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У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
3 місяці – 38,09 грн.

6 місяці –  74,48 грн.
на рік – 147,76 грн.

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

Коли назад 
нема  
вороття

Свічки пам’яті 
і скорботи

28 листопада в Україні 
вшанували пам’ять жертв 
Голодомору 1932-1933 років,  
в результаті якого  
загинули близько чотирьох 
мільйонів українців.

2  
стор.

Декомунізація 
в Україні 
стартувала з 
Тернопільщини

Як тернопільська 
журналістка 
читала 
«Севастополь-
ський форум»

Триває передплата на газету 
для усієї родини - «Наш ДЕНЬ»!

Ми пишемо для вас, шановні читачі, 
вкладаючи у кожен рядок свій хист і 
частинку серця. Ми публікуємо ваші листи, 

оприлюднюємо ваші думки, доносимо до тисяч 
земляків вашу позицію. 

Щотижня ми творимо унікальну га-
зету для усієї родини. Адже тільки у 
«Нашому ДНІ» на вас чекають найціка-
віші новини світу та України, події Тер-
нопілля, оригінальні розповіді про та-
лановитих людей. Правдиву інформа-
цію знайдете у політичних коментарях 
тижня. Як зберегти теплі родинні сто-
сунки, про різні незвичайні життєві іс-
торії - розкаже «Сімейне гніздечко». 

Бути завжди у формі та гарному на-
строї допоможуть сторінки «Здоров’я» 
і народної медицини «Живиця». А тим, 
хто хоче виростити і зібрати  гарні вро-
жаї, стане у пригоді «Господар». На ша-
нувальників спорту чекають найакту-
альніші спортивні новини зі світу, Єв-

ропи, України та області. Для справ-
жніх любителів риболовлі знайдеться 
багато цікавого і корисного у добірках 
«Кльово!» Не забули ми і про малечу. 
Вашим дітям обов’язково сподобаєть-
ся сторінка з казочками, оповіданнями, 
загадками, до якої можна ще й самому 
писати та висилати світлини, - «Рука-
вичка».

А найголовніше – усе це для вас 
ми робимо з любов’ю. І разом з вами 
сподіваємося, що кожен наступний 
день буде світлішим, сонячним, ба-
гатшим на добрі справи, приємні ві-
сті. Що він стане Твоїм, Моїм, «На-
шим ДНЕМ», який ми проживемо ра-
зом!
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1. Геноцид
2006 року Верховна Рада офі-

ційно визнала Голодомор 1932-33 
років геноцидом українського на-
роду.  Однак, у 2010 році  Віктор 
Янукович, виступаючи у Страс-
бурзі в ПАРЄ, заявив, що «визна-
вати Голодомор як факт геноци-
ду щодо того чи іншого народу, ми 
вважаємо, буде неправильно, не-
справедливо». За його словами, це 
була спільна трагедія держав, що 
входили до складу СРСР. Такої ж 
думки дотримується і російський 
уряд.

Голодомор визнали геноци-
дом українців 24 держави.

Натомість, за останніми соці-
ологічними дослідженнями гру-
пи «Рейтинг», не всі українці одно-
значно  ставляться до наймасові-
шої національної трагедії минуло-
го століття - приблизно 12 відсо-
тків яничарів з українськими пас-
портами не визнають голодомор 
геноцидом.
2. Кількість жертв

Через брак достовірних демо-
графічних даних того періоду чи-
сельність втрат серед українців 
оцінюють дуже по-різному: від 1,8 
до 7,5 і навіть 10 млн.

Однак більшість фахівців нині 
сходяться на думці, що прямих 
жертв голоду було 3-3,5 млн. У рі-
шенні Київського апеляційного 
суду щодо винуватців Голодомору 
вказано число 3,9 млн.

Серед дослідників також не-
має єдиної думки щодо загаль-
ної кількості смертей від голоду в 
СРСР у 1932-33 рр. Деякі іноземні 
історики говорять про 5,5-8 міль-
йонів загиблих, стверджуючи, що 
більше половини з них були укра-
їнцями. 

3. Географія голоду
У 1932-33 роках масовий го-

лод був також на Поволжі і Кубані 
(де жило багато етнічних україн-
ців), у Білорусі, на Південному Ура-
лі, в Західному Сибіру і Казахстані.

Найбільше українців загину-
ли у сучасних Харківській, Київ-
ській, Полтавській, Сумській, Чер-
каській, Дніпропетровській, Жи-
томирській, Вінницькій, Чернігів-
ській, Одеській областях та в Мол-
дові, яка тоді була у складі УРСР. 
Близько 81% загиблих від голоду 
в Україні були українцями, 4,5% - 
росіянами, 1,4% - євреями та 1,1% 
- поляками. Серед жертв було ба-
гато білорусів, болгар та угорців.
4. Де не було  
Голодомору?

За даними Станіслава Куль-
чицького, восени 1932 року в 
Україні було майже 25 000 колгос-
пів, яким влада висунула завищені 
плани хлібозаготівлі.

Попри це, 1500 колективних 
господарств зуміли виконати ці 
плани і не потрапили під каральні 
санкції, тому смертельного голоду 
на їхніх територіях не було.
5. Дюранті і перша 
згадка в пресі

Першим про голод в СРСР по-
відомив англійський журналіст 
Малкольм Маґерідж у грудні 1933 
року, пише дослідник Станіслав 
Кульчицький. У трьох статтях в 
газеті Manchester Guardian журна-
ліст описав свої гнітючі вражен-
ня від поїздок Україною та Кубан-
ню, розповівши про голод серед 
селян. Маґерідж засвідчив масову 
загибель людей, однак не назвав 
конкретних цифр. Після першої 

ж його статті радянська влада за-
боронила іноземним журналістам 
їздити по вражених голодом тери-
торіях країни.

У березні сенсаційні відкриття 
Маґеріджа спробував заперечити 
кореспондент «Нью-Йорк Таймс» 
у Москві Волтер Дюранті. Його за-
мітка називалася: «Росіяни голо-
дують, але не вмирають від голо-
ду». Коли про проблему почали 
писати інші американські газети, 
Дюранті підтвердив факт масових 
смертей від голоду.

Дюранті відомий також тим, 
що єдиний з іноземних журналіс-
тів взяв інтерв’ю в Йосипа Сталі-
на та отримав Пуліцерівську пре-
мію за свою діяльність. В Україні 
деякі активісти вимагали, щоб Пу-
ліцерівський комітет посмертно 
відібрав у Дюранті цю престиж-
ну журналістську нагороду, однак 
цього не відбулося.
6. Офіційне визнання

Саме слово «Голодомор» впер-
ше з’явилося в друкованих працях 
українських емігрантів у Канаді та 
США в 1978 році. У СРСР на той час 
історикам дозволяли лише гово-
рити про «труднощі з продоволь-
ством», але не про голод.

Із вуст партійного високопо-
садовця слово «Голодомор» впер-
ше прозвучало в грудні 1987 року. 
Тоді перший секретар ЦК КПРС 
Володимир Шербицький, висту-
паючи на урочистостях з нагоди 
70-ліття УРСР, визнав факт голоду 
1932-33 рр. Коли про цю тему по-
чали дискутувати дедалі відверті-
ше, у 1990 році ЦК Компартії Укра-
їни дозволив публікацію книж-
ки «Голод 1932-1933 рр. в Україні: 
очима істориків, мовою докумен-
тів». За словами Станіслава Куль-

чицького, справжній тираж ви-
дання був усього 2,5 тис. примір-
ників.

У 2006 році, за часів президен-
та Ющенка, СБУ розсекретила по-
над 5 тисяч сторінок державних 
архівів про великий голод.
7. Натуральні штрафи

У селян, які не вкладалися в 
плани хлібозаготівель і боргу-
вали державі зерно, конфіскову-
вали будь-яке інше продоволь-
ство. Воно не зараховувалося як 
сплата боргу і було лише караль-
ним заходом. Політика натураль-
них штрафів мала змусити селян 
здати державі начебто прихова-
не від неї зерно, якого насправді 
не було. Спочатку каральним ор-
ганам дозволяли відбирати лише 
м’ясо, сало і картоплю, однак зго-
дом вони взялися і за інші продук-
ти тривалого зберігання. 
8. Закон «про п’ять  
колосків»

У серпні 1932 року під приво-
дом того, що розкулачені селяни 
та «інші антисоціальні елемен-
ти» розкрадають вантажі з товар-
них поїздів та колгоспне і коопе-
ративне майно, Сталін запропо-
нував новий репресивний закон 
про охорону державного майна. 
Він передбачав за такі порушен-
ня розстріл з конфіскацією май-

на, а за пом’якшуючих обставин – 
10 років ув’язнення. Засуджені не 
підлягали амністії.

За каральним документом за-
кріпилася народна назва «закон 
про п’ять колосків», оскільки ви-
нним у розкраданні державного 
майна фактично був кожен, хто 
без дозволу зібрав на колгоспно-
му полі кілька колосків пшениці. 
За перший рік дії нового закону за 
ним засудили 150 000 осіб. 
9. Чорні дошки

У 1920-30-х роках газети ре-
гулярно публікували списки ра-
йонів, сіл, колгоспів, підприємств 
чи навіть окремих осіб, які не ви-
конували планів із заготівлі про-
довольства. На боржників, які по-
трапили на ці «чорні дошки» (на 
противагу до «червоних дошок» 
– списків пошани), накладали різ-
номанітні штрафи і санкції, аж до 
прямих репресій проти цілих тру-
дових колективів. У роки голоду 
потрапляння села на «чорну до-
шку» означало вирок його жите-
лям.
10. Канібалізм

Свідки Голодомору розповіда-
ють про випадки, коли доведені 
до відчаю селяни їли тіла своїх чи 
сусідських померлих дітей. За де-
якими даними, за канібалізм під 
час Голодомору засудили понад 
2500 людей, стверджує ВВС.

Сіяли голод, збирали смерть
Десять відомих і маловідомих фактів про найбільшу 
національну трагедію минулого століття

У Тернополі запалав 
хрест із лампадок

Тернополяни 
можуть записатися 

на прийом до  
Валерії Лутковської

Регіональний координатор Уповно-
важеного ВР України з прав людини в 
Тернопільській області – Володимир 
Шевченко повідомляє, що відбудуться 
он-лайн конференції з Валерією Лутков-
ською – Уповноваженою Верховної Ради 
України з прав людини. 

З 7 по 11 грудня 2015 року Уповно-
важений Верховної Ради України з прав 
людини Валерія Лутковська у режимі 
он-лайн відеоконференції зі студії у Киє-
ві проводитиме прийоми громадян у ре-
гіонах.

Бажаючі потрапити на прийом у Тер-
нопільській області повинні попередньо 
записатися у Регіонального координато-
ра із взаємодії з громадськістю Омбуд-
смена на Тернопільщині Володимира 
Шевченка.

Адреса у Тернополі – вулиця Пирого-
ва, 11 офіс 7 (орієнтир – фабрика ТЕРА) .

Конт. тел.: 0352 40-02-00 
або 096 700-39-55.

Мільйони свічок українці запалили в суботу в своїх будинках – 
країна згадувала жертв штучного голоду 1932-1933 років

Тернополяни прийшли на Театральний  майдан міста, 
аби пом’янути страшні події минулого століття, коли штуч-
ним голодом керівництво СРСР знищило мільйони україн-
ців. 

У 1932-1933 роках у нашій державі загинуло до 10 міль-
йонів людей. Нещодавно дослідники з інституту демогра-
фії, проаналізувавши всі архівні документи, які раніше 
були засекречені, встановили, що жертвами Голодомору 
стали 4 мільйони українців, серед яких мільйон – це діти 
віком до 10 років. Сьогодні вже 24 країни світу визнали Го-
лодомор геноцидом українського народу.

На центральній площі Тернополя хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять заморених людей. Сотні тернополян 
прийшли, щоб викласти хрест запаленими свічками. Після 
цього люди пішою ходою вирушили з Театрального майда-
ну до церкви Різдва Христового. Там, біля пам’ятного зна-
ку “Голодомор 1932 – 1933”, представники духовенства від-
правили панахиду.



«Наш ДЕНЬ» завітав у Великі 
Млинівці, щоб на власні очі поба-
чити, як живеться людям у цьо-
му мальовничому селі і дізнати-
ся, як вони ставляться до декому-
нізації. 

Ошатні вулиці, багато новобу-
дов, неймовірна природа довкіл 
– ліс, озера. З першого погляду 
видно, що село розвиваєтся. Роз-
ташоване неподалік Кременця, 
воно одночначно має багато пер-
спектив і можливостей для цього. 

У сільській раді піднесений 
настрій. ЇЇ керівник Олександр Га-
левич зізнається: знайомі, колеги 
вітають з цим історичним момен-
том у житті Великих Млинівців. 
Адже боротьбу за українську на-
зву тут почали ще з моменту про-
голошення незалежності Украї-
ни. 

- Ще у 1992 році ми провели 
референдум і вирішили повер-
нути історичну назву нашому 
селу, - розповідає сільський голо-
ва Олександр Галевич. – Підтри-
мали цю ідею майже 90% місце-
вих жителів. Відтоді ми боролися 
за офіційне перейменування Ве-
ликих Млинівців. Ми направили 

всі документи до Верховної Ради. 
Але дуже часто під час розгляду у 
комітетах вони губилися і щоразу 
виникали якісь труднощі. Тепер 
ми дуже раді, що вдалося вста-
новити справедливість. Адже у 
тому далекому 1964 році зміню-
вали назву на Радянське під стра-
шенним тиском влади. 

У пана Олександра ще збе-
реглася величезна папка доку-
ментів – все, що потрібно було 
для зміни назви. Довелося бага-
то поїздити, вивчити законодав-
ство, не раз проводити опитуван-
ня людей, щоб позбутися радян-
ської назви. Цікаво, що і таблички 
на адмінбудівлях, і вказівники, і 
навіть печатку замінили вже дав-
но. Радянським село залишилося 
лише за документами, тож осо-
бливих змін з рішенням Верхо-
вної Ради ми не помітили. У Вели-
ких Млинівцях люди вже давно 
самотужки українізувалися. Ли-
шень чекали остаточного рішен-
ня народних обранців. 

По дорозі зустрічаємо Васи-
ля Іщука. Про те, що його село об-
говорювали аж у Верховній Раді, 
чоловік знає. Та зізнається: окрім 

назви більше нічого у них не змі-
нилося. Як і в тисячах інших сіл 
та містечок. Звичайно, похваль-
но, що повертаються українські 
імена. Та життя по-новому, ка-
жуть селяни, уявляли трохи по-
іншому. 

- Маю господарку: коня, віз, 
корову, 60 сотих городу, то так 
і даю собі раду. Колись будував 
колгосп, ферму, контору. Потім 
працював на цукровому заводі. 
Жити важко, але даємо собі раду, 
як можемо, - каже чоловік. – Тре-
ба, щоб у людей була робота, щоб 
держава хоч трохи дбала про про-
стого українця. Якщо лише міня-
ти назви, то жити краще не ста-
не. Політики повинні думати про 
людей, дати їм роботу, щоб мо-
лодь не виїжджала за кордон. 

Чоловік Олі Тернової воює в 
зоні АТО. Тож вона зараз сама до-
глядає доньку і сина. Жінка зізна-
ється: це добре, що перейменову-
ють села,  але сьогодні є і  важли-
віші проблеми в державі. Це – по-
долати безробіття, а головне, щоб 
в Україні був мир. 

Особливу увагу привертає не-
звичний пам`ятник у центрі села 
із радянською зіркою перемоги, 
поверх якої приварений хрест. За 
словами пана Олександра, лише в 
такий спосіб вдалося порозуміти-
ся з місцевими ветеранами. Адже 
ще у 2000 році одні пропонува-
ли знести пам’ятник і встанови-
тии хрест, а інші були проти, щоб 
обеліск забирали. Тож вирішили 
об’єднати ці два символи. Так за-
лишилося і досі. 

У Великих Млинівцях, як мо-
жуть, дбають про своє село. Від-
ремонтували Будинок культури, 
ФАП, триває облаштування ста-
діону та роздягалень, є став, який 
належить громаді. У селі близь-
ко двох сотень маленьких дітей. 
Всього мешкає більше тисячі лю-
дей. 

- На свято Миколая виступа-
тимуть 53 дитини, і це ще не всі 
охочі, яких змогли об’єднати в од-
ній святковій програмі, - розпо-
відає Олександр Галевич. - Тож 

наше село в жодному разі не ви-
мирає. 

Великі Млинівці 25 листопада 
почали новий відлік у своїй істо-
рії. Люди радіють, що закінчила-
ся багаторічна епопея із перейме-
нуванням їх маленької батьків-
щини. Та сподіваються, що наші 
можновладці візьмуться вирішу-
вати і  важливіші проблеми, щоб 
українські села розвивалися, а  
люди не виїздили за кордон у по-
шуках кращої долі. 

Юля ТОМЧИШИН.

Довідка
За перейменування Великих 

Млинівців проголосувало 250 
народних депутатів. Таким чи-
ном парламент підтримав 
звернення Тернопільської об-
ласної ради про зміну назви да-
ного населеного пункту. 

“Перейменування села Ра-
дянське на село Великі Мли-
нівці є обґрунтованим, оскіль-
ки це сприятиме поверненню 
історичної назви населеному 
пункту, під якою він згадуєть-
ся в писемних джерелах, почи-
наючи від XVст. Вперше село 
Млинівці згадується в акті 
від 14 листопада 1482 року, - 
сказано в проекті постанови. 
- Проте в 1964 році село було 
перейменовано на Радянське. 
Ця назва є нетиповою для да-
ної місцевості та відображає 
існуючу в радянські часи тен-
денцію до перейменувань насе-
лених пунктів України на на-
зви з ідеологічним забарвлен-
ням»

Відповідно до документу, 
питання про перейменування 

села Радянське підтримане 
територіальною громадою 
на загальних зборах грома-
дян, погоджено відповідно до 
законодавства, розглянуто 
і схвалено Великомлинівець-
кою сільською, Кременецькою 
районною, Тернопільською об-
ласною радами (рішення № 
320 від 30.07.2004 року).

До слова, закон про декому-
нізацію, який передбачає змі-
ни радянських назв міст та ву-
лиць, прибирання пам’ятників 
діячам комуністичного режи-
му був ухвалений у квітні 2015 
року. За даними Українсько-
го інституту національної 
пам’яті, нові назви у зв’язку з 
дією закону має отримати 941 
населений пункт. Подати дум-
ку громад про перейменуван-
ня місцеві чиновники могли до 
21 грудня. Далі за процедурою 
на їх підставі, а також на під-
ставі рекомендацій Інститу-
ту національної пам’яті Вер-
ховна Рада ухвалить рішення 
про остаточне перейменуван-
ня. Кінцевий термін для голо-
сування депутатів – 21 люто-
го 2016 року.
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Декомунізація в Україні  
стартувала з Тернопільщини

Село Великі Млинівці:
новий відлік історії

Щ е донедавна в офіційних джерелах та на картах 
це село на Кременеччині називали Радянське, 
а   сьогодні воно відродило своє історичне ім’я 

-  Великі Млинівці. За українізацію топоніма населеного 
пункту на Тернопільщині проголосували депутати 
Верховної Ради. Це перше село в Україні, яке удостоїли такої 
честі. Вже незабаром така процедура чекає сотні населених 
пунктів нашої країни. А поки що селяни звикають до того, 
що більше ніхто не називатиме їх радянцями та думають 
про зміну документів, де ще стара прописка. 

Олександр Галевич з працівницями сільради.

Василь Іщук.

Місцеві школярики. У селі будинки розмальовують у патріотичні кольори.
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«Вас нєт в спісках»
До меморіалів ідуть за покли-

ком серця, аби тихо помолити-
ся за душі на небесах. Померлим 
не потрібні офіціози, промови, 
написані чужою рукою. Пам’ять, 
шана… Це все.

В Україні ж меморальні заходи 
відбуваються з пафосом, якось не 
по-людськи. Як, наприклад, цьо-
горічне вшанування жертв, уби-
тих голодоморами. Прикро:  лю-
дей не пускали до Національного 
Меморіалу Голодомору. «Вас нєт 
в спісках», - пояснювали мовою 
окупантів «бдітєлі порядка». І зух-
вало заявляли, що потрапити до 
пам’ятного знака можна буде піс-
ля завершення заходів за участю 
керівництва держави. 

Не було «в спісках» і Наталі 
Дзюбенко-Мейс, покійний чоловік 
якої Джеймс Мейс, американець 
за походженням, перший серед 
західних дослідників оприлюд-
нив концепцію штучного Голодо-
мору 1932-1933 років в Україні як 
акту геноциду. Його висновки про 
штучність голоду у нашій країні 
стали великим науковим відкрит-
тям і піднесли цю тему на міжна-
родний рівень. А ще у знак гли-
бокої шани до пам’яті померлих 
Джеймс Мейс виступив на парла-
ментських слуханнях у 2003 році 
з ініціативою запалювати свічки 
у вікнах у День пам’яті жертв Го-
лодомору і ставити на підвіконня. 

Пані Наталя на заходи не по-
трапила, хоча деякі інформаген-
ства поспішили повідомити, що 
на відкритті виставки «Люди 
правди» у музеї Голодомору свічу 
пам’яті запалювала вдова Джейм-
са Мейса. «Мене туди не запрошу-
вали і в музей не пропустила пре-
зидентська охорона й дивні за-

клопотані людці зі стосами спис-
ків, у яких моє ім’я навіть шука-
ти відмовилися. Я принижено 
тупцяла перед ними, показува-
ла паспорт, на плакат свого чоло-
віка і намагалася пояснити, що я 
його дружина… Наївна. Нічого не 
навчив попередній досвід. При 
Ющенкові мене хоча запрошува-
ли, але також не пропускали, бо 
губилися папірці… А чи пропусти-
ли б туди самого Джеймса?», - на-
писала пані Наталя у «Фейсбуці».  

Пізніше в адміністрації пре-
зидента перед пані Наталією 
Дзюбенко-Мейс вибачалися.

Ким є для чиновників і «бді-
тєлєй порядка» прості люди? Чи 
знають вони, хто такий Джеймс 
Мейс і що він зробив для Украї-
ни? Їм відома ціна дорогих авті-
вок, закордонних турів, посад, си-
того життя. А те, що не купується 
й не продається - не варте уваги.
Замість парламенту – 
клуб багатих людей

Тим часом Україна тратить 
шалені гроші на утримання бю-
рократичного апарату та різних 
«бдітєлєй порядка». Анонсоване 
скорочення відбувається повіль-
но. Молодим, талановитим, креа-
тивним людям потрапити у вла-
ду важко. Їх туди не запрошують. 
Натомість, тасують старі чинов-
ницькі колоди, віддають посади 

дітям впливових батьків, друзям, 
кумам, «своїм» людям і тим, хто 
заплатив. Вони змінюватимуть 
країну? Навіщо це їм?!       

Принагідно пригадалися сло-
ва заступника генпрокурора Сак-
варелідзе: щоб домогтися ре-
зультату в боротьбі з корупцією в 
Україні, потрібно посадити за гра-
ти близько 25 тисяч чиновників. 

Щодо українського парламен-
ту, то законодавчий орган нашої 
держави радше  скидається на 
клуб багатих людей, де у пріори-
теті гроші, бізнес-інтереси, поса-
ди. У громадянській мережі «Опо-
ра», на основі опублікованих де-
кларацій за 2014 рік, підрахува-
ли: заможних «слуг народу» в Раді 
стільки, що європейським пар-
ламентам і не сниться. Найба-
гатшим виявився нардеп із пар-
тії «Відродження» Віталій Хому-
тинник. Його капітал торік склав 
293,8 мільйона гривень. На друго-
му місці - депутат від «Опоблоку» 
Вадим Новинський із 209 мільйо-
нами. На третьому - член депутат-
ської групи «Воля народу» Сергій 
Мартиняк, який отримав 92 міль-
йони. Четверте місце посів «слуга 
народу» з партії «Відродження» 
Геннадій Бобов із 55,7 мільйона 
гривень. П’яте - депутат від «Бло-
ку Петра Порошенка» Аркадій 
Корнацький: його доходи склали 
44,5 мільйона.

Найбільше мільйонерів у 
«Блоці Петра Порошенка» - 27. У 
фракції «Опозиційний блок» - 14, 
у групі «Воля народу» - 12, у депу-
татській групі «Відродження» - 10. 
По вісім депутатів-мільйонерів 
у фракціях «Народного фронту» 
та «Самопомочі». У фракції «Ра-
дикальної партії» Олега Ляшка 
- троє багатіїв, у ВО «Батьківщи-
на» - двоє. Серед позафракційних 
депутатів - 12 заробили більше 
мільйона за 2014 рік. Загалом - 96. 

А ще українські депутати - ве-
ликі прогульники. В «Опорі» по-
відомили: усі засідання коміте-
тів Ради відвідали лише вісім від-
сотків нардепів. Найменш актив-
ні - депутатські групи «Воля наро-
ду», партії «Відродження» і «Опо-
блоку». Четверо депутатів протя-
гом року не були присутні на жод-
ному засіданні комітету. Це - «опо-
зиціонери» Юрій Бойко і Михай-
ло Добкін, Олександр Пресман з 
«Відродження» та В’ячеслав Бо-
гуслаєв з «Волі народу».

Найбільше «прогульників» у 
Комітеті з нацбезпеки і оборони. І 
це в час війни! 

Наступні за безвідповідаль-
ністю - депутати з Комітету з пи-
тань культури і духовності. То чи 
варто дивуватися, що, приміром, 
частка української мови у вітчиз-
няному телеефірі в листопаді цьо-
го року, згідно з моніторингом 

Держкомтелерадіо, склала лише 
23 відсотки. У червні було 28. Тоб-
то, українська мова зникає з теле-
ефіру зі швидкістю один відсоток 
на місяць. Виходить, телебачен-
ня сприяє подальшій русифікації 
України. І нікого у владних верхах 
це не хвилює.  

Не переймаються можно влад-
ці-мільйонери і мізерними заро-
бітками простих громадян. Мін-
фін оприлюднив оновлений про-
ект держбюджету-2016. Докумен-
том передбачений прожитковий 
мінімум із 1 січня - 1330 гривень, 
з 1 травня - 1399, з 1 грудня - 1496. 
Мінімальна зарплата за місяць 
складе: з 1 січня - 1378 гривень, з 
1 травня - 1450, з 1 грудня - 1550. 
У погодинному розмірі: з 1 січ-
ня - 8,29 гривні, з 1 травня - 8,69, 
з 1 грудня - 9,29. За годину праці 
українець заробить, за нинішнім 
курсом долара, 40 центів. 

Не лише українцям, а й світо-
вим лідерам набридло спостері-
гати за грою нашої влади. Рефор-
ми, боротьба з корупцією, захист 
інтересів народу, розслідування 
трагедії Майдану… Все це вигля-
дає фейково. Гроші й посади - єди-
не правдиве. Але існує одна суттє-
ва річ: українська політика в час 
війни і економічної розрухи над-
то залежить від зовнішніх чин-
ників, у даному випадку, від Захо-
ду, хочемо цього, чи ні. І, можливо, 
незабаром, наприклад, після візи-
ту в Україну віце-президента США 
Джо Байдена, який запланований 
на 7 грудня, декому з українсько-
го політичного бомонду повідо-
млять: вас немає в списках. Тобто, 
подальшої підтримки - фінансо-
вої, іміджевої - не буде. Немає сен-
су. На ваше місце є інші… 

Ольга ЧОРНА.

«Мінімалка» по-українськи:
40 центів - за годину праці. 

Зате в парламенті -   
96 офіційних мільйонерів

Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть, Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года...
Всегда беда
Над тобой, Отечество.

Відомий режисер помер 
в московській клініці на 89-
му році життя. Його сім’я 
повідомила, що в артиста 
зупинилося серце.

Це вже національна тра-
диція: 31 грудня по телеві-
зору обов’язково покажуть 
“Карнавальну ніч” та “Іро-
нію долі”. Ельдар Рязанов 
зняв близько 30 фільмів. 
Майже кожен з них став су-
перпопулярним.

Кожен рік ми вмикає-
мо телевізор і слухаємо до 
болю знайомі діалоги Жені 
Лукашина, Наді та Іполита. 
“Іронії долі” вже 40 років, а 
досі всі дивляться із задо-
воленням. У цьому і є осо-
блива магія Ельдара Ряза-
нова. Будь-який його фільм 

ставав шедевром, кожен ді-
алог кіногероїв негайно ро-
бирали на цитати.

Варто визнати, що сам 
режисер ніколи не відгуку-
вався схвально про Росію і 
її уряди, завжди оцінював 
все об’єктивно, і про це свід-
чать його цитати. В остан-
ні роки він не раз вислов-
лювався проти політики 
держави. “Крім російської 
мови, нас нічого більше не 
об’єднує. Я сьогодні живу не 
в країні, а на своїй терито-
рії”, - казав Рязанов.

“Росіяни, якщо почита-
ти фольклор, завжди хотіли 
отримати все відразу і бага-
то, і при цьому не працюва-
ти. Російські казки - це і є, 
на жаль, національна ідея. 
Менталітет, що, м’яко ска-
зати, симпатії не викликає. 
Кращі люди в Росії завжди 

існують всупереч йому “, - 
також говорив великий ре-
жисер.

Рязанов ніколи не вва-
жав себе тільки режисером 
кіно. Він активно знімався 
на телебаченні, складав ві-
рші, прозу.

А ще в нього був інший 
великий талант – умін-
ня любити. «Можна сказа-
ти, що я живу тільки завдя-
ки Еммі (дружина режисера 
Емма Абайдулліна). Завжди 
у житті потрібно знаходити 
хоча б якийсь смисл… Здат-
ність любити – це як талант, 
який даний людині або ні». 

“Я знаю, як треба жити. 
Треба жити по совісті. Якщо 
б кожен жив по совісті, це 
було б чудово. Будьте щас-
ливі”, - повторював Ельдар 
Рязанов, і таким він і зали-
шиться в нашій пам’яті.

Ельдар Рязанов за життя 
відмовлявся визнавати 
себе росіянином

Чия Різдвяна 
шопка буде 
кращою?

Конкурс на кращий макет 
Різдвяної шопки триватиме у 
Тернополі з 1 грудня 2015 року 
до 17 січня 2016 року, повідо-
мили у прес-службі мерії. Відпо-
відне розпорядження підписав 
міський голова Сергій Надал.

До участі в конкурсі запро-
шують організації, парафії, меш-
канців міста. Конкурс – це ви-
вчення та пізнання різдвя-
них традицій за допомогою 
засобів народного декоративно-
прикладного мистецтва.

Роботи від учасників при-
йматимуть без вікових обме-
жень: колективні (родинні, гур-
тові) та індивідуальні. Врни по-
винні бути виготовлені учасни-
ками власноруч, техніка вико-
нання довільна, розмір по до-
вшій стороні макету – не біль-
ше 70 см.

Заявки для участі у конкур-
сі можна подати до 5 грудня в 
управління культури і мистецтв 
(бульвар Шевченка,1 каб.31, 
тел. 42-06-72, 52-67-32).

Члени журі визначать та 
оголосять переможців конкурсу, 
які отримають подяки міського 
голови та грошову винагороду.



№48 (129)/2 грудня - 8 грудня 2015 р. 5Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЗдоров’я nday.te.ua

П’ять правил 
здорового хребта:

1. Правильно ходити і стояти.
Ходити і стояти слід з прямою спи-

ною. Це легко скоригувати, якщо вста-
ти спиною до стіни, щоб торкатися її 
п’ятами, сідницями, лопатками і поти-
лицею і при ходьбі підтримувати таке 
положення тіла. Намагайтеся витяга-
тися вгору, не напружуючи верхню по-
ловину тіла, підберіть живіт.

Якщо доводиться довго стояти, то 
потрібно часом ходити на місці, зміню-
вати позу кожні 10-15 хвилин, перемі-
щуючи вагу тіла з однієї ноги на іншу, 
періодично прогинатися назад, витяг-
нувши руки вгору і зробивши вдих-
видих (це зніме втому з м’язів спини), 
при роботі стоячи використовувати 
опору під ногу і менше нахилятися.

2. Правильно сидіти.
Щоб зменшити навантаження на 

хребет, не нахиляйтеся вперед і не від-
кидайтеся занадто далеко назад, щіль-
но притисніться до спинки стільця, 
щоб була опора під поперек. Якщо до-
водиться довго сидіти, підберіть пра-
вильний стілець і кожні 20 хвилин на-
магайтеся потягнутися, розім’ятися, 
поміняти положення ніг.

3. Правильно лежати і вставати.
 Матрац повинен бути пружним, 

щоб забезпечити комфортне положен-
ня хребта. Можна використовувати ва-
лики під поперек, шию або живіт. Вста-
вати з ліжка потрібно спершу повер-
нувшись на бік і спустивши ноги на 
підлогу, після чого сісти, допомагаючи 
собі руками, і тільки після цього підня-
тися на ноги, не роблячи різких рухів.

4. Правильно піднімати і перемі-
щати тяжкості.

Намагайтеся основну частину на-
вантаження перенести на ноги, а не на 
хребет. Щоб правильно підняти ван-
таж, треба виставити одну ногу вперед, 
присісти навпочіпки (спина пряма) і, 
схопивши вантаж двома руками, підня-
ти його, розгинаючи ноги, не згинаючи 
спину. Не носіть вантаж в одній руці, а 
сумки різної ваги періодично міняйте в 
руках. Замість сумок краще використо-
вувати рюкзак. Піднімати і носити ди-
тину потрібно з випрямленою спиною: 
маленьку дитину - в спеціальному рюк-
заку на грудях, а велику – на спині.

5. Правильно займатися фізкуль-
турою.

Найефективніший спосіб профілак-
тики болю в спині і порушення поста-
ви – регулярні фізичні вправи. Особли-
во корисні заняття плаванням, лижами, 
бігом, в залі - бігова доріжка, велотре-
нажер, вправи з гумовим бинтом, інші 
вправи для рівномірного розвитку всіх 
м’язів тіла. Уникайте бігу по твердій 
поверхні, використовуйте амортизую-
чі устілки і спеціальне спортивне взут-
тя, що зменшують ударне навантажен-
ня на хребет

Як зберегти хребет здоровим? Як по-
збутися болячок, викликаних порушен-
нями функцій хребта? Що робити, аби 
якомога довше виглядати красивими і 
привабливими? На ці та інші запитання 
ми попросили відповісти відомого тер-
нопільського лікаря-вертебролога Ігоря 
ДЕМБОРИНСЬКОГО.

- Ігорю Олександровичу, за даними 
статистики Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, майже 80% працез-
датного населення страждає від за-
хворювань хребетного стовпа. Це вже 
епідемія! У чому причина такого пла-
чевного результату?

- Хвороба спини - це плата за циві-
лізацію. У кожному випадку страждан-
ня, пов’язані із захворюваннями хребта, 
мають свою причину. Скажімо, діти, які 
довго і неправильно сидять за виконан-
ням уроків або за комп’ютерними ігра-
ми, отримають сколіоз. А це вже серйозна 
проблема на все життя, тому треба яко-
мога швидше звертатися до фахівця і ви-
правляти ситуацію.

Окрім того, чимало професій також 
пов’язані з вимушеним положенням тіла, 
і, як результат перевантаження, вини-
кає хвороба. Хребет несе велике наванта-
ження. Скажімо, на  відносно невеликий 
п’ятий поперековий хребець припадає 
вага більшої половини тіла, а ще додайте 
сюди зайву вагу… Патологічні зміни, які 
виникають у ньому, впливають на  виник-
нення багатьох захворювань внутрішніх 
органів. Мало хто пов’язує  головний біль 
та головокружіння зі зміщенням у хреб-
ті. Насправді ж, саме защемлення хребце-
вої артерії й призводить до таких симпто-
мів. Загалом у 90 % причиною головного 
болю є порушення у хребті. А тому в та-
ких випадках лише ліками від головного 
болю не зарадиш. Щоб досягти позитив-
ного лікувального ефекту,  потрібна допо-
мога кваліфікованого спеціаліста.

Багатьом проблемам можна заради-
ти. Важливо саме бажання пацієнта ліку-
ватися та дотримуватися порад лікаря за-
для запобігання рецидивів хвороби. 

- Жінки значно частіше скаржать-
ся на болі в спині, ніж чоловіки? Мож-
ливо, це пов’язано з тим, що саме жін-
ки здебільшого виконують сидячу ро-
боту?

- Однозначно, жінки частіше стражда-
ють захворюваннями хребта. Тому мої по-
ради стосуватимуться саме їх. Не сутуль-
тесь. Це не лише некрасиво, а й небезпеч-
но для здоров’я. Сутулість перевантажує 
грудний відділ, а звідси головний біль, 
затерпання рук, вегето-судинні дистонії 
тощо. Виробіть рівну поставу: груди впе-
ред, плечі назад. Регулярно робіть вправи 
на посилення м’язів шийно-грудного від-
ділу. Особливо це стосується жінок з ве-
ликим бюстом. Якщо важко  і це викликає 
біль, допоможе мануальна корекція. 

А щодо високих підборів... Безперечно, 
це привабливо і сексуально. Проте, варто 

пам’ятати, що постійне ходіння на каблу-
ку викликає болі в попереку та в грудно-
му відділі, а з часом призводить до гриж 
дисків та хвороб колінних суглобів. Тому 
на щодень варто обрати зручне взуття на 
невеликому (5-7 см) підборі. Якщо не мо-
жете відмовитись, потрібно регулярно 
робити масаж ніг та спини.

Вагітність. Це надзвичайно відпові-
дальній період для кожної жінки, адже від 
нормального її протікання залежить май-
бутнє здоров’я і матері, і дитини. Отож, 
якщо у вас сколіоз і турбують болі в хреб-
ті, порадьтеся зі спеціалістом та про-
йдіть курс лікування: масаж, корекція. 
Запам’ятайте, з перших днів вагітності і 
до припинення годування молоком вжи-
вати протизапальні та більшість знебо-
лювальних ліків категорично забороне-
но. Якщо з’явиться  біль у попереку, засто-
суйте бандажі, спеціальну компресійну бі-
лизну, яка допоможе підтримати живіт. 

Якщо після пологів хребці не стануть 
на своє місце, може з’явитися біль в попе-
реку або та в ногах. У такому випадку вар-
то звернутися до спеціаліста, оскільки за-
тягування може призвести до утворення 
міжхребцевих гриж. 

І ще одне. Жінки під час вагітнос-
ті набирають вагу, а потім сідають на ді-
єту. Тому після вагітності варто приді-
лити увагу відновленню кісток і зв’язок, 
збагатити раціон м’ясом та рибою. Слід 
пам’ятати, що відновлення організму 
жінки триває майже рік. А ось зайвої ваги 
можна позбутися за рахунок збільшення 
рухової активності. 

- Основи здоров’я закладаються у 
дитинстві. Що б ви порадили батькам 
у догляді за дітьми?

- Дуже важливий період першого року 
життя. Дайте можливість дитині якомо-
га більше рухатися, особливо повзати. Ди-
тина має сама почати сідати та ходити. Не 
примушуйте її до цього, адже доки не зміц-
ніють  м’язи та кістки, це може призвести 
до сколіозу та викривлення кісток ніг. 

Не менш важливим є догляд за дити-
ною у шкільний період. Прикро констату-
вати, але 70% учнів, які закінчують шко-
лу, мають порушення постави. Саме пору-
шення постави та сколіоз є причиною так 
званого головного болю напруги. Звер-
ніть увагу, як сидить дитина за  письмо-
вим столом. Головне правило: лікті мають 
бути на столі. Підручники краще носити 
в ранцях чи рюкзаках. За кордоном уже 
є дитячі ранці на колесах. Може, ця мода 
скоро дійде і до нас.

Аби загартуватися, дитина має більше 
рухатися, бігати, плавати. Але в жодному 
разі не дозволяйте виконувати важку фі-
зичну роботу або піднімати вантажі. 

- До речі, про важку фізичну працю 
або ж роботу по господарству, яких 
просто не уникнути у повсякденному 
житті. Яких правил варто дотриму-
ватися у таких випадках?

- По-перше, не працюйте напівзігну-

тими. Саме в такому положенні найбіль-
ше травмується поперековий відділ хреб-
та. Наголошую, це головна причина стій-
кого болю в спині, міжхребцевих гриж, 
або, як кажуть у народі, випадіння дисків. 

По-друге, працюйте знаряддям з дов-
гою ручкою або стоячи на колінах (на ко-
ліна надіньте спеціальні наколінники або 
підкладіть килимок). 

По-третє, якщо робота вимагає піднят-
тя вантажів, користуйтеся спеціальними 
розвантажувальними поясами. Такі бан-
дажі  раджу  хворим зі стійким болем в по-
переку. Пояс на поперек – це чудова профі-
лактика хвороб хребта. До речі, цим мето-
дом користувалися ще наші пращури. Пояс 
у тому чи іншому вигляді був присутній у 
національному костюмі українців. 

– Які вправи будуть корисні  тим, 
хто стежить за своїм здоров’ям і не 
хоче скаржитися на болі в спині?

- Сьогодні популярними і актуальни-
ми є так звані ізометричні вправи.  Вони 
добре знімають втому м’язів і при цьо-
му не травмують суглоби шиї. Для чита-
чів наведу приклад ізометричних вправ 
для шийного відділу хребта. Головна 
умова – під час виконання вправи голо-
ва не повинна рухатися по відношенню 
до тулуба. Не піддавайтеся тиску ваших 
рук. Дихайте вільно. Затримка дихання 
може призвести до підвищення артері-
ального тиску та спричинити голово-
кружіння. Не робіть вправу з надзусил-
лям. Важливим є тривалість і безперерв-
ність. Під час виконання вправи болю не 
має бути. Спершу увага боковим м’язам 
шиї. Натисніть основою долоні на праву 
скроню голови. Зробіть вдих. Неспішно 
видихайте. Напруження витримайте 10 
секунд. Повторіть 10 разів. Аналогічно 
зробіть вправу на лівій половині. Далі 
- передня група м’язів. Покладіть доло-
ні рук на верхню частину лоба. Зробіть 
глибокий вдих через ніс. Натисніть ло-
бом на руки. Напруження витримайте 
10 секунд. Повторіть 10 разів. Після цьо-
го - задня група м’язів шиї. Обхопіть до-
лонями потилицю голови. Зробіть вдих. 
Натисніть головою на руки. Затримай-
тесь в цьому положенні 10 секунд і по-
вторіть 10 разів.

Спілкувалася 
Світлана ВІТРОВА.

«ХВОРОБИ СПИНИ – 
це плата за цивілізацію»

Ігор ДЕМБОРИНСЬКИЙ: 

Невипадково східна медицина вважає здоров’я хребта основою здоров’я всього 
організму. А все тому,  що  хребет є його опорою і основою правильної постави. Він 
має потужну мережу нервових закінчень і кровоносних судин, якими пов’язаний 

з внутрішніми органами. Отож, при порушеннях в хребті страждають прилеглі органи (і 
навпаки) і поступово формуються різноманітні захворювання. На жаль, ми ніколи над цим 
не задумуємося, аж поки добряче не заколе в попереку, а то й взагалі, як кажуть старші 
люди, не скрутить у три погибелі. 
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З 1 грудня цього року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265». Нею передбачено, що 
з 01.12.2015 р. мінімальна пенсійна виплата в інвалідів ІІІ групи з урахуванням надбавок, під-
вищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, вста-
новлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, не може бути менше 
1074,00 грн.

Ця категорія осіб отримає перерахований розмір пенсії в грудні поточного року.
Управління Пенсійного фонду України в Тернополі.

Податок на додану вартість. 
Порядок декларування 

та сплати
Нещодавно у приміщені Тернопільської ОДПІ 

відбулася чергова телефонна  «гаряча» лінія. 
Начальник відділу контролю за декларуванням 

податку на додану вартість Володимир Іванович 
МЕДВІДЬ відповів на запитання, які цікавлять 
жителів області. Публікуємо найактуальніші для 
наших читачів.

- Чи буде штраф, якщо я несвоєчасно зареєструвала зведе-
ну податкову накладну?

- Ні, штрафу не буде. Адже зведена податкова накладна не є 
тим документом, що надається покупцю – платнику ПДВ. А от, у 
разі порушення термінів реєстрації податкових накладних, що 
підлягають наданню покупцям чи розрахунків коригувань до та-
ких накладних, передбачено застосування штрафів відповідно до 
статті 120 прим.1 Податкового кодексу.

- Ми скасовуємось з платника ПДВ. За який період слід по-
дати  останню декларацію?

- При анулюванні ПДВ – реєстрації останнім звітним періодом 
вважається період, що починається з дня, наступного за останнім 
днем попереднього звітного періоду і, закінчується днем анулю-
вання  реєстрації. Тобто, якщо ПДВ – реєстрацію анулювали, на-
приклад 16.11.2015р., то останнім звітним періодом вважати-
меться “укорочений” листопад: з 01.11.2015р. по 16.11.2015р. 
(включно).

- Чи потрапляє ПДВ до доходів та витрат підприємців?
- Фізособи-підприємці на загальній системі оподаткування, за-

реєстровані платниками ПДВ, не включають до витрат і доходів 
суми ПДВ, які входять до ціни придбаних або проданих товарів, 
робіт чи послуг. У фізосіб-єдинників такий ПДВ у ціні реалізова-
них товарів чи послуг також не опиняється в належних.

- На одну операцію було помилково виписано дві податко-
ві накладні. Обидві були зареєстровані в ЄРПН. Неправильну 
накладну було виправлено шляхом реєстрації розрахунку ко-
ригування з «мінусом». У декларації з ПДВ (покупця) відобра-
жати обидві накладні і розрахунок коригування, чи лише пра-
вильну суму операції?

- Відповідно до п. 201.10 ПКУ при здійсненні операцій з поста-
чання товарів/послуг платник податку – продавець зобов’язаний 
в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструва-
ти її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою. Слід зауважи-
ти, що згідно з п. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники по-
датків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показни-
ків, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування,  на підста-
ві первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фі-
нансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням 
і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодав-
ством. А тому платникам податків забороняється формування по-
казників податкової звітності на підставі даних, не підтвердже-
них вищевказаними документами. Отже всі дані податкової звіт-
ності з ПДВ мають бути підтверджені первинними документами.

У випадку помилкового складання платником податку подат-
кової накладної, така накладна не підлягає відображенню у по-
датковій декларації з ПДВ. Розрахунок коригування, який може 
бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстра-
ції в ЄРПН, але до податкової декларації не включається.

- Наша фірма користується касовим апаратом, придба-
ним три роки тому.  Готівкових операцій дуже мало, а за-
раз, кажуть, потрібно міняти на новий. Це правда, може не 
обов’язково?

- Хочу зразу сказати, що це – обов’язково. Як відомо, з 1 січ-
ня 2015 року податкові органи здійснюють первинну реєстрацію 
лише тих касових апаратів, які створюють контрольну стрічку в 
електронній формі. Дозволено до 1 січня 2016 року використан-
ня  EККА, введених в експлуатацію, як і ваш, до 1 січня 2015 року, 
що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та по-
дають до  податкових органів по дротових або бездротових кана-
лах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, 
виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, яка міститься 
в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій 
розрахункових документів.

Таким чином, вам, як користувачам зареєстрованих і введених 
в експлуатацію до 01.01.2015р. касових апаратів, що подають до 
податкових органів тільки Z-звіти, встановлено перехідний пері-
од тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої ка-
сової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних ка-
налах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіс-
кальних звітних чеків. Зараз же, коли до нового року залишилось 
небагато часу, раджу швидко подбати про виведення з експлуата-
ції “старого” РРО, який не відповідає діючим вимогам та придба-
ти і зареєструвати сучасніший. З найновішим реєстром РРО мож-
на ознайомитись у нашому Центрі обслуговування платників або 
на сайті ДФС.

Відділ комунікацій Тернопільської ОДПІ
ГУ ДФС у Тернопільській області.

Як перерахують пенсію інвалідам третьої групи

За два роки після Революції Гідності абсо-
лютна більшість українців остаточно розчарува-
лася у новій владі. Сподівання людей на те, що 
на зміну корупціонерам режиму Януковича при-
йшли професіонали і патріоти, виявилися мар-
ними. Рік роботи уряду засвідчив: країна руха-
ється не в той бік. Люди не пригадують, коли 
жили так погано, як зараз. Не потрібно бути екс-
пертом, щоб побачити: ціни і тарифи зросли 
у кілька разів, зарплати знецінилися, війна не 
припинилася, у судах правди не знайдеш, коруп-
ція на кожному кроці і - жодної надії на обіцяне 
«покращення» у найближчій перспективі. 

Особливо важко дивитися на людей похи-
лого віку, кинутих владою напризволяще. Коли 
старенька бабуся, купляючи три картоплини у 
магазині, вигрібає з гаманця останні копійки. А 
інтелігентний дідусь у переході, ховаючи очі від 
сорому, продає свої пошарпані книжки та само-
робні іграшки, щоб заробити на хліб. 

«Чиновники довели людей до зубожіння, а 
самі збагатилися на мільйони. Влада надури-

ла людей. Немає ні боротьби з корупцією, ні ре-
форм. Сьогодні рівень безробіття найвищий за 
весь час незалежності», - підсумував рік роботи 
уряду лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ви-
ступаючи з парламентської трибуни.

Також політик обурився цинізмом влади, яка 
хвалиться кількістю виданих субсидій на опла-
ту житлово-комунальних послуг, представля-
ючи це як досягнення. За словами Ляшка, коли 
третина громадян не може вижити без соціаль-
ної допомоги – тут нема чим пишатися, адже це 
ганьба для держави.

У той же час, лідер радикалів наголосив, що 
вихід зі складної ситуації, у якій опинилася країна 
з вини незграбних політиків, є, і він пов’язаний з 
радикальною зміною економічної політики.  

«Якщо нинішня парламентська більшість, 
Президент і уряд не здатні змінити політику – 
ми маємо змінити їх. Команда Радикальної пар-
тії готова взяти владу, сформувати нову коалі-
цію, новий уряд, який запропонує іншу програ-
му дій. Ми знаємо, як змінити економічну полі-
тику, щоб мільйони українців отримали роботу, 
зарплату і надію на достойне життя у своїй кра-
їні», - наголосив Ляшко. Він закликав громадян 
підтримати його команду і дати їй можливість 
радикально змінити країну. 

«У нас немає часу на експерименти. Політич-
ні пігмеї розміняли довіру людей на хатки на Ба-
гамах. Ми ж повернемо людям надію і виборемо 
краще майбутнє для України», - запевнив Олег 
Ляшко.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Олег Ляшко: 
«Країні потрібен 

новий уряд»
Псевдо-реформаторів, які 
за рік правління зробили 
людей жебраками і дове-
ли країну до ручки, потрібно 
гнати в шию, переконаний 
лідер радикалів. 

Крім традиційних прикрас, бу-
дуть й іграшки, які зроблять учні 
тернопільських шкіл.

Ялинку прикрасять старими 
гірляндами та докуплять ще кіль-
ка нових. 

- Ялинка у центрі Тернополя 
буде з новою ілюмінацією. Окрім 
цього, прикрасимо також вули-
цю Валову і Сагайдачного. Які ще 
святкові сюрпризи очікують тер-
нополян – повідомимо згодом, 
— коментує директор КП «Терно-
пільміськсвітло» Олег Лехіцький.

Цікаво, що частину гірлянд 
вже повісили на дерева поблизу 
Театрального майдану. Однак там 
збереглися ще великодні писанки, 
якими навесні прикрашали місто. 
Сподіваємося, комунальники зні-
муть ці прикраси. А, може чекати-
муть до весни, коли вони стануть 
знову актуальними. 

У центрі Тернополя 
встановлюють 

ялинку

У місті почали монтувати каркас новорічної 
ялинки. Відомо, що офіційно її обіцяють 
запалити 19 грудня на Миколая. Як і в минулому 

році тернополяни милуватимуться штучною ялинкою. 
Висота її сягатиме близько дев’ятнадцяти метрів.
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Власне, тема створена дав-
ненько, мешканці міста-героя 
після «звільнення» від «уркаїни» 
(саме таке слово використовують 
у своїх дописах, а ще - «окраїна», 
«хохляндія»...) жваво діляться но-
винами. Один день без світла змі-
нив риторику на форумі. 

Після минулорічного неве-
ликого вимкнення електри-
ки від української влади севас-
топольці бравувалися, розпові-
дали про те, як подіставали на-
стольні ігри з шухляд, пригада-
ли темні 90-і та вірили у всемо-
гутність «Пу» (себто російсько-
го президента), який, мовляв, 
і газ перекриє, і електроенер-
гію. «Когда выключат свет, бу-
дет повод подумать, как отве-
тить бывшим соотечественни-
кам. Не пуганные, надо испра-
вить», - писали на форумі. Або: 
«Подождём энергомост. За столь-
ко лет сидеть без электричества 
привычные, нам хорошо все рав-
но! Главное, чтобы организовано 
было правильно жизнеобеспече-
ние города и значимых объектов. 
А всё остальное не беда, даже ве-
село. А у нас ночью народ лазера-
ми в “догонялки” играл с балко-
нов» (орфографію залишаю). 

Нині ж згадали не тільки про 

те, що загартовані 90-ми, але й 
про блокаду Ленінграда. А дехто 
вже й про кам’яний вік заговорив. 

Так, дописувач під ніком glait 
зауважує: «Значит я 20 часов в 
сутки сижу без света, воды и ото-
пления! Вот такая цивилизация. 
Каменный век. Зато у Меняйло 
все хорошо! Всех кормят обеща-
ниями про ветку энергомоста... 
Причем так рассказывают по ТВ, 
что все сразу будет, как раньше 
хорошо, что хочется верить.! Но 
опыт подсказывает, что, учитывая 
законы физики и потребления 
энергии, просто станет чуток лег-
че, меньше будут перерывы в по-
даче, но полного восстановления 
энергосети ждать походу к лету 
2016... Но страшно другое, о чем 
не говорят: многие фирмы не ра-
ботают, а значит многие жители 
Севастополя не получат зарпла-
ту... А это с нашими ценами - ппц... 

Туристическая отрасль на Новый 
год потеряла клиентов, а возмож-
но и на весну 2016 тоже... Груст-
но...». І якщо раніше винними на 
форумі в усьому були тільки «хох-
ли», то тепер до них додалось ще й 
керівництво міста (Меняйло став 
“Мєняйлом” і “свєтонедавайлом”), 
яке севастопольці навіть хочуть 
шантажувати Майданом. «Вы чего 
добиваетесь? Майдана у Ленина 
2?, - пише користувач під ніком 
abc. - Вы понимаете, что свет те-
перь в домах бывает четыре часа в 
сутки?! Зла на вас нет! “Нас на ко-
лени” быстрее свои же “поставят”, 
нежели за перекопом!!!» 

До слова, тих, хто таки не ба-
чить світла в кінці тунелю, тут же 
обзивають «каклопровокатора-
ми»: «Меня записали в каклы за 
то, что не захлебывалась от вос-
торга за соседей, у которых был 
свет по графику и более, а писала 

о проблемах тех, у кого этого све-
та так и не было практически. Ду-
майте, господа, прежде, чем пи-
сать, думайте, хотя бы на полша-
га вперед...», - скаржиться Эlen. Ну, 
але замість думок на форумі часто 
виплескується злість на матери-
кову Україну. 

Свічки по 40-70 рублів, арома-
ти від гасової лампи, ліхтарі, які 
занадто швидко розряджають-
ся і не встигають зарядитися, хо-
лодні батареї, закриті садочки та 
школи, відпустки за власний рау-
нок… Зате багато прогулянок, зу-
стрічі в реалі, а не он-лайні, живе 
спілкування. Севастопольці з усіх 
сил намагаються знайти позитив, 
та оптимізм чомусь частенько зра-
джує. «В первые дни ситуация и то 
лучше была. Такое впечатление, 
что наш светонедавайло с хохла-
ми заодно», - журиться Cod Bazilio. 
А от vaLer@ світло від “укропів” 
не потрібне: «Не будет и не надо....
Об этом “свете” разговора уже нет. 
Все ждут энергомоста». 

Вимоги лідера кримських та-
тар Мустафи Джемілєва щодо об-
міну поставок електроенергії в 
Крим на звільнення українських 
політв’язнів у Росії викликає на 
форумі лише хвилю обурення. 

Усі притомні дописи, на 
кшталт “за окуповану терито-
рію відповідальність несе країна-
окупант”, не сприймаються, ви-
даляються модераторами. Крім 
того, частенько на форумі можна 
зустріти фразу про те, що Украї-
на повинна дотримуватися між-
народних договорів щодо постав-

ки електроенергії на півострів, 
але ніхто з дописувачів не звер-
тає уваги, як грубо порушила Ро-
сія Будапештський меморандум і 
в Криму, і на Донбасі. А про Дон-
бас і світло, то взагалі, як в анек-
доті. На репліку: «Донецк и Лу-
ганск под обстрелом умудряет-
ся сохранить тепло и водоснаб-
жение. Севастопольские влас-
ти самые ВРАЖДЕБНЫЕ к насе-
лению!» I_g_o_r відповідає: «До-
нецк и Луганск - это еще не Рос-
сия. Вот когда они будут в России, 
то и у них не будет ни света, ни те-
пла». Та найсмішніше і найдрама-
тичніше водночас те, що севасто-
польці вірять: всемогучий Пу ні-
чогісько не знає. «Может власть 
не знает что всё так плохо, пере-
бои с расписанием 100%. Может 
мини-митинг сделать с плаката-
ми, на которых будет написано, 
что проблемы есть... может пере-
смотрят рассписание, поставят 
полевые кухни и согревающие 
палатки на Нахимова», - пропо-
нує Raznica. 

У мережі гуляє чимало різно-
манітних жартів на тему Криму: 
«Із Туреччини, де «все включено», 
у Крим, де «все виключено»», «У 
Чорному-чорному морі є темний-
темний півострів»… 

Хочеться, аби світло в Криму 
таки з’явилося, але не в будинках, 
а в головах деяких його мешкан-
ців. Хоча, мабуть, то зі сфери фан-
тастики: «Тату, а Крим є? Є, син-
ку, але його ніхто у темряві не ба-
чить».

Катерина НОВІЦЬКА.

«У Чорному-чорному морі тепер 
є темний-темний півострів»
Люблю почитати перед сном. Інколи читаю щось хороше, серйозне чи 

повчальне, а інколи… севастопольський форум в інтернеті, де мешканці 
міста діляться думками і новинами. Перші рази, одразу після окупації, брала 

справжнісінька злість від прочитаного, обуренню не було меж, згодом стало все 
одно, а от тепер читаю, щоб посміятися. Хоча й кажуть, що над таким сміятися гріх, 
але не можу втриматися. Особливо в часи пік, коли стається щось неординарне і на 
форумі справжній ажіотаж. А після диверсії на ЛЕП у полях Херсонщини вже кілька 
днів зависаю на севфорумі в темі: «Вимкнули світло» (Выключили свет).

До Тернополя приїдуть 
кращі джазові виконавці

Продавали картини 
заради пандусаЦ ієї п’ятниці в місті 

розпочнеться 
десятий міжнародний 

джазовий фестиваль 
«JazzBez». Протягом трьох 
днів на двох фестивальних 
майданчиках виступлять 
найкращі джазові виконавці 
України, Польщі, Індії та 
США.

«JazzBez» – міжнародний джа-
зовий фестиваль, який одночас-
но проходить в Україні та Польщі. 
У Тернополі цього року він розпо-
чнеться 4 грудня концертом про-
екту «JAZZ KOLO». Проект засно-
ваний джазовим музикантом Іго-
рем Закусем для підтримки укра-
їнського джазу та спрямований на 
розвиток української імпровіза-
ційної музики. До Тернополя това-
риство везе програму «У колі дру-
зів».

Також 4 грудня висту-
пить індійсько-польський гурт 
«SAAGARA», у якому сходяться 
древня культура карнатакської 
музики та музичні традиції Євро-
пи.

5 грудня для тернополян гра-
тимуть музиканти зі США, Украї-
ни та Польщі, які зійшлися в про-

екті «Logan Richardson & Igor 
Osypov Quartet». Зародження твор-
чої співпраці цього міжнародно-
го проекту відбулось влітку 2014 
року, коли донецький гітарист Ігор 
Осипов записав дебютний аль-
бом із саксофоністом зі США Лоґа-
ном Річардсоном. З тих пір квінтет 
встиг виступити на більшості зна-
них джазових фестивалях Європи.

Цього ж дня відбудеться кон-
церт українського гурту «Atomic 
Simao», який у 2014 році здобув 
титул «Відкриття року» на фести-
валі «Jazz Koktebel» і «Кращий ан-
деграундний гурт року» від порта-
лу Cultprostir.

Завершиться фестиваль кон-
цертом «Vehemence Quartet». Цей 
польський квартет – володар гран-
прі престижного 51-го Міжнарод-
ного фестивалю «Jazz nad Odra» 
в 2015 році. Монолітне звучання 
фронтменів гурту в поєднанні з 
енергійною роботою ритм-секції 
надає їхній музиці своєрідного зву-
чання, що вводить слухача в при-
родний музичний транс, повідо-
мляють організатори фестивалю.

У Тернополі перші два дні по-
слухати музикантів можна буде в 
драматичному театрі, а 6 грудня – 
в арт-барі «Коза».

У Тернополі відбувся 
завершальний 
етап благодійного 

проекту «Такі різні – такі 
рівні». Напередодні люди 
з особливими потребами 
малювали картини. Усі 
ці полотна продавали на 
благодійному аукціоні, який 
відбувся в арт-клубі «Коза».  

Вдалося реалізувати одинад-
цять картин на суму 2100 гри-
вень. За виручені кошти органі-
затори планують спорудити пан-

дус, який відповідає всім вимо-
гам і буде прикладом для інших. 
Його планують встановити у 
приміщенні обласної психолого-
медико-педагогічної консульта-
ції, де на цей час триває ремонт. 

- Дуже важливо, що ми при-
вернули увагу до цієї проблеми, 
- каже ініціаторка проекту Ми-
рослава Денисюк. -  Ми наше міс-
то любимо і хочемо зробити його 
доступнішим для людей на візках.  

Благодійний проект «Такі 
різні – такі рівні» триватиме і на-
далі.

- Ми продовжуватимемо цю 
ініціативу. Картини, які не вда-
лося продати в  Тернополі, пе-
редали в Львів, де 4 грудня від-
будеться благодійной аукціон, 
- розповідає директор обласно-
го відділення Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів Ірина 
Базилевська. -  А ще ми долуча-
тимемо до проекту меценатів. 
Таким чином завдяки громад-
ській ініціативі разом робити-
мемо наше місто доступним 
для людей на візках. 

Юля ТОМЧИШИН

Як тернопільська журналістка читала «Севастопольський форум»
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У Чернігові відбувся 3-й всеу-
країнський фестиваль хореогра-
фічного мистецтва «PLA-NETA 
dance fest», у якому взяли участь 75 
танцювальних колективів з усіх ку-
точків України.

З тріумфальним успіхом висту-
пив на фестивалі зразковий танцю-
вальний колектив «Орхідея» Ви-
шнівецького МБК, що на Збараж-
чині, завоювавши аж три золотих 
кубки. Про це повідомляє збаразь-
кий часопис «Народне слово».

Як розповідає керівник колективу – за-
служений діяч мистецтв України Оксана Пі-
лярчук, у фестивалі взяли участь танцюрис-
ти з Харківщини, Київщини, Херсонщини, 
Чернігівщини, а також колектив з Булорусі. 

Збаражчани були єдиними представни-
ками Західної України. Учасники фестивалю 
змагалися у шести номінаціях: «Народний 

танок», «Фольк», «Естрадна хореографія», 
«Сучасна хореографія», «Street dance show», 
«ВТК» (вільна танцювальна композиція).

Молодша група «Орхідеї» стала золотим 
призером у номінації «Народний танок» із 
танцем «Ти ж мене підманула». Танцюристи 
середньої групи вибороли два золоті кубки – 
у номінації «Народний танок», представивши 

жартівливий танець «Солохи», 
та у номінації «ВТК» з танцем 
«Ніч яка місячна». Крім того, 
танець «Солохи» був удостоє-
ний ще й спеціальної премії за 
створення яскравого сценічно-
го образу.

«Наш ДЕНЬ» вітає юних 
артистів та їх наставника  з 
перемогою та зичить їм на-
тхнення і наснаги для удоско-
налення своєї майстерності 
й  нових досягнень. 
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Так у піснях сповіщає нам Церква 
про значення і велич свята Введення 
у храм Пресвятої Богородиці. Хто на 
світі знає, що десь у маленькому На-
зареті перебуває, хоч і праведне, але 
тихе, непомітне подружжя Яким та 
Ганна? Кому відомі скорботи душ їх і 
обітниці, які вони дають у палкій мо-
литві та в сльозах Богові, якщо Він 
благословить їх дитятком? Знає те 
лише один Господь, бо перед Ним ті 
обітниці складені. І ось безмежна ра-
дість: неплідна, постаріла Ганна на 
диво всім народжує донечку і знає, 
що це – Дар Божий, наслідок їхньої 
палкої молитви. Але достойне зди-
вування не тільки те, що ця неплідна 
дочекалася дитятка в такі роки ста-
рості, а ще більше те, що її природна 
материнська любов до народженої 
втіхи не перевищила любов до Бога.

Три роки раділи Яким та Ганна 
своєю донечкою. Але дана обітниця – 
посвятити  Дитя своє Господу – пере-
вищує їх любов. Дане Богом – Йому ж 
вони хочуть повернути. І мов би у сні 
справджуються слова пророка Дави-
да: «Приведені будуть до Царя діви і 
рідні її будуть приведені до Тебе. При-
ведені будуть у веселощах і радості, 
введені будуть у Храм Царя» (Пс.44, 
14-15). І ось споряджується велике 
свято. Дивна процесія наближаєть-
ся до храму. А тут відбувається не-
звичайне приготування. Дух Святий 
зворушує первосвященика Захарію 
зо всім кліром своїм вийти назустріч 
Святій Діві, і він виходить. Високий га-
нок до храму. Це головний вхід, в ньо-
го входили тільки у великі свята і то в 
урочистих процесіях. Багато було схо-
дів. Коли йшла процесія, то на площах 
тих сходів священнослужителі із спів-
цями і трубачами та гуслистами співа-
ли окремі псалми з 18-ої кафізми «Піс-
ні ступенів».  По цих сходах підняла-
ся Пренепорочна Діва, введена Духом 
Святим до Храму. Первосвященик За-
харія взяв цю трилітню дівчинку і, по 
натхненню Духа Святого,  ввів її у най-
головнішу частину, у Святеє Святих, 
куди й сам мав право заходити лише 
раз у рік. Тому то Церква співає: «Ан-
гели входження Пречистої, бачучи, 
здивувалися, що Діва входить у  Свя-
тєє Святих».

Не треба казати, чи легко було 
старій Ганні вертатися додому без 
тієї своєї безмежної радості, але лю-
бов до Бога і бажання служити Йому 
перевищили любов материнську до 
дитини. А тому і вона, і святий Яким 
вернулися додому з радістю. Вони 
незабаром відійшли до Господа.

Що ж робила Марія? Слухала пра-
ведних наставників, навчалася Сло-
ва Божого – Святого Письма, законів і 
пророків. Вчилася молитись і проси-
ти Господа помочі. А ще плести, пряс-
ти, шити... Вона так любила Господа, 
що, здавалось, була виткана з любо-
ві та відданості Йому. Вона вся була 
така одухотворена Духом Святим, що 
ніякі земні думки не займали її сер-

ця. Церковні пісні доводять, що ан-
гели окружали її і прислуговували їй. 
Чому увесь християнський світ, крім 
богоподібного благоговіння та поша-
ни до Пречистої Діви, виявляє до неї 
таку палку і безмежну любов? Відпо-
відь проста: за чистоту, за святість її, 
за те, що вона найближча нас і най-
рідніша. Вона найдосконаліше знає 
всі наші потреби, бо сама була сиро-
тою. Отже, чи не почує вона сироту? 
Матір Божа була самотня, то чи не по-
чує вона вдову? Вона страждала пе-
кельними муками за Сина Свого, чи 
не почує вона матір? Почує. Тому до 
ніг її увесь світ складає горе, коло ніг 
її усі нещасні виливають свої сльози. 
Ось один із прикладів.

Якось під час італійсько-
австрійської війни італійці програли 
битву поблизу міста Адува і багато 
їхніх вояків потрапило у полон. Між 
полоненими був син однієї побожної 
жінки. Минуло кілька місяців від тієї 
нещасної битви, а італійські полоне-
ні все ще перебували у таборі воро-
га. Одного дня, на велике здивуван-
ня всіх, зайшов до табору австрій-
ський імператор Менелих. Викликав 
цього воїна і в присутності всіх про-
читав листа від його матері. Лист був 
короткий, але дуже щирий. «Я бідна, 
нещасна мати твого в’язня, великий 
цісарю! Змилосердься наді мною і 
верни мені мого сина. Я благаю тебе 
в ім’я Божої Матері. Тут є в нас церк-
ва. Я світила свічку перед престолом 
Пречистої Діви Марії і мені здалось, 
що Божа Мати всміхнулася і промо-
вила до мене: «Не журись, імпера-
тор поверне твого сина». Після про-
читання цього листа настала велика 
тиша. Всі присутні задумалися. Дех-
то був зворушений до сліз. Тоді ім-
ператор звернувся до полоненого і 
промовив: «Ти вільний і можеш по-
вертатися додому. Ось тут гроші на 
дорогу. Скажи своїй мамі, що не я , ці-
сар, дав тобі свободу, а Марія. Вона 
також і моя Мати. А коли Мати каже 
«так», то хто може сказати «ні». 

Тому щоденно благаймо, щоб лю-
бов до Господа, Пресвятої Діви Марії, 
її святих батьків передалася нам та 
нашим дітям.

Отець Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки журна-

лістів України.

«Богородиця 
в храм Божий 
приводиться»

Маріє Діво, наша Мати,
Приймеш проміння Ти Христа,
Ти найчарівніша Перлина,
На службу Богу вибрана лиш Ти одна.

При вході в альма-матер  учнів і вчите-
лів зустрічали «добрики» – відповідні емб-
леми. Весь процес було розділено на сім по-
зицій, кожній з яких присвятили по одному 
навчальному дню. 

У понеділок діти провели святкове дійство 
«Подаруй радість». Учні  обговорювали сучас-
ні проблеми, те, як важливо мати вірних дру-
зів, вчасно подати  руку допомоги ближньому. 

Наступного дня школярі вийшли в центр 
селища, де провели ще одну акцію, яка на-
зивалася «Кульки доброти». Учні бажали 
вишнівчанам хорошого тижня, гарного на-
строю, мирного неба над головою і роздава-
ли їм повітряні кульки як символ добра.

У середу організували збір гуманітар-
ної допомоги для тернопільських сиротин-
ців та реабілітаційних центрів. «Дуже при-
ємно, що наші вихованці самі виявили іні-

ціативу допомогти дітям цих навчальних 
закладів. Оскільки такий  прояв волонтер-
ства став першим у нашій школі, то допомо-
гу збирали лише учні. Надалі до подібних ак-
цій будемо залучати односельців та усіх ба-
жаючих»,-  стверджує завуч з виховної робо-
ти Тетяна Анатоліївна Неділь. 

У четвер в школі створили скриньку до-
броти. Старшокласники кидали туди свої 
побажання, що стосувалися майбутнього на-
шої держави. Через деякий час скриньку від-
криють і обговорять написане на засіданні 
учнівського самоврядування.

Діти також підготували книгу укра-
їнського фольклору, яку презентували у  
п’ятницю. На сторінках книги панувало до-
бро. А ще протягом тижня учні школи брали 
участь у різних тренінгах.

 Вікторія ХМІЛЕВСЬКА.

У Старовишнівецькій  школі  
провели тиждень добра

Діти цього 
навчального 
закладу уже не 

вперше займаються 
волонтерством. 
Ось і знову разом із 
педагогами творили 
гарні та корисні 
справи. А для цього 
у школі оголосили 
тиждень добра.

Юні танцюристи з Вишнівця – 
золоті призери всеукраїнського фестивалю
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Шенгензона 
у коматозному стані

Шенгенська система переживає 
серйозну кризу і потребує оновлен-
ня. Про це заявив глава Єврокомісії Жан-
Клод Юнкер, повідомляє УНН. «Шенген-
ська система перебуває у коматозно-
му стані. Проте тим, хто вірить у Євро-
пу, варто спробувати вдихнути у Шенген 
нове життя», - сказав він. І зазначив: та-
кий стан викликаний терактами в Пари-
жі та міграційною кризою, з якою бореть-
ся вся Європа. «Якщо дух Шенгену нас за-
лишить, ми втратимо більше, ніж Шен-
генську угоду», - наголосив Юнкер, до-
давши, що без цього духу єдина валюта 
не має сенсу.

Асад тишком-нишком 
торгує з ІДІЛ

Адміністрація президента США Ба-
рака Обами звинуватила сирійський 
уряд у закупівлі нафти в «Ісламської 
держави». Через це американський мін-
фін увів санкції проти сирійського бізнес-
мена, якого підозрюють у допомозі щодо 
організації таких поставок, повідомляє 
«The Wall Street Journal». Варто нагади-
ти, США боряться з ІДІЛ і водночас висту-
пають за зміну влади в Сирії та підтри-
мують повстанців, з якими воюють Асад 
і Росія. 

Обама дозволив бізнесу США 
добувати ресурси в космосі
Президент США Барак Обама під-

писав закон, який дозволяє американ-
ським компаніям видобувати ресур-
си у космічному просторі. Відповідно 
до законопроекту, уряд США не має пра-
ва конфіскувати у приватних компаній 
здобуті в космосі ресурси, повідомляють 
іноЗМІ. А такі компанії, як «Blue Origin» і 
«SpaceX», звільняються від ряду урядо-
вих перевірок до 1 жовтня 2023 року. Це 
повинно послужити стимулом для роз-
витку приватних космічних перевезень. 
Водночас, японське аерокосмічне агент-
ство «JAXA» має намір розробити робо-
ти та інші технології, які допоможуть у 
будівництві й обслуговуванні населе-
ної бази на Місяці та Марсі, добувати там 
будматеріали, такі як залізо і алюміній, 
а також знайти спосіб видобутку питної 
води з льоду.

Над Ангелою Меркель 
згущаються хмари

Майже половина мешканців ФРН 
виступають проти нового терміну Ан-
гели Меркель на посаді канцлера. Про 
це свідчать результати опитування цен-
тру «Emnid», пише «Тagesspiegel». 48 від-
сотків опитаних виступили проти ново-
го терміну Меркель. Водночас, 44 відсо-
тки респондентів знову хочуть бачити її 
главою німецького уряду. Найбільше кан-
цлера підтримують у Східній Німеччині. 

У «чорну п’ятницю» американці 
витратили шалені гроші

У «чорну п’ятницю» американ-
ці залишили в магазинах майже $15 
мільярдів. Щоправда, продажі у роз-
дрібних магазинах у цей день впали до 
$10,4 мільярда, порівняно з $11,6 мі-
льярда у 2014 році. Про це свідчать по-

передні дані дослідницької компанії 
«ShopperTrak». Головною причиною па-
діння продажів є зростання кількості по-
купок в інтернет-магазинах. Усе більше 
американців вважають за краще робити 
покупки на онлайн-майданчиках. Згідно 
з даними «Adobe Digital Index», найбіль-
ші інтернет-магазини США виручили у 
«чорну п’ятницю» $4,47 мільярда, що на 
18 відсотків більше показника минулого 
року.

Туреччина не вибачатиметься 
за збитий літак

Прем’єр-міністр Туреччини Ахмет 
Давутоглу відмовився вибачитися за 
збитий російський винищувач, повідо-
мляє «Daily Star». Виступаючи після зу-
стрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтен-
бергом у Брюсселі, прем’єр наголосив, що 
жодна країна не повинна просити Туреч-
чину вибачатись. «Захист наших сухопут-
них кордонів та повітряного простору 
- це не тільки наше право, це - обов’язок», 
- підкреслив Ахмет Давутоглу. І додав: Ту-
реччина не вибачиться за виконання сво-
го обов’язку. 

Ізраїль хоче саджати 
12-річних дітей до в’язниці

Ізраїльський Кнесет розширив 
спірний законопроект, який дозволить 
ув’язнювати дітей віком від 12 років. 
Підлітків планують саджати до в’язниці 
за «націоналістично мотивовані» злочи-
ни, повідомляє «Vice News». Критики за-
конопроекту наголошують, що він пору-
шує дитячі права і суперечить міжнарод-
ним стандартам правосуддя у справах не-
повнолітніх. Тим часом депутат правля-
чої партії «Лікуд» Анат Берко, яка внесла 
законопроект, пояснила, що він має поси-
лити реакцію Ізраїлю на насильство, яке 
здійснює палестинська молодь.

Хтивий Білл може зіпсувати
 президентські перегони Хілларі

Незабаром світ побачить черго-
ва скандальна книга, яка обіцяє пред-
ставити на огляд читачів усю бруд-
ну білизну Білла та Хілларі Клінто-
нів, повідомляє «New York Post». Її по-
ява співпаде з напруженою боротьбою за 
кандидування на президентський пост 
екс-першої леді. Зокрема, автори видан-
ня стверджують, що хтивий Білл скакав у 
гречку і навіть спробував затягти в ліж-
ко Жаклін Кеннеді Онассіс. Книга має ба-
гатообіцяючу назву «Білл та Хілларі: ось 
що називається коханням». У ній, зокре-
ма, йдеться, як Клінтон намагався споку-
сити вдову президента Кеннеді, Жаклін. 
Про це, начебто, розповіла сама Жаклін 
своїй подрузі Кетрін Грехем, колишньому 
видавцеві «Washington Post». Цей непри-
ємний інцидент трапився у помешкан-
ні Жаклін на П’ятій авеню. Їй довелося 
практично відбиватися від наполегливо-
го залицяльника. Також у книзі містить-
ся епізод, як стривожена нерозбірливіс-
тю чоловіка, Хілларі змусила Білла про-
йти перевірку на ВІЛ. На щастя, резуль-
тат виявився негативним. 

Ізраїльські вчені створили 
штучне золото

Революційний експеримент прове-
ла аспірант інституту Марія Койфман-
Крістоф під керівництвом професора 
Боаза Покрий, пише журнал «Nature 
Communications». «Створюючи штуч-
не золото, ми керувалися виключно нау-
ковим інтересом, - розповіла Марія. - Але 
зараз абсолютно ясно, що є ряд потенцій-
них випадків застосування цієї техноло-
гії. Пористий монокристал вигідно від-
різняється від сформованого природним 
шляхом дорогоцінного металу. Серед пе-
реваг - велика міцність, стійкість до висо-
ких температур, підвищена провідність 
електрики і тепла».

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Бюджет-2016 з дефіцитом 

у 83,69 мільярда  
Доходи держбюджету на 2016 рік 

планують на рівні 598 млрд. 210 млн. 
426,2 тис. грн. Про це йдеться у проек-
ті основного фінансового документа, 
оприлюдненого на сайті Мінфіну. Від-
повідно до проекту, доходи загально-
го фонду бюджету заплановані у сумі 
564,56 млрд. грн., а доходи спецфонду - 
33,65 млрд. грн. Видатки передбачені у 
сумі 673,96 млрд. грн. Із них видатки за-
гального фонду - 638,4 млрд. грн., спец-
фонду - 35,5 млрд. Таким чином, гранич-
ний обсяг дефіциту держбюджету має 
складати 83,69 млрд. грн. 

Порошенко не проти вдруге 
стати президентом

Президент Петро Порошенко до-
пускає, що балотуватиметься на 
другий термін. Про це він заявив у 
інтерв’ю нідерландському виданню 
«NRC Handelsblad». «Після мого першо-
го або другого терміну на посаді пре-
зидента я мрію стати членом Європей-
ського парламенту від України», - сказав 
Порошенко, відповідаючи на запитання 
про перспективи членства нашої держа-
ви в ЄС. Він припустив, що це може бути 
у 2024 році. Згідно з Конституцією, на-
ступні вибори президента повинні від-
бутися у 2019-у.

Експерти заговорили про курс 
долара вище 30 гривень

У 2016 році курс долара буде ко-
ливатися у межах 22-32 грн/дол. Про 
це заявив головний фінансовий аналі-
тик рейтингового агентства «Експерт-
рейтинг» Віталій Шапран, коментую-
чи заяву Мінфіну про те, що офіційний 
курс наступного року складе 24,1 грн/
дол., повідомляє видання «Фінанси.ua». 
Основними чинниками, які грають на 
зниження курсу гривні, є необхідність 
збільшити резерви Нацбанку і погана 
ситуація на зовнішніх ринках. Як відо-
мо, МВФ вимагає від НБУ збільшити зо-
лотовалютні резерви. А це знижує вар-
тість гривні. Ціни ж на продукти нашо-
го експорту у світі - метал, руду і зерно 
- падають. Отже, зменшується приплив 
валюти в країну. До цього додається не-
гативне ставлення до ситуації населен-
ня і бізнесу, які скуповують долари, по-
боюючись погіршення стану справ. Крім 
того, МВФ може не надати чергового 
траншу. Якщо ж співпраця з МВФ продо-
вжиться, падіння курсу до 32 грн/дол., 
швидше за все, не відбудеться. 

Кожен п’ятий хотів
 би залишити країну

Як свідчить опитування міжнарод-
ного кадрового порталу «HeadHunter 
Україна», своє бажання виїхати за-
кордон українці мотивують кризови-
ми явищами в економіці, низьким рів-
нем доходів і прагненням забезпечи-
ти краще майбутнє своїй сім’ї. «Семеро 
з десяти опитаних не бачать майбутньо-
го в Україні для себе і своєї родини. Троє 
з п’яти пояснюють своє бажання важкою 
економічною ситуацією і низькими зарп-
латами. Більш, ніж половиною, рухає 
прагнення забезпечити стабільне май-

бутнє своїм дітям. І стільки ж засмучені 
тим, що відбувається у політичному жит-
ті країни», - йдеться у результатах опиту-
вання. Варто зазначити, ще півроку тому 
низькі зарплати були на п’ятому місці 
рейтингу. Проте інфляція і зростання цін 
призвели до того, що матеріальний фак-
тор стає одним із значущих у прийнятті 
рішення про еміграцію. 

А Європа так боялася… 
Мале число жителів Донбасу звер-

нулося з проханням надати їм статус 
біженця в країнах-членах Євросоюзу. 
Про це повідомив перший заступник го-
лови комітету Верховної Ради з питань 
європейської інтеграції Остап Семерак 
на своїй сторінці у Facebook. «Протягом 
минулого року близько 14 тисяч укра-
їнців звернулися за отриманням стату-
су біженця в ЄС. Це - близько двох відсо-
тків від загального числа», - написав Се-
мерак, пославшись на звіт Європейсько-
го офісу підтримки біженців (EASO). Він 
пояснив: причина зростання біженців з 
України, перш за все, пов’язана з агресі-
єю Росії проти нашої держави. Це спри-
чинило появу понад 1,5 мільйона вну-
трішньо переміщених осіб. Із цієї кіль-
кості людей менше відсотка жителів 
Донбасу просять статус біженців в ЄС. 
Отже, попри війну на Сході, Україна не 
створює міграційних ризиків для Єв-
росоюзу. Раніше ЄС побоювався, що з 
України до Європи може прибути майже 
мільйон біженців. Натомість ЄС отримав 
1,5 мільйона мігрантів з Сирії та інших 
арабських країн.  
Катування полонених на Донбасі 

координували військові РФ
Російські найманці та кадрові вій-

ськові ЗС РФ причетні до 40 відсотків 
катувань українців, захоплених у по-
лон на території Донецької та Луган-
ської областей. Таку інформацію озву-
чив аналітик Української Гельсінської 
спілки з прав людини Олег Мартинен-
ко, передає «Радіо Свобода». «Ми може-
мо звинувачувати Росію в участі у воєн-
них та кримінальних злочинах», - наго-
лосив Мартиненко. За його словами, бо-
йовики утримували полонених у нелюд-
ських умовах, які не відповідають жод-
ним міжнародним стандартам. Переваж-
но у місцях, де тримали українців, відсут-
ня будь-яка медична допомога. А там, де 
медики все ж були, вони брали участь у 
тортурах - щоб привести жертву до тями 
й продовжити процес катування. 

Міністр знає, 
які зарплати в сусідів?

Мінінфраструктури ініціює підви-
щення залізничних тарифів на 15 від-
сотків з 1 січня 2016 року і ще на 15 
відсотків - із 1 липня. Про це в інтерв’ю 
«Дзеркалу тижня» заявив міністр інфра-
структури Андрій Пивоварський. «Якщо 
порівняти залізничні тарифи в Украї-
ні та сусідніх країнах - Росії, Білорусі, не 
кажучи вже про Європу, у нас ціни най-
нижчі. Більше, аніж у два рази», - ска-
зав міністр. За його словами, додатко-
вий дохід, який «Укрзалізниця» отримає 
від підвищення тарифів, скерує на капі-
тальні інвестиції: купівлю рейок, ваго-
нів, локомотивів.

Уся правда про «якісну» освіту
80 відсотків бюджетів українських 

шкіл складають зарплати і нараху-
вання, інші речі фактично не фінан-
суються. Про це заявив заступник міні-
стра освіти і науки Павло Хобзей, пові-
домляє «5 канал». «На превеликий жаль, 
у бюджетах наших шкіл нині 80 відсо-
тків - це зарплати і нарахування, трош-
ки комуналки, все інше, фактично, не 
фінансується. Тому говорити про стан-
дарт ідеальної школи, який би хотіли 
громади, не можемо, оскільки не в змо-
зі це забезпечити», - сказав посадовець. 

Україна Світ



Ліричним рядком

Синочкам
Я тішуся, синочки мої, вами!
Спасибі Господу, 

що вас мені послав!
Життя іде своїми берегами.
І човен щастя 

мого берега дістав...

Нехай ніколи річка не міліє.
Наповнюється щирістю 

й добром!
Нехай за вас Господь 

лише радіє
І Ангел хоронить 

своїм крилом.

Без вас не було б 
в домі того щастя.

Не гріло б душу неземне 
тепло...

Нехай же все задумане 
вам вдасться!

Хай Бог благословляє 
на добро!

Мамі
Сьогодні сонечко 

ласкаво землю гріє.
Найщасливіша в світі буду я.
Так радісно тріпоче 

серце нині
До мене їде матінка моя.

Прийде, всміхнеться, 
поцілує...

Ця мить благословенна 
і свята.

Завжди розрадить, 
допоможе, приголубить.

Спасибі Господу, 
що я Ваша дочка.

Я Вас молитвами 
щоденно огортаю...

Хай Бог почує щирії слова:
Здоров’ячка для матері 

благаю.
Дай Боже довгих  літ Вам,

мамо дорога!

Подяка
Верба зеленокоса 

схилилась до струмка.
І жайвір гололистий 
Так дзвінко їй співа...

Ті викупані віти
На сонці виграють...
Їх вітерець колише,
Що пробігав десь тут.

Таке довкола миле
Усе у світі цім
Я дуже полюбила,
Бо це наш рідний дім.

І Господу подяка
За все, що Він створив.
Любити й шанувати
Свій дар нас Бог учив.

Нехай же в цьому світі
Все квітне, як в Раю!
І хай душа радіє
За неземну красу.

Людмила КОЛЯДЕНКО.
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- Я закохався у вас із першого погляду, 
- зізнався Максим.

Катя сумно усміхнулася. Вона ще не 
сказала своєму матеріально забезпече-
ному залицяльникові, що розлучена, ви-
ховує маленьку доню, винаймає крихітну 
однокімнатну квартиру, заочно вчиться в 
інтитуті, а після роботи, вечорами, в’яже 
на замовлення шалики, светри та іншу 
всячину. Лише між іншим запитала, чи він 
любить дітей. Максим сказав, що мріє про 
доньку й сина, а зараз допомагає одному з 
інтернатів, де працює його сестра.   

На побаченнях не затримувалася. Ви-
гадувала різні причини. Насправді ж, по-
трібно було забрати малечу від подруги, 
готуватися до сесії, закінчити в’язання.       

- Ти б розповіла нарешті Максимо-
ві про доньку, - радила подруга. - Сашка 
йому сподобається. Вона схожа на анге-
лятко.  

- Я хочу їх познайомити. Але… не 
знаю… передчуття якесь, чи що… 

…Максим запросив Катю поїхати у ви-
хідні в сусіднє місто. Він там вчився. А ще 
це місто восени дуже гарне і роматичне. 
Можуть заночувати в готелі. Погодилася. 
Хотіла попередити, що буде не сама. Пере-
думала.  

Максим припаркував своє авто біля її 
під’їзду. Нетерпляче поглядав на годинни-
ка. Катя запізнювалася. Він не знав номе-
ра її квартири. І ось вона вийшла з малень-
кою дівчинкою. Малеча сміялася, стриба-
ла. Разом із нею підстрибувала мініатюр-
на в’язана сумочка і помпон на беретику. 

- Максиме, знайомся. Моя донька Саш-
ка. Я не сказала тобі раніше… Вибач, ви-
йшло несподівано...

- Справді, несподівано… Хм, донька… 
Тепер я розумію, чому ти постійно поспі-
шала. Чоловік також є? Ще одна несподі-
ванка?

- Був. І до речі, я тут винаймаю квар-
тиру. І…

- Зрозуміло. Пізніше поговоримо. 
Можливо… 

Завів автівку. Поїхав. 
Побачилися через кілька днів. 
- Пробач, що я тієї суботи так різко… Я 

подумав… нам немає сенсу зустрічатися. 
У тебе донька. Колишній чоловік. 

- …і найняте житло, і заочне навчання, 
і підробітки. 

- Чому ж ти так рано заміж вийшла? 
Чужа дитина - це… непросто. Розлученим 
жінкам, та ще й… хм… без приданого, важ-
ко особисте влаштувати. 

- А в мене є придане - Сашка! І ми дамо 
собі раду. Їдь, Максиме. 

Вітер шарпав за поли пальта. Небо за-
волокло хмарами. Осінь заплакала холод-
ним дощем. І Катині очі заволокло слізь-
ми.    

- Для когось осінь - золота, - шепотіла 
сама до себе Катя. - А для мене…

Чоловік зрадив її також восени. Його 
нова пасія - донька чиновника. Сашці тоді 
виповнилося півтора року. Свекруха про 
походеньки сина повчально мовила: чо-
ловіків треба вміти тримати біля себе. 

- А як же дитина? - запитала Катя.
- Діти - справа наживна. Сашка вирос-

те - зрозуміє. Помилився він… з тобою. 
Невдовзі чоловік, свекруха і їхня квар-

тира стали колишніми. Довелося вина-
йняти житло, бо вдома, у двокімнатній 
«хрущівці», - батьки і двоє молодших бра-
тів.  

...Після закінчення інституту відвела 
доньку до батьків і подалася на заробіт-
ки. Закордоном їй, молодій, симпатичній, 
тамтешні чоловіки пропонували кохан-
ня і півсвіту на додаток. Наслухалась про 

ціну тієї закоханості. Ще й особисте болі-
ло. Працювала, мов навіжена. Заробляла 
на квартиру і придане для доньки… 

…Ріелторка, однокласниця, підшука-
ла гарне двокімнатне помешкання. По-
руч парк, супермаркет, зупинка. Будинок 
добротний, цегляний. Батько, у минулому 
будівельник, пообіцяв зробити ремонт. 
Мама просила залишитися вдома, мов-
ляв, і тут можна якусь роботу знайти. Та 
й донька. Але Катя поверталася на чужи-
ну… 

…Сашка стала дорослою. І Каті вже со-
роківка. Тепер у неї дві квартири. Одна 
- для себе, інша - придане для доньки. І 
доля в бізнесі: подруга з чоловіком - під-
приємці й вона вклала гроші. Має дозвіл 
на роботу і проживання закордоном. За-
кінчила курси дизайнерів. І тепер, не за 
дешево, фантазує над комфортним обла-
штуванням помешкань для вибагливих 
європейців. 

…Ностальгія. Від неї у Каті був тільки 
один лік - поїхати додому. Влітку місяць 
провела з рідними. Але хіба це багато? І 
думки різні в голову лізли.   

- У вас все гаразд? - запитала Сашку 
під час Інтернет-спілкування.  

- А що має трапитися? В університе-
ті все нормально. Заміж ще не збираюся. 
Бабуся замучила запитанням, чи ти з ки-
мось зустрічаєшся. Мамо, зізнайся: маєш 
залицяльника? Ти ж класна. Обіцяю збе-
регти таємницю. 

- Якщо матиму, дізнаєшся першою. 
Вдома справді все добре? Всі здорові?       

І все ж вирішила під кінець осені пої-
хати додому. Хоча б на тиждень-два… 

- Не повіриш, кого я бачила, - зустрів-

шись, сказала подруга. - Максима! Нема 
колишнього шарму. З бізнесом не скла-
лося. З особистим також. Одружений. Ді-
тей не має. Благовірна то його залишає, 
то повертається. До речі, він живе непо-
далік від тебе - на сусідній вулиці. Купив 
там квартиру. Будинок продав, щоб роз-
рахуватися з боргами. Зараз працює охо-
ронцем на якійсь фірмі. Про тебе запиту-
вав. Усе йому виспівала! Хотів би побачи-
ти тебе. 

- А я його - ні.
…Катя вийшла з супермаркету. Рано 

стемніло. Почався дощ. Сильний вітер не 
давав розкрити  парасолю. 

- Пані, вам допомогти? Катя?! Майже 
не змінилася! 

- Привіт, Максиме.
- Твоя подруга казала, що ти закордо-

ном. 
- Приїхала своїх навідати. А ти як?
- Аби не гірше. Це правда, що ти досі 

не заміжня?
- Запитання не ввічливе, але відповім: 

так.  
- Добре, що ми не розминулися. Може… 

нам варто спробувати все спочатку? 
- Розлученим жінкам важко влаштува-

ти особисте. Але я маю придане. Тому, не 
все втрачено.  

- Ось ти про що. Не думав, що ти 
злопам’ятна.

- Знаєш, як кажуть? Жінки - не 
злопам’ятні: вони бувають злі й мають 
гарну пам’ять. 

Максим дістав візитівку, на якій за-
креслено «директор підприємства» і ро-
бочі номери телефону.  

- Тут мій мобільний. Подобрішаєш - 
набереш…  

Вітер вивернув парасолю. Жбурнув 
жменю холодних крапель в обличчя. При-
гадала, як розповідала колись маленькій 
Сашці: «Небо збирає сльози, а потім ви-
ливає їх дощами. Осінніми, затяжними… 
Дощі крадуть у коротких днів шматочки 
часу…» 

Вимоклий, простуджений вечір тем-
ними циганськими очима зазирав у жовті 
квадратики вікон. Катя поспішала додо-
му: до тепла, до Сашки. Колись вона лю-
била осінь… І чоловіка, який розгублено 
дивився услід…         

Ольга ЧОРНА. 

Юля приїхала надвечір. Появилася у хаті 
несподівано, як привид. Холодно поцілува-
ла сина і чоловіка, і, загадково посміхаючись, 
спитала його:

– Ти ще не одружився вдруге, Михайле?
– Ти що? – здивовано глянув на неї чоло-

вік і несподівано тривожна думка заколола 
його під грудьми. – А ти? – запитав він, аби 
щось спитати і квола, силувана посмішка по-
явилася на його обличчі.

Юля не відповіла нічого, тільки якось по-
дивному заблищали її очі і вона перевела по-
гляд на сина.

– А ти, Федю, як поживаєш? Повістки ще 
не приносили? У вас тут війна почалася і кін-
ця їй не видно. Я щодень, в Іспанії, вечорами 
переглядаю новини з України і весь час ду-
маю про тебе, сину… Господи, скільки гине 
хлопців твого віку! Аж лячно стає, коли на 
гадку приходить думка, що десь там, у Доне-
цьку, можеш бути і ти також. Тому не витер-
піла і приїхала, щоб побачити тебе і переко-
натися, що ти живий і здоровий…

– А батька ти не хотіла побачити? – по-
хмуро поглядаючи на матір, спитав Федя. – 
Його також можуть забрати на війну. Чи тато 
більше тебе не цікавить? Чи, може,  для тебе 
вже  не існує наша сім’я? 

Юля насторожено глянула на сина, але 
не відповіла нічого. У його словах була пеку-
ча до болю правда. За отих кілька років, що 
вона пробула на заробітках в Іспанії, багато 
чого змінилося у її житті. Але про те Юля не 
наважувалася сказати в цю хвилину ні чоло-
вікові, ні синові, які насторожено погляда-
ли на неї і чекали пояснень, чому вона стіль-
ки часу не подавала про себе жодної звістки. 
Вони не знали, що для неї тепер рідний дім 
став зовсім чужим і коли вона за довгий час 
переступила батьківський поріг, то їй чимш-
видше захотілося повернутися в Іспанію. 

– Ви погляньте, що там в сумках, – мови-
ла квапливо, намагаючись уникнути подаль-
ших розпитувань. – Я привезла вам всякої 
всячини. А тепер піду і відпочину з дороги. Я 
так втомилася…

– Може, щось перекусиш? – Як завжди, з 
доброю посмішкою в очах, спитав чоловік. – 

Ми з сином, поки ти була 
на заробітках, навчили-
ся прекрасно куховари-
ти. Пальці оближеш, таке 
смачне!

– О, ні, Михайле! – за-
перечила Юля. – Я завтра 
оціню вашу майстерність. 
А зараз не тривожте мене. 
Я хочу виспатися…

У поведінці матері 
все дивувало Федю. Ра-
ніше вона так приязно, з 
любов’ю в голосі розмов-
ляла з батьком. Називала 
його котиком. А зараз батька для неї ніби не 
існувало. Говорила з ним, як з чужою люди-
ною, яку вперше побачила. Крім того, вона 
весь час усамітнювалася в одній з кімнат 
дому і на іспанській, через Інтернет, з кимось 
довго розмовляла. Тільки щораз чулися іме-
на: Родріго, Ізабель та Росаріо.

Одного дня, коли мати кудись вийшла з 
дому і необачно залишила на столі планшет, 
Федя з цікавістю заглянув у нього і ахнув від 
несподіванки. Там він знайшов знімки двох 
дітей, хлопчика і дівчинки, і чоловіка бать-
кового віку, який обіймав маму за стан і за-
кохано дивився їй в очі.

Все прояснилося Феді в одну мить: там, 
в Іспанії, у матері – інша сім’я. Росаріо та Із-
абель – її діти, а Родріго – чоловік-іспанець.

Щоб не наражати батька на такий під-
ступний удар, хлопець рішив не казати йому 
нічого, а поговорити з мамою сам, бо знав, як 
це болюче сприйме батько. Він ще досі ко-
хав дружину, чекав її всі ці роки, хоч міг за-
вести не один любовний роман. Та дружина і 
сім’я були для нього святинею. Він вірив, що 
Юля повернеться додому і вони заживуть 
по-колишньому. 

Розмова з 
матір’ю була корот-
кою:

– Я все знаю, – 
мовив Федя, – і ніяк 
не можу збагнути, 
як ти так необдума-
но поступила? Ска-
жи, чи ти стала від 
того щасливою? Я 
сумніваюся. Бо хіба 
можна побудувати 

своє власне щастя на стражданні інших? Буде 
краще, коли ти чимшвидше покинеш наш дім 
і хай батько живе надалі ілюзіями колишньо-
го життя, коли він був щасливий від того, що 
ти його кохала. Хай він думає, що ти колись 
повернешся додому і ви надалі разом будете 
зустрічати сонячні весняні ранки і втішатися, 
що у вас є син, якого ви обоє любили і хотіли 
бачити його щасливим…

– Сину, прости! – спромоглася на слово 
Юля. Вона клякнула перед ним на коліна і 
стала цілувати його руки.

На очі Феді виступили сльози. Він обняв 
матір, прихилив її голову до своїх грудей і 
мовив з болем і стражданням у голосі:

– Я прощаю тобі, мамо. Ти дала мені жит-
тя. Але чи простить тобі будь-коли батько? 
Ти нанесла йому надто глибоку рану і чи ко-
лись вона загоїться?

Темної ночі, щоб не бачили люди, Юля са-
мотньо йшла на вокзал. Сльози обпікали її 
обличчя. Вона йшла і плакала, бо розуміла, 
яку кривду вчинила своїм рідним, які її че-
кали і любили. Назад вже не було їй вороття. 
Вона прощалася з рідним домом назавжди.

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.

Сокровенне

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: оператори поштового зв’язку ВПЗ-1 
(м. Тернопіль) Любов Кінах і Мар’яна Заставна.

Він плакав, він страждав, 
він мучився й не знав, куди іти 
і що робити, щоб біль у сер-
ці заглушити, щоб втерти сльо-
зи із очей й відчути тишу днів 
й ночей.

 Він так привик до поля 
бою, до свисту куль, до тих ге-
роїв, які за правду й світлу 
волю скарб найдорожчий від-
дають й стіною за любов ста-
ють. Там його вірні побратими 
долають грані висоти. За ними 
прагне й він іти «Та руки, руки 
де мої ? Як буду зброю я три-
мати, і ворожі танки підривати 
?» А його руки у землі. Їх, наче 
листя, обірвали, вчора «Гра-
ди» навісні. «І як тепер на сві-
ті жити? Як хліб сіяти, дітей 
ростити? Як дружині розказа-
ти, що не збудує він вже хати і 
не посадить деревце, бо як без 

рук зробити це? О, Боже, зми-
луйся, дай сили, кріпитись і не 
впасти на землі, яка прийняла 
передчасно рученьки мої. Вони 
вже там, а я ще тут».

 І його серце туга тисне, яка 
ось-ось сльозою бризне - та-
кою, що заллє весь світ, кри-
ком в небеса зірветься, ко-
лючим терном дум торкнеть-
ся, бо людина без рук, як птах 
без польоту, як ніч, що несе 
лише гризоту. І ні одного про-
мінця, який би втішив, сил до-
дав, і з тьми до світла, щоб під-
няв. О, ні, не буде в нього того, 
що щастям величають. Бо без 
крил птах не літає.

Нехай всі війни кануть в 
тьму, хай пропаде жорстока 
сила, що обірвала його крила. 
О Господи, кріпи його любов’ю, 
яка веде крізь зими до тепла і 
навіть творить чудеса. Життя 
не вічне, кожен знає, без рук й 
з руками помирають. Та сліди 
правди не зникають. Вони не-
тлінними скарбами перед пре-
столом Божим ляжуть, й про 
кожного із нас розкажуть.

Якщо побачиш десь ге-
роя, що болем смутку опови-
тий, приниженням чиїмось по-
битий, шукає промінець любо-
ві— із словом серця підійди та 
слід нетлінний залиши.

Оксана МАКСИМИШИН,
с. Голгоча Підгаєцького району.

А душа болить. Ти пішов до 
іншої. Зібрав свої речі і повідо-
мив, що кохаєш її, ту жінку,  уже 
більше року. А я - неймовірна 
дурепа, бо стільки часу нічого 
не помічала. Вірила у твої байки 
про відрядження, навіть пекла-
смажила на дорогу то пиріжки, 
то котлети. 

Я навіть не могла тобі нічого 
заперечити. Та й навіщо це вже 
тепер? Стояла і дивилася, як ти 
пакуєш валізи. Сльози тихим 
болем капали від серця десь 
глибоко усередину, а ти ще зви-
нувачував мене: мовляв, я тебе і 
так не кохаю, бо навіть не плачу. 
І виходило, що я мала почувати-
ся ще й винною. 

Винною від того, що не зна-
ла про коханку. Я вірила тобі, а 
з твоїх слів виходило, ніби твоє 
життя мене не цікавило. Ви-
нною, бо любила ненав’язливо, 
спокійно і тихо. Виявилося, що я 
і скандалу по-справжньому вла-
штувати не можу. Не вмію про-
сити, впадати в істерику, сло-

вом, бути слабкою 
жінкою.

- Ти – сильна, ти ви-
тримаєш. А вона – не така, їй 

потрібна ласка та увага.
Ніби це не потрібно мені.
-  Вона – беззахисна, а ти 

сама кого хочеш – пожалієш.
Дожилася. Залишилося хіба 

лиш приголубити уже майже 
колишнього коханого на про-
щання і сказати: коли тобі, чо-
ловіченьку, буде погано – при-
ходь.

Промовчала. Я ж – сильна. 
Ти пішов, грюкнувши дверима. 
Ніби за хлібом у магазин – бу-
денно і просто. Я затиснула в ку-
лак весь свій біль. Та мої доло-
ні таки виявилися тендітними. 
Кулак розтиснувся, а душа враз 
повернулася на своє жіноче міс-
це. І не просто плакала – ридала. 
Дощовими потоками залива-
ла білу скатертину на столі. Ой, 
як болить! І не знаю, що більше: 
твоя зрада чи моя довірливість? 

Передощить, переболить… 
Тільки хочу сказати читачам 
мого улюбленого «Сімейного 
гніздечка»: не вірте, що подібні 
мені жінки - сильні. Вони просто 
не плачуть на людях…

ІРИНА, тернополянка.     

Невигадана історія

осiнь...
Колись 
вона 
любила 

“

“
…Ностальгія. Від неї  
у Каті був тільки один 
лік - поїхати додому.

Коли назад 
нема вороття

“ “Темної ночі, щоб не 
бачили люди, Юля 
самотньо йшла на 
вокзал. Сльози обпікали 
її обличчя. Вона йшла і 
плакала, бо розуміла, яку 
кривду вчинила своїм 
рідним, які її чекали і 
любили. 

Якщо  
побачиш  
десь  
Героя…

Написано серцем Майже сповідь Просто не плачуть 
на 
людях

Думки 
вголос
Можеш допомогти люди-
ні – допоможи. Не можеш до-
помогти – просто помоли-
ся. Не вмієш молитися – по-
думай про людину добре. І це 
вже буде допомога, бо світлі 
думки – теж зброя. 
Ніколи не перебільшуй дві 
речі: тупість ворогів і ві-
рність друзів.
Ніколи не жалійся на 
долю: друзів засмутиш, во-
рогів порадуєш, собі не допо-
можеш. 
Справжній друг той, який 
в очі скаже все, що його у 
тобі не влаштовує. А всім 
решта – що ти найкраща 
людина на землі.
Чим похвалишся – без 
того і залишишся. Щастя 
любить тишу.
Щастя – це коли прохо-
диш мимо аптеки, тому 
що у тебе нічого не болить. 
Коли проходиш повз мага-
зин, бо тобі нічого не тре-
ба. І спішиш додому, бо тебе 
там чекають! 

Завжди готові 
обслужити,

Порадити, 
допомогти,

На пошті навіть 
в грудні літо,

Бо тут робота 
аж кипить.
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Ф’юрі, який перед поєдинком 
в усіх інтерв’ю обіцяв нокаутува-
ти українця, провів дуже грамот-
ний поєдинок. Він не ліз у бійку, а 
спокійно працював другим номе-
ром, намагаючись упіймати чем-
піона на контратаці за рахунок 
своєї швидкості. При цьому, вар-
то відзначити роботу британця 
на ногах, який добре переміщав-
ся та не давав Володимиру пра-
цювати у звичному ритмі.

Окрім того, Тайсон не дав 
українцеві використовувати 
свою головну зброю - джеби. Та-
кож у Кличка не виходило пра-
цювати правою, і підключати 
свій лівий боковий. Претендент 
на кожну атаку українця нама-
гався відповісти своїм ударом, 
після чого розривав дистанції.

При цьому британець постій-
но провокував українця, опускав 
руки, щось базікав. Також пре-
тендент діяв у звичному для себе 
брудному стилі, б’ючи суперника 
по потилиці й опускаючи низько 
голову під час клінчів, що вили-
лося у дві січки на обличчі укра-
їнця.

Першу половину бою Ф’юрі 
провів другим номером, а у дру-
гій трохи додав в активності. Од-

нак, шукати нокауту британець 
пішов лише в останніх двох раун-
дах, і лише тоді Володимиру вда-
лося декілька разів непогано влу-
чити по суперникові, який почав 
відкриватися. Але варто зазначи-
ти, що Кличко наприкінці вже на-
стільки втомився, що нокаутува-
ти свого суперника не міг.

Під час оголошення Майклом 
Баффером результату бою Во-
лодимир був повністю впевне-
ний у своїй перемозі, проте ринг-
анонсер назвав інше прізвище 
переможця. Сам же Тайсон Ф’юрі 
був трохи здивований такому ре-
зультату.

Відверто, поєдинок вийшов 
нічийним, а у такому випадку у 
боксі зазвичай віддають пере-
могу чемпіону. Проте судді вирі-
шили по-іншому, хоча з Ф’юрі за 
брудну роботу було знято одне 
очко.

Повторимося, що Кличко не 
програв бій, але і не виграв його. 
В угоді між боксерами був пропи-
саний пункт про реванш, а тому 
існує велика ймовірність, що про-
тистояння Кличко - Ф’юрі про-
довжиться. Однак, цього разу у 
статусі чемпіона буде не україн-
ський боксер...

Група «G». П’ятий тур
«Порту»  – «Динамо» – 0:2

Початок зустрічі був обережним від гостей, але 
поступово вони ставали все більш сміливими і зго-
дом гол почав назрівати. Дещо здивував суперни-
ка Сергій Рибалка, який нечасто ходить у чужий 
штрафний майданчик, а саме такий крок призвів до 
заробленого пенальті. Його Ярмоленко реалізував 
холоднокровно.

Перерву тренерський штаб «Динамо» викорис-
тав дуже правильно, адже гості не відійшли у захист, 
а регулярно продовжували тиснути на «Порту». Як 
наслідок, суперник часто помилявся, що призводи-
ло як до масованих атак, так і до індивідуальних 
проходів. Один з таких у виконанні Дерліса Гонсале-
за поставив у скрутне становище португальців, а ле-
гендарний Ікер Касільяс помилися – 0:2. 

В паралельному поєдинку цього квартету «Чел-
сі» у гостях легко переграв «Маккабі» - 4:0. У ранзі 
лідерів нині дует «Порту» та «Челсі» - в обох по 10 

очок, «Динамо» йде трохи позаду – 8 балів. Ізраїль-
тяни жодного пункту не набрали. Заключний матч 
групової стадії «Динамо» проведе саме з аутсайде-
ром на своєму полі, і цей поєдинок відбудеться 9 
грудня. Перемога над «Маккабі» гарантує вихід до 
1/8 фіналу, а нічия суперників навіть може вивести 
киян на перший рядок.

Група «А». П’ятий тур
«Шахтар» – «Реал» – 3:4

У цій грі віце-чемпіон України остаточно 
втратив шанси на перші два місця, залишившись 
у боротьбі за право наступного року перейти до 
Ліги Європи УЄФА. Другий матч проти «Реала» 
знову не вдався, особливо, якщо зважати на ра-
хунок - 0:4. Проте заміни в сукупності із розсла-
бленням гостей дозволили порадіти глядачам 
«Арени Львів». Тайсон заробив пенальті, а Алекс 
Тейшейра реалізував його. Ці ж гравці організу-
вали третій м’яч. Між цими атаками Бернард за-
робив та подав кутовий, Тарас Степаненко під-
правив м’яч на Дентиньо, і той виправдав свою 
недавню появу на полі. На те, щоб досягнути 
дива і вчетверте взяти ворота «Реала», часу вже 
не вистачило.

Ще один поєдинок цього ж туру у групі «А» за-
вершився «великим» рахунком на користь «ПСЖ», 
який гостях не пожалів «Мальме» – 5:0. «Реал» з 13-
ма очками забезпечив перше місце, нічого не загро-
жує другій позиції «ПСЖ» - 10 пунктів. По 3 мають з 
«Шахтар» і «Мальме» з особистою перевагою укра-
їнців. Завершать донеччани виступи у нинішньо-
му розіграші ЛЧ грою у Франції – вона відбудеться 
8 грудня.

Прем’єр-ліга, 
16 тур
«Волинь» - 

«Металург» - 9:1
«Динамо» - 

«Чорноморець» - 2:1
 «Говерла» - 

«Шахтар» - 1:6
 «Олександрія» - 
«Металіст» - 2:0

«Карпати» - 
«Олімпік» - 4:1

«Зоря» - «Сталь» - 2:1
«Дніпро» - 

«Ворскла» - 0:2 

13 листопада в передмісті 
Парижа Сен-Дені 
біля стадіону, де 

тривав футбольний товариський 
матч між збірними Франції 
та Німеччини, прогриміли 
вибухи. На щастя, терористам не 
вдалося проникнути на арену, 
куди прийшли десятки тисяч 
уболівальників.

На жаль, у спорті вищих досягнень те-
ракти – не новина, констатує «Еспресо 
ТВ».

Кривавими виявилися Олімпійські 
ігри-1972 в Мюнхені, перш за все, для ко-
манди Ізраїлю. Близько 4:40 ранку 5 ве-
ресня, коли більшість ізраїльських олім-
пійців спали, вісім членів радикального 
палестинського угруповання «Чорний Ве-
ресень» із автоматичною зброєю та гра-
натами увірвалися до олімпійського сели-
ща й оточили будинок, де мешкала ізра-
їльська команда.

Під час нападу дехто з борців та важко-
атлетів чинили опір, за що їх вбили з авто-
матичної зброї. Скориставшись плутани-
ною, інші атлети змогли вибігти з комп-
лексу, але дев’ять ізраїльських спортсме-
нів та тренерів потрапили у заручники.

Погодившись з вимогами терористів пе-
реправити їх літаком до Каїра, німецька по-
ліція о 22:30 двома вертольотами достави-
ла нападників та їхніх заручників на вій-
ськовий аеродром, де вже чекав літак до 

Єгипту. Під час вивантаження заручників 
палестинці помітили, що літак був порож-
ній і зрозуміли, що їх заманюють у пастку, 
та спробували повернутися до вертольотів.

У хаосі перестрілки, яка тривала май-
же годину, був убитий один із поліцей-
ських, а двоє інших поранені. Коли із зна-
чним запізненням на летовище виїхав ні-
мецький броньовик, палестинці зрозумі-
ли безвихідь ситуації і почали розстрілю-
вати заручників у першому вертольоті, а 
потім кинули туди ще й гранату. Снайпе-
рам нарешті вдалося вбити лідера теро-
ристів Іссу і ще декількох інших, однак ще 
живі палестинці розстріляли решту за-
ручників у другому вертольоті.

У 1996-му Олімпіада в Атланті теж 
була затьмарена терористичним актом. 
27 липня в Олімпійському парку стався 
вибух. У результаті вибухової дії бомби, 
підкладеної терористом, загинула одна 
людина, ще одна померла від серцевого 
нападу. Понад 100 осіб були поранені. 

Два роки тому, 15 квітня 2013-го, у 
США знову стався теракт під час зма-
гань. Цього разу терористи обрали Бос-
тонський марафон. На фініші, в глядаць-
кій зоні, з інтервалом у 12 секунд стало-
ся два вибухи, в результаті яких загину-
ло три особи (у тому числі восьмирічний 
хлопчик) та постраждало понад 280 осіб. 
У деяких з постраждалих вибухом само-
робних пристроїв відірвало кінцівки. Від 
вибухів постраждали розташовані поруч 
будівлі - в них було вибито шибки. 

Головними підозрюваними, за заявою 
американських спецслужб, стали брати 
Царнаєви, колишні громадяни Киргизста-
ну змішаного чеченсько-аварського похо-
дження. Пізніше, під час операції поліції і 
спецслужб в Бостоні Тамерлан Царнаєв за-
гинув, а молодший брат – Джохар – був за-
триманий.

За повідомленням Бостонської ди-
тячої лікарні, з місця теракту були до-
ставлені не менше восьми дітей: дворіч-
ний хлопчик з важкою травмою голови, 

дев’ятирічна дівчинка з серйозним пора-
ненням ноги і ще шестеро дітей у віці до 
15 років.

Трагедія сталася і на футбольному 
Кубку Африки-2010, який приймала Ан-
гола. Автобус, в якому перебувала збірна 
Того, був обстріляний на території країни-
господарки. Загинув водій автобуса, поміч-
ник тренера і член прес-служби збірної. Се-
ред поранених виявилося два гравці.

Пізніше сепаратистське угрупування 
FLEC взяло на себе відповідальність за ін-
цидент. Напад стався після того, як авто-
бус в’їхав на територію провінції Кабінди, 
яка веде війну з урядом країни вже 30 ро-
ків. Зрештою збірна Того вирішила зняти-
ся з Кубка африканських націй.

Знайомі з вибухами й українські стаді-
они. 15 жовтня 1995-го в Донецьку на аре-
ні «Шахтар» під час футбольного матчу 
тодішній президент однойменного фут-
больного клубу Ахать Брагін був убитий 
в результаті вибуху потужного радіоке-
рованого пристрою. Тіло Брагіна впізна-
ли по годиннику «Ролекс», які він носив. 
З Брагіним загинув і начальник його осо-
бистої охорони Віктор Двійних, який рані-
ше служив полковником КДБ.

Виконавцями згодом були оголошені 
люди з угрупування Євгена Кушніра і кі-
лер Вадим Болотських. У справі про вбив-
ство Брагіна був засуджений на довічне 
ув’язнення майор міліції В’ячеслав Си-
ненько.

Ліга Чемпіонів УЄФА

ТЕРАКТИ, які перетворили змагання на кривавий жах

Група G. П’ятий тур
«Лаціо» Рим, Італія – «Дніпро» – 3:1

Першими небезпечно вибухнули дніпропетровці, але до при-
цільному удару не вистачило зовсім мало. І практично одразу у від-
повідь «Лаціо» забив. Це був шоковий і вирішальний епізод аж до 
перерви – принаймні, нічого цікавого, аби зрівняти рахунок, пред-
ставлено не було.

Дещо різноманітніше наші співвітчизники виглядали у другому 
таймі. І нехай справжніх загроз було не так багато, результативна 
комбінація була просто бездоганною. Замість того, щоб перехопи-
ти ініціативу, «Дніпро» швидко пропустив вдруге – 2:1. А ще у ком-
пенсований час римляни поставили фінальний акорд матчу.

Інший матч групи F: «Русенборг» Тронхейм, Норвегія – «Сент-
Етьєн» Франція – 1:1. Становище команд: «Лаціо» - 13 очок; «Сент-
Етьєн» - 8; «Дніпро» - 4; «Русенборг» - 2.  10 грудня зіграють: «Дні-
про» - «Русенборг», «Сент-Етьєн» - «Лаціо»

Ліга Європи УЄФА

Володимир 
Кличко 
програв 
вперше
 з 2004 року

 У поєдинку проти Тайсона Ф’юрі, 
який українець не виграв, але ніяк і не 

програв, судді виставили досить дивні 
115:112, 115:112, 116:111 на користь британця.
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Від плям врятує гірчиця

Основною біологічною особливістю 
роду Лобивія є неймовірна пристосова-
ність до самозбереження. Типові пред-
ставники роду з округлим, кулястим, ви-
тягнутим циліндричним стеблом при-
стосовані для накопичення взапас води. 
Висота рослин складає від 2 до 50 см 
при діаметрі 3-15 см. Стебла ребристі, 
під ареолами видні невеликі горбки. За-
барвлення стебел варіює від темно- до 
сіро-зеленого відтінків, покритих пря-
мими або оригінально вигнутими ко-
лючками. Корені стрижневі або ріповид-
ні, запасаючий тип якого в основному за-
лежить від живильного шару ґрунту. Де-
коративні якості роду визначаються, го-
ловним чином, розміром і розцвіченням 
квіток від білих до яскраво-малинових і 
рожево-фіолетових відтінків. Вони роз-
ташовуються в середній частині стебла 
на ареолах. Вировидні квітки довжиною 

3-15 см і діаметром 4-12 см на довгих 
(іноді 20-30 см) ворсистих квітконіж-
ках розташовані групою навколо сте-
бла або окремих бічних квіток. Із серед-
инних квіток мальовничо звисають ти-
чинки на довгих блискучих нитках. Три-
валість життя квітки 2-4 дні. Цвітуть із 
травня по серпень. Плоди у формі коро-
бочок 1,0-1,5 см зеленого або червоного 
кольору. 

Сьогодні колекції роду Лобивія по-
повнилися гібридами зі строкатими 
квітками та стеблами, прикрашеними 
вигадливо переплетеними колючками. 
Виведені селекціонерами екзоти стають 
справжньою прикрасою не тільки квар-
тир, але й улюбленою квіткою офісів.

Суворі умови високогірних Анд ви-
значили відношення лобивій до навко-
лишнього середовища. Рослини - світ-
лолюби. Улітку необхідне яскраве освіт-

лення, з легким притіненням при пря-
мих сонячних променях.

Мають потребу в коливаннях ніч-
них і денних температур. Витримують 
температури повітря в активний пері-
од життя в межах +25-+35°С. Рясно кві-
тують після низьких зимових темпера-
тур повітря +8-+12°С.

Добре розвиваються в умовах сла-
бокислих ґрунтів, живильних, водопро-
никних з гарною аерацією.

Не терплять підтоплення, полив по-
трібний помірний. Припустимі рясні по-
ливи під час цвітіння, але без застою 
води. Узимку рослини не поливають. 
При перезволоженні у поєднанні з холо-
дом розвивається гниття кореневої сис-
теми.

Пересадження здійснюють тільки 
при необхідності, надаючи можливість 
природного розростання рослин з утво-
ренням колоній у вигляді щільних поду-
шок.

При вирощуванні в домашніх умовах 
лобивії розміщають на сонячному боці 
з достатнім освітленням. Куплена рос-
лина має потребу в пересадженні в жи-
вильний ґрунт.

1. “Влаштувати темну”. Орхідею із сухим ґрун-
том поміщають на 5-6 днів у темний простір, на-
приклад, на антресолі. Потім потрібно виставити 
назад, і тижні через три вазон випустить стрілку.

2. “Підсушити”. Не поливати орхідею доти, 
поки нижні листочки не втратять пружність.Тут 
важливо не перестаратися і не засушити росли-
ну повністю. Потім полив відновлюють (занурен-
ням у теплу воду хвилин на 15) і вдобрюють пре-
паратом з великим вмістом фосфору.

Ці способи використовують тільки для здо-
рових і міцних рослин з гарною кореневою сис-
темою та міцним листям. Але найкраще стиму-
лює орхідею до цвітіння правильний і дбайли-
вий догляд. 

Для її успішного вирощування необхідно, щоб 
нічна температура мікроклімату завжди була на 
4°C нижче, ніж денна. Наприклад, якщо вдень 
+20°C, тоді вночі не більше +16°C. При більш ви-
соких (низьких) коливаннях між нічними і ден-
ними температурами на квітконіжках і листях 
орхідеї починають з’являтися солодкі клейкі ви-
ділення. При температурах від +25°C до +32°C 
орхідеї активно нарощують зелену масу (листя), 
але набагато гірше квітують.

Якщо ваша квартира дуже тепла й перепа-
дів між нічною та денною температурами майже 
немає, то квітувати в таких умовах ваша орхідея 
буде досить рідко.

Крім різниці температур потрібне добре 
освітлене місце. Для здорового росту та рясно-
го цвітіння орхідеї необхідно якнайбільше світ-
ла, однак варто уникати прямих сонячних проме-
нів, які можуть обпалити листя. Ідеальний варі-
ант - східне вікно.

Також припустимим є притінене південне або 
західне вікно. Якщо умови їй не підходять, квіт-
кові стрілки не закладаються. Спробуйте до до-
тримання умов додати препарати – «Циркон» у 
поливну воду, а «Бутон» і «Цветень» для обпри-
скування листя. І орхідея обов’язково зацвіте.

Найбільше цінуються ма-
ленькі, 20-30-сантиметрові сор-
ти з численними перчинками. 
Декоративному перцю необхід-
но відводити найбільш сонячні 
підвіконня, де при бажанні мож-
на провітрити приміщення. 

У догляді перець простий 
- йому потрібні підживлення і 
часті поливи влітку. А восени 

та взимку рослину можна поли-
вати лише зрідка. Якщо перець 
вирощуєте заради гострих пер-
чинок, тоді з появою перших 
зав’язей потрібно зробити при-
щіпку всіх гілок. У цьому випад-
ку пагони починають активно 
гілкуватися, і на кожній розвил-
ці буде по перчинці. 

На посадку можна вико-

ристовувати насіння, витягну-
те зі спілих перчинок. Висіва-
ти насіння можна в будь-який 
ґрунт. Для інтересу ми вико-
ристали звичайну городню зем-
лю, куплені ґрунт для розсади і 
торф’яні таблетки. 

Перший час рослини до-
бре росли у всіх варіантах. Але 
потім на покупному ґрунті та 
торф’яній таблетці вони почали 
хворіти. На звичайній землі пер-
ці добре росли без підживлень. 

Зазвичай перці сіють із січня 
по березень. Однак останнім ча-
сом стали радити саджати мініа-
тюрні перці раніше - у листопаді-

грудні. У цьому випадку плодо-
носіння перців випадає на най-
більш сонячні дні літа, і плоди 
виходять набагато крупнішими. 

Насіння сіють у загальний 
ящик. З появою перших двох 
справжніх листків перці розса-
джують в окремі горщики. Після 
чого залишається тільки стежи-
ти за тим, щоб ґрунт у горщиках 
був помірно вологим. 

Якщо надто рясно полива-
ти субстрат або заглибити перці 
при посадці, то в них може роз-
виватися коренева гниль, через 
яку можна втратити сіянці. 

Після того як перці рушать у 

ріст, їх підживлюють комплек-
сним добривом (нітрофоска - сір-
никова коробка на 10 л води). Ак-
тивно зростаючі кущі регулярно 
перевалюють у більші горщики, 
намагаючись, щоб корені при цій 
операції не постраждали. 

У сухому та теплому повітрі 
на перець можуть напасти по-
пелиця й павутинний кліщ. Від 
них рятуємо зелених вихован-
ців обприскуванням Фітовер-
мом або Агровертином. Препа-
рати безпечні для людини. Але 
однаково їх застосовують не піз-
ніше, ніж за п’ять днів до збору 
врожаю.

Сіємо перець... на підвіконні
Дрібні перчинки жовтого, бордового, червоного та фіолетового ко-

льорів стануть справжньою окрасою ваших підвіконь. А посіяти цю 
диво-рослинку можна вже зараз, тож прислухайтеся до наших по-

рад і розпочинайте дачний сезон із підвіконь. 

Щоб орхідея 
розквітла

Є чимало дієвих способів, які 
стимулюють цвітіння орхідей.

Улюблений 
КАКТУС офісів

Батьківщиною цих незвичайних рослин є високогірні схили Анд 
(2000-4000 м над рівнем моря) Болівії, Перу, півночі Аргентини. Еволю-
ційно молодий рід, відрізняється мінливістю та видовими контрастами. 
Сформувався в умовах навколишнього середовища з різкими перепада-
ми температур і вологості на наносних живильних ґрунтах, добре дрено-
ваних уламками гірських порід.

Багато проблем із пранням до-
ставляють кухонні рушники. Просте 
кип’ятіння, звичайно, відбілює, але 
плями не завжди видаляє. Пропонова-
ний метод прання дозволить вам забу-
ти, що таке брудні рушники. Вони у вас 
завжди будуть як нові, начебто тільки-
но з магазину.

Допоможе вам у цьому звичайний 
гірчичний порошок. 2 столові ложки 
порошку розвести в 1 літрі окропу, тро-
хи охолодити, потім процідити і роз-
вести водою до тієї кількості, скільки 
вам треба для замочування. У цей роз-
чин покласти брудні рушники. Зали-
шити на кілька годин, а краще - на ніч. 

Вранці покласти рушники в праль-
ну машинку та випрати при темпера-
турі 60°С. 

Від замочування в гірчиці рушни-
ки не тільки стають чистими, вони ще 

й дезінфікуються. 
Так що гірчиця - це дешево, еколо-

гічно і, головне, - по-справжньому чи-
сто! 

Ось ще кілька порад:
• Перш ніж прати речі із шовку та 

вовни, потрібно замочити їх на 5 годин 
у розчині з 10 л води, 50 г прального по-
рошку, 6 ст. ложок солі, 1 ст. ложки на-
шатирного спирту й 1 ст. ложки пере-
кису водню 3%. Потім випрати. 

• Дитячі шкарпетки та гольфи важ-
ко відпираються. Замочіть їх у теплій 
воді з додаванням 2 ст. ложок борної 
кислоти. Це ще й допоможе запобігти  
грибковим захворюванням.

Воюємо з грибком
У ванній 

кімнаті пре-
красні умо-
ви для життя і 
швидкого роз-
множення цві-
лі та грибка, 
тому там так 
важко вберег-
тися від них. 
Звичайно, ніхто не хоче такого непри-
ємного сусідства у ванній, тому потрібно 
відразу позбуватися цієї неприємності.

На 5 л води додати одну таблет-
ку фурациліну, тоді ви навіть не помі-
тите появу грибка. Але якщо ситуація 
ускладнюється вже присутністю цвілі, 
тоді скорочуйте пропорції води і дода-
вайте 1 таблетку на 1 літр. І не забу-
вайте провітрювати приміщення, щоб 
уникнути подібних випадків.
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Перші страви
Французький цибулевий суп

Потрібно: 10 головок ріпчастої цибу-
лі, 500-600 г капусти, 100 г олії, 1 моркви-
на, 3 лаврових листа, 1 ст. л. пшеничного 
борошна, 1 л води, 1 пучок кропу, 1 лимон, 
перець горошком, сіль.

Приготування: цибулю дрібно наріза-
ти, обсмажити на олії, залити водою, дода-
ти нашатковану капусту, нарізану моркву, 
перець, лавровий лист, сіль. Варити до го-
товності. Заправити борошном, підсмаже-
ним на олії, й довести до кипіння. При по-
дачі посипати зеленню, додати сік лимона.

Лимонно-квасолевий суп
Потрібно: 400 г квасолі, 3 цибулини, 

3 моркви, 0,5 качана капусти, 5 стебел се-
лери, 1 стебло цибулі-порею, півлимона, 
0,5-1 скл. олії, 3 гілочки м’яти, чорний ме-
лений перець за смаком, сіль за смаком, 2 
л води.

Приготування: квасолю перебрати і 
залити водою на 6-8 годин. Залити свіжою 
водою і варити 15-20 хв. Коли квасоля ста-
не м’якою, злити з неї воду. Помити і по-
чистити овочі. Цибулю дрібно порізати. 
Цибулю-порей, селеру та моркву порізати 
шматочками. Капусту нашаткувати. Вари-
ти цибулю, селеру і моркву 15-20 хв. Потім 
додати капусту, цибулю-порей і відварену 
квасолю і варити, помішуючи, ще 5-7 хв. 
Наприкінці варіння покласти м’яту, посо-
лити, поперчити і додати олію. При бажан-
ні квасолевий суп можна варити без олії.

Перед подачею окремо в кожну таріл-
ку покласти тонку скибочку лимона.

Суп-пюре з коренеплодів
Потрібно: 400 г картоплі, 200 г морк-

ви, 200 г ріпи, 100 г кореня селери, 1 сте-
бло цибулі-порею, 4 гілочки петрушки, 2 
ст. л. оливкової олії, 2 лаврових листа, чор-
ний мелений перець за смаком, сіль за 
смаком, 1,5 л води.

Приготування: всі овочі почистити і 
порізативеликими кубиками.

Помістити в сотейник, залити водою, 
додати лавровий лист, сіль і перець і до-
вести до кипіння. Одразу після цього по-
містити в розігріту до 150°С духовку і за-
лишити на 1-1,5 год., щоб овочі розімліли. 
Готовий пісний суп довести блендером до 
пюреподібного стану.

При подачі додати оливкову олію і 
прикрасити листочками петрушки. Пода-
вати з житнім хлібом або сухариками.

Основні страви
Сербський пребранац

Потрібно: 0,5 кг великої білої квасо-
лі,1 кг цибулі,150 мл олії, 5 зубків часни-
ку,1 ст. л. томатної пасти, лавровий лист, 

мелена гостра і солодка паприка, чорний 
мелений перець, сіль за смаком.

Приготування: квасолю залити во-
дою на 10-12 год. Потім промити, залити 
свіжою водою і довести до кипіння, зно-
ву злити і залити гарячою водою на два 
пальці вище за рівень квасолі. Варити з 
цибулиною і лавровим листом до м’якого 
стану приблизно 1,5 год. Зварену квасо-
лю відкинути на друшляк, воду зберегти 
для подальшого готування. Нарізану тон-
кими півкільцями цибулю пасерувати на 
олії до м’якого стану. Наприкінці додати 
товчений часник і паприку. У вогнетривку 
посудину, змащену олією, пошарово кіль-
кома рядами викласти квасолю і цибулю. 
У воді, в якій варилася квасоля, розвести 
томатну пасту і залити квасолю так, щоб 
вона покрилася приблизно на палець, по-
ставити форму в розігріту на 180°С духо-
вку і запікати приблизно годину. Страва 
вважається готовою, коли рідина випару-
ється і вона загусне, але не має бути сухою. 
Пребранац смачніший, коли він охолоне.

Гарбузова ікра

Потрібно: 1 кг гарбуза, 2 середніх кис-
луватих яблука, 2 середніх цибулини, 1 зу-
бок часнику, 1 ст. ложка томатної пасти, 
олія, сіль, спеції за смаком - 1 лавровий 
лист, мелений чорний перець, коріандр, 
паприка.

Приготування: очищений гарбуз на-
терти на крупній тертці, дрібно нарізати 
цибулю, подрібнити часник, яблука очис-
тити від шкірки і насіння і натерти на 
крупній тертці. На олії спасерувати цибу-
лю, потім додати тертий гарбуз, лавровий 
лист і смажити без кришки на середньому 
вогні 10 хв., періодично помішуючи. Потім 
додати терті яблука і смажити ще 5-10 хв. 
Додати томат, часник, сіль і спеції, перемі-
шати і смажити ще 5 хв. Подавати цю стра-
ву остиглою. Ікру з гарбуза смачно їсти з 
картоплею, кашами та просто з хлібом.

Котлети з капусти 
Потрібно: білокачанна капуста – 1 кг 

(один маленький качан), середнього роз-
міру цибулина, манна крупа – близько 100 
г (півсклянки), приблизно стільки ж бо-
рошна,  2-3 зубчики свіжого часнику, зе-
лень за смаком, невелика кількість пані-
рувальних сухарів, сіль, спеції за смаком, 
олія для смаження.

Приготування: качан капусти розді-
лити на 4 приблизно рівні частини і ва-
рити в злегка підсоленій воді 8-10 хв. Від-
кинути зварену капусту на друшляк, по-
тім пропустити через велику м’ясорубку і 
відтиснути для того, щоб дати витекти за-
йвій воді. За допомогою дрібної терки на-
терти цибулю і роздушити часник через 

спеціальний прес.  Зелень дрібно нарізати.  
До посіченої капусти додати терту цибу-
лю, вичавлений часник і зелень. Припра-
вити спеціями, посолити за смаком.  До-
дайте в суміш борошно, манну крупу, по-
тім ретельно перемішати. сформувати з 
цієї маси рівні котлетки, обваляти в дріб-
них панірувальних сухарях. Обсмажувати 
на олії до хрусткої скоринки.

Пиріг із тушкованими 
печерицями та цибулею.
Потрібно: для тіста - 250 г борошна, 30 

г дріжджів, 100 мл олії, 1 ст. л. цукру, щіпка 
солі, 1 скл. води;

для начинки: 500 г печериць, 3 цибу-
лини, 2 ст. л. олії, чорний мелений перець 
за смаком, сіль за смаком.

Приготування: у теплій воді розвести 
дріжджі, сіль і цукор і розмішати до повно-
го розчинення. Поступово всипати борош-
но і замісити некруте тісто. Додати в тіс-
то олію і вимісити так, щоб воно не при-
липало до рук. Готове тісто накрити сер-
веткою і залишити полежати в тепло-
му місці. Коли тісто підніметься, його по-
трібно обім’яти і дати ще раз підійти. Піс-
ля чого можна готувати пісний пиріг. Ци-
булю поріза великими частинами. Поміс-
тити цибулю в сотейник з олією і готува-
ти під кришкою на повільному вогні, пері-
одично помішуючи, протягом 30 хв. Цибу-
ля має потемнішати, але залишитися со-
ковитою. Підготувати гриби, почистити, 
помити і великі розрізати на 2-3 части-
ни. Додати печериці до цибулі, переміша-
ти і тушкувати під кришкою приблизно 10 
хв. З готових грибів зцідити рідину, осту-
дити і пропустити через м’ясорубку. Гриб-
ний фарш посолити і поперчити. Тісто 
розділити на дві частини і розкачати кож-
ну в тонкий пласт. Викласти перший пласт 
тіста в змащену олією форму. На тісто по-
містити грибну начинку, а зверху накри-
ти другим шаром тіста і защипнути краї. 
Відправити пісний пиріг із грибами у розі-
гріту до 200°C духовку. За 10 хв., коли верх 
пирога трохи зарум’яниться, температуру 
зменшити до 180°C. Випікати пісний пиріг 
приблизно 40 хв. Готовий пісний пиріг із 
грибами дістати з духовки, верх змастити 
трохи підсолодженою водою, накрити сер-
веткою і залишити до охолодження.

Десерти
Грушевий пиріг з медом 

Потрібно: 1 скл. цукру,1 скл. води, 2 ст. 
л. меду, 1 ч л. соди, 0,5 ч. л. лимонної кис-
лоти, 1/4 скл. подрібнених горіхів, 0,5 скл. 
олії, 1,5-2 скл. борошна, щіпка кориці або 
коріандру, приблизно 3-4 груші.

Приготування: змішати цукор з во-

дою і додати трохи олії, підігріти рідину 
і додати мед. Розмішати, щоб цукор і мед 
розчинилися. Додати соду, лимонну кис-
лоту, корицю, горіхи, подрібнені до ста-
ну борошна, і борошно. Борошна потрібно 
стільки, щоб тісто нагадувало густу смета-
ну. Груші почистити, нарізати кубиками і 
додати в тісто. Вилити тісто у форму. Випі-
кати 30-35 хв. при 200 градусах.

Бананові брауні з горіхами
Потрібно: 2 дуже стиглих банани, 170 

г борошна, 2 ст. л. какао, 140 мл соняшни-
кової олії, 140 мл води, 1 ч. л. розрихлю-
вача, 55 г горіхів (можна взяти кеш’ю або 
мигдалеві).

Приготування: духовку розігріти до 
180 градусів. Банани розім’яти в мисці, 
просіяти туди ж через сито борошно і ка-
као. Додати цукор, соняшникову олію і 
воду (залишити 1 ст. л. на потім). В 1 ст. л. 
води розчинити соду, додати у суміш, ви-
мішати. Горіхи трохи подрібнити і теж до-
дати у суміш, вимішати. Формочки для 
брауні змастити олією, покласти в них тіс-
то і випікати близько 40 хв.

Солодка яблучна троянда

Потрібно: для тіста - 200 г борош-
на,100 г цукру, 10 г ванільного цукру, 120 
мл олії, 100 мл води, щіпка солі;

для начинки: 1 кг яблук, 120 г цукру, 1 
ч. л. меленої кориці.

Приготування: просіяне борошно 
змішати з цукром і сіллю. Влити олію, 
крижану воду і гарненько перемішати. 
Замісити тісто. За консистенцією має ви-
йти не крихким, не рідким і пластичним. 
При необхідності додати ще трохи бо-
рошна. Тісто загорнути в харчову плівку і 
відправити у холодильник приблизно на 
30-50 хв. Завдяки охолодженню воно стає 
більш еластичним. Приготувати солод-
ку начинку для пісної випічки. Для цьо-
го яблука вимити, обсушити, розрізати 
на тонкі часточки і очистити від насіння. 
Охолоджене тісто розкатати і рівномір-
но розподілити по змащеній олією формі 
для випікання, формуючи невеликі бор-
тики. Зверху на тісто викласти яблучні 
дольки у формі пелюсток квітки, трохи 
вдавлюючи в тісто.

Відправити яблучний пиріг у розігріту 
до 180°С духовку на 20 хв.

Змішати цукор із корицею. Дістати пи-
ріг із духовки, посипати зверху цією су-
мішшю і знову відправити у духовку до 
утворення золотистої карамельної ско-
ринки. Приблизно за 10 хв. пісна випічка 
солодка яблучна троянда готова. Дати їй 
настоятися 10 хв. і можна подавати. 

Коли під час посту хочеться 
чогось смачненького, на до-
помогу прийдуть рецепти, які 
ми приготували сьогодні. Ви-
шукані супи та основні при-
красять ваш щоденний раці-
он, а солодка порція аромат-
них десертів моментально 

підніме настрій, а та-
кож прийдеться 

до столу, якщо 
на чашку чаю 

заглянули гості.

Смачно 
  й незвично!

Що приготувати у піст? 
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. 

Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже хоро-
шому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.
***

Холодильну вітрину у хорошому ста-
ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний 
захист, можлива особиста

 зустріч і консультація 
на відстані. 

Тел. (096)556-10-28 (питати Інну).

Українські анекдоти
Дружина - чоловікові: 
- Ти б мені хоча квіти інколи купив.
- Навіщо? Ти, наче, ще жива.
* * *
Пішли дві блондинки в ліс за ялинкою. 

Годину йдуть, другу, третю… Одній на-
бридло, вона й каже:

- Усе, Таню! Рубаймо першу-ліпшу, на-
віть, якщо вона не прикрашена.

* * *
Російський Воронеж, 1 вересня, урок 

миру. Вчителька каже: 
- Сашко, назви дату звільнення нашо-

го міста від фашистів.

- Ну, точно ще не знаю, але сподіваюсь, 
до наступного вересня «укропи» впора-
ються.

* * *
Упіймавши московського окупанта, 

українці спробували навчити його їсти з 
тарілки, митися і не лаятися. За півроку 
безуспішних спроб підкинули росіянина 
в «ДНР».

* * *
- Куме, що стається з депутатом, коли з 

нього знімають недоторканість? 
- У нього з’являється невловимість.
* * *
Дзвінок до ветеринара: 

- Зараз до вас прийде моя теща зі ста-
рою собакою. То ви зробіть їй укол, аби не 
мучилась.

Ветеринар:
- А собачка сама знайде дорогу додо-

му?
* * *
- Куме, що ж то буде, коли запровадять 

нові тарифи на електрику?
- Ті, хто боявся темряви, почнуть боя-

тися світла.
* * *
Дієтолог - пацієнту:
- Значить так, ось ваша дієта: на день - 

300 грамів тушкованих кабачків, 400 гра-

мів зелені цикорію і скільки завгодно лис-
тя салату.

- Лікарю, а дзвіночок на шию треба ві-
шати, чи можна так пастися?

* * *
- Соню, ти бачила справжніх чолові-

ків?! - з обуренням вигукує подруга. 
- Справжній чоловік - банкомат. Ні-

коли не запитує, чому я так багато зня-
ла грошей і на які дурниці їх витрати-
ла.

* * *
Російські депутати внесли до карного 

кодексу РФ нові статті: ні за що - 20 років 
тюрми; взагалі ні за що - 10 років.
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ГОРОСКОП
з 2 по 8 грудня
Овен  

На цьому тижнi все залежа-
тиме вiд вашого емоцiйного на-
строю. Будь-якi дiї бажано спла-
нувати вiд «а» до «я».
Телець 

У вашому життi 
з’являтимуться свiтлi пля-
ми - це i пiдвищення зарпла-
ти, i приємнi змiни в родинi. 
Виберiть для себе правильний 
шлях i слiдуйте цим курсом. 

Близнюки 
Чудовий перiод, щоб роз-

слабитися i додати у своє жит-
тя бiльше яскравих фарб. 
Придiлiть час улюбленим за-
няттям.
Рак 

У вас з’явиться шанс заклас-
ти мiцний фундамент для по-
дальших досягнень у роботi та 
творчостi. Успiх цiлком залежа-
тиме вiд професiйностi.
Лев 

Необхiдно уважно 
слiдкувати за станом органiзму. 
Не перевтомлюйтеся, а якщо є 

можливість, то поїдьте на від-
починок.
Діва  

На цьому тижнi ви зможете 
вирiшити бiльшiсть проблем. 
Результати вашої працi прине-
суть чималi прибутки.
Терези 

Для досягнення гармонiї ра-
димо частiше влаштовувати 
сiмейнi вечiрки. Виявляється, 
це чудові лiки, якi допоможуть 
позбутися тривог.
Скорпіон 

Вiдверта розмова з близь-
кою людиною зробить вашi 

стосунки ще мiцнiшими. 
Можливi невеликi ускладнення 
з грошима.
Стрілець 

Проявiть бiльшу увагу де-
талям, оскiльки саме вiд них 
залежатимуть вашi подальшi 
дiї. Вдасться подолати тi пере-
пони, якi досi стояли на завадi 
успiхам.
Козеріг 

Не проявляйте свою 
принциповiсть, не чiпляйтеся 
до дрiбниць. Зайва 
педантичнiсть нi до чого хоро-
шого не приведе. Краще вла-

штуйте собі гарний відпочи-
нок.
Водолій 

Увесь вiльний час ви за-
йматиметеся робочими спра-
вами. Вам треба навчитися 
не тiльки вимагати вiд лю-
дей, а й робити для iнших по-
слуги.
Риби 

Вiльний час у вашо-
му розпорядженнi, викорис-
тайте його для поглиблен-
ня знань. Незабаром у вас буде 
можливiсть просунутися по 
кар’єрнiй драбинi.

2 грудня - хмарно, вночі 
дощ зі снігом, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 1-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.51, 
захід - 16.22.

3 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 3-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.53, захід - 16.21.  

4 грудня - хмарно, вночі 
дощ, температура повітря вно-
чі 1-2, вдень 4-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.54, захід - 16.21.

5 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-4, вдень 
1-3 градуси тепла. Схід сонця 
- 7.55, захід - 16.20.

6 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 2-3, вдень 6-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.56, захід - 16.20. 

7 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
6-7, вдень 8-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.57, захід - 16.20.

8 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 1-6, вдень 7-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.58 захід 
- 16.20.

Погода 
в Тернополі 
й області

Державний навчальний заклад 
«Тернопільський центр професійно-

технічної освіти»
запрошує усіх бажаючих

на День відкритих 
дверей

який відбудеться 20 грудня 2015 року об 11 год. 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8   

тел. 52-35-89.

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату  –
іменинників грудня  2015 р.!

Світлану Рожик, Катерину Бистрицьку,
 Галину Буц, Галину Бондарчук,

 Станіслава Мельника, Людмилу Савчук, 
Ларису Фурман, Зою Іщук 

  

З повагою - колектив Почаївського
 психоневрологічного будинку-інтернату.

Хай дороги стеляться 
крилато,

Будуть чисті, рівні, 
як струна,

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна!

Хай здоров’я, радість
 і достаток

Стеляться для Вас, 
як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Вітаємо! 
Милу донечку, сестричку та онучку, дорогу 

нашу дівчинку 
Катрусю Мокоїду 

з Днем ангела та з Днем народження. 
7 грудня нашій Катрусі 
виповниться 4 рочки!

Щоб ти завжди була щаслива,
Добро спізнала у житті,
І щоб сміялися до тебе 
Із неба зорі золоті!
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог тебе в опіці мав,
І ангел твій охоронитель
З плеча твого щоб не злітав!
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!
Виростай здорова, добра і красива,
Будь в житті, рідненька, ти завжди щаслива!
З любов’ю  - мама Ліля, братик Василько, бабуся Галя, 

хресні і вся велика родина. 

Тернопільський 
академічний 

обласний 
драматичний театр 

ім. Т.Шевченка 
2 грудня – музична ко-

медія «Гуцулка Ксеня»
3 грудня - комедія для 

дорослих «Квартет для 
двох»

6 грудня – комедія «За-
надто одружений таксист»

Початок о 19.00. 

Тернопільський об-
ласний академічний 
театр актора і ляльки 

7 грудня – зимова казка 
«Кому потрібен сніговик?» 

Володимира 
Лісового. По-
чаток виста-
ви о 12.00 та 
14.30.  

Тернопільська 
обласна філармонія

8 грудня о 18.30 кон-
церт камерного хору Тер-
нопільської обласної фі-
лармонії. Диригент- заслу-
жений артист України Бог-
дан Іваноньків, ведучий 
- Андрій Оленин. В програ-
мі твори українських та за-
рубіжних композиторів, а 
також вперше у Тернополі 
прозвучить духовний твір 
С. Монюшка “Літанія”№3. 

АФІША




