захворювання і почути конкрет-
ні поради від лікаря щодо того, як вберегтися від цієї не-
приємної інфекції.

Любов, тернополянка».

Неприємний 
присмак у 
роті може 

сигналізувати про 
різні хвороби.

Гіркота
Якщо відчуваєте гіркоту 

в роті – це про себе нагадує 
печінка або жовчний міхур, 
тобто щось з ними не в по-
рядку. У випадках, коли гір-
кота не зникає протягом де-
кількох днів, варто зверну-
тися до гастроентеролога 
і здати необхідні аналізи. 
Хоча тимчасовий присмак 
гіркоти може бути й після 
переїдання жирної, гострої, 
солоної їжі. Тому просто об-
межте її вживання на кіль-
ка днів.

Кислий присмак
Якщо в роті кисло, то це 

може бути симптомом га-
стриту або виразки шлун-
ка. Тож знову доведеться 
обмежити вживання смаже-
ної і солоної їжі. Не пробуй-
те «вбити» кислий присмак 
содовим напоєм. Цим ви ще 
більше спровокуєте його. 
Тому краще поспішіть до га-
строентеролога. 

Подібний присмак у роті 
може бути і наслідком окис-
лення металевих коронок 
на зубах. Тут уже треба до 
стоматолога.

Солодкість
Солодкий присмак у роті 

– ознака цукрового діабету. 
З’являється він тому, що рі-
вень цукру в крові підвище-
ний. А ще коли хочеться ба-
гато пити – терміново відві-
дайте ендокринолога.

Присмак заліза
Присмак металу в роті 

може свідчити про кровото-
чивість ясен, адже кров міс-
тить багато гемоглобіну, в 
якому великий відсоток за-
ліза. 

Іншою причиною заліз-
ного присмаку можуть ста-
ти, знову ж таки, метале-
ві коронки. Часто подібний 
присмак можуть давати різ-
ні медичні препарати. Тому 
читайте уважно інструкції. 

Коли в роті 
кисло 

чи гірко

Понад 90 відсотків 
населення інфіковані 
одним або кількома ва-
ріантами вірусів гер-
песу. Схильність до цієї 
інфекції, а також важ-
кість захворювання за-
лежать від стану імуні-
тету людини. Вірус про-
стого герпесу може ура-
жати шкіру, слизові обо-
лонки, нервову систему 
та внутрішні органи. 
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“Українці живуть у стані 
постійного стресу”

– Якщо уявити, що на прийом до пси-
хотерапевта приходить нинішня Укра-
їна, який їй можна поставити діагноз?  

– Україна зараз у кризовому стані. Став-
ся шок для нас – вбивства на Майдані, анек-
сія Криму, неоголошена війна з Росією. Ба-
гатьом важко було змиритися з цим. Я пра-
цюю з сім’ями загиблих, і подібне буває, 
коли приходить звістка про смерть близь-
ких. Рідні не вірять: “То не він, то хтось ін-
ший…” Пізніше починаєш приймати ре-
альність, реагувати якось. Зараз в україн-
ців вже є таке прийняття. Численні труни з 
солдатами – від цього важко відгородити-
ся навіть у регіонах, де нема бойових дій. 
Хоча завжди є люди, для яких важливіше, 
якого кольору в них телефон, ніж те, що ві-
йна забирає життя таких же, як вони.

– Сьогодні війна триває не лише на 
Донбасі, а й в інформаційному просто-
рі. Хтось намагається захиститися від 
цього, ігноруючи новини, інші, навпаки, 
годинами “зависають” у телевізорі чи в 
інтернеті…

– Треба усвідомлювати, що перед кож-
ним із нас постає багато нових викликів. 
Якщо з цим не справитися, тоді бере гору 
проблема – виникає депресія, занепад сил, 
зневіра, зникає сенс існування. В Україні 
ще тривають активні дії, ми живемо у ста-
ні постійного стресу. Є кілька способів ре-
агування на шокову подію: людина завми-
рає, втікає або бореться. Якщо сидіти пе-
ред телевізором, “варитися” у новинах, об-

говорювати їх в інтернеті й нічого не ро-
бити – це призводить тільки до психоло-
гічних порушень. Це і є завмирання, ко-
ристі від такої поведінки нема ніякої. З ін-
шого боку, не можна заперечувати реаль-
ність. Важливо бути активним, аби дола-
ти стрес – застояна вода перетворюється 
у болото.
“Перебування у зоні 
бойових дій стовідсот-

ково змінює людину”
– Найбільш психологічно “накручена” 

в нинішньому суспільстві група – це ті 
люди, які безпосередньо брали і беруть 
участь у бойових діях. Що потрібно зна-
ти про психологічний стан бійців?

– Є так званий синдром постійної війни. 
Хлопці, які воюють, починають звикати до 
певного рівня енергії. Це так само, як їхати 
на велосипеді: ти не падаєш, поки крутиш 
педалі. Основне питання у зоні бойових 
дій – це вижити. Тривога з’являється, коли 
виходиш з цього поля бою. Тоді почина-
ють проявлятися різні тілесні реакції: тру-
сить, ноги підкошуються, слабкість. Зго-
дом, у цивільному житті, практично у всіх 
бійців будуть ознаки посттравматичного 
стресового розладу: повернення у мину-
ле, надмірна збудливість, реакції на голо-
сні звуки. За місяць це все потрохи минає, 
а за рік переважна більшість позбувається 
травм війни. Але у 15-20 відсотків цей син-
дром, який ще називають “ветеранським”, 
залишиться і буде тривалим. Це, мабуть, та 
категорія людей, що була у нас після Афга-
ністану. Їм важко знайти собі місце в жит-
ті, для декого сила так і залишиться осно-
вним способом вирішення проблеми. До 
цього треба готуватися, створювати мере-
жу реабілітаційних центрів, інформаційне 
забезпечення для бійців, їх родин. 

– Як близьким і рідним підтримати 
людей, що повернулися із війни? 

– Не можна оцінювати їх попередні-
ми мірками – перебування у зоні бойових 
дій стовідсотково змінює людину. Я прово-

див тренінг з бійцями, які захищали Доне-
цький аеропорт. Один із хлопців так пояс-
нив свої відчуття: є бойовий стан – черво-
на зона. У цивільному житті потрапляєш у 
зелену зону, де люди живуть своїми рутин-
ними турботами. Психіка не встигає адап-
туватися. Тому солдатам треба дати час 
для відпочинку і спокою. Це не означає за-
крити їх на ключ – і нехай полежать собі, 
подивляться в стелю. Дуже важлива спіль-
на діяльність: знаходити час, аби побути 
разом, залучати до побутових речей, мож-
на затіяти вдома ремонт.  

“Зверніть увагу на тих, 
хто поруч”

– Зараз ситуацію в країні не обгово-
рює хіба що лінивий, говорять про це і 
діти. Недавно знайома розповіла, як її 
шестирічна донька прийшла до неї зі 
словами: “Мамо, я знаю, АТО – це коли 
можна писати листи солдатам”. Як 
розмовляти з дітьми про війну?

– Мої колеги – дитячі психотерапевти 
– розповідали, що у малюків загострилися 
емоційні порушення ще за місяць до Май-
дану. Діти більш чутливі до ситуації, ніж 
дорослі. Потрібно дуже простими словами 
пояснити, що відбувається у країні, таке 
знання зменшить страх. Крім того, саме за-
раз дітям можна прививати нові цінності: 
шукати приклади з давнішої історії, анало-
гії з Козаччини, казок, показувати героїчну 
історію свого народу. 

–  Дайте, будь ласка, кілька дієвих 
порад, які допоможуть впоратися зі 
стресом як і власне активним учасни-
кам подій, так і тим, хто переживає їх 
далеко від лінії фронту.

–  Кожен має знайти своє місце у 
цій ситуації. Найпростіша порада – це 
взаємозв’язок з іншими. Спільне проведен-
ня часу, але бажано з користю. У цивільно-
му житті – займатися волонтерством, на-
приклад, плести разом маскувальні сіт-
ки. Треба перестати вірити в месію, який 
прийде і все зробить за нас. Зверніть ува-
гу на тих, хто поруч з вами і потребує під-

тримки, зателефонуйте рідним і близь-
ким. Є теорія, що кожен, аби почуватися 
впевнено, повинен мати хоча б п’ять “без-
печних людей”, на яких можна покластися. 
Складіть список таких людей. Також мож-
на сформувати список безпечних місць, де 
вам було добре і куди ви хотіли би повер-
нутися. Важливо максимально використо-
вувати ті ресурси, які приносили раніше 
радість: спорт, рукоділля, малювання, гра 
на музичних інструментах. Але займайте-
ся цим разом із кимось. Є і така проста по-
рада – 12 обіймів у день. Завдяки взаємодії 
ми підтримуємо одне одного і самі стаємо 
сильнішими. 

Зараз є шанс отримати нові навики 
спілкування та сформувати нові стосунки. 
І, напевно, тільки тоді ми зможемо побуду-
вати суспільство, до якого прагнемо.

Не бійтеся звернутися за допомогою. 
На сайті тернопільського осередку Спілки 
психотерапевтів України – www.usp.te.ua 
– є перелік наших фахівців. Також можна 
прийти в лікарню за консультацією.

– Чи є у вас прогнози, як буде розвива-
тися ситуація далі?

– Я не ворожка, але вірю, що все має 
вийти на краще. Інакше нема сенсу. Надія 
і віра в краще мотивує і змушує рухатись. 
Взагалі, великою мірою все залежить від 
налаштування. Я питав у молодих хлопців, 
які після училища вже воюють, як вони з 
цим справляються. Вони відповідали: “Як 
не він загине, то я”. У нас є певне виправ-
дання: ми захищаємо свою землю, роби-
мо це з необхідності. Це ті механізми, які 
допомагають зменшити страх і почуття 
провини. Спрацьовує і певне знеособлен-
ня. Це навіть простежується у терміноло-
гії – “двохсоті” для загиблих, “трьохсоті” – 
про поранених. Для багатьох це також пев-
ний захист. Бо якщо уявити, що за кожною 
людиною – ціла історія, ціле життя – ди-
тинство, виховання, стосунки… Цілий світ 
стоїть. Якби всі уявили собі, що кожного 
дня вмирають світи, то, мабуть, кинули б 
зброю і розійшлися. 

Антоніна БРИК.

21 січня, у Всесвітній день  
обіймів, представники громад-
ської організації “Твоя ініціати-
ва” дарували тепло обіймів терно-
полянам. Цього дня кожен, неза-
лежно від віку, намалювавши пла-
кат, міг просто підійти і обійняти 
першого ж зустрічного перехожо-
го. Флешмоб провели на Театраль-
ному майдані. Наталія Слюсарев-
ська, учасниця акції, розказує, що 
подібні заходи в такий нелегкий 
для України час дуже потрібні. У 
тернополян неочікувані обійми 
незнайомців викликали лише ра-
дісне здивування та усмішку. При-
ємно, що є люди, котрі можуть 
просто так подарувати  свято. 

Інна ДАНИЛКІВ. 
(фото автора)

«Якби  всі  уявили,  що  кожного 
дня  вмирають  світи,  то,  мабуть, 

кинули б зброю 
і розійшлися»

Українці звикають жити в іншій 
країні. У цій новій реальності – гнітю-
чий курс гривні, високі ціни і, що най-
страшніше, – війна, від якої щодня ги-
нуть люди. Є і рани невидимі, але їх на-
слідки не менш важкі.

Як подолати виснаження і пережи-
ти війну  – про це в інтерв’ю «Нашому 

ДНЮ» розповів Олег ГУКОВСЬКИЙ – 
голова Тернопільського осередку Укра-
їнської спілки психотерапевтів, завіду-
вач денного стаціонару обласної психо-
неврологічної лікарні, обласний спеціа-
ліст із психотерапії. 

З початком драматичних подій в 
Україні він консультує бійців АТО та їхні 
родини. Криза, каже психотерапевт, це 
не лише руйнування, а можливість ста-
ти сильнішим, відкрити в собі нові якос-
ті – співчуття, милосердя, турботу.  

Тернополяни дарували 
одне одному обійми
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Піраміду Хеопса 
закрили на ремонт

Влада Єгипту вирішила закрити пі-
раміду Хеопса на реставрацію через 
численні написи туристів, повідомля-
ють іноземні ЗМІ. Мандрівники обписа-
ли пам’ятник настільки, що фахівці зі збе-
реження культурної спадщини Єгипту та 
представники міністерства у справах ста-
рожитностей зробили висновок про необ-
хідність термінового «ремонту». Перші на-
писи з’явилися на пірамідах Гізи у XIX сто-
літті. Але протягом останніх років таких 
«автографів» стало дуже багато. Більшість 
з них нанесені крейдою, ручками, маркера-
ми. Реставраційні роботи проводитимуть 
як на зовнішньому фасаді піраміди, так і 
всередині пам’ятки. 

Росіянкам хочуть 
урізати пенсії через стать

У Росії планують нараховувати пен-
сії залежно від статі, повідомляє ТСН. Ро-
сійське міністерство праці і соціального за-
хисту підготувало законопроект, згідно з 
яким жінкам виплачуватимуть на 20 відсо-
тків менше, ніж чоловікам. За словами чи-
новників, росіянка виходить на пенсію на 
п’ять років раніше, а живе при цьому в се-
редньому на п’ять років довше, ніж росія-
нин, а отже накопичують пенсії вони одна-
ково. Тому у міністерстві, щоб зекономи-
ти бюджетні кошти, планують накопичену 
жінками пенсію розтягувати на більш три-
валий термін. Чиновники розраховують, 
що ініціатива стане чинною вже наступно-
го року.

Жінки вірять у Бога більше, 
ніж чоловіки

Жінки набагато більше схильні віри-
ти в Бога і в життя після смерті, ніж чо-
ловіки. 60 відсотків жінок вірять у за-
гробне життя, порівняно з 36 відсотка-
ми чоловіків. Такими є результати дослі-
дження, повідомляє «The Daily Mail». Се-
ред атеїстів чоловіків також виявилося 
більше - 63 відсотки. Жінок-атеїсток - 36  
відсотків. За словами професора і автора 
дослідження Девіда Воас, трохи більше по-
ловини опитаних заявили, що вони хрис-
тияни. Більшість інших не віднесли себе до 
жодної з релігій.

І хто тепер відмовиться 
від ядерної зброї?

Росія порушила весь післявоєнний 
порядок у Європі, який дозволяв краї-
нам континенту жити мирно. Про це за-
явила канцлер Німеччини Ангела Мер-
кель, виступаючи на Давоському форумі, 
інформує ICTV. «Анексія Криму - це не про-
сто якась анексія, це - очевидне порушення 
того, що дозволяло нам жити і співіснувати 
мирно після Другої світової війни. Це - не-
порушність кордонів і повага територіаль-
ної цілісності», - заявила Меркель. І нагада-
ла Росії, що та виступила гарантом україн-
ської незалежності, суверенітету і терито-
ріальної цілісності згідно з Будапештським 
меморандумом. «Після того, як Росія по-
рушила цю угоду, яка країна буде готова 
взяти приклад з України і відмовитися від 
ядерної зброї?», - запитала канцлер. І до-
дала: «Дивлячись на те, що сталося в Укра-
їні, така країна вважатиме, що відмова від 
ядерної зброї зробить її слабшою та враз-
ливішою перед подібним нападом».

Появу «зелених чоловічків» 
у Білорусі вважатимуть

 вторгненням
У Білорусі прийняли нову редакцію 

закону «Про воєнний стан». Документ, 
відредагований після вторгнення Росії в 
Україну, набуде чинності 1 лютого, повідо-
мляє телеканал «24». Згідно з документом, 
поява на території країни військових без 
розпізнавальних знаків (на кшталт «зеле-
них чоловічків», як у Криму) офіційно вва-
жається в Білорусі одним із видів нападу, 
який загрожує територіальній цілісності та 
суверенітету. Крім ймовірної анексії біло-
руської території, ракетно-бомбових і авіа-
ударів з території іншої країни або засто-
сування іншої зброї проти Білорусі, в зако-
ні згадане також «засилання іншою держа-
вою збройних банд (груп), нерегулярних 
сил або підрозділів регулярних військ». 
У документі прописані дії, які будуть офі-
ційно вважатися військовою загрозою, до-
статньою для введення в Білорусі воєнно-
го стану. Це - концентрація збройних сил 
іншої держави біля кордону Білорусі, якщо 
вона явно вказує на агресивні наміри, або 
проведення в іншій державі мобілізації з 
метою нападу на Білорусь.

РФ залишила 
Придністров’я без грошей

Росія вперше відмовила невизна-
ному Придністров’ю у фінансовій до-
помозі, яку в Москві просив лідер регі-
ону Євген Шевчук, повідомляють іно-
земні ЗМІ.  Тирасполь розраховував на 
отримання $100 мільйонів, щоб виплати-
ти пенсії та інші соціальні зобов’язання. У 
місцевої влади немає грошей і нічим пла-
тити зарплати й пенсії. Однак на прохання 
придністровців в уряді РФ відповіли від-
мовою, пославшись на економічні труд-
нощі в самій Росії. Таким чином, невизна-
не Придністров’я стає для Москви непо-
сильною ношею. Тим паче, що економіка 
у критичному стані - там давно зупинили-
ся або функціонують з неповним наван-
таженням ряд підприємств, які до того ж 
працюють на дешевих чи безкоштовних 
російських енергоресурсах. За газ Тирас-
поль винен Росії $5 мільярдів. Крім того, 
почали йти з Придністров’я російські ін-
вестори. 

Китаєць розрахувався 
за авто мішками монет

У Китаї клієнт автосалону розраху-
вався за автомобіль мішками монет, по-
відомляє видання «Метро». Китаєць ви-
рішив придбати авто вартістю 51800 юанів 
(близько 130 тисяч гривень). Першим вне-
ском у сумі 20000 юанів виявилися чотири 
чорних поліетиленових мішки, в які були 
упаковані монети номіналом 0,1 юаня, 0,5 
юаня і 1 юань. Загальна вага мішків скла-
ла 150 кілограмів. Покупець повідомив, що 
монети отримані від його бізнесу, про який 
не забажав розповісти. Тепер продавці очі-
кують наступного візиту дивного клієнта, 
який повинен уже повністю оплатити вар-
тість автівки. 

Назад в СРСР
У Росії з 26 січня почали діяти нові 

візові правила. Відтепер для отриман-
ня російської візи потрібно вказувати пе-
релік міст та інших населених пунктів, які 
планує відвідати іноземець. Про це пові-
домляє Асоціація туристичних операторів 
Росії, передає радіо «Свобода». Федераль-
на міграційна служба РФ також вимагати-
ме від туристів вказувати ім’я особи або 
назву організації, яка запрошує відвіда-
ти ці місця. Така інформація буде вказува-
тись на усіх типах віз. Асоціація туристич-
них операторів Росії заявила, що нові пра-
вила можуть однозначно зашкодити ту-
ристичній індустрії країни, яка й без того 
зазнала значних фінансових та іміджевих 
втрат.  

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Ми маємо першими визнати 

«ЛНР» і «ДНР» терористами 

Визнавати «ЛНР» і «ДНР» терориста-
ми Європа поки що не поспішатиме, бо 
спершу це має зробити офіційний Київ. 
Про це повідомив голова представництва 
ЄС в Україні Ян Томбінський. 29 січня голо-
вні дипломати Євросоюзу зберуться, аби 
вирішити питання України. Зокрема, мо-
жуть визначитись і зі статусом самопрого-
лошених республік. «Це дражливе питан-
ня, яке варто поставити у рамках міжнарод-
ного права і системи. Тому офіційно Україна 
має першою визнати «ЛНР» і «ДНР» теро-
ристичними організаціями, а вже потім ви-
нести цю справу на міжнародний рівень», 
- сказав Ян Томбінський.

Екс-регіонали проти люстрації
До Конституційного суду надійшло 

подання 47 нардепутатів щодо відпо-
відності закону «Про очищення влади» 
Конституції України. Як повідомляє прес-
служба КС, подання передали на вивчення 
у Секретаріат суду. Серед депутатів, які ви-
ступили ініціаторами подання - Сергій Льо-
вочкін, Андрій Деркач, Олександр Вілкул, 
Юрій Воропаєв, Михайло Добкін, Михай-
ло Папієв, Юрій Павленко, Тетяна Бахтеєва, 
Наталя Королевська, Юхим Звягільський. 

На посттравматичний синдром 
страждають цивільні 

Посттравматичний синдром поши-
рюється на все суспільство і познача-
ється на людях, які не беруть безпосе-
редньої участі у бойових діях. Про це за-
явив соціальний психолог Олег Покальчук, 
передає «Укрінформ». «Дуже неправильно 
обмежувати посттравматичний синдром 
лише учасниками бойових дій, пораненими 
чи травмованими бійцями. Люди, які безпо-
середньо не беруть участі в бойових діях, а 
перебувають у режимі хронічного тривож-
ного очікування, також зазнають значно-
го стресу», - сказав психолог. За його слова-
ми, найбільший вплив чинять інформації 
з фото- і відеоматеріалами, оскільки вони 
апелюють до емоцій. Поширення такої ін-
формації викликає панічні настрої у сус-
пільстві та грає на руку ворогові. 

Ще б патріотизму чиновникам
Міністр економічного розвитку і тор-

гівлі Айварас Абромавичус вважає зарп-
лату чиновників низькою і виступає 
за її підвищення. Про це він повідомив в 
інтерв’ю телепрограмі «Перша Шпальта». 
«Я б хотів, щоб уряд почав реформу зі ско-
рочення штату і одночасно з підняття заро-
бітних плат чиновникам. Не можуть люди, 
які мають справу з великими фінансовими 
ресурсами, отримувати 300 доларів», - ска-
зав міністр. І нагадав, що міністерство вирі-
шило скоротити кількість департаментів із 
24 до 15 і планує скорочення персоналу, яке 
може скласти понад 20 відсотків.

Війна робить землю 
непридатною для життя

Війна на території Донецької та Лу-
ганської областей робить їх непридат-
ними для життя. Про це в ефірі телекана-
лу «112» заявила нардеп від фракції «Само-
поміч» Олена Бабак. Політик зазначила, що 
була на зустрічі з екологами, які повідоми-
ли: 80 шахт на Донбасі вже заливає водою. 
Скоро населені пункти навколо них будуть 
затоплені й стануть непридатними для 
життя. Крім того, в зоні бойових дій у зем-
лі залишається велика кількість мін і сна-
рядів. «Усе це робить цю землю абсолютно 
непридатною для використання в майбут-

ньому. Вода забруднюється, жити там буде 
майже неможливо», - підкреслила нардеп. 
На її думку, Путін використовує територію 
Донбасу для досягнення своїх політичних 
цілей. «Скажіть, будь ласка, Путін справ-
ді хоче зберегти або допомогти комусь на 
цій землі? У нього інші інтереси», - впевне-
на Бабак.
Мінфін реформуватимуть німці

Міністр фінансів України Наталя 
Яресько залучила до реформування сво-
го відомства двох радників з Федераль-
ного міністерства фінансів Німеччини. 
«Я попросила Німеччину надати консуль-
тантів. Тепер у мене є два радники від Феде-
рального міністерства фінансів. Вони допо-
магають перебудувати наше міністерство», 
- сказала Яресько в інтерв’ю німецькій газе-
ті «Die Welt». Міністр повідомила, що рад-
ники мають провести співбесіди з її заступ-
никами й керівниками департаментів, аби 
оцінити ефективність їхньої роботи.

Без віз у Європу в 2016-у?
Україна має всі шанси отримати без-

візовий режим з Євросоюзом на травне-
вому саміті у Ризі. А з 2016 року він уже 
може вступити в дію. Про це заявила посол 
Латвії Аргіта Даудзе - країни, яка нині го-
ловує в Раді ЄС. Однак це залежить від зві-
ту незалежних експертів, які навесні при-
їдуть до Києва, аби оцінити якість і швид-
кість проведення реформ. «Це - боротьба з 
корупцією та зміна закону «Про прокура-
туру». Також очікуємо прогресу у боротьбі 
з організованою злочинністю і в реформу-
ванні правоохоронного сектору. Буде зро-
блений висновок про те, наскільки дале-
ко просунулася Україна», - заявила надзви-
чайний та Повноважний Посол Латвійської 
Республіки в Україні.  

Давно пора!
Народний депутат Антон Геращен-

ко готує проект зміни до Кримінально-
го процесуального кодексу з пропозиці-
єю виключити можливість виходу під за-
ставу у випадку вчинення корупційно-
го правопорушення або насильницьких 
злочинів. Про це він написав у «Facebook». 
«Випускати під заставу або під домашній 
арешт корупціонерів, насильників і вбивць 
неприпустимо. Хабарники прокурори, мілі-
ціонери, судді, підозрювані у вбивстві, або 
масових вбивствах, повинні знаходиться на 
період слідства у СІЗО, до того часу, поки ми 
не очистимо судову і прокурорську систему 
від корупції», - наголосив нардеп.

Глава МОЗ обіцяє…
Міністр охорони здоров’я Олександр 

Квіташвілі обіцяє, що медицина ста-
не доступнішою і якіснішою для насе-
лення, повідомили у прес-службі МОЗ. 
Окреслюючи найближчі кроки в медичній 
реформі на 2015 рік, Квіташвілі зазначив, 
що створення нової моделі фінансуван-
ня галузі, передача держзакупівель між-
народним організаціям, скасування непо-
трібних ліцензій та форм звітності, спро-
щення реєстрацій і сертифікацій - першо-
чергові завдання МОЗ України. «2015 рік 
стане майданчиком для проведення по-
вномасштабної реформи медичної галузі», 
- наголосив міністр. За його словами, «на-
разі проводимо аудити лікарень, поліклі-
нік, щоб мати чіткі прорахунки вартості 
послуг і дані про медзаклади перед тим, як 
міняти систему. Але можу сказати: меди-
цина стане відкритою системою, доступ-
нішою і набагато якіснішою для всього на-
селення». Квіташвілі зауважив, що в Украї-
ні працює 8300 лікарень та поліклінік і 75 
відсотків грошей з держбюджету витра-
чають на їх утримання. «Ці гроші потріб-
но ефективно перерозподілити. Замість 
оплати старих ліжок у лікарнях, їх потріб-
но використовувати на лікування пацієн-
тів. У подальшому кошти мають «йти» за 
пацієнтом у лікувальні заклади, а лікарі 
отримувати легальну та достойну оплату 
праці», - підкреслив глава МОЗ.

Україна Світ
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Струни серця
Складаю у банки
Варення з малини –
Спекотного літа
Солодкі краплини. 
Заваримо взимку
Духмяного чаю...
А може... сьогодні? 
Приходьте. Чекаю.

*   *   *
Їхала в Італію.
Молилася.
Плакала.
Пригортала
малого сина...
Приїхала з Італії.
Молиться. 
Плаче.
Її пригортаеє
дорослий син...

Монолог лелеки
Війна жорстока 

крила обпалила.
Піднятись в небо 

вже не маю сили.
Не полечу я більше у світи... 
На зраненій землі - 

нова могила.
Солдата молоденького убили.
Я мав йому синочка 

принести… 

Дві зів’ялі ромашки
Мама тата любить?
Любить, не любить...
Не любить... 
Тато маму любить?
Любить, не любить...
Не любить...
Мама чужого дядю
Любить?
Любить, не любить...
Любить... 
Тато чужу тьотю
любить?
Любить, не любить...
Любить... 
Мама мене любить? 
Тато мене любить?
В дитячій руці
Зостались
Дві зів’ялі ромашки –
Наче знаки запитання... 

Ганна НАЗАРКІВ. 
с. Вікторівка 

Козівського району.

Казки та мрії
Більш не тривож ти мого 

серденька, будь ласка,
Усе минулося, 

як новорічна казка…
Усе пройшло, немає вороття
У казку… Не казковим 

є життя,
Хоча про казку у житті 

з нас кожен  мріє
Лишаймось мрійниками, 

хай живе  надія! 

Любомир ГАРДЕЦЬКИЙ,
м. Тернопіль.
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Мої щасливі роки
 Муз. Володимира Мацюка             сл.. Анни Гетьман
Густо туман постелився по спілому полі.
Гіллям верба дотягнулась до плеса води.
Скинула лист, він поплив і поплив за водою
Наче роки. Наче мої щасливі роки.

Приспів:
Ой, як давно ми сиділи під тою вербою.
Ти заплітав в мої коси пахучі квітки...
Що ж ви, думки, не даєте серденьку спокою.
Мої думки… Ви зрадливі думки.

Наші стежки заросли вже травою в окрузі.
Час вже пройшов і сліди наші вже не знайдеш.
Де ти, кохання моє, і в якому ти лузі?
Ой як гарно цвітеш!І якими квітками цвітеш!

Пр.
То кому ж соловей на калині так гарно співає?
І щебече всю ніч. І заснути кому не дає?
А я слухаю ніч, і серденько моє завмирає.
Де кохання моє? Де ти, перше кохання моє?

Пр.
Речетатив:
«Мої думки, ох які ви зрадливі думки!»

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Лариса Пронюк – оператор-
листоноша пересувного відділення 
поштового вузла зв’язку с. Ванжулів 
Лановецького району.  Пані Лариса 
несе новини людям ось уже 4 роки. 
Разом із чоловіком Юрієм виховують 
15- річну доньку Вікторію  
та 6- річного синочка Назарчика.

гніздечко
Сімейне

Ольга ледь не зімліла: назустріч їй 
з натовпу виринув Петро. Котив попе-
реду себе дитячий візок, радісно пере-
мовляючись з юною супутницею. Зна-
чить, усе правда. Те, що їй давно на-
шіптували сусіди, а вона й досі вважа-
ла плітками, недобрими людськими 
пересудами. Не повірила навіть рід-
ній сестрі, яка запевняла, що на власні 
очі бачила, як Петро купував на рин-
ку дитячі речі. Тепер ця розмова блис-
кавкою промайнула у голові. Ніби об-
ручем здавило серце. 

Знайшла у собі сили перейти на 
інший бік вулиці. Прихилилася до ста-
рого каштана. Петро із супутницею та 
немовлям зникли за поворотом.

Ольга не розуміла тільки одного. 
Як він міг? Срібне весілля на носі. Уже 
навіть обговорювали, в якому ресто-
рані святкувати будуть. Жили – ніколи 
не сварилися. Єдине, що тривожило, - 
не було дітей. Лелека вперто обминав 
їхню хату. Спочатку надіялися, потім 
перестали. Ольга помічала, як тішить-
ся Петро племінниками. Тому не раз 
умовляла чоловіка взяти маля з дитя-
чого будинку. Та він і слухати не хотів. 

- Як нема своїх – не треба і чужих, - 
одказав, як відрубав.

З часом Ольга перестала наполя-
гати. Жили тихо, розмірено. У домі 
– все є. Петро в Ольги - замість дити-
ни: не встиг прокинутися –сніданок 
на столі. Прихворів – Ольга трави різ-
ні запарює, страви дієтичні готує.

І раптом ці чутки. Що у Петра ро-
ман із секретаркою. Зовсім молодень-
кою, майже дівчиськом. Ольга не віри-
ла – вона ж Петрові у доньки годить-
ся. І все-таки не витримала, якось спе-
ціально заїхала до чоловіка на роботу 
подивитися на свою «суперницю».

Худе, тонке, аж світиться. Коф-
тинка з секонд хенду і джинси звід-
ти. Ольга із задоволенням споглядала 
своє відображення у дзеркалі, що ніби 
спеціально для неї повісили у при-
ймальні. Елегантний костюм – шила у 
престижному ательє, дорогі чобітки…

У свої сорок п’ять виглядала що-
найбільше на тридцять. 

- Як вас звати? – безцеремонно 
розглядала секретарку.

- Оксана, - перелякано кліпнули 
довгі вії, прикривши виразні сині очі.

- Хто ваші батьки, ви десь вчили-
ся? – Ольга продовжувала «допит».

- Я живу з мамою, удвох. Закінчи-
ла училище. Але я добре набираю на 
комп’ютері.

- Що ж, для секретарки, мабуть, 
вистачить, - Ользі з її двома дипло-
мами та кандидатською дисертацією 
уже було нецікаве те дівчисько.

Правда, надто часто, розповідаю-
чи про справи на роботі, Петро, ніби 
між іншим, заводив мову про Окса-
ну. Про те, що дівчина – дуже розум-

на, хоч і без вищої освіти. Що батько 
покинув доньку зовсім маленькою, а 
мама Оксани давно і важко хворіє. 

- Я і не знала, що ти так перейма-
єшся секретаркою. Може, нам її удо-
черити? А, може, і справді у тебе з нею 
щось є?..

Ольжин голос звучав удавано бай-
дуже. Але ж іронія…

- Як ти можеш так? Врешті, ти ж її 
бачила…

Петро, як завжди, заспокоїв Ольгу. 
І вона вкотре повірила йому. 

І ось ця зустріч… Щасливе, усміх-
нене обличчя Петра. Поруч – Оксана. 
Юна, гарно одягнена. Звичайно, уже 
не з гуманітарки. 

Ольга спішила додому. Тіло – ніби 
не її, затерпло до останньої клітинки. 
Збирала чоловікові речі. Усі, до най-
меншої дрібнички. Нехай іде від неї. 
Сьогодні ж. 

Петро, очевидно, цього не чекав. 
Укотре намагався заперечити, мов-
ляв, знову Ольжині вигадки. 

- Я усе бачила, Петре. Тебе, Оксану, 
візок з немовлям. От лише чи справ-
ді це твоя дитина? Від таких дівча-
ток можна усього чекати. Нагулялася 
з ким хотіла. Мабуть, з кимось моло-
дим, таким, як сама. А потім тебе зга-
дала. Чому б не забезпечити дитині 
багатого татка?

Говорила ті дошкульні слова, аби 
зробити боляче і Петрові. 

- Це моя дитина, Ольго. Моя. Але 
я не хочу розлучатися з тобою. Між 
нами – усе життя. Оксана? Просто так, 
випадковість. Та без мене вони пропа-
дуть. 

Благав Ольгу залишити усе, як 
є. Ніби і не знає вона нічого. А він не 
образить її ніколи, як не робив цього 
досі. Допомагати ж Оксані з донькою 
просто мусить. 

Лицемір. Голова сива, а боягуз. Ні, 
так жити Ольга не хоче. Нехай іде до 

Оксани. А про неї турбуватися не тре-
ба. Дасть собі раду сама. Вона дорос-
ла, сильна. А ці двоє – що Оксана, що її 
донька, дійсно діти. 

Ольга помилилася. Вона зовсім не 
була сильною. Довгими ночами ви-
плакувала образу і біль. Не могла зро-
зуміти: на що Петро сподівався? Що 
ніхто не дізнається і він так і житиме 
з двома?

Ще більше часу пропадала на ро-
боті. Інколи Петро телефонував, про-
сив зустрітися, поговорити. Нема про 
що - Ольга була категоричною.

І все-таки десь років через три 
вони зустрілися. На ринку, прямо об-
личчя в обличчя. Ольга охнула: Петро 
чи ні? Подавлений, постарілий, сороч-
ка не першої свіжості. У руках – важкі 
сумки з продуктами. 

- Ось, Оксана список склала, що ку-
пити. На тиждень запасаємося продук-
тами. Так зручніше, ніж щодня по мага-
зинах бігати, - чомусь не дивився Оль-
зі в очі. – Дитина мала, готувати Оксана 
не має часу. Та й молода, хоче на люди 
вийти. Мама її померла. Отож більше 
так, на швидку руку. Утім, зараз на рин-
ку усе є, - намагався усміхнутися. 

- А як же твоя виразка, Петре, діє-
та? Овочі, фрукти печені, як я тобі го-
тувала? 

Він поспішив перевести розмову 
на неї, мовляв, а як вона, Ольга? До-
бре, збирається у відпустку в Париж. 
Давно мріяла. А зараз мусить бігти, 
справи.

Після цієї зустрічі намагалася ви-
креслити з пам’яті рештки споминів 
про колишнього чоловіка. Якби не 
цей пізній дзвінок. Пронизливий, три-
вожний, він підняв Ольгу з ліжка. На 
другому кінці дроту перелякано пла-
кала у слухавку… Оксана.

- Приїжджайте, благаю. Петро у 
лікарні. Кажуть, серце. Він нікого не 
хоче бачити, тільки вас. 

Боже, що за кара? Для чого це їй? 
Вони ж тепер – зовсім чужі. І все-таки 
похапцем одяглася, викликала таксі. 

У палаті пахло тишею і ще чимось 
незбагненно тривожним.

- Ольго… Прости мені. Я не був 
щасливим без тебе. Але… Вони - зо-
всім одні, - слабка рука ледь поглади-
ла її тонкі пальці.

І знову тиша. Під ранок Петра не 
стало. 

Нечисленна похоронна процесія, 
сірий дощ, намоклі штучні квіти. А за 
мить – горбик землі, який уособлює 
вищу і, мабуть, єдину справедливість, 
яка існує у цьому світі: від смерті ніх-
то і нічим не відкупиться. Ця думка 
чомусь вперто крутилася в Ольжиній 
голові. Не відчувала ні суму, ні жалю, 
тільки дзвінку порожнечу усередині, 
крізь яку відлунювали грудки землі, 
що осипалися в яму. 

Ловила на собі цікаві погляди 
присутніх. Хто вона: ні жінка, ні вдова. 
Поспішила одразу піти. 

- Зачекайте, - хтось наздоганяв її. 
Оглянулася. Оксана. А поруч – малень-
ка дівчинка.

- Я хочу сказати: він любив за-
вжди тільки вас…

Смішно. Що їй до того?
- Ми жили не дуже добре. Пе-

тро часто хворів. Та й справи на фір-
мі останнім часом не ладилися. Петро 
боявся вам зателефонувати. 

Ні, це вже схоже на фарс. То, вихо-
дить, вона ще й винна. Не хотіла біль-
ше слухати. Швидше у легківку і додо-
му. 

Та спокій не приходив. Точніше, 
Оксана Ользі його не дала. Десь через 
місяць зателефонувала знову.

- Будь ласка, мені дуже треба з 
вами зустрітися. Якщо захочете - вос-
таннє.

 Так і буде, - пообіцяла собі Ольга.
 На зустріч Оксана прийшла з 

донькою.
- Ось, я їду в Італію. Подружка там 

підшукала мені роботу. Тут я про-
сто не виживу з дитиною. На мізер-
ній зарплаті. А мені тільки двадцять 
п’ять.

Ольга стенула плечима. Знову не 
розуміла: а при чім вона?

- Я не маю з ким лишити Ірин-
ку. Хіба віддам в інтернат. Або поки-
ну. От я і подумала: ви ніби їй теж - не 
чужа. Іринка - донька вашого чолові-
ка. Погляньте, вона ж копія тата. Пе-
тро Іринку дуже любив. А ви завжди 
хотіли дітей. От хай і побуде Іринка з 
вами. Поки я не приїду.

 Що за безглуздя? Про що гово-
рить ця жінка?

 Сердилася на себе і вдома. На те, 
що слухала Оксану. Що перед очима 
ось уже кілька днів стоїть маленька 
дівчинка. Справді, ніби копія Петра.

 Думки перепліталися у голові, не 
давали спати. І котрогось дня Ольга 
сама набрала телефон Оксани.

- Я згідна. Я заберу Іринку.
...  Спогади тихим щемом і досі 

тривожать душу Ольги. Десь у світах 
загубилася Оксана. Тільки й усього, 
що приїхала оформити документи на 
відмову від доньки.

- Так буде простіше вам її удочери-
ти, - сказала Ользі. - А я збираюся зно-
ву заміж.

Зіна КУШНІРУК.

Тетяні радили 
продати батьківську 
хату в селі. 

Мовляв, все одно в 
місті живеш. Квартиру 
маєш. Двоюрідний 
брат уже й покупців 
знайшов, натякнувши на 
«скромну» винагороду за 
посередництво. 

Продавати хату Тетяна не хоті-
ла. Проте, на всяк випадок, запита-
ла в Степана, чоловіка:

- Що будемо робити?
- Дачі не маємо. А біля хати го-

род, садок. Та й внуків колись буде-
мо мати куди возити. 

…Уперше Тетяна святкувала 
Різдво наодинці. Наготувала сма-
коликів. Зробила різдвяний букет 
з гілочок сосни і ялинки. Тільки 
радості не було. 

- Не побивайся так, Таню, - роз-
раджувала сусідка Ярина. - Коли 
припече, опам’ятаються твої ді-
тки.  

- Може, я їх погано виховувала?
- Таню, часом рідна матір так 

не труситься над своїми дітьми, як 
ти над Степановими. Хіба я не ба-
чила?  

- Якби він був живий… Треба 
було народити свою дитину…

…Тетяна зі Степаном працюва-
ли на одному підприємстві. Степа-
нова дружина померла, залишив-
ши чоловікові двох малих дітей. 
Ромкові було чотири роки, Лесі 
- два. Жіноцтво не оминало ува-
гою вродливого вдівця. Але вихо-
вувати двійко чужих дітей не хо-
тів ніхто. 

Степанова мати, рідна сестра, 
теща по черзі бавили Ромка і Лесю. 
Якось мати сказала:

- Сину, так не може довго три-
вати. Може б ти подумав про одру-
ження? Хай би діти, поки малі, зви-
кали до нової сім’ї.

- Ви знаєте, мамо…
- Знаю, що ти кохав Нелю. Але 

її, на жаль, не повернеш. 
- Гадаєте, за вдівцями з дво-

ма дрібними дітьми жінки у чер-
зі стоять?

…Тетяна послизнулася на схо-
дах і добряче втовкла ногу. На під-
могу підоспів незнайомий чоло-
вік.  

- Давайте, допоможу дійти до 
медпункту. Якби наш директор 
ось так… то відразу порядок наве-
ли б. Ви тут працюєте?

- Працюю, - простогнала Тетя-
на.

- І я також. 
Так і познайомились. Степан, 

як і обіцяв, навідав її у гуртожитку 
після роботи. Сусідка, з якою меш-
кала у кімнаті, лукаво запитала:

- Це твій кавалер? Чому не зі-
знаєшся? Симпатичний. Рада за 
тебе. Нарешті! Тридцять - не двад-
цять. Давно тобі заміж пора, Тань-
ко.

- Який кавалер? Допоміг до 
медпункту дошкутигальти. І діти 
в нього є.  

- Жаль.
- Він удівець.
- О-о-о… 
Степан кілька разів, поки Тетя-

на хворіла, приходив до гуртожит-
ку. Довго не засиджувався - вдома 
чекали діти. Коли ж Тетяна виду-
жала, запросив на денний сеанс у 
кіно. 

Зустрічалися кілька місяців. На 

Танин день народження Степан 
запропонував їй заміжжя. 

- Я ж за тебе на два роки стар-
ша. Та й діти… Може, вони не бу-
дуть любити мене?

…Після одруження Тетяна пе-
ребралася з гуртожитку в Степа-
нову двокімнатну квартиру. Леся 
з Ромком спершу дивилися на 
чужу тітку боязко. Потім звикли. 
Почали кликати мамою. Свекру-
ха раділа, що невістка добре ста-
виться до дітей. І коли чула, як 
хтось називав Тетяну мачухою, 
відрубувала:

- Дай Боже усім дітям таких ма-
терів! 

Степан заводив мову про тре-
тю дитину. Тетяна відповідала, що 
Ромко і Леся їй стали рідними. 

…Час минав швидко. Ось і діти 
майже дорослі. Ромко мріє про по-
літехніку. Леся хоче стати дизай-
нером. Степан, аби заробити гро-
ші, залишив підприємство й пої-
хав за кордон працювати на будо-
ві. 

…Ромко майже одразу після за-
кінчення вузу вирішив одружити-

ся. Відгуляли весілля. Молоді осе-
лилися у квартирі Степанової ма-
тері, яка заповіла помешкання 
внукам. Степан знову збирався на 
роботу за кордон, аби підсобити 
Лесі. Тільки зі здоров’ям було не 
все гаразд. Тетяна просила піти до 
лікарів. 

- Трохи попрацюю, приїду й 
тоді піду, - відповів. 

Цього разу Степан на роботі 
довго не затримався. Недуга зму-
сила повернутися додому. Згасав 
на очах. Лікарі казали: зробили 
все, що могли. 

- Ромку, Лесю, дайте слово, що 
не залишите маму, - попросив не-
задовго до смерті. - Вона вас ви-
бавила. Тепер маєте подбати про 
неї. Мама - наш добрий ангел. Бе-
режіть її…

Якось випадково Тетяна почу-
ла розмову між братом і сестрою.

- Влад пропонує виходити за 
нього заміж. Але де взяти грошей, 
аби житло винаймати? Його пред-
ки не багаті. А наші з Владом зарп-
лати невеликі. 

- Лесю, будете жити з мамою. 
- Ага, все життя мріяла. Це ти 

щасливчик.
Тетяна не надала значення цій 

розмові. А невдовзі й забула про 
неї.

…Влад прийшов у зяті. Згодом 
Тетяна помітила: донька змінила-
ся. Стала нервовою. То на неї гля-
не з ока. То на чоловіка накричить. 
Гадала, молоді звикають один до 
одного, тому й гиркаються. 

…Цього недільного дня Тетяна 
прокинулася рано. Взялася смажи-
ти млинці. Зачинила двері на кух-

ню, аби не збудити дітей. І ця кля-
та тарілка... Вислизнула з мокрих 
рук і гепнулася на долівку. Розби-
лася вдрузки об кахельну плитку. 
На кухню влетіла злісна Леся:

- Чого ви товчетеся зранку? 
Нормальні люди сплять. 

- Млинців хочу приготувати, - 
виправдовувалася.

- Не треба нам годити! І взага-
лі, ви для нас чужа. Мачуха! Поки 
був живий тато, ми вважали нас 
мамою. Аби його не засмучувати. А 
тепер… Можете забиратися, якщо 
хочете. Це наша з Ромком кварти-
ра. Її отримали мама з татом, а не 
ви. Зрештою, у вас є хата в селі. 
Пенсіонерам подобається в землі 
порпатися. 

- Лесю, дитино…
- Ой, не треба цих ваших ніж-

ностей. Яка я вам дитина?
Леся більше не кликала Тетя-

ну мамою. І від Ромка повіяло про-
холодою.

…Ще з порога Тетяна зрозумі-
ла: в хаті черговий скандал. 

- Я не збираюся народжувати! 
- викрикувала Леся. - Для дитини 
окрему кімнату треба. А поки тут 
живе та… Аборт! Завтра ж піду… 

- Не треба губити дитину, - 
втрутилася у розмову Тетяна. - 
Звідси піду я. 

Леся у відповідь лише хмикну-
ла.

…Її ніхто не зупинив, коли зби-
рала свої пожитки. Ромко із Вла-
дом мовчки сиділи на кухні. А Леся 
слідкувала, аби Тетяна не взяла 
чогось зайвого…

- Щось маєте для мене, Ган-
нусю? - вкотре запитала Тетяна у 
сільської листоноші. Сподівалася: 
якщо не Леся, то, може, хоча б Ром-
ко пришле вітальну листівку. 

Свята минули. А діти так і не 
згадали про свою добру мачуху…  

Ольга ЧОРНА.

Просто життя

Життя іноді 
підказує такі 
несподівані 
повороти долі

Сокровенне

-не-

Донька її 
колишнього 
чоловіка

Па’ятай: часто більше сил тре-
ба для того, щоб зберегти, втрима-
ти, ніж здобути.

 Не ходи неохайним і в недба-
лому одязі. Це неповага до себе і 
дратування інших. Па’мятай, що 
й Ісус був із незаможної родини, а 
ходив серед бідноти в дорогих бі-
лих шатах.

Із заповітів 104-річного 
карпатського мудреця  

Андрія ВОРОНА.

Не принось неприємностей у  
дім.

Дотримуйся звичаїв, обрядів. 
Бо це не просто традиція - це мос-
ти, якими ти йдеш через болото 
життя.

Найкраща музика – звуки ріки, 
дерев, птиць… У міру весела і сум-
на. І вона не набридає, не втомлює.

Якщо ти тільки для себе, то 
чого ти вартий? І якщо не тепер, то 
коли?

Дитина входить у світ зі стис-
нутими кулачками: весь цей світ 
– мій, і бути йому в моїх руках. Лю-
дина покидає світ із розкритими 
долонями: ось, я нічого з собою не 
забираю. Я знаю: коли замкнуться 

мої очі, серце моє залишиться від-
критим.

 
У дитинстві ти думаєш лише 

про матір. Замолоду – лише про ко-
хану. В старості – лише про дітей. 
Коли ж ти подумаєш про самого 
себе?...

Не проси Бога, що має зроби-
ти для тебе. Проси, щоб навчив, що 
маєш зробити для себе сам.

Не думай багато. Від цього ро-
зуму не прибуває і робота не спо-
риться. Зате багато вчися. Твої зна-
ння - це знання інших.

 Боріться зі своєю скупістю, 
скнарістю. Бо при цьому ви не гріш 
затискаєте в руці - ви затискаєте 
своє серце, гамуючи кров. Нагро-
маджуючи – загромаджуєш душу.

Власні думки

Мати      мачуха

Буденна ця робота і важка – 
Десятки кілометрів за плечима,
Та ноша ця приємна і легка – 
Нести в оселі гарні лиш новини.

І чути «дякую» - 
ніби слова з пісень,

І посмішки світити 
на обличчях,

Коли в домівки входить 
добрий день – 

«Наш ДЕНЬ» у 21 сторіччі…

Якщо не тепер, то коли?..
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Збірна України 
на етапі Кубка 
Світу в Антхольці 

здобула бронзові 
нагороди в жіночій 
естафеті. Перемогу тут 
святкувала команда 
Німеччини, другими стали 
біатлоністки з Чехії.

Основною складовою части-
ною успіху в жіночій естафеті, 
яка завершила програму шос-
того етапу Кубка світу в Ант-
хольці, стала не швидкість на 
дистанції, не точність і навіть 
не скорострільність, а везіння, 
можливість потрапити у віднос-
не затишшя на вогневому рубе-
жі.

На штрафному колі у підсум-
ку побували всі команди, за ви-
нятком збірної Чехії.

Перший етап гонки пройшов 
ще при відносно нормальному 
вітрі і Юлія Джима, використав-
ши три додаткові патрони, при-
йшла до передачі п’ятою з ціл-
ком прийнятним 16-секундним 
відставанням від чеської збір-
ної.

На другому етапі перевага 
збірної Чехії збереглася, але до 
середини гонки перевага чешок 
над збірною Росії складала тро-
хи більше секунди. Дуже непо-
гано проявила себе Наталія Бур-
дига. Обійтися зовсім без про-
махів тут було вкрай складно, 
але чотири запасних патрони і 
добротна швидкість нашої біат-
лоністки вивели команду Украї-
ни вже на третє місце. 

А далі почалися дива. Кате-
рина Шумілова, яка бігла за Ро-
сію на третьому етапі, встигла 
швидко відстрілятися і піти на 
друге коло з хвилинною пере-
вагою над найближчими супер-
ницями. А от наша Ольга Абра-
мова потрапила у вітровий за-
ряд, поспішила в стрільбі і на-
віть із запасними патронами за-
крила всього дві мішені, відпра-
вившись на три штрафних кола.

На виході - восьме місце з 
відставанням 2:18. Це могло 
бути провалом, але знову свою 
роль відіграла погода.

Шумілова прийшла першою 
і досить швидко почала стріль-
бу, вразивши дві мішені в трьох 
перших пострілах. А потім на-
летів ураган, який мало не зду-
вав спортсменок з позицій. В 
результаті спортсменкам все-
таки довелося стріляти у вітер, 
і лише деякі біатлоністки обі-
йшлися тут без штрафних кіл.

Потрапила у це число і Оль-
га Абрамова, яка в кулеметно-
му стилі вразила мішені з п’яти 
пострілів. На виході з вогневого 
рубежу росіянка після штраф-
ного кола була першою, слідом 
була Німеччина, а збірна Украї-
ни була вже третя.

Втім, на останнє коло Абра-
мовій трохи не вистачило сил, і 
від лідерів вона відстала на 53 
секунди.

На четвертому етапі уні-
кальну точність продемонстру-
вала Лаура Далмаєр, яка не ви-
користала жодного запасного 
патрона і цілком логічно приве-
ла Німеччину до переконливої 
перемоги. Несподівано точною 
стала і Вероніка Віткова, яка зу-
міла з двома промахами, по од-
ному на кожному рубежі, піти 
на дистанцію другою, і, врахову-
ючи швидкість чешки, доля срі-

бла була вирішена.
А ось на бронзу претендува-

ли збірні Росії, України та Фран-
ції. Але Анаіс Бескон не впора-
лася зі стрільбою стоячи, допус-
тивши три помилки, а от Валя 
Семеренко і Єкатєріна Глазирі-
на влаштували чергову україно-
російську битву за третє місце.

Росіянка тільки спочатку 
була трохи попереду, але вже на 
першому підйомі Валя не тільки 
ліквідувала відставання у три 
секунди, а й обійшла суперни-
цю, надалі тільки нарощуючи 
відрив.

У підсумку до фінішу збірна 
України дісталася в десяти се-
кундах позаду від збірної Чехії 
та на дванадцять секунд випе-
редивши росіянок.

Жіноча збірна України піс-
ля естафети в Антхольці повер-
нула собі 6-е місце у Кубку націй 
з біатлону. Продовжує утриму-
вати лідерство національна ко-
манда Німеччини, у спину якій 
дихає збірна Чехії.

Натомість, чоловіча збірна 
України фінішувала в естафеті на 
сьомій позиції.  На старті гонки 
чотирьох промахів на двох вог-
невих рубежах зазнав Дмитро 
Підручний. Артем Тищенко двічі 
промахнувся лежачи, але без про-
махів відстрілявся стоячи.

На третьому погіршив ре-
зультат українців Артем При-
ма, який на першій стрільбі про-
махувся одного разу, а на другій 
вже тричі не влучив у мішень. 
Завершував гонку української 
команди Сергій Семенов, який 
зумів відстріляти другий вогне-
вий рубіж на нуль і зайняв сьо-
ме місце.

Виграла естафету команда 
Норвегії, яка зуміла випередити 
Німеччину, яка лідирувала про-
тягом перегонів. 
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З майдану – на фронт
захищати Україну

«Українські отамани» 
знову перемогли

У матчевій зустрічі 2-го туру 5-го сезону Всесвітньої 
серії боксу українці побили «Британські левові 
серця» з рахунком 3:2.

«Отамани» здобули дві дострокові перемоги, які вибороли наш 
легіонер Азат Усеналієв та Олександр Хижняк.

Проте, наші програли два бої. 
Останній нокаутом виграв Джо-
зеф Джойс у нашого Віктора Ви-
христа.

30 січня українська коман-
да проведе перший виїзний матч 
у новому сезоні - проти «Китай-
ських драконів».

До речі, боксер клубу «Британ-
ських левових сердець» Ештон 
Браун вийшов на бій проти «Укра-
їнських отаманів» у футболці 
із жовто-блакитним тризубом. 
Київська публіка зустріла його 
оплесками.

Українки вибороли «бронзу», 
українці – сьомі

Валя Семеренко та Сергій Семенов
їдуть на чемпіонат Європи

Федерація біатлону визначилася зі складом збірної України на 
чемпіонат Європи, який стартує 28 січня в естонському Отеппя.

Склад збірної України:
Чоловіки: Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, 

Артем Тищенко, Олександр Жирний, Володимир Сємаков;
Жінки: Валя Семеренко, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга 

Абрамова, Ірина Варвинець.

Представник України при 
Європейському Союзі Костян-
тин Єлісєєв закликав євро-
пейських політиків позбави-
ти Росію права на проведення 
у 2018 році чемпіонату світу з 
футболу

Про це він сказав під час 
свого виступу на засіданні Ко-
мітету Європарламенту з іно-
земних справ.

Єлісєєв підкреслив, що Ро-
сія і терористи, яких вона під-
тримує, мають виконувати мін-
ський меморандум.

«Що ми очікуємо від між-
народної спільноти? Посили-
ти політику санкцій проти Ро-

сії за дестабілізуючі дії. Санк-
ції мають стосуватися фінан-
сового та енергетичного секто-
рів, а також візових обмежень 
для оточення Путіна. Також по-
трібно забрати у Росії футболь-
ний кубок у 2018 році», - зазна-
чив він.

Представник України наго-
лосив на необхідності продо-
вження дипломатичного тис-
ку на Росію, який допоможе 
зберегти суверенітет України і 
стримати агресора.

Нагадаємо, у липні 2014-
го року ФІФА виступила про-
ти бойкоту ЧС з футболу 2018 
року в Росії.

Україна закликає ЄС забрати в Росії 
проведення Чемпіонату світу з футболу

Тріумфом українки Тетяни Гамери-Шмирко 
завершився 25 січня міжнародний марафон у 
Осаці. Вона стала другою спортсменкою в історії 

цих змагань, яка перемагала тричі поспіль.
До неї подібне вдавалося лише румунці Лідії Сімон – вона перема-

гала тут в 1998-2000-х роках. Окрім того, результат Гамери-Шмирко 
– 2 години 22 хвилини і 9 секунд – це новий рекорд України.

Тетянин день в Осаці

З початку Революції Гідності і донині українські ультрас захищають незалеж-
ність України Спочатку вони боролися з режимом Януковича та “тітушками”, а 
після російської агресії вирушили на Схід у лавах добровольчих батальйонів та ЗСУ. 

Зараз на Донбасі можна зустріти фанатів більшості українських футбольних 
клубів, в тому числі кримських, донецьких та луганських. У перервах між боями та 
обстрілами вони шлють вітання з фронту.
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Цілющі краплини 

народної медицини

Наші губи, ніс і лоб – як велика 
медична енциклопедія. Організм 
іноді недвозначно сигналізує 

про внутрішні неполадки. Причому 
«сигнали» подає прямо на обличчя. 
Згідно з китайською філософією, точок 
на обличчі, що відповідають за наші 
внутрішні органи, – безліч. І якщо ви 
помітили, що прищики, почервоніння, 
сухість на одному і тому ж місці не 
зникають довгий час, варто звернутися 
до лікаря.

Лоб – зона кишечника. Якщо проблеми по-
середині чола – можливо, дає збої тонка кишка. 
Висипання справа вгорі – сигмоподібна кишка. 
Угорі ліворуч – пряма кишка.

Між бровами почервоніння може свідчи-
ти про неполадки з печінкою. Зверніть увагу, 
чи не перевантажуєте ви її жирною, білковою 
їжею.

Губи – ділянка шлунка. Якщо помітно по-
глибилася носогубна складка – пора до гастро-
ентеролога, можливе запалення слизової або 
навіть виразка. Тріщини в куточках, заїди, су-
хість – це може свідчити про проблеми зі шлун-
ком, а також дванадцятипалою кишкою.

Верхні повіки і надбрівні дуги – ділянка 
нирок. Якщо раптово з’явилися припухлості, 
жировики, папіломи, є сенс звернутися не тіль-
ки до офтальмолога, але і до нефролога.

Ліва вилиця – відображає стан серця. Якщо 
з’явилася судинна сіточка, шкіра стала порис-
тою – не виключені проблеми з «мотором». До 
речі, капілярна сіточка також може бути сигна-
лом підвищеного тиску і схильності до інсуль-
ту.

Середина носа –  зона підшлункової. Виси-
пання і сухість тут натякають: скоріш за все, ви 
перевантажуєте орган.

Підборіддя – відображає стан сечового мі-
хура, репродуктивної системи.

До речі, блискучі очі, злегка опуклі – ознака 
захворювань щитовидної залози. Набряки і тем-
ні кола під очима можуть бути сигналом непо-
ладок в нирках (якщо справа не в недосипанні). 

Вірус, який спричиняє застуду, на-
багато краще почувається в холодному 
носі, кажуть американські вчені.

Їхнє дослідження показало, що імунна 
система людини слабшає за нижчих тем-
ператур і вірус краще розмножується. Тож 
людям радять під час застуди тримати ніс 
у теплі й уникати холодного повітря.

Риновіруси – основна причина нежиті 
та чхання. Команда Єльського універси-
тету дослідила риновіруси при темпера-
турі носа 33° С і нормальній температурі 

тіла 37° С. Як з’ясувалося, у вірусу більше 
можливостей для розмноження, коли ніс 
охолоджується.

Результати дослідження можуть до-
помогти пояснити, чому застуда є більш 
поширеною в холодні місяці. Водночас 
вчені наголошують, що й інші фактори, в 
тому числі різна поведінка людей, також 
можуть впливати на зимові застуди. 

Тим не менш, дослідники радять за-
хищати носову порожнину від дуже хо-
лодного повітря.

Одна з найпоширеніших причин, чому постійно мерзнуть 
ноги, – це варикоз та інші проблеми з судинами. Супутні сим-, – це варикоз та інші проблеми з судинами. Супутні сим- – це варикоз та інші проблеми з судинами. Супутні сим-та інші проблеми з судинами. Супутні сим-інші проблеми з судинами. Супутні сим-
птоми при цьому – біль при ходьбі, набряки.

Постійно мерзнуть ноги також при поганому кровообігу, 
що буває як при судинних захворюваннях, так і при серцевих 
хворобах. Такі ж симптоми «переслідують» при цукровому 
діабеті, якщо є дефіцит заліза, йоду, якщо порушена функ-
ція щитовидної залози, якщо в крові знижений гемоглобін. 
Буває, ноги замерзають і через защемлення нервових закін-через защемлення нервових закін- защемлення нервових закін-
чень, так що не зайвою буде консультація у невролога.

Що робити?
Вранці не забувайте про зарядку і приймайте контраст-не забувайте про зарядку і приймайте контраст- про зарядку і приймайте контраст-

ний душ, щоб зміцнити судини. Вдень намагайтеся більше 
рухатися. Якщо робота сидяча, двічі на день виконуйте впра-ічі на день виконуйте впра-на день виконуйте впра-виконуйте впра-впра-
ви для стоп: по 10-15 разів у два заходи перекочуйте кожну 

стопу з п’яти на носок і назад. Увечері – приймайте теплі ван- Увечері – приймайте теплі ван-
ни з додаванням морської солі, масла кориці або гвоздики.

Після ванни потіште ніжки масляним масажем, щоб при-отіште ніжки масляним масажем, щоб при- ніжки масляним масажем, щоб при-
скорити кровотік. Коли на вулиці потепліє, починайте ходи-Коли на вулиці потепліє, починайте ходи-на вулиці потепліє, починайте ходи-
ти босоніж. Також добре ходити хоч нетривалий час вдома 
босоніж, якщо підлога тепла. 

Підвищуйте гемоглобін: їжте печінку та гречку, пийте 
гранатовий сік, перекушуйте горіхами, курагою та родзин-
ками, включіть у свій раціон більше свіжих овочів і фруктів, 
морської риби.

Не одягайте синтетичні шкарпетки і колготки. Носіть 
тільки вільне взуття, що не стискає ступню. 

Однак, якщо ви помітили, що ноги почали різко і сильно 
замерзати, треба звернутися до терапевта, який направить 
на консультацію до лікаря-фахівця.

Овочі та фрукти
Люди, які їдять більше фруктів і 

овочів і обмежують вживання жир-
ного і солодкого, менше схильні до 
депресії, ніж ласуни, – завдяки ан-– завдяки ан- завдяки ан-
тиоксидантам, що містяться у свіжій 
рослинній їжі. А такі овочі та фрукти, 
як квасоля, цитрусові, шпинат і салат 
ромен, відрізняються ще й високим 
вмістом фолієвої кислоти. Мала кіль-
кість цієї речовини призводить до 
скорочення вироблення серотоніну 
і навіть може викликати депресію. 
Тому регулярне вживання продуктів, 
до складу яких входить фолієва кис-
лота, сприяє поліпшенню самопочут-
тя і настрою.

Гарбузове насіння
Воно містить триптофан – аміно- містить триптофан – аміно-містить триптофан – аміно- триптофан – аміно-– аміно- аміно-

кислоту, яка допомагає організму ви-у, яка допомагає організму ви-, яка допомагає організму ви-
робляти серотонін. Так що «перекус 
для гарного настрою» – це саме гар-» – це саме гар- це саме гар-
бузове насіння. Їсти його краще в не-
обробленому вигляді, а в складі горі-
хових сумішей зі спеціями та олією 
вони не тільки будуть неефективні, 
але й можуть зашкодити фігурі.

Гіркий шоколад 
Шоколад теж містить триптофан, 

а ще його вживання сприяє синтезу 
в організмі ендорфіну, підвищене ви-
роблення якого приводить людину 

в стан радісної ейфорії. Також шоко-
лад багатий вітаміном В, магнієм і 
кофеїном – ці елементи допомагають 
відчути себе енергійніше і бадьорі-
ше. Головне, щоб у шоколаді місти-
лося не менше 72% необробленого 
какао – джерела корисних речовин. 
В іншому випадку шоколад – прос-– прос-прос-
то висококалорійний продукт, який 
розважить вас на кілька хвилин, але 
жодної користі не принесе.

Ромашковий чай
Взимку через скорочення світло-

вого дня ми страждаємо від коливань 
внутрішнього годинника нашого ор-
ганізму. Тому складніше засинати 
вночі і зберігати активність вдень. 
Ромашковий чай допомагає регу-
лювати сон і покращує когнітивні 
функції організму – пам’ять і спри-– пам’ять і спри- пам’ять і спри-
йняття. Відчуття втоми, характерне 
для зими, відступить, що негайно 
позначиться на самопочутті і підніме 
настрій.

Риба
Жирні сорти риби (лосось, ту-

нець, сардини, форель) і мідії є од-
ним з основних джерел незамінних 
ненасичених жирних кислот омега-3. 
Наш організм не здатний виробляти 
ці корисні речовини самостійно, і от-
римати їх можна тільки ззовні. Між 
тим, вони сприяють зміцненню не- сприяють зміцненню не-ють зміцненню не-зміцненню не-

рвової системи. Регулярне вживання 
продуктів, що містять ці речовини, 
допоможе почуватися набагато кра-
ще і радісніше.

Французька гірчиця
Ще один продукт, що містить кис-

лоти омега-3, – французька гірчиця. 
Тому, замінивши французькою гір-, замінивши французькою гір- замінивши французькою гір-
чицею, наприклад, майонез, можна 
відчути поліпшення самопочуття і 
настрою.

Вуглеводи
Дослідження групи вчених з Ту-

лейнського університету показало: 
люди, що вживали всього 20-40 г 
вуглеводів у день, були більш три-
вожними і депресивними, ніж ті, 
хто дотримувався низькокалорій-
ної та високовуглеводної дієти, що 
складається з цільнозернових про-
дуктів, фруктів і бобів. Дослідники 
пов’язують підвищення вироблення 
серотоніну з кількістю вуглеводів, 
що надійшли в організм.

Шафран
Дослідження психіатрів з Теге- психіатрів з Теге-

ранського університету медичних 
наук показали, що ця рослина має 
виражений антидепресивний ефект. 
Шафран підвищує концентрацію се-афран підвищує концентрацію се-
ротоніну в головному мозку, тому ці 
прянощі корисно використовувати 
під час приготування страв. 

Чим може нашко-
дити міцний чай
Вчені виявили, що міцний чай може нега-

тивно впливати на роботу серця, порушуючи 
при цьому його нормальний ритм. Особливо 
такий ефект відчутний при вживанні зелено-
го чаю, який впливає на самопочуття набага-
то сильніше від чорного через вміст у ньому 
більшої кількості біоактивних речовин. Буду-
чи занадто міцним, як зелений, так і чорний 
чай здатен призводити до тахікардії. Міцні 
настої, особливо підсолоджені цукром, також 
підвищують артеріальний тиск. А от слабкі, 
навпаки, знижують.

Експерти стверджують, що при вживан-
ні дуже міцного чаю кофеїн, який міститься в 
напої, миттєво приводить у збуджений стан і 
нервову систему, і судини.

Крім того, міцний чорний чай може мати 
негативний вплив під час прийому антикоа-
гулянтів – препаратів, призначених для роз-
рідження крові, а також аспірину.

Продукти, 
які покращують 
настрій узимку

Взимку темрява і холод навіюють похмурі думки, але не тіль-
ки: сонячне світло потрібне для синтезу деяких гормонів і віта-
мінів, через скорочення світлового дня збивається наш «внут-
рішній годинник». Також чим менше сонячного світла, тим 
менше в організмі виробляється серотоніну – «гормону задово-– «гормону задово-гормону задово-
лення». Найпростіше протистояти нудьзі, втомі та поганому 
самопочуттю за допомогою смачної їжі, яка містить корисні 
елементи та здатна «змінити налаштування» мозку.

Діагноз по обличчю

Застуда любить «холодний ніс»

Якщо постійно мерзнуть ноги
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 шматочки задоволення
Східні солодощі –

Рахат лукум, щербет, пахлава… Ці східні солодощі ще називають шматочками задоволення. До речі, у давнину цим 
смаколикам на Сході приписували магічну силу. У ті часи цукор був рідкістю і в солодощі додавали мед та соки солод-
ких фруктів, різні горіхи, у яких, як відомо, багато вітамінів. Виготовленням солодощів займалися знахарі, аптекарі, і 
тільки пізніше з’явилася професія кондитера. 

У Європі східні солодощі з’явилися аж у  XV столітті. Через високу ціну, їх подавали як вишукані делікатеси в будин-
ках аристократів. Але з розвитком торгівлі, солодощі стали доступними будь-якій людині. «Наш ДЕНЬ» підготував для 
вас сьогодні рецепти цих «шматочків задоволення». Тож смачного!  

Нуга з горішками
Потрібно: 200 г суміші будь-яких горі-

хів (волоські, фундук, арахіс в шоколаді), 
100 г гіркого шоколаду, 100 г різних цука-
тів (вишня, папайя, ананас), 3 яєчні жовт-
ки, 75 г цукру, 1 ч. кориці, по ¼ ч. л. карда-
мону, імбиру, мускатного горіха, 0,5 л жир-
них вершків.

 Приготування: горіхи крупно пору-
бати і злегка обсмажити на сковороді без 
масла. Якщо використовувати арахіс в шо-
коладі, то його обсмажувати не треба. Ви-
сипати горіхи в миску, додати поруба-
ний шоколад. Цукати дрібно порізати, ви-
шню можна покласти цілком. Переміша-
ти. В окремій мисці змішати цукор і жовт-
ки. Збити міксером до кремоподібної маси, 
додати всі спеції.

Всипати суміш горіхів, шоколаду та цу-
катів. Окремо збити міксером вершки до 
густого стану. З’єднати вершки і суміш з 
жовтками. Форму (ємністю 1 л.) рівномір-
но застелити харчовою плівкою, щоб кінці 
звисали. Викласти суміш у форму. Накрити 
плівкою. Поставити в морозилку мінімум 
на 12 год. За 20 хв. до подачі на стіл діста-
ти десерт з морозилки. Перевернувши, ви-
тягнути з форми, залишити на 5 хв. Зня-
ти плівку і залишити ще на 5 хв. Розріза-
ти краще ножем, змоченим у гарячій воді, 
тоді нуга не буде ламатися. Десерт, який 
залишився, можна прибрати знову в моро-
зилку, він може зберігатися 3-4 тижні. При 
подачі прикрасити ягодами або фруктами.

Халва з горіхами 

Потрібно:100 г вершкового масла, 1 
скл. пшеничного борошна, 1 скл.  цукру, 1 
скл. будь-яких подрібнених горіхів, 2 скл.  
води, 1 ч. л. ваніліну. 

Приготування: воду з цукром нагріти 
до повного розчинення цукру і проварити 
5 хв. Розтопити у великій сковороді масло, 
обсмажити в ньому борошно та горіхи до 
світло-коричневого кольору, розтираючи, 
щоб не було грудочок. Залити борошняну 
суміш сиропом і проварити до густоти сме-
тани. Зняти з вогню і додати ванілін. Ви-
класти суміш на блюдо, змащене маслом, 
охолодити. 

Халва з манної крупи 
з волоськими горіхами 

і корицею
Потрібно: для 4 порцій – цукор - 2 скл., 

вода - 4 скл., масло вершкове - 1 скл., крупа 
манна - 3 скл., кориця за смаком, горіхи во-
лоські товчені за смаком. 

Приготування: у каструлі змішати воду 
і цукор. Довести до кипіння. Розігріти  вели-
ку сковороду і додати вершкове масло. По-
тім додати манну крупу і підрум’янити до 

світло-коричневого кольору, постійно по-
мішуючи. Влити гарячий цукровий сироп 
в манну крупу і готувати, постійно помішу-
ючи, поки вся рідина не випарується. Зняти 
з вогню, накрити 2 кухонними рушниками, 
потім кришкою. Залишити на 20 хв. Зняти 
кришку і перемішати виделкою. Знову за-
крити і залишити остигати.

Хасида
 Потрібно: 125 г вершкового масла, 3 

ст. л.  борошна, 1 скл. молока, 2-3 ст. л.  меду, 
сіль за смаком. 

Приготування: покласти в глибоку 
сковороду масло, додати борошно і трохи 
підсолити. Поставити на вогонь і, актив-
но розтираючи, довести масу до золотис-
того кольору. У склянці гарячого молока 
розмішати мед і додати до борошняної су-
міші. Масу як слід прогріти і зняти з вогню. 
На приготування йде 15 хв. Якщо покласти 
більше борошна, то маса виходить загуста. 
Наступного дня різати як пиріг. 

Турецька пахлава
 Потрібно: 1 скл. молока, пшеничне бо-

рошно - 500 г, 1 яйце, горіхи волоські - 300 
г, масло вершкове - 250 г (в тісто класти 
лише 50 г), щіпка солі, кориця -1 ч. л.,  цу-
крова пудра - 300 г. Для сиропу: 1 скл. цу-
кру, 1 скл. води, 1 ст. л. меду.

Приготування: у миску просіяти бо-
рошно, щоб вийшла гірка. Зробити в ній 
поглиблення і додати сіль, розтоплене за-
здалегідь масло, тепле молоко, яйце. За-
мішувати тісто так, щоб вийшло крутим і 
еластичним. Загорнути його в поліетиле-
новий пакет і залишити на 30 хв. Подріб-
нити горіхи, додати до них корицю і пу-
дру. Тісто ділити на невеликі кульки. Бра-
ти одну кульку і поки з нею працюєте, тіс-
то має бути накрито. Кульку треба розка-
чати максимально тонко, обмазати мас-
лом, що залишилося, і присипати начин-
кою з горіха. Згорнути це в рулет, який 
сплющити до центру з двох кінців. Довжи-
на рулету зменшиться в 2 рази. Краєчки 
заправити всередину. Викласти пахлаву на 
деко з пергаментним папером, обмазавши 
її жовтком, пекти 15 хв. при 200 град. По-
тім знизити температуру до 160 град., об-
мастити рулети вершковим маслом і зали-
шити в духовці на хв. 50.

У цей час зварити цукровий сироп, 
прокип’ятивши 15 хв. Коли пахлава буде 
готова, її потрібно викласти на посуд, за-
лити приготовленим сиропом. Накрити 
кришкою або рушником, дати настоятися 
6 годин.

Пісочне печиво 
“Східна насолода”

Потрібно: борошно - 250 г, масло верш-
кове - 200 г, цукор - 100 г,  фініки - 100 г, ара-
хіс - 100 г, мед - 1 ст. л., какао - 2 ст. л., біл-
ки - 1 шт., сіль. 

Приготування: вершкове масло роз-
топити на слабкому вогні, дати трохи охо-
лонути. Додати цукор, добре перемішати 
(бажано міксером). Поступово додати сіль, 
мед, яєчний білок і какао-порошок. Добре 
перемішати. Поступово додавати борош-
но, добре перемішуючи. Арахіс злегка під-
смажити, фініки нарізати кубиками. Дода-
ти до суміші. Добре вимішати тісто. З тіс-
та скачати 2 ковбаски товщиною 4 см. За-
горнути в харчову плівку і відправити в 
холодильник на 2 год. Ковбаски наріза-
ти на диски, товщиною 1,5 см. Викласти їх 
на деко, покрите пекарським папером. Ви-
пікати в духовці 10-12 хв. при температу-
рі 180 °С. Дати охолонути, залишивши пе-
чиво на деці (інакше при перенесенні може 
поламатися). 

Рахат-лукум

Потрібно: 1 скл. цукру, 1 скл. води, 
1 скл. кукурудзяного або картопляного 
крохмалю, 1 скл. цукрової пудри, 1/5 ч. л. 
ванілі, лимонна кислота на кінчику ножа. 

Приготування: змішати цукор з водою 
(в цей сироп можна додати пакетик жела-
тину), висипати в нього крохмаль і увари-
ти, додавши наприкінці лимонну кислоту 
і ванілін. Уварювати сироп потрібно доти, 
поки він не стане по консистенції як густий 
кисіль. Дати масі трішки остигнути. Розли-
ти в лоточки, застелені пергаментним па-
пером, дати загуснути і через 4 год. нарі-
зати прямокутними шматочками. Ці шма-
точки обваляти в цукровій пудрі і скласти 
в суху картонну коробку. Для красивого ко-
льору і цікавого смаку в рахат-лукум мож-
на додати трохи фруктово-ягідного соку 
або сиропу від варення.

Фруктовий лукум
Потрібно: 1 кг цукру, 2 скл. води, 1 скл. 

крохмалю (краще кукурудзяного), 2 ст. л. 
абрикосового або апельсинового джему,  
2 ст. л. варення з троянди або води з роже-
вих пелюсток, 3 ч. л. меленої лимонної це-
дри, лимонна кислота на кінчику ножа, 1 
паличка кориці, по 1/4 ст. л.  подрібнено-
го смаженого мигдалю та фундука, цукро-
ва пудра для посипання. 

Приготування: залити крохмаль 
склянкою холодної води. У каструлю вси-
пати весь цукор, додати склянку води і ва-
рити на повільному вогні, поки цукор по-
вністю не розчиниться. Довести сироп до 
кипіння, влити розчин крохмалю і поклас-
ти паличку кориці. Зменшити вогонь і ва-
рити масу, постійно помішуючи, до загус-
тіння. Вийняти корицю, додати цедру, ва-

рення з троянди або «рожеву» воду і ли-
монну кислоту. Розділити суміш на дві час-
тини, в кожну додати джем і горіхи, ви-
класти у форму і дати застигнути. Наріза-
ти кубиками та обваляти в цукровій пудрі. 
Джезіре (цукерки з моркви)

 Потрібно: 1 кг моркви, 800 г цукру, 2-3 
шт. гвоздики, 1 паличка кориці, 2 ст. л. ли-
монного соку або лимонна кислота на кін-
чику ножа, 1 скл. будь-яких горіхів. 

Приготування: моркву натерти на 
тертці, змішати з цукром і залишити на 
ніч, щоб пустила сік. Наступного дня до-
дати гвоздику, корицю, лимонний сік, про-
варити масу на повільному вогні, поки не 
потемніє і не стане прозорою. Зняти з вог-
ню, додати горіхи і охолодити, щоб мож-
на було взяти в руки. Сформувати з маси 
кульки, обваляти в кокосовій стружці і по-
ставити сушитися в темне прохолодне міс-
це на 2-3 дні. 

Зіта і Гіта
Потрібно: 200 г цукатів різного кольору, 

3 ч. л. меду, 200 г чищених волоських горіхів.
Приготування: мед довести до рідкого 

стану в мікрохвильовці або невеликій ка-
струльці, горіхи підсмажити 5 хв. на сково-
роді без масла. У невеликій вазочці зміша-
ти цукати, горіхи і мед, почекати, поки охо-
лоне і подавати
Щербет «Східна солодкість»

Потрібно: вершкове масло - 100 г, згу-
щене молоко - 100 г, цукор - 100 г, волось-
кі горіхи - 100 г, відфільтрована чиста вода 
- 50 мл, сік лимона - за смаком.

Приготування: в емальованій мисці 
розчинити цукор у теплій воді  і поставити 
на середній вогонь. Довести суміш до кипін-
ня, постійно помішуючи, щоб цукор повніс-
тю розчинився. Після цього додати в мис-
ку лимонний сік і згущівку. Потім додати 
вершкове масло, весь час ретельно помішу-
ючи. Волоські горіхи подрібнити і також до-
дати в миску, ще раз перемішати. Зменшити 
вогонь і уварити отриману масу протягом 
20 хв., при цьому постійно помішувати. Охо-
лодити, загуслу суміш акуратно перемісти-
ти в зручну форму, закрити ємність щіль-
ною кришкою і помістити в морозилку  мі-
німум на 1 год. до остаточного застигання. 
Застиглий щербет розрізати на шматочки.

Чурчхела
 Потрібно: 1 л виноградного соку, 1 

скл. борошна, 1/2 скл. цукру, волоські чи 
будь-які інші горіхи.

Приготування: ядра горіхів очисти-
ти від оболонки, розділити на половинки 
і нанизати їх на нитку довжиною 20 см. До 
одного кінця нитки прив’язати сірник, на 
іншому - зробити петельку. Половину ви-
ноградного соку поставити на слабкий 
вогонь, довести майже до кипіння і дода-
ти борошно, змішане з рештою соку. До-
дати цукор і варити на маленькому вог-
ні до отримання густої киселеподібної 
маси. Після цього кожну в’язку горіхів три-
чі опустити в приготовану суміш і повісити 
для просушки на 2-3 дні.
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Відповіді

Продаю
Продається, або обмін трикімнатна квар-

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

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

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

Українські анекдоти
- Навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же од-

носторонній рух.
- Це ж Росія - я ще б і вверх глянув.

* * *
Сьогодні чув, як блондинка, переходячи доро-

гу, кричала до світлофора: 
- Зачекай, я на високих підборах!

* * *
- Коханий, коли ми одружимось, я буду ділити 

з тобою всі твої біди і неприємності.
- У мене немає неприємностей. 
- Я ж і кажу - коли ми одружимось...

* * *
Людина, яка не знає, що робити зі своїм жит-

тям, після пляшки горілки знає, як керувати кра-
їною.

* * *
Син генерала грає у солдатики:
- Тату, дивися, я тут правий фланг вишикував, 

а тут - лівий.
- Правильно, молодець синочку. А це, напевно, 

резерв причаївся?
- Ні, це мені солдати дачу будують.

* * *
Із учнівського твору на ЗНО: «Ярослав Мудрий 

з отрядом козаків звільнив Київ від німців».
* * *

Сидить Янукович у перукарні. Хлопець, який 
його підстригає, починає промовляти: «Юля, 
Юля, Юля».

- Що ви робите?! - обурюється Віктор Федоро-
вич.

- Нічого поганого. Просто, коли ви чуєте сло-
во «Юля», ваше волосся стає дибки і мені краще 
стригти.

* * *
Заняття в автошколі. Викладач запитує:
- Навіщо потрібні дорожні знаки?
Голос з аудиторії:
- Для конфіскації у водіїв знаків грошових.

* * *
Якщо Україна вимкне електрику в Криму - це 

буде диверсія проти Росії. Бо люди без телевізора 
перестануть розуміти, що живуть добре.

* * *
У Києві джип із донецькими номерами врізався 

у пам’ятник Богдана Хмельницького. Проти Богда-
на Хмeльницького порушено кримінальну справу.

* * *
Суддя запитує:
- Потерпілий, впізнаєте людину, яка викрала 

у вас машину?
- Ваша честь, після промови його адвоката я 

взагалі не впевнений, чи була в мене машина.
* * *

Прилетіли американці на Місяць. Бачать, біля 
кратера якісь люди сидять, застелений килимок, 
цибулька, сало, первачок, збоку лежать великі 
сумки. Командир американського екіпажу запи-
тує:

- Ви хто?
- Українці!
- А що тут робите?
- Як що? На заробітки приїхали!
- На Місяць?
- Та чого ж на місяць? На півроку мінімум!

З метою роз’яснення змін до По-
даткового кодексу України, які набу-
ли чинності з 1 січня 2015 року, Голо-
вне управління Державної фіскальної 
служби у Тернопільській області 29 
січня проводить семінар в приміщенні 
Тернопільського національного еконо-
мічного університету. Початок семіна-
ру о 10-00 год. 

Питання, які вас цікавлять, мож-
на попередньо задати за телефоном 
43-46-10 та 15-07, а також надіслати на 
електронну адресу Тернопільської ОДПІ 
- todpi@ukr.net або надати до Центру об-
слуговування платників. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС в області

Шановні платники податків! Зверніть увагу!
Управління Пенсійного фонду України в м. 

Тернополі повідомляє, про додаткові номери  (044) 
281-08-70 та (044) 281-08-71 до Контакт-центру 
Пенсійного фонду України, за якими можна отрима-
ти відповіді на запитання щодо пенсійного забезпе-
чення громадян.

Додаткові номери працюють: понеділок – чет-
вер – з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45; 
обідня перерва – з 13:00 до 13:45, вихідний день – 
субота та неділя.

Продовжує працювати багатоканальна теле-
фонна лінія Контакт-центру Пенсійного фонду 
України 0-800-503-753.

Також повідомляємо, що «гаряча» телефон-
на лінія працює: в Головному управлінні Пенсійно-
го фонду України в Тернопільській області – тел. 
(0352) 23-48-93; в Управлінні Пенсійного фонду 
України в м. Тернополі – тел. (0352) 23-58-39
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ГОРОСКОП
з 28 січня 
до 3 лютого
Овен
Залиште на деякий час 

переживання i думки про 
роботу, iнодi хочеться про-
сто розслабитися. Друзi до-
поможуть подивитися на 
свiт по-iншому.

Телець
Вам доведеться взяти 

участь у деяких проектах. 
Завдяки цьому вам вдасть-
ся змiцнити свiй авторитет 
i проявити найкращi якостi. 
У вихідні вас очікують вдалі 
покупки.

Близнюки 
На цьому тижнi у вас буде 

можливiсть покерувати ки-
мось на роботi та вдома. Ви-
хідні проведіть із сім’єю, це 
допоможе вiдновити сили.

Рак 
Не перебiльшуйте власнi 

сили. Вам вигiдно зараз iти 
за лiдером, зокрема це сто-
сується робочих моментiв. 
Очікуйте вигідних пропо-
зицій і фінансових надхо-
джень.

Лев 
Зробiть роботу над по-

милками, причому як свої-
ми, так i чужими. У вихiднi 
активний вiдпочинок допо-
може зняти напругу.

Діва 
Не захоплюйтеся спо-

гадами, краще живiть 
сьогоднiшнiм життям. Ви 
будете приємно здивованi 
новинами вiд колег.

Терези 
Цей тиждень – чудо-

вий перiод для трудо-
вих подвигiв. Ближче до 
вихiдних ви отримаєте 
цiкавi пропозицiї.

Скорпіон 
Якщо ви вiдчуваєте, 

що у вас бракує знань або 
досвiду, скористайтеся 
спецiальною лiтературою. 
Поради фахiвцiв допоможуть 
вирiшити деякi питання.

Стрілець 
Щоб слова не розходи-

лися з дiлом, намагайте-
ся вчасно виконати свої 
зобов’язання. Ви збережете 
авторитет i зекономите час.

Козеріг 
За свою роботу ви отри-

маєте солiдну винагороду. 
Щоб не сумувати, вiдвiдайте 
друзiв, доречними будуть 
новi враження.

Водолій 
Життя вирує навколо 

вас, особливу увагу звернiть 
на цiкавi подiї. Основнi пи-
тання старайтеся обговорю-
вати на сiмейнiй нарадi.

Риби 
Якщо на початку тижня 

ви все бачили у похмурих то-
нах, то у п’ятницю вiдчуєте, 
що не все так погано. При-
ємне спiлкування зробить 
ваше життя цiкавiшим.

Вітаємо! 
Лесю Орестівну 

Дмитрів
з Монастириської

з Днем народження!
Бажаємо сонця повні віконця,
Удачі – повні відерця від щирого серця!
Щоб ти посміхалась і була здорова,
Та завжди купалась у морі любові.
Хай будуть певні твої кроки,
А небо – завжди голубе,
Тобі сьогодні 30 років, 
Тож з Днем народження тебе!
Хай доля дарує ласку й тепло,
Спокій на серці, радість й добро,
Хай ласкою щедро Господь огорта
І дарує многі та благі літа!

З любов’ю – 
рідні та друзі.

Різвдо-2015.ua
І веселе, й сумне переплуталось в нім,
Мовби в сітях слідів, що присвоїв їх сніг.
Радість – бачимо серцем: маленький Христос...
Біль – бо знову загинули наші в АТО.
Плаче від щастя Діва Марія Свята:
Людям дарує Світло – Господнє Дитя;
Плаче від горя мати – голубка сільська,
Світла не бачить: вдома із сином труна.
Мариться іншій – явивсь на сході Христос,
Кожен вкраїнський благословляє блок-пост...
Дивна картина нашого цього Різдва
З криком Дитятка на світ весь – “ua. UA!”

Кривавий тан
“Марширують наші добровольці

у кривавий тан...”
“Розпочали наші добровольці

з москалями тан...”
(Із пісні “Ой у лузі червона калина”

на слова С. Чарнецького та Г. Труха).
Коло історії справді невпинне, –
Знов двоголового ціль – Україна.
Принишкла планета: московський ді-джей
Затягнув у тан смерті нашу “Юей”.
Потім кого в свою пастку захопить?
Руки простягне ще далі в Європу?
Шепочуться нишком Берлін і Париж:
“В Раші ядерна зброя, не меч чи ніж.
Санкції Путіну? З цим обережно.
Треба, звичайно, але не безмежно.
Не будемо злити вар’ята з Кремля, –
Інакше і нас не мине ця війна...”
Тільки на себе надійся, Вкраїно,
Ти ж вже не раз повставала з руїни,
Згадай свою славу, згадай Конотоп, –
Як звідси гнав гетьман московських заброд.
Бій під Лисонею – добра наука
Як вкоротити ворожії руки...
“Не будуть російськими Крим і Донбас! ” –
Народу вкраїнського віщий це глас.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Харків’янка Діана Гаркуша на 
конкурсі “Міс Всесвіт 2014” 
завоювала звання другої 

Віце-міс, потрапивши у трійку 
фіналісток змагання .

Минулими вихідними у місті Дорал, що 
в штаті Флорида, відбувся 63-ий конкурс 
краси “Міс Всесвіту 2015”. Корона діста-
лася 22-річній колумбіці Пауліні Вега. Та-
кож до п’ятірки переможниць потрапи-
ли дівчата з Нідерландів, Ямайки та США. 
Успішно виступила на конкурсі й україн-
ка. Вона нагадала світові про війну в Укра-
їні і презентувала оригінальний україн-
ський костюм «Наречена війни»

- Діана була за крок від перемоги і ко-
рони “Міс Всесвіт” 2014, але у зв’язку че-
рез недосвідченість і  переживання вона 
не так добре відповіла на перше запитан-
ня від журі. На другому вона реабілітува-
лася, проявила патріотизм і зуміла сво-
єю відповіддю привернути увагу світової 
громадськості до ситуації в Україні, - за-
значила Президент “Міс Україна-Всесвіт” 
Олександра Ніколаєнко-Раффін.

Відповідаючи на питання, поставлене 

користувачами Фейсбуку про найбільший 
внесок своє країни у світ, Діана емоційно 
відповіла, що Україна потребує підтрим-
ки її армії та народу, а також відновлення 

шкіл, дитячих садків, сиротинців. 
Крім того, Діана представила на кон-

курсі унікальний національний костюм 
під назвою “Наречена війни”, який сим-
волізує  усі трагічні події, що трапились 
з українцями за останній рік. За задумом 
дизайнерки Людмили Бушинської,  це 
вбрання порівнює Україну з молодою кра-
сивою дівчиною, яка сумує і оплакує сво-
го коханого, котрий загинув, захищаючи 
Батьківщину. Сукня виконана в двох ко-
льорах жалоби - чорному і червоному та 
оформлена червоними маками, які є сим-
волами скорботи за загиблими. Вбрання 
також прикрашає плахта - традиційний 
елемент національного одягу з етнічним 
орнаментом, вишита по краю геометрич-
ним малюнком. На голову дівчина одягну-
ла терновий вінок з червоними маками і 
чорної фатою.

До слова, Діана Гаркуша народила-
ся в Харкові 5 липня 1994 року. Дівчи-
на навчається в Національному юри-
дичному університеті імені Ярослава 
Мудрого і працює моделлю. У свої 20 ро-
ків Гаркуша вже перемогла у багатьох 
конкурсах краси. Серед них «Міс Артек 
2008», «Етно Королева Слобожанщи-
ни 2011», «Міс Харків 2012», Miss Kemer 
Inernational 2013. Діана знає українську, 
російську та англійську мови.

Вітаємо!
Голову ТОВ «Славутич»
Бориса Микитовича 

Довгаля 
з 60-річчям!

Прийміть побажання сердечні та щирі, 
Щоб завжди були ви з любов’ю і в мирі!
Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все множиться, вміється і удається!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм. 
Ще зичимо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя 

на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї, 
І спокій на серці, і хліб на столі! 

З повагою – сім’ї Швед 
та Поліщук із с. Великі та Малі 

Вікнини Збаразького району. 

Українка потрапила 
до трійки найкрасивіших 

дівчат світу

Вітаємо! 
 Голову ТОВ «Славутич» 

Бориса Микитовича Довгаля 
з ювілеєм!

З повагою – сільський голова Василь Коляда 
та працівники Великовікнинської сільської ради.

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.

Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається в вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров’я, удачі в усьому
Від щирого серця ми зичимо вам!
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