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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”

Реформатори- 
«камікадзе» 
вже Україну 
«врятували», 

тепер черга 
за олігархами? 6  

стор.

Подаруй дитині радість читання!
У рамках передплатної кампанії на 

2016 рік, Укрпошта закликає всіх небайду-
жих до проблеми соціального сирітства в 
Україні долучитися до добрих справ.

Зробити добру справу може кожен ба-
жаючий. Достатньо завітати до відділення 
Укрпошти та оформити передплату для ді-
ток, позбавлених батьківського піклуван-
ня будь-якого соціального закладу України 
на вітчизняні видання дитячої або юнаць-
кої тематики. Телефони для довідок: 0352 
52 44 89  - відділ розповсюдження періо-

дичних видань ТД УДППЗ «Укрпошта»
Пам’ятаймо: наша небайдужість – щас-

ливі посмішки дітей!
Адміністрація ТД УДППЗ 

«Укрпошта».

Виробничий календар 
підприємств, установ  
та організацій області  
в умовах восьмигодинного 
робочого дня на 2016 рік

5 стор.

ІКОНА, 
що зцілює 
та охороняє 
від біди
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Ігровий майданчик 
для дітей відкрили 18 
грудня в селі Великі 

Гаї Тернопільського 
району. Подарунок 
для малечі до дня Св. 
Миколая організували 
за сприяння голови 
Тернопільської 
райдержадміністрації 
Олександра Похилого, 
сільського голови Олега 
Кохмана та народного 
депутата України від 
Партії «Солідарність» – 
Блок Петра Порошенка» 
Тараса Юрика 

За словами Олександра По-
хилого, ідея встановити май-
данчик біля церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці є дуже 
правильною.

«Церква – це місце, яке що-
тижня збирає усю громаду 
села, тому цілком логічним 
є те, що дитячий майданчик 
має стояти саме біля духовно-
го центру, - зазначив керівник 

У Великих Гаях  відкрили 
новий дитячий 
майданчик

району. – Разом з тим,  діти вже 
змалку долучатимуться до 
церковного життя села».

Малеча з радістю випро-
бувала усі гірки та гойдалки. 
Батьки задоволені, що ігрова 
зона безпечна для їхніх дітей.

«Передусім хочу подякува-
ти тим, хто долучився до від-
криття цього майданчика. 
Адже, незважаючи на те, що 
зараз ми переживаємо склад-
ні часи,  завдяки  спільній зла-
годженій роботі нам вдається 
робити конкретні справи на 

шляху до реформування дер-
жави. Великі Гаї стали одним 
з локомотивів, які рухають 
нашу область у процесі децен-
тралізації. І я переконаний, у 
2016-му ви відчуєте позитив-
ні зміни», - підкреслив Тарас 
Юрик.

Нагадаємо, за підтримки 
активістів від Партії «Солідар-
ність» – Блок Петра Порошен-
ка» дитячі майданчики вста-
новлюють в районах Терно-
пільщини від початку цього 
року.

Під час церемонії нагоро-
дження лідер «Батьківщини» 
особисто привітала й вручи-
ла почесні грамоти перемож-
цям виборів. Серед нагоро-
джених представників Тер-
нопільщини – четверо голів 
міських рад:  Підгаєць, Бу-
чача, Борщова та Бережан. 
За перемогу на виборах на-
рогороджено голів Увислів-
ської сільської ради та Озер-
нянського об’єднання тери-
торіальних громад. Подяку 

від Юлії Тимошенко за най-
вищий результат серед рай-
центрів України (57%) отри-
мала Підгаєцька міська орга-
нізація «Батьківщини».

Очільник Тернопільської 
обласної «Батьківщини» Ва-
силь Деревляний висловив 
задоволення перемогою й за-
значив, що на цих виборах 
вдалося відновити свої пози-
ції та вдвічі примножити ре-
зультат порівняно з минули-
ми виборами.

Почесні відзнаки «Батьківщини» – 
переможцям місцевих виборів нашого краю
На урочистому з’їзді ВО «Батьківщина»  
нагородили переможців місцевих виборів  
на Тернопільщині почесними відзнаками, - 
повідомила прес-служба Тернопільської 
обласної парторганізації ВО «Батьківщина».

До уваги тернополян!

«Народний контроль» повідомляє про 
діяльність громадської приймальні за 
адресою: м. Тернопіль, пр. С.Бандери, 33 

(другий поверх). 
Прийом громадян проводиться з понеділка  
по п’ятницю з 10.00 до 17.00.

 У приймальню можна 
звернутися за наданням кон-
сультацій і роз’яснень з право-
вих, соціально-побутових пи-
тань, допомогою в оформленні 
субсидій, зауваженнями, скар-
гами та пропозиціями, заявою 
або клопотанням щодо реаліза-
ції своїх соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і 
законних інтересів та скаргою 
про їх порушення.
 У рамках реалізації «Ан-

тикорупційного плану» здій-
снюється прийом та попередня 
перевірка заяв щодо фактів вчи-
нення корупційних діянь поса-
довими та службовими особами 
органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, надан-
ня консультативної допомоги. 
 Питання, з якими зверта-

ються громадяни, за можливіс-
тю вирішуються під час прийо-
му, а також передаються депута-
там відповідних рад. Можливий 
запис громадян на особистий 
прийом депутатів міської та об-
ласної рад, депутатів Верховної 
Ради України від «Громадського 

руху «Народний контроль».
 Бачите приклади без-

господарності, порушення прав 
громадянина, маєте пропозиції 
щодо покращення життєдіяль-
ності міста та області? Звертай-
теся до громадської приймальні 
«Народного контролю».

Результати діяльності гро-
мадської приймальні висвіт-
люються у власному телепро-
екті (телеканал ТТБ о 19:30), 
пресі та на сторінках «Народ-
ного контролю» в соціальних 
мережах.

Гаряча лінія «Народного контролю» 
0 800 502 945 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів)
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За словами керівника се-
кретаріату ТТО Партії «Солі-
дарність» - Блок Петра Поро-
шенка» Володимира Дзудзила, 
свято Миколая – це день, коли 
діти не мають права сумувати, 
тому для них була організова-
на розважально-відпочинкова 
програма, щоб хоч трохи від-
волікти  від сумних думок про 
втрату рідних.

«Нещодавно ми вже прово-
дили подібну акцію в «Подоля-
нах» і плануємо й надалі під-
тримувати діток, чиї родичі за-
гинули за нашу незалежність і 
майбутнє України», - зазначив 
депутат міської ради від Пар-
тії «Солідарність» - Блок Пе-
тра Порошенка», генеральний 
директор ТРЦ «Подоляни» Ми-
хайло Ібрагімов.

Для дітей, рідні яких загинули в АТО 
«Солідарність» організувала розваги 
Представники 

Партії 
«Солідарність» 

– Блок Петра 
Порошенка» 
влаштували 
розважальну 
програму для дітей, 
рідні яких загинули 
в зоні проведення 
АТО. Спершу малечу 
частували піцою, а 
потім діти гралися на 
атракціонах та ігрових 
автоматах в ТРЦ 
«Подоляни».

Під час новорічного ярмар-
ку, який минулих вихідних від-
бувався у Тернополі, вони про-
демонстрували оригіналь-
ні та екологічні прикраси на 
будь-який смак. Це і креатив-
ні ялинки, і різдвяні віночки, 
прикраси з пап’є-маше, фетро-
ві та дерев’яні іграшки, ляльки 
та пряники.

Дивовижні вироби із дере-
ва - розмальовані олені, різд-
вяні зірки, сердечка та дощеч-
ки з написами, чобіт на пода-
рунки та коник «Едуард». Все 
це на прилавку у майстерні де-
кору «Гудзик». Як розповідає 
майстриня Оля Багрій, іграш-
ки вона почала робити ще чо-
тири роки тому. 

- Натхнення береться звіду-
сіль, це може бути переглянуте 
кіно, гарна музика, також мене 
надихають речі інших май-
стрів, їхня естетичність і краса, 
мої друзі та сім’я, - додає вона. 

Оля радить зробити вдо-
ма святкові гірлянди – різно-
манітні фігурки (святкові зі-
рочки, сніжинки або оленів з 
паперу чи картону) приклеїти 
до звичайнісіньких ниток для 
шиття. Якщо ж вмієте шити, 
то такі гірлянди можна виго-
товити за допомогою швей-
ної машинки. А ще разом з ді-
тками можна зробити паперо-
ві будиночки і розмалювати. 
Або ж із шматочків тканин чи 
фетру пошити ялиночки, анге-

ликів - такі іграшки найприєм-
ніші для душі. 

- Ми створюємо ялинко-
ві прикраси з природних ма-
теріалів, фетру, різноманіт-
ні предмети інтер’єру, - розпо-
відає майстриня Алла Рожко. 
- Переконані, що безліч ігра-
шок можна зробити своїми ру-
ками, і вони створять затишок 
вдома. Головне – не лінуватися 
і трішки пофантазувати. Речі, 
виготовлені власноруч, над-
звичайно цінні, вони несуть 

особливу святкову енергетику. 
Тож, якщо ви прикрасите ними 
свою оселю на новорічно-
різдвяні свята, то це лише до-
повнить особливу атмосферу 
цього періоду і приноситиме 
вам радість. Не випадково ми 
придумали також і назву їм: 
«Вдома добре». Це є такий сво-
єрідний слоган, щоб створи-
ти в людей відчуття, що вдо-
ма, в затишній атмосфері вар-
то створювати святковий на-
стрій власними руками.

Також виготовляють 
дівчата-майстрині і різдвяні 
віночки, та не лише із ялинки. 
Для цього згодяться звичай-
ні гілочки, нитки, прянощі та 
шишки. 

- Каркасом для віноч-
ка може слугувати картон або 
заготовка з пінопласту, - додає 
Алла. – Його потрібно обмота-
ти натуральними бавовняни-
ми нитками, а тоді декорувати 
шишками, жолудями, зірочка-

ми кардамону, паличками ко-
риці. 

Юлія Рихліцька зі Збара-
жа займається рукоділлям вже 
давно. Одне з її найулюблені-
ших занять – створення деко-
ративних ялинок. Майстри-
ня зізнається, ніколи навіть 
не підраховувала, скільки но-
ворічних красунь створила. Їх 
часто замовляють на подарун-
ки. Одну з найулюбленіших 
створювала майже два роки. 
Кожен елемент для деревця 
ретельно обирає, стараєтся, 
аби всі деталі були натуральні. 

Горішки, жолуді, кокосо-
ве волокно, апельсинові шкір-
ки, каштани, арахіс, пір’я – усі 
ці звичні речі у руках талано-
витої Юлі перетворюються на 
вишукані прикраси. 

 До Нового року ще є тріш-
ки часу, аби поексперимен-
тувати. Тож запасайтеся на-
тхненням... 

 Юля ТОМЧИШИН.

У грудні святковий настрій непомітно оселяється 
у наших домівках разом із ароматом 
мандаринок, подарунками та ялинкою. Як 

прикрасити свою домівку, аби зробити приємний 
сюрприз рідним та здивувати гостей, радять 
талановиті майстрині. 

Створюємо святковий 
настрій разом

Тернопільські майстрині діляться таємницями новорічного декору
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«Духовні роздуми» на теле-
каналі ТВ-4 вихованці цен-
тру написали листи до свя-
того Миколая. Це дало змо-
гу купити дітям не просто со-
лодощі та фрукти, а подару-
вати конкретно те, що дити-

на хоче, - розповів депутат 
міської ради. – Ці діти обді-
лені батьківською увагою та 
любов’ю, тому ми хочемо хоч 
трішки компенсувати її. Ро-
зуміємо, що подарунки - це 
дуже малий вклад, тому бу-

Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації 
отримали 
подарунки 
на Миколая
До дня Святого Миколая 

представники Партії 
«Солідарність» - Блок Петра 

Порошенка» організували низку 
заходів для дітей на Тернопільщині. 
Відтак, в ТРЦ «Подоляни» організували 
розважальну програму для діток, чиї 
рідні загинули в АТО.

демо намагатися, щоб допо-
мога не закінчувалася на од-
ному святі, а підтримувати-
мемо цих діток весь рік».

Як зазначив Ігор Побер, 
бажання дітей були різно-
манітними. Малеча просила 
ляльки, іграшки та машинки, 
старші діти – одяг, телефони.

«Серед дітей було четве-
ро з однієї сім’ї і в Миколая 
всі вони попросили мобіль-
ні телефони. Як з’ясувалося 
згодом,  доля розкидає цих 
дітей по різних соціальних 
закладах і телефони їм по-
трібні, щоби тримати зв’язок 
одне з одним, - зазначив Ігор 
Побер. – А одна дівчинка по-
просила у Миколая миру і 
спокою в нашій країні. Я пе-
реконаний, в України є май-
бутнє, якщо в нас ростуть 
такі діти». 

У Великих Гаях Терно-
пільського району встанови-
ли новий дитячий майдан-
чик. 

Подарунки від Свято-
го Миколая отримали ви-
хованці  центру соціально-
психологічної реабілітації ді-
тей, що у Тернополі. Мрії ма-
лечі допомогли здійснити 
народний депутат України 
Ігор Побер та депутат місь-
кої ради від «Солідарності» 
- Блоку Петра Порошенка» 
Юрій Смакоуз. 19 грудня вони 
вручили подарунки дітям.

За словами Юрія Смакоу-
за, подібна акція відбуваєть-
ся в цьому закладі не впер-
ше.

«З центром соціально-
психологічної реабілітації 
співпрацюємо з 2007 року. 
А торік  в рамках програми 

Українське антиекономічне диво

Уряд України, схоже, ви-
рішив поставити антире-
корд у цій практиці - проде-
монструвавши світу, як НЕ 
треба проводити реформи. 

Замість знімати наванта-
ження на ринок, щоб люди 
могли купувати більше то-
вару на ті ж самі гроші, наш 
уряд вирішив - а давайте ми 
зробимо так, що люди бу-
дуть змушені витрачати ВСІ 
свої гроші, включаючи вже 
накопичені. Для цього уряд 
просто зробив комуналь-
ні послуги - які громадянин 
не може не платити - в рази 
дорожчі. Не можна змуси-
ти людину заплатити біль-
ше. ніж вона заробляє - у неї 
просто нема таких грошей. 
Тому підвищення тарифів 
зовсім не означає збільшен-
ня надходжень в бюджет, а 
означає наростання валу не-
платежів.

Ось чому бюджет 2015 
року виявився провальним. 
Ріст цін не зупинився, як очі-
кувалось, продовжується па-

діння ВВП, як і зниження 
роздрібної торгівлі. 

А бюджет 2016 року не 
тільки не бореться із цим 
негативним штопором, а й 
дедалі його поглиблює. Він 
радикально посилює тиск на 
малий і середній бізнес. Цим 
він закладає:

а) дедалі більший ріст 
цін на українську продукцію 
- адже підприємці збільшать 
націнку відповідно підвище-
ним податкам;

б) ріст цін при замороже-
них заробітних платах (під-
вищення мінімальної заро-
бітної плати на 12% менше 
навіть за запланований уря-
дом рівень інфляції) опус-
тить купівельну спромож-
ність громадян до рівня убо-
гості;

в) радикальне збільшен-
ня безробіття тільки за ра-
хунок закритих дрібних 
підприємств, нездатних 
платити підвищені подат-
ки. До них слід додати вчи-
телів, науковців та лікарів, 

які позбудуться роботи че-
рез заплановане скорочен-
ня видатків за цими стат-
тями;

г) необхідність дедалі 
збільшувати видатки з бю-
джету на різного роду субси-
дії та допомогу по безробіт-
тю, щоб не допустити соці-
ального вибуху;

д) необхідність дедалі 
збільшувати міжнародні за-
позичення, перетворюючи 
Україну на державу-прохача, 
яка живе на кредити, а такі 
держави довго не живуть.

Схоже, український уряд 
поставив собі за мету забез-
печити стовідсоткову ре-
інкарнацію Партії регіонів. 
Або добитись краху еконо-
міки і перетворення України 
на зону гуманітарної ката-
строфи. Ось чому Юлія Тим-
ошенко назвала таку діяль-
ність уряду “неадекватніс-
тю”.

 Можемо навіть потрапи-
ти в підручники чи навіть 
Книгу Рекордів Гіннесса. 
Там для нас відведуть спеці-
альну категорію - “антиеко-
номічне диво”.

Вячеслав ІЛЬЧЕНКО 
для intvua.com 

(стаття зі скороченнями)

Успішні реформи в світі зазвичай називають 
“економічним дивом”. Є німецьке, японське, 
китайське, навіть польське “економічні дива”. 

Всі вони будувались на звільненні економіки від 
зайвого навантаження, прибирання всього, що 
заважає людям самим собі заробити на прожиток. 

Вифлеємський вогонь 
уже в Тернополі
Вифлеємський вогонь миру пластуни урочисто 

передали тернопільській громаді. Церемонія 
відбувалася напередодні недільної ранкової 

служби у Архикатедральному соборі.

Започаткували цю тради-
цію австрійські скаути ще у 
1986-му. Вони запалюють свіч-
ку у Вифлеємі, а потім естафе-
тою ширять його іншими кра-
їнами.

Тернопільські пластуни 
18  грудня привезли Вифле-
ємський Вогонь Миру у фай-
не місто. Розпочали урочисту 
передачу з Тернопільської об-
ласної телерадіокомпанії. Далі 
урочисто «запалили» головну 
ялинку міста, а в неділю при-
несли вогонь, який подолав ти-
сячі кілометрів, у Архикатедру. 

«Вифлеємський Вогонь – це 
символ миру, любові, добра, 
злагоди, радості. Він нам нага-
дує, що ми повинні дотриму-
ватися цих людських чеснот, 
- розповідає голова тернопіль-

ського «Пласту» Наталія Шим-
ків. -  Делегація пластунів що-
року їде до Відня і привозить 
Вифлеємський вогонь миру. 
Після цього його розвозять у 
всі куточки нашої держави. 
Далі  ми приносимо Вифлеєм-
ський вогонь миру у лікарні, 
навчальні заклади, сиротинці, 
а також у сім’ї загиблих воїнів 
АТО та бійців, які досі воюють.

Віфлеємський вогонь миру 
вже є у міській раді та Архи-
катедральному соборі. Відтак 
всі охочі тернополяни можуть 
запалити свою свічку вогнем 
миру та принести у домівку. На 
протязі місяця пластуни обіця-
ють рознести його у інші хра-
ми міста, а також передати де-
путатам на сесіях міської та об-
ласної рад.

Перші документи  
малюкам видавати-
муть у пологовому

Тепер матерям, які наро-
дили дитину в другому поло-
говому будинку Тернополя, не 
доведеться стояти у чергах, 
аби отримати свідоцтво про 
народження малюка.

Для цього достатньо запо-
внити відповідну заяву в кабі-
неті працівника юстиції, який 
працюватиме при медичному 
закладі. Батькам потрібно по-
дати медичне свідоцтво про 
народження дитини, свої пас-
порти та їх копії, а також сві-
доцтво про шлюб.

Нова послуга діє з 11 груд-
ня. В інших містах України та-
кий проект запрацював ще 
влітку цього року. У Тернопо-
лі першим свідоцтво отримав 
хлопчик – Дарій. Мама малю-
ка, який народився вагою 4 кі-
лограми 200 грамів, зізнаєть-
ся: це значно зручніше, аніж 
стояти у чергах.

– Я вважаю, що таке ново-
введення, коли виписують сві-
доцтво зразу в пологовому бу-
динку, це дуже гарно, – розка-
зує пані Ганна.

Отримати свідоцтва про 
народження діток зможуть усі 
породіллі другої лікарні. При-
йом документів здійснювати-
муть працівники відділу дер-
жавної реєстрації актів ци-
вільного стану Тернопільсько-
го міського управління юсти-
ції у вівторок, середу, четвер 
та п’ятницю з 11 до 13 год.
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Вперше про церкву Різдва Христово-
го йдеться у грамоті польського короля 
Жигмонта ІІ від 1566 року. У ній пишуть, 
що син засновника міста Яна Тарнавсько-
го Христофор укріпив Тернопіль. Тоді ще 
дерев’яна Рождественська церква стояла 
не в центрі міста, як тепер, а біля самих ва-
лів поблизу Кам’янецької брами.

Кам’яний храм тернополяни будували 
від 1602 до 1608 року. Його зробили май-
же фортецею і тому церква на тодішній 
околиці Тернополя увійшла до оборон-
ної системи міста і її неодноразово добу-
довували, - пише у своєму дослідженні іс-
торії храму Володимир Мороз. За перека-
зами під час Визвольної війни під прово-
дом Б.Хмельницького гетьман молився в 
церкві Різдва. До 1700 року храм був пра-
вославним і перейшов до унійної церкви 
разом з усією Львівською єпархією. Саме 
з тими часами пов’язують історію Терно-
пільської чудотворної ікони Матері Божої. 

Збереглись свідчення, що у 1730 році 
митрополит Афанасій Шептицький ви-
знав сльози на іконі справжніми і прого-
лосив своїм декретом ікону чудотворною. 
До того вона перебувала у віруючій мі-
щанській родині Василя Маркевича, який 
жив поруч із церквою Воздвиження Чес-
ного Хреста, що височіє над тернопіль-
ським ставом. Це в його домі під час Вели-
кого посту 1730 року Матір Божа “Одигі-
трія” (з грецької — “покровителька в до-
розі”) почала лити сльози. Зворушені ди-
вом Маркевичі сповістили про це свяще-
никові. Незабаром отець зі свідками під-
твердили правдивість чуда.

До такого ж висновку дійшла і духовна 
комісія, яку прислав києво-галицький ми-
трополит Афанасій (Шептицький). У спе-

ціальному декреті вказувалося, що сльо-
зи на іконі Матері Божої не є природного 
походження. Митрополит Афанасій про-
голосив образ чудотворним і призначив її 
свято на Покрови 14 жовтня. Опіку над ре-
ліквією взяв цілий шефський цех.

Численні дари-подяки, поміщені по-
руч з іконою, і нині свідчать про чудес-
ні зцілення, які відбувалися за посеред-
ництва чудотворного образу. В храмі над 
ставом ікона зберігалася аж до Першої 
світової війни, в роки військової розру-
хи її для безпеки перенесли з тодішньої 
околиці до центру – в парафіяльну церкву 
Різдва Христового. Після війни священик 
цієї церкви отець Володимир Громниць-
кий, повернувшись із російського полону, 
в знак подяки, прикрасив ікону Богороди-
ці срібною ризою.

В роки Другої світової війни, вважа-
ють старі тернополяни, саме вона, Тер-
нопільська чудотворна ікона, врятувала 
від руйнувань прикрасу і святиню міста 
– старовинну церкву, в котрій зберігалася. 
І справді, важко осягнути, як вціліла церк-
ва Різдва Христового, адже у квітні 1944-
го року після тривалих боїв за Тернопіль 
всі навколишні будівлі вулиці перетвори-
лися в суцільні руїни.

І в наші часи чудотворний образ Ма-
тері Божої звертається до сердець вірую-
чих. Навесні 1987 року дві жінки, які мо-
лилися в храмі, були вражені побаченим: 
Матір Божа з дитиною Ісусом на руках на 
якусь мить зійшла з ікони та подивилася 
їм у вічі…

У серпні 2007 року невідомі злочинці 
пограбували вночі Тернопільську церк-
ву Різдва Христового Української Автоке-
фальної Православної Церкви (УАПЦ), ви-

крали золоту та срібну обробку Чудотвор-
ної ікони Божої Матері Тернопільської, а 
також грошові пожертвування парафіян 
зі скарбничок храму. Тоді зловмисники 
потрапили до церкви через вікно на дру-
гому поверсі. Злодії зробили в склі ікони 
два невеликих отвори, через які викрали 
золото та срібло, а також забрали гроші зі 
скриньки з пожертвуваннями парафіян.

Ікону Тернопільської Богоматері 
люди дуже шанують і довкола неї досі 
з’являються нові традиції. Щодня свя-
щеники служать молебні до ікони. Окрім 
того, під час літургій зачитують записки 
прихожан із проханнями до Матері Божої. 
Рідні важкохворих, які не можуть прийти 
до церкви, залишають записки з прохан-
нями про зцілення або якісь речі біля іко-
ни.

Священики розповідають, що одного 
разу прийшла жіночка і пожертвувала об-
раз, попросивши його почепити біля чу-
дотворної ікони. Подібне робили інші ві-
руючі, і образів назбиралося вже доволі 
багато. А ще святиня зцілювала людей, і 
в подяку за це вони робили дари. Біля об-
разу досі є воти - вилиті з цінних металів  
руки, ноги, очі і серця. Це все те, що Матір 
Божа вилікувала і зцілила. 

За переказами, у храмі досі є милиці, 
які залишив тут зовсім чужий чоловік. Він 
прийшов помолитися до святині за ви-
здоровлення і дивом вилікувався. Додому 
врятований пішов своїми ногами, а мили-
ці чи то залишив, чи просто забув. 

Храм Різдва Христового є нині ка-
федральним собором УАПЦ, а також 
пам’ятником архітектури XVII століт-
тя.  А Тернопільська Чудотворна ікона Бо-
жої Матері вважається однією з найбіль-
ших автентичних святинь українського 
православ’я.

Юля ТОМЧИШИН.
На фото: церква Різдва Христового 

у Тернополі та чудотворна ікона Божої 
Матері

ІКОНА, що зцілює 
та охороняє від біди

Молитва до 
Тернопільської 
Чудотворної 

Ікони
 Божої Матері

О, світу Заступнице, Ца-
рице Неба і Землі, безустан-
на наша Молитвинице, чи є 
таке місце, де б не прояви-
лась милість Твоя.

До Тебе взивали батьки 
наші і були почуті, на Тебе 
надію покладали і не були 
осоромлені. Не відвертай-
ся і від нас, грішних та не-
мічних, що перед святим чу-
дотворним Твоїм образом 
наболівші серця приклонив-
ши, молитви гарячі возно-
симо, оспівуючи дивні зна-
мена Твої,  в місті Тернопо-
лі явлені.

Благаємо, Милосердна 
Мати, будь і надалі повсяк-
часною нашою Хоронитель-
кою. Як птаха в негоду, ря-
туючи пташенят, прикри-
ває їх крилами, так і Ти, При-
блага і Пречиста, покрий 
Покровом святим Своїм міс-
то наше, землю нашу і всіх 
людей Своїх, рятуючи від бід 
та скорбот.

О, Мати Найсолодшого 
Господа нашого Ісуса Хрис-
та, прийми щиросердні ма-
теринські моління за дітей 
добрих і прикрих, жон та му-
жів, а мужів за жон своїх, а 
найперше чисті благання ді-
тей за батьків і збереження 
родинного вогнища та спо-
вни прохання їхні, нехай за-
панує злагода і любов між 
ними, бо як не Ти, Всеблагая, 
то хто ж допоможе.

Дай, Всесильна Влади-
чице, ревність, мудрість і 
мужність пастирям Пра-
вославним, щоб засівали 
ниву сердець наших слова-
ми вічної правди, щоб про-
світили нас прикладом 
життя по вірі. Церкву Свою 
Святу розшири від розко-
лів і єрисей вбережи. Щоб 
було одне стадо і один пас-
тир. Державу утверди, вій-
сько зміцни, щоб безсилими 
стали потуги недругів, ми-
ром їх осіни; правителям 
премудрість, чесність і со-
вість низпошли; щоб вро-
зумились і пізнали Бога Іс-
тинного і його церкву Пра-
вославну; народ просвіти 
світлом вчення Христово-
го, щоб серця наші були пло-
тяними, а не кам’яними, і до 
покаяння та направлення 
життя приведи, щоб при-
несли ми гідні плоди віри 
і добрих діл та заслужено 
удостоїлись Небесного Цар-
ства.  Де в купі з усіма Свя-
тими прославимо всечесне і 
величне ім’я. 

В Тройці славимо Бога: 
Отця, Сина і Святого Духа.

АМІНЬ.

Одна з найбільш автентичних святинь українського православ’я є у Тернополі

Тернопільська чудотворна ікона Божої Матері перебуває у  
церкві Різдва Христового. Це один із найдавніших храмів міста. 
Історики розповідають, що церкву свого часу відвідували 

Константинопольський патріарх Єремія, просвітник і богослов 
Кирило Транквіліон Ставровецький, князь Костянтин Острозький і 
гетьман Богдан Хмельницький. 
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Серіали – не моє захоплення. 
Тим не менше, випадково на-

трапивши на «Клан ювелірів», 
змусила себе на годину затриматися на 
ТРК «Україна». Не через оригінальність 
сюжету, ні… Звичайнісінька тележувачка, 
хоч і відзнята, як стверджувала реклама, 
«творцями кращих українських серіалів».

Затримали мене біля екрану неповтор-
ні львівські вулиці, старовинні будинки, 
карпатські ліси і полонини, відзняті з висо-
ти пташиного польоту… І серед усього цьо-
го – чужа мова. Всіх героїв, починаючи від 
головних і аж до епізодичної ролі травника 
з гірської полонини. Правда, баба Параска, 
мати ювеліра Кравця, приїхавши з Полтав-
щини до сина, іноді промовляє одне-два 
речення до сина по-українськи. Та ще про-
давець молока, служниця і випадкові пере-
хожі на сільській вулиці. 

Все, на цьому присутність єдиної в 
Україні державної мови в розповіді про 
начебто львівський «клан ювелірів» (на-
справді, в серіалі їх два, та, видно, в його 
творців не тільки з українською мовою, 
а й з математикою для першачків спра-
ви  погані) вичерпується. Хоча – ні! Є ще 
механічний комп’ютерний переклад на 
українську… Недолугий, як і сам серіал: у 
вигляді тексту внизу екрану. Інакше, як 
знущанням насамперед перед Львовом і 
львів’янами назвати цього не можу.

Тим паче, що в головних ролях – випус-
кники Київського театрального універси-

тету ім. Карпенка-Карого, уродженці Укра-
їни Наталя Денисенко та Андрій Федин-
чик. Та й не лише вони – абсолютна біль-
шість акторів, зайнятих у фільмі, теж укра-
їнці. Як, власне, і самі творці цього теле-
дива: режисер Саша Ткаченко і автор сце-
нарію Тетяна Гнєдаш. Нічого не знаю про 
останню, окрім того, що вона генераль-
ний продюсер ТРК «Україна», але Саша-
Олександр… Це ж він на зорі незалежнос-
ті створив по-суті першу аналітичну теле-
програму «Післямова», українську і за зміс-
том, і за мовою. Тепер же державною прак-
тично не користується. Тож навіть «Піс-
лямову» в одному зі своїх інтерв’ю назвав 
«Послесловием».

Але чому тут дивуватися? Ось …??? про-
грами новин нам щовечора підсовують у 
вигляді «Событий» - на тій же «Україні», 
«Новостей» - на «112. Україна» та ще «По-
дробностей» на «Інтері».

Правда, і доброю українською телеві-
зійники нас іноді тішать. Візьмімо, хоча б 
«Останнього москаля» на «1+1». Та ще без-
кінечні турецькі серіали, починаючи від 
«Величного століття. Роксолана», який 
ось-ось завітає на телеекрани вдруге, й за-
кінчуючи «Забороненим коханням»… Ви-
шукана, саме вишукана українська зву-
чить у цих, далеко не вишуканих телероз-
повідях. І нічого дивного в цьому нема, 
адже чуємо голоси Наталі та Ольги Сум-
ських, Олексія Богдановича, Анатолія Хос-
тікоєва, багатьох інших талановитих укра-

їнських акторів. На жаль, україномовних 
стрічок у нас – як кіт наплакав. І не тільки 
стрічок, української мови загалом. Тому не 
вірю я Петру Олексійовичу, коли чую від 
нього, що мовної проблеми в Україні нема. 
Оскільки 60 відсотків героїв АТО, за слова-
ми президента, російськомовні.

Власне, я анітрохи не сумніваюся в па-
тріотизмі захисників України. А от коли 
президент, намагаючись недавно заспоко-
їти міністра Авакова з його лайкою та ки-
данням склянки в опонента, переходить 
на російську. Або коли прем’єр-міністр, по-
правляючи пом’яті Барною штани від Брі-
оні, теж починає розмовляти не рідною. 
Мовляв, «идиотов много». 

То що виходить? Невже наші керма-
ничі «вдягають» державну мову на язики 
лише перед виходом у народ – як недоброї 
пам’яті вождь світового пролетаріату каш-
кета на лисину?

Чого ж тоді нам сподіватися, на що 
розраховувати? Освітня галузь у занепа-
ді, культура і мистецтво – на грані вижи-
вання, шкіл стає дедалі менше, українська 
мова теж звучить не частіше, ніж за часів 
Януковича чи, тим більше, СРСР.

До речі, про покійника. 
Саме в далекі вже 70-80 роки минуло-

го століття, у розпал україноненависни-
цтва стали всесвітньовідомими українські 
кінострічки «Тіні забутих предків» і «Білий 
птах з чорною ознакою».

Саме тоді зіграв свої найкращі ролі не-

забутній Іван Миколайчук. Не одну-дві – зо 
два десятки. До слова, випускник того ж те-
атрального вишу імені Карпенка-Карого, 
що і згадувані мною сьогодні актори. І ре-
жисери тодішні були українськими патрі-
отами: починаючи від російськомовного 
Сергія Параджанова, який знімав винятко-
во україномовні стрічки, і закінчуючи Ле-
онідом Осикою, Віктором Івченком, Юрієм 
Іллєнком…

А їхнім нинішнім побратимам по цеху 
хто перешкоджає це робити? Ніхто! Про-
сто так жити легше. Тим паче, коли керів-
ництво держави у присутності якого не со-
ромляться сипати лайкою міністри, вва-
жає: мовної проблеми в Україні не існує. 
Так і товчуть народові день при дні про 
економічні проблеми, успіхи на війні та 
міжнародній арені. А як з успіхами на гума-
нітарному, зокрема, мовному полі? Де наш 
прогресивний гуманітарний віце-прем’єр 
Кириленко? Або ж інформаційний міністр 
Стець? Що вони зробили на полі битви з 
тотальним зрощенням тих же телекана-
лів? Між іншим… Уже написавши ці рядки, 
я – просто заради цікавості – не полінува-
лася перемкнути один за одним 62 кана-
ли у своєму телевізорі. І почула українську 
мову лише на 11-ох, із них – 4 тернопіль-
ські та львівський «ZIK»…

«Нації вмирають не від інфаркту. 
Спочатку їм відбирає мову». Це – Ліна 
Костенко. Їй я вірю беззастережно. І не 
тільки я. І вчора вірила. І завтра віри-
тиму. Так що мовна проблема в Украї-
ні, на жаль, як була - так і є. Зник укра-
їнофоб Янукович, зник українофоб Аза-
ров, зник українофоб Табачник… А мов-
на проблема залишилася. То, може, на-
справді, вони нікуди не зникали?

     Тетяна САВКІВ.                

Креатуру Ахметова - 
у прем’єри?

Політолог Віктор Небоженко 
зазначив: мільярдери не можуть 
визначитись із подальшими дія-
ми щодо президента. Йдеться про 
те, чи варто його надалі підтриму-
вати. Адже вони борються за одні 
й ті ж фінансові потоки та сфери 
прибутку. Але переваги - у глави 
держави. 

Також олігархи готують звер-
нення до українців. На думку полі-
толога, нічого особливого там не 
буде. Багатії намагаються впора-
тись зі своїми труднощами. Про-
блеми простих людей їх цікавлять 
найменше. А держава для олігар-
хів завжди була засобом збагачен-
ня. І навіть війна на Сході, фактич-
но, не змінила психології вітчиз-
няних багатіїв.   

Поширюються чутки, що олі-
гархи мають намір просувати по-
зафракційного нардепа Сергія Та-
руту у прем’єри. Тарута - креатура 
Ріната Ахметова. Скидається, що 
«план виходу з кризи», який об-
говорювали на зустрічі, полягає 
в отриманні прем’єрської посади 
одним зі своїх. 

Експерти вже назвали «вели-
кою помилкою» розвиток такого 
сценарію. По-перше, результати 
діяльності Татури на посаді голо-
ви Донецької ОДА були практично 
нульові. По-друге, він стовідсотко-
во залежатиме від тих же мільйо-
нерів та мільярдерів, різних політ-
сил, не маючи за плечима своєї. А, 
по-третє, не всі багатії були при-
сутні на зустрічі. Проігнорували? 

Чи їх не запросили? 
«Зубожілі» депутати 
хочуть більшої 
зарплати 

Українські «слуги народу» не 
бідують. Серед парламентарів - 96 
офіційних мільйонерів. Але нар-
депам можуть збільшити зарпла-
ту у 2,5-4 рази - до 25 тисяч гри-
вень на місяць. Про це заявив за-
ступник глави фрацкіі «Блок Пе-
тра Порошенка» Ігор Кононенко. 
За його словами, у Раді обговорю-
ють два варіанти підвищення за-
робітків нардепів: «Або зарплату 
підвищать до сімнадцяти тисяч, 
або до двадцяти п’яти. Зараз зби-
рають підписи».

Парламент майже постійно 
очолював антирейтинґи суспіль-
ної довіри. Тепер уже комуністів 
нема, і екс-регіонали в меншості. 
А що змінилося? Тривають бійки, 
підкилимні ігри, «договірняки»… 

За підсумками першого року робо-
ти, Раді не довіряють 82 відсотки 
українців, підрахували соціологи.   

Важливий факт, який стосу-
ється практично кожного укра-
їнця. За рік роботи депутати не 
ухвалили жодного законопроекту, 
який безпосередньо стосувався б 
сфери охорони здоров’я. Рефор-
муванню галузі заважає проти-
стояння між парламентом і Кабмі-
ном. Тим часом застаріла система 
охорони здоров’я щодня шкодить 
здоров’ю й навіть забирає життя у 
вражаючої кількості українців. Від 
лікарської помилки щодня поми-
рає шестеро-семеро людей, двад-
цятеро через недбалість чи непро-
фесійність медиків стають інвалі-
дами. Такою є статистика від спе-
ціалістів вивчення стану медици-
ни у нашій країні. За словами ме-
неджера групи з реформи системи 
охорони здоров’я РПР Олексан-
дра Ябчанка, потрібна принципо-

во нова модель фінансування га-
лузі. Бо гроші витрачають вкрай 
неефективно: 75-80 відсотків - на 
зарплату персоналу й утримання 
застарілої інфраструктури, зали-
шок - на надання медпослуг. Але 
депутати і урядовці не є пацієн-
тами звичайних лікарень. Тому 
«принади» вітчизняної медицини 
на собі не відчувають. 
План на… бідність?   

У Кабміні знайшли чим похва-
литися - бідністю українців. Мі-
ністр соцполітики Павло Розенко 
заявив про «перевиконання пла-
ну» надання житлових субсидій. 
В ефірі «5 каналу» каналу він зая-
вив: «За кількістю сімей, яких пла-
нували залучити до програми суб-
сидій, ми… внутрішній план пере-
виконали». Уряд планував нада-
ти субсидії близько 4,5 мільйонам 
сімей, а аже їх оформили понад 
п’ять мільйонів. У 2014 році субси-
дії отримувало не більше мільйо-

на сімей. 
«Перевиконали» план і щодо 

знецінення національної валюти. 
Гривня, за підсумками цього року, 
девальвувала на 48,7 відсотка, по-
сівши третє місце серед найбільш 
слабких валют країн Європи та 
СНД. Загалом за останні два роки 
гривня девальвувала на 193,4 від-
сотка. 
Чи злякається Путін 
стовпчиків Яценюка?

Про «Європейський вал» 
або «стіну» було мовлено бага-
то. Але… Замість «стіни» Яценюк 
відмежується від Росії 6675 плас-
тиковими стовпчиками, кожен з 
яких дорівнює зарплаті нардепа. 
Про це йдеться у проекті розпо-
рядження Кабміну, яке на сторін-
ці у «Фейсбук» оприлюднив жур-
наліст Валерій Калниш. 

Отже, на україно-російському 
кордоні планують встановити 
пластикові прикордонні знаки, на 
яких буде зображений герб. Ви-
готовлення стовпчиків сягне 26 
мільйонів 700 тисяч гривень. Ціна 
одного стовчика - 4 тисячі. 

Герби і номерні знаки кошту-
ватимуть 3 мільйони 170 тисяч. 

Встановлення обійдеться у 35 
мільйонів 611 тисяч 125 гривень. 
Тобто, закопати стовпчика варту-
ватиме 5335 гривень.

У підсумку, виготовлення од-
ного стовпчика, герба, номера та 
встановлення коштуватиме 9810 
гривень, підрахував журналіст. 

І це убезпечить кордон та зу-
пинить агресора? 

Ольга ЧОРНА. 

Нації вмирають не від інфаркту.
СПОЧАТКУ ЇМ ВІДБИРАЄ МОВУ

Реформатори-«камікадзе» вже Україну «врятували», 

ТЕПЕР ЧЕРГА ЗА ОЛІГАРХАМИ? 
Наївно гадати, що в українських олігархів прокинулася любов до Батьківщини 

та простих людей і каяття за те, що неньку розікрали. Останнім часом 
вітчизняні багатії втратили трохи статків і спокою. Це спонукало 

найбільших представників бізнесу зібратися на таємній зустрічі, аби обговорити 
своє місце у нинішній кризовій державі та ставлення до Петра Порошенка. 
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Про виробничий календар підприємств,  
установ та організацій області в умовах  

восьмигодинного робочого дня на 2016 рік
Відповідно до Кодексу законів про 

працю України та розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 11 листо-
пада 2015 р. № 1155-р „Про перенесен-
ня робочих днів у 2016 році”:

1. Затвердити виробничий кален-
дар підприємств, установ та організа-
цій області в умовах восьмигодинного 
робочого дня на 2016 рік, яким перед-
бачено 251 робочий день та 115 днів, 
робота в які не проводиться, із загаль-
ною кількістю 2003 робочих години 
(додається).

2. Взяти до відома, що:
1) під час розрахунку норми три-

валості робочого часу безпосередньо 
на підприємстві слід керуватися Ко-
дексом законів про працю України (зі 
змінами) та Господарським кодексом 
України (зі змінами);

2) у 2016 році на 01 травня (неді-
лю) припадає два свята - Пасха (Велик-
день) та День міжнародної солідар-
ності трудящих, при цьому, незважа-
ючи на те, що з вихідним днем збіга-
ється два святкових дні, перенесенню 
підлягає лише один день - неділя (01 
травня) на вівторок (03 травня).

3. З метою створення сприятливих 
умов для святкування 07 січня - Різд-
ва Христового, 08 березня - Міжнарод-
ного жіночого дня та 28 червня - Дня 
Конституції України, а також раці-
онального використання робочого 
часу рекомендувати керівникам під-
приємств, установ та організацій (за 
винятком органів Пенсійного фонду 
України, Українського державного під-
приємства поштового зв’язку „Укрпо-
шта”, Державної казначейської служ-
би України та банків) в області пере-
нести у порядку і на умовах, установ-
лених законодавством, у 2016 році 
для працівників, яким установлено 
п’ятиденний робочий тиждень з дво-

ма вихідними днями, робочі дні з:
п’ятниці 08 січня - на суботу 16 січ-

ня;
понеділка 07 березня - на суботу 

12 березня;
понеділка 27 червня - на суботу 02 

липня.
Спеціальний режим роботи банків 

у зазначені дні визначає Національ-
ний банк України.

Рішення про перенесення робочих 
днів приймається роботодавцем само-
стійно шляхом видання наказу чи ін-
шого розпорядчого документа.

Прийняте роботодавцем рішен-
ня про перенесення робочих днів змі-
нює графік роботи підприємства, уста-
нови, організації та норму тривалості 
робочого часу в місяцях, у яких запро-
ваджено перенесення робочих днів. 
Тому всі дії щодо надання відпусток, 
виходу на роботу мають здійснювати-
ся за зміненим у зв’язку перенесенням 
робочих днів графіком роботи підпри-
ємства.

При цьому слід мати на увазі, що у 
разі перенесення робочого дня, який 
передує святковому чи неробочому 
дню, на інший вихідний день, для збе-
реження балансу робочого часу за рік 
тривалість роботи у цей перенесений 
робочий день має відповідати трива-
лості передсвяткового робочого дня, 
як це передбачено статтею 53 Кодексу 
законів про працю України.

Законодавством не встановле-
но єдиної норми тривалості робочо-
го часу на рік. Ця норма може бути різ-
ною, залежно від того, який робочий 
тиждень установлений на підприєм-
стві (п’ятиденний чи шестиденний), 
яка тривалість щоденної роботи, коли 
встановлено вихідні дні, а тому на під-
приємствах, в установах й організаці-
ях норма тривалості робочого часу на 

рік визначається самостійно з дотри-
манням вимог Кодексу законів про 
працю України.

4. Районним державним адміні-
страціям, виконавчим комітетам Бе-
режанської, Кременецької, Тернопіль-
ської та Чортківської міських рад, де-
партаменту освіти і науки облдержад-
міністрації, підприємствам автомо-
більного транспорту, облспоживспіл-
ці відповідно до компетенції погодити 
графіки роботи підприємств громад-
ського і приватного транспорту, дитя-
чих дошкільних установ, підприємств, 
установ, організацій громадського 
харчування згідно з виробничим ка-
лендарем підприємств, установ та ор-
ганізацій області на 2016 рік.

5. Департаменту соціального за-
хисту населення, відділу інформацій-
ної діяльності облдержадміністрації 
виробничий календар на 2016 рік опу-
блікувати у засобах масової інформа-
ції області.

6. Визнати такими, що:
втрачає чинність 31 грудня 2015 

року розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 06 листо-
пада 2014 року № 493-од „Про вироб-
ничий календар підприємств, установ 
та організацій області в умовах вось-
мигодинного робочого дня на 2015 
рік”;

втратило чинність, розпоряджен-
ня голови обласної державної адміні-
страції від 25 листопада 2014 року № 
566-од „Про перенесення робочих днів 
у 2015 році”.

7. Контроль за виконанням розпо-
рядження доручити заступникам го-
лови обласної державної адміністрації 
згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної 
державної адміністрації 

Степан БАРНА

ПРИМІТКА: 
1. Тривалість робочого дня 06 січня, 07 березня, 27 червня, 23 серпня, 13 жовтня - 7 годин. 
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні. 
3. З метою створення сприятливих умов для святкування 07 січня - Різдва Христового, 08 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України, необхідно керуватися 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1155-р „Про перенесення робочих днів у 2016 році”.

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2016 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 8 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ВТ 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
СР 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ЧТ 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ПТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
СБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
НД 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ
ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ВТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
СР 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ЧТ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ПТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
СБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
НД 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Кількість днів,
годин: січень лютий березень І 

квартал квітень травень червень ІІ 
квартал І півріччя липень серпень вересень ІІІ

квартал жовтень листопад грудень ІV 
квартал ІІ півріччя 2014 

рік
календарних 31 29 31 91 30 31 30 91 182 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366
робота в які не 

проводиться 12 8 9 29 9 12 10/11 31/32 60/61 10/9 9 8 27/26 11 8 9 21 55/54 115
святкових, 

релігійних свят 2 - 1 3 - 3 2 5 8 - 1 - 1 1 - - 1 2 10
вихідних 10 8 8 26 9 9 8/9 26/27 52/53 10/9 8 8 26/25 10 8 9 27 53/52 105

робочих днів 19 21 22 62 21 19 20/19 60/59 122/121 21/22 22 22 65/66 20 22 22 64 129/130 251
робочих годин 151 168 175 494 168 152 159/152 479/472 973/966 168/175 175 176 519/526 159 176 176 511 1030/1037 2003

Більше сотні нелегальних 
мігрантів виявили на Тернопіллі

Щодо 93 із них працівники міграційної служби при-
йняли рішення про примусове повернення, дев’ятьох було 
видворено, а вісьмом заборонено в’їзд в Україну.

Серед тих, кого було видворено, – 26-річна громадянка 
Габону. Дівчина майже рік проживала в Україні незаконно. 
На початку грудня нелегальну мігрантку виявили праців-
ники відділу в справах іноземців, осіб без громадянства та 
протидії нелегальній міграції обласного Управління ДМС.

З’ясувалося, що іноземка приїхала в нашу країну ще 
в 2008-му на запрошення тернопільського вишу. Шість 
років вона проживала у нас на законних підставах, од-
наче в січні 2015-го її відрахували з навчального закла-
ду. Зважаючи на цю обставину, іноземка  впродовж міся-
ця зобов’язана була покинути Україну, але не зробила цьо-
го. Відтак міграційники прийняли рішення про її примусо-
ве повернення з України, але й після цього дівчина не ви-
їхала. 

У грудні Управління ДМС України в області звернулося 
з позовом в Тернопільський міськрайоний суд щодо при-
мусово видворення іноземки-порушниці,  який був задо-
волений. Днями міграційники супроводили нелегальну 
мігрантку до кордону.

Ірина БОЙКО, 
головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю. 

Казна Тернополя поповнилася 
на півмільярда гривень

Одинадцять місяців 2015 року принесли до казни міс-
та 566,2 мільйона гривень податкових надходжень. Най-
більшу частку у надходженнях складає податок на дохо-
ди фізичних осіб, якого було сплачено платниками майже 
320 мільйонів. 

Наступний за вагомістю - акцизний податок із роздріб-
ної реалізації підакцизних товарів - 69,5 мільйона гривень. 
Єдиного податку від юридичних та фізичних осіб отрима-
но понад  68 мільйонів. Підприємства, які є платниками 
податку на прибуток, сплатили 33,6 мільйона гривень. 

Ще 9,4 мільйона внесли до міської скарбниці власни-
ки та орендарі земельних ділянок, а 8,2 мільйона - бажаю-
чі отримати ліцензії. 

2,5 мільйонами надходжень завдячує бюджет власни-
кам престижних автомобілів, які сплатили транспортний 
податок. 

Відділ комунікацій Тернопільської ОДПІ.
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Упереддень  Святого Миколая 
на майдані Шевченка 
зібралися  жителі селища, 

представники влади, учні 
школи, вихованці дитячого 
садка. Декілька днів до того 
комунальники  поставили і 
прикрасили зелену красуню. 
Ялинкові іграшки виготовляли й 
учні Вишнівецької школи.

Селищний голова Олег Стефанський 
привітав усіх присутніх із наступаючи-
ми Новорічними і Різдвяними святами, 
побажав міцного  здоров’я, щастя і миру. 

Настоятель храму Вознесіння Христово-
го протоієрей Василь Дідик розповів про 
життя та добрі справи Святого Миколая 
і закликав усіх до порозуміння і злагоди.

На імпровізованій сцені вихованці ди-
тячого садка «Малятко» разом із вихова-
телем Лілією Ткачук показали драматич-
ну мініатюру «Лист до Святого Миколая», 
розказували вірші. Під супровід музичного 
керівника Оксани Дідик малята виконали 
пісні про Чудотворця. Дошкільнята зазда-
легідь готувалися до цього святкового дій-
ства. Вони  разом з батьками виготовили 
прикраси, якими було вбрано  ялинку цен-

трального входу дитячого садка .
Віршами та піснями про Святого Ми-

колая дійство продовжили учні місцевої 
школи. Милозвучними мелодіями врази-
ли присутніх діти недільної школи Воз-
несенської церкви під керівництвом Ла-
риси Дідик. Учасники зразкового дитя-
чого ансамблю танцю «Орхідея» (керів-
ник Оксана Пілярчук) виконали чудову 
новорічну композицію. Із великим задо-
воленням долучилися до свята учасниці 
жіночого ансамблю «Вишнівчанка» (ке-
рівник  Артем Кравець).

Цього року традиції трішки поміня-

лися,  замість звичних Діда Мороза та 
Снігуроньки, новорічну ялинку засвітив 
Миколай  з ангелятами. Разом з дітьми 
вони водили веселі хороводи. Майстер-
но зіграв роль Святого Миколая учень 
11 класу Андрій Саєнко. Гарний настрій 
для глядачів створила ведуча святкового 
дійства директор Будинку культури Єв-
генія Качан.

На завершення свята усі хлопчики і 
дівчатка отримали дари від Святого Ми-
колая. А мешканці та гості Вишнівця – 
гарний настрій від неповторної   казко-
вої атмосфери. 

Минув рік, як 
на вулиці 
Бродівській 

поблизу 
багатоповерхівок 
постав храм Святого 
Пророка Іллі УГКЦ.

Настоятель церкви о. 
Василь Корендій у бага-
точисельній присутності 
вірян відслужив святкове 
Богослужіння.

А зведення святині 
розпочали у квітні 2014-
го. Члени громади, мов 
єдина дружна сім’я, пра-
цювали на будівництві й 
облаштуванні, долучали-
ся фінансово, допомага-
ли у придбанні предметів 
церковної атрибутики.

Минуло не так багато 
часу, і 7 грудня 2014 року 
відбулося освячення хра-
му. Сяє він благодат-
тю, скликаючи мирян до 
спільної молитви за ми-
лість Господню над нами. 

Фото Миколи
 ВАСИЛЕЧКА.

У Львівській міській дитячій лікар-
ні компанія “Данон” разом із партнера-
ми передала медикам високовартісне 
обладнання, придбане завдяки чис-
ленним учасникам “Пробігу з вірою в 
серці” - щорічної благодійної ініціати-
ви, спрямованої на  допомогу дітям з 
кардіологічними захворюваннями.

В  Україні  щороку  народжується  
майже 7 тисяч малюків  із  різноманіт-
ними  вадами  серця. У 3-х тисяч із них 
ці  патології критичні. Шостий рік по-
спіль у різних містах країни небайдужі 
українці виходять на дистанцію про-
бігу, щоб допомогти цим немовлятам. 
У вересні 2015-го до благодійної ак-
ції долучилося 5 міст – Київ, Вінниця, 
Львів, Херсон та Кременчук.  

На старт забігів вийшли близь-
ко 13 тисяч учасників, а ще 450 тисяч 
громадян по всій Україні долучили-
ся до благодійності, придбавши сим-
волічні “сердечка” на автозаправних 
комплексах. 

Завдяки реєстраційним внескам 
на пробігах, благодійним внескам 

партнерів, меценатів і простих грома-
дян через сайт Української біржі бла-
годійності, а також завдяки акції “До-
рога до серця” на автозаправках, зі-
брали більше 1 млн. 438 тис. грн.

Новітнє та сучасне обладнан-
ня, крім Львівської лікарні, отримав 
Центр  дитячої  кардіології та кардіо-
хірургії  у Києві. Протягом грудня кар-
діологічне обладнання отримають та-
кож інші міста – учасники цьогорічних  
пробігів.

- Ми пишаємося можливістю бути 
частиною унікального проекту, який 
є для всієї країни прикладом того, як 
бізнес, громада і благодійні організа-
ції змінюють світ на краще, реально 
допомагаючи тисячам  дітей, - каже 
Ніна Гаєвська, керівник проектів бла-
годійної фундації «Відкриті серця 
України»: - Тішить, що з кожним ро-
ком проект об’єднує все більше відпо-
відальних людей і все вагомішим стає 
наш спільний внесок у здорове май-
бутнє України. Біжимо разом, щоб би-
лися дитячі серця.

Загорілись  вогники 

на  ялинці  у  Вишнівці

Пробіг заради життя:
щоб билися дитячі серця
Спільними зусиллями прості українці, меценати та 

підприємці покращують діагностичне  оснащення дитячих 
лікарень України, рятуючи життя тисячам малюків

СЯЄ  БЛАГОДАТТЮ 

НОВИЙ
 ХРАМ

nday.te.ua



№51 (191)/23 грудня - 29 грудня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaНовини

ЄС на півроку продовжив 
санкції проти РФ 

Рада ЄС прийняла рішення про 
продовження економічних санкцій 
проти Росії на півроку - до 31 липня 
2016 року. Про це йдеться в офіційному 
повідомленні на сайті Євроради, пише 
«Європейська правда». Відповідне рі-
шення схвалили посли країн ЄС пись-
мовою процедурою - без обговорення. 
Економічні санкції проти Росії ввели у 
відповідь на агресію РФ на Донбасі.

За 20 років число мільярдерів 
зросло уп’ятеро

Кількість мільярдерів у сві-
ті збільшилася у 4,76 раза - до 1347 
осіб, повідомляють у спільній допові-
ді «UBS» і «PricewaterhouseCoopers». 
Добробут мільярдерів росте набагато 
швидше за світову економіку. Із 1995 
року до 2014-го загальний статок най-
багатших людей зріс у вісім разів - до 
$5,4 трильйона, у той час, як світовий 
ВВП за згаданий період збільшився 
лише втричі. Число жінок-мільярдерів 
із 1995 року зросло у 6,6 раза - із 22 до 
145 осіб, що значніше за темпи зростан-
ня кількості чоловіків-багатіїв. Однак, у 
рейтингу найбагатших людей світу пе-
реважають поки чоловіки.

Європейці воюють 
у лавах ісламських терористів

Директор поліцейської служби 
Євросоюзу - «Європол» Роб Вайнрайт 
повідомив, що до терористичної ор-
ганізації «Ісламська держава» приєд-
налися від п’яти до семи тисяч євро-
пейців. Про це повідомляє «Associated 
Press». За словами Вайнрайта, терорис-
ти провели тренування і навчання гро-
мадян країн Європи в Іраку та Сирії. Ди-
ректор Європолу зазначив, що деякі з 
тих, хто приєднався до «Ісламської дер-
жави», повернулися назад у Європу «з 
наміром вчинити такі ж атаки, з якими 
ми вже стикалися».

У Британії закрили 
останню вугільну шахту

У графстві Йоркшир закрили 
останню вугільну шахту в країні. Це 
означає кінець вугільної промисловості 
у Великобританії, повідомляють ЗМІ. У 
листопаді британський уряд оголосив 
про наміри закрити всі вугільні елек-
тростанції до 2025 року. Замість вугілля 
планують використовувати чистий газ, 
поновлювану і ядерну енергію, які не 
утворюють викидів вуглекислого газу в 
атмосферу. «Вугілля є справжнім воро-
гом з погляду викидів», - пояснила мі-
ністр енергетики і зміни клімату Ембер 
Радд. В останні роки міжнародні ціни на 
вугілля помітно знизилися. А цьогоріч 
глобальний попит на нього зайшов у 
глухий кут через вибір більш ефектив-
них джерел енергії. 

Мати Терезу оголосять святою
4 вересня 2016 року у Ватикані 

відбудеться канонізація католицької 
черниці Мати Терези з Кальтути, по-
відомило видання італійського єпис-
копату «Avvenire», підкреслюючи, що 

проголошення святою засновниці до-
брочинних місій стане однією із голо-
вних подій Року милосердя, який роз-
почався. Папа Римський Франциск уже 
погодився оголосити декрет про диво, 
яке приписують албанській черниці. 
Його справжність підтвердила Вати-
канська конгрегація з канонізації свя-
тих. Дивом має бути визнане оздоров-
лення у 2008 році невиліковно хворого 
35-літнього бразильця.

Повітря за гроші - 
реальність у Піднебесній

У Китаї масово закуповують бало-
ни зі свіжим повітрям із Канади, пові-
домляє ТСН. Тамтешня компанія спер-
шу продавала незвичний товар жарто-
ма. Утім, попит на нього стрімко зріс на 
тлі збільшення шкідливих викидів у ат-
мосферу у Піднебесній. Першу партію - 
півтисячі балонів - китайці розкупили 
за чотири дні. Наступні чотири тисячі 
їм уже відправили на замовлення. Кож-
на банка містить майже вісім літрів сві-
жого повітря з канадійських Скелястих 
гір. Вартість - 15 доларів.

Уряд Латвії заборонив палити 
цигарки в автомобілях

Уряд Латвії схвалив закон про обіг 
тютюнової продукції, який, зокрема 
передбачає заборону палити в сало-
нах власних авто. Тепер документ має 
пройти через схвалення парламенту 
країни, повідомляє ВВС. «Одна з причин 
- це безпека, оскільки цигарка відволі-
кає. Друге - пасивне куріння, оскільки 
машина - закритий простір», - заяви-
ла представниця мінохорони здоров’я 
країни Агнесе Гусарова. Відомство ви-
ступає за ще більші посилення антитю-
тюнових норм. Наприклад, заборонити 
палити на робочих місцях і в усіх готе-
лях.

Країни-лідери з грошових
 переказів мігрантів

Число мігрантів за підсумками 
2015 року може перевищити рекорд-
ні 250 мільйонів осіб, йдеться в Ста-
тистичному довіднику Світового бан-
ку «Міграція і грошові перекази 2016 
року». За даними організації, трудові 
мігранти у цьому році відправили своїм 
близьким на батьківщину близько $601 
мільярда. Головним джерелом грошо-
вих переказів мігрантів є США - $56 
млрд., Саудівська Аравія - $37 млрд. і Ро-
сія - $33 млрд. До десятки найпопуляр-
ніших країн для міграції входять також 
Німеччина, ОАЕ, Великобританія, Фран-
ція, Канада, Іспанія, Австралія. Основна 
держава-одержувач коштів - Індія - $72 
млрд., на другому місці - Китай - $64 
млрд. У число основних постачальників 
мігрантів у світі входять Мексика, Індія, 
КНР, Росія, Бангладеш, Пакистан, Філіп-
піни, Афганістан, Україна, Великобри-
танія.
Бойовики ІДІЛ захопили десят-

ки тисяч легальних паспортів
Терористична організація «Іс-

ламська держава», ймовірно, захо-
пила десятки тисяч справжніх пас-
портів, стверджує німецький тижне-
вик «Welt am Sonntag» з посиланням 
на західні спецслужби. У багатьох 
містах Іраку, Сирії та Лівії ісламісти за-
ймали адмінбудівлі, де виявили чисті 
бланки паспортів, а також прилади для 
їхнього виробництва. За даними ви-
дання, ісламісти торгують «справжні-
ми підробленими паспортами» на чор-
ному ринку за ціною 1000-1500 дола-
рів за штуку. Крім того, терористи вже 
використовують викрадені паспорти, 
щоб потрапити в Європу під виглядом 
біженців. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Мінські угоди продовжать 

до нескінченності
Екс-голова служби зовнішньої роз-

відки України Микола Маломуж про-
коментував подальшу долю Мінських 
угод і пожвавлення бойових дій в АТО, 
повідомляє «Телеканал новин «24». За 
його словами, Путін реалізує сценарій, 
який він попередньо заклав у Мінські 
угоди - це консервація конфлікту. «Росій-
ський президент хотів, аби Україна ви-
знала бойовиків і надала їм амністію, для 
цього він навмисно тиснув на Меркель, 
Олланда, які у свою чергу тиснули на По-
рошенка, щоб він виконав Мінські угоди. 
Але Путіну не вдалося реалізувати свій 
план повністю. Саме тому зараз йде ко-
манда з Кремля активізувати конфлікт 
на донецькому напрямку… Я пропонував 
президенту не концентруватись на мін-
ському форматі, а виходити на G-7 і G-20, 
однак ми далі йдемо за мінським форма-
том. Тепер на неофіційному рівні, після 
формального закінчення Мінських угод, 
між урядами погодять позицію щодо 
пролонгації «Мінська» до нескінченості. 
Скільки триватиме конфлікт на Донба-
сі - прогнозувати важко. У Придністров’ї, 
Нагірному Карабасі конфлікти тривають 
близько 20 років. Консервація відбува-
ється згідно з путінським сценарієм», - 
сказав розвідник. 

Скільки протримається союз 
прем’єра і президента?

Коаліція збережеться до осені на-
ступного року. Так вважає політолог Во-
лодимир Бондаренко, пише «Газета по-
українськи». «Президентові за всяку ціну 
необхідно прийняти бюджет на наступ-
ний рік. Тому він змушений відкидати 
зміну прем’єра і виступати зі спільними 
з ним заявами. Хоча уряд суттєво топить 
президентський рейтинг. Кабмін і фрак-
ція Яценюка блокують й іншу прези-
дентську ідею - про зміну формату уряду 
і допуск у нього великих квот для «Бать-
ківщини» й «Самопомочі». Тому єдність 
протримається недовго. Восени можуть 
бути нові парламентські вибори», - про-
гнозує експерт. І зазначає: Порошенко 
давно мріє позбутися Яценюка. Але спро-
би замінити його на менш одіозну фігу-
ру, наприклад, Турчинова, поки не вихо-
дять. Бондаренко вважає, що прем’єр не 
має підтримки у США: «Яценюк - кульга-
ва качка в українській політиці. Про це 
свідчать його неучасть у виборах і низь-
кий рейтинг. Американці ніколи на та-
ких не ставлять».

За 14 місяців не люстрували 
жодного суддю

До цього часу в Україні не люстру-
вати жодного суддю. Про це «Главкому» 
сказала директор департаменту з питань 
люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко. За 
її словами, саме судді - найважча для лю-
страції категорія. «Скільки суддів лю-
стровано? Жодного! Зараз Вища рада юс-
тиції запрацювала. І Міністерство юсти-
ції подало вже 62 пакети на звільнення 
суддів, згідно з  люстраційним законом. 
Подивимося», - зазначила Козаченко. 

Майже половина молочної 
продукції - неякісна

Ледь не половина молочних про-
дуктів - неякісна. Такі результати гро-

мадської перевірки, повідомляє видан-
ня «Фінанси.ua». Фахівці дослідили біль-
ше сотні зразків по всій Україні. За сло-
вами активістів, фальсифікатори стали 
вигадливішими і обережнішими - збу-
вають свій товар там, де не має контр-
олю. У столиці підробок значно менше, 
ніж у регіонах. Контролюючі органи роз-
водять руками, бо діє мораторій на пере-
вірки бізнесу, а недобросовісні підприєм-
ці цим користуються. Покупці ж залиши-
лися беззахисними. На смак чи на вигляд 
визначити підробку неможливо, кажуть 
експерти. І радять: якщо товар викликає 
сумнів, краще його не брати і не гнатись 
за дешевизною.

Заміна Яценюка на Саакашвілі 
розлютить Путіна

Популярність Михайла Саакаш-
вілі зростає, і він перетворюється на 
важливого гравця на політичній аре-
ні України, пише «Financial Times». 
Політик намагається спровокувати сво-
їх суперників, звинувачуючи їх у коруп-
ції. «Бульдозер» Саакашвілі не рахується 
з місцевими авторитетами і йде напро-
лом. Багато виборців вважають, що він, 
можливо, єдиний політичний діяч, який, 
за допомогою своєї наполегливості, змо-
же почати боротьбу з місцевими олігар-
хами, зазначає видання. Низка україн-
ських чиновників вважає, що керівник 
Одещини може стати прем’єром, проте  
побоюються, що переведення Саакашві-
лі до Києва може викликати жорстку ре-
акцію з боку російського президента Пу-
тіна. Запитання: Україною керує хто?

Окупанти реставрували ядерне 
сховище в Криму і завезли зброю

Народний депутат і лідер крим-
ських татар Мустафа Джемілєв розпо-
вів про ядерну ситуацію в анексовано-
му Росією Криму, повідомляє видан-
ня «Фокус». За словами нардепа, ядер-
ну силу Кремль вирішив зосередити на 
окупованому півострові, зокрема рестав-
рувавши закинуте ядерне сховище в уро-
чищі Кизилташ, що поблизу Ялти. Воно 
було закрите і спустошене після підпи-
сання Будапештського меморандуму у 
1994 році про відмову України від ядер-
ної зброї. Тепер до Криму завезли ще й 
ракети, здатні нести ядерну зброю.

Нардепів хочуть 
позбавити мандатів за прогули

Президент Петро Порошенко, у від-
повідь на петицію, доручив Конститу-
ційній комісії розглянути можливість 
внесення змін до Основного Закону 
щодо позбавлення депутатів мандата 
за три пропуски без поважних причин, 
повідомляє УНІАН. Петицію підтрима-
ли 27103 осіб, йдеться на сайті президен-
та. Глава держави звернув увагу на те, що 
встановлення відповідальності нарде-
пів за пропуск без поважних причин за-
сідань парламенту є поширеним явищем 
у демократичних державах, зокрема у 
США, Великобританії, Португалії, Канаді. 

Московити перебираються 
в Донецьк

Донецькі ріелтори розповідають 
про бум з продажу нерухомості, яко-
го тут не спостерігалося практично ні-
коли. Причиною є велика кількість росі-
ян, які купують житло в Донецьку, інфор-
мує ВВС. Покупці недешевих квартир це,  
здебільшого, жителі Москви та інших ро-
сійських міст. У Донецьк вони їдуть ці-
лими сім’ями. Переважно, це бізнесме-
ни, які сподіваються «окопатися» тут на-
довго. Їх цікавлять помешкання у центрі 
міста, які вартують до 100 тисяч доларів. 
Хоча, такі апартаменти продаються рід-
ко. Цікавим є той факт, що продавці та 
покупці реєструють купівлю-продаж на 
підконтрольній Україні території, а не в 
«ДНР». 

Україна Світ



Ліричним рядком
Є на Кавказі притча про овець,
Яких баран приводить 

до обори.
Сумний на них чекає 

там кінець,
А ватажок живий 

виходить скоро,
В довіру входить 

до нових сердець,
Щоби початком став 

для них кінець.
Зростає знов до сильного 

покора,
І поспішає свіже м’ясо до обори.
Але чи притча тільки 

про овець?
*    *    *

У грудня засидівся листопад,
І осінь плаче замість сніговію,
Збиває пори року невпопад,
А ранками сльозами кам’яніє.
Гуляють ще розхристані 

вітри,
Морозний дух розвіюють 

ярами,
І мокнуть на Андрія явори,
В їх снах тріщать морози 

із снігами.

Піщинки спадають 
на гору піску,

Ще декілька – й рік проминає,
І днина куценька – 

маля в сповитку
До « Ганни» втікає до гаю.
Туман із морозом 

на гілку тонку
Сріблясті одежі вдягає,
І сива хустина лягла на ріку,
Укрила стежину до гаю.
А там Миколай принесе 

у мішку
Дарунки для всіх, хто чекає,
Поставить таємно 

вночі у кутку, –
Від себе, від зайця, від гаю…
…Піщинка спадає на гору піску,
Зоря вечорова сіяє,
І днина куценька – 

маля в сповитку
До ранку втікає до гаю…

А що життя? – 
невпинний часоплин,

Потік подій, 
що акцентують дати,

Скидає дні і ночі дивний млин
В мішок космічний, 

в’яже болем втрати
І цвітом сипне між гіркий 

полин,
Щоби надії крила не обтяти…

А де краса? – Згубилася 
з вітрами,

Розвіялась і в сірість перейшла.
І тільки смуток скапує 

сльозами,
Та небо обіймає сива мла.
Забулось все: і пишність, 

і принада,
А шлейф від дня украла 

темна ніч.
Печаль пече за невимовну зраду
Гуляки вітру, - почуття ж 

не річ.
А тут ще холод обтискає плечі,
Верети хмар вчепились 

в горизонт,
Втікає ясність 

у суцільний вечір,
Зима на штурм йде – 

відкриває фронт.
Марія ГУМЕНЮК.
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Сокровенне

Притча про мудрiсть 
Якось запитали мудре-

ця:
- Яка таємниця вашої 

мудрості?
Відповів він:
- Я живу простим жит-

тям. Я їм, коли їм. Сплю, 
коли сплю. Молюся, коли 
молюся.

Така відповідь спанте-
личила людей. І вони зау-
важили: 

- Але ми не бачимо в 
тому чогось надзвичайно-
го. Так роблять усі! Їдять, 
коли їдять. Сплять, коли 
сплять. А коли моляться – 
моляться.

Мудрець засміявся і ска-
зав:

- Коли ви їсте, то роби-
те тисячу речей одночас-
но. І тому жодну не роби-
те досконало. Ви думаєте, 
мрієте, уявляєте, згадує-
те. Ви не тільки їсте. Коли 
я їм, то тільки їм. І коли гу-
ляю, тільки гуляю і втішаю-
ся прогулянкою. Коли я мо-
люся, то для мене не існує 
нікого й нічого, крім Бога і 
молитви.

гніздечкоСімейне

Денис глянув на годинник. 
Стрілка поволі наближалася до два-
надцяти. «Добре, зачекаю ще цих 
кілька хвилин, бо  й так черговий 
раз витратив годину незрозуміло 
на що!» – намагався сам себе заспо-
коїти. На лавці поруч так само зневі-
рено опустили голови й квіти. Чому 
вона не прийшла знову? 

Хлопець підвівся на ноги, ще раз 
оглянувся навколо і повільно рушив 
із парку. Уже вдруге на цьому місці 
він чекає  дівчину з красивим ім’ям 
Соломія. І вдруге безрезультатно. 
Бог любить трійцю, кажуть. Теле-
фон Соломії не відповідав. Дивно 
усе це. Чого вона йому голову моро-
чить? Ніякої логіки. Говорить одне, а 
насправді…

Денис познайомився із Соломі-
єю в соцмережі. В якомусь колек-
тивному діалозі дівчина втрутила-
ся в обговорення арт-виставки. Зай-
шов до неї на сторінку, розговорили-
ся. Сподобалася. Його взагалі при-
ваблюють розумні дівчата. Як жар-
тують його друзі, «якщо дівчина, 
крім букваря, нічого не читала, то у 
неї нуль шансів сподобатися нашо-
му Денчику». Соломія пише надзви-
чайні вірші. Її думки глибокі й сло-
ва проникливі. Не помітив, як про-
сидів за читанням дівочих творів да-
леко за північ. Було відчуття, що це 
саме та, яку він шукав, про яку мріяв. 
Її ніжний голос підкорив серце оста-
точно. Вони розмовляли крізь ніч, 
багато спілкувалися в мережі. Ска-
зати, що Соломія дуже подобалася 
Денису, це не сказати нічого. У свої 
двадцять три він не закохувався ще 
так. Єдине, що засмучувало, дівчина 
знаходила купу відмовок і причин, 
щоб не зустрічатися з ним. Уже й пе-
рестав запитувати чому. Пообіцяла, 
то буде. 

Минуло чотири місяці. А їх зу-
стріч так і не відбулася. Денис уже 
почав ображатися на незрозумілі 
витівки Солі. Навіщо вона себе так 
поводить? 

Телефон нарешті озвався.
- Що на цей раз? – хотілося наго-

ворити їй багато чого. – Я чекав тебе 
більше години! Солю, скажи, я тобі 
зовсім не потрібний?

- Дуже потрібний! Не ображай-
ся, я була там, просто не наважила-
ся під’їхати.

- Під’їхати? На лімузині? Ти на-
сміхаєшся?

- Не дотепно, Денисе, – Соломія 
на якусь мить замовкла, шукаючи 
потрібні слова. – Я не хочу тебе втра-
чати, зрозумій!

- Нічого не розумію! Не хочу тебе 
втрачати, але так круто відшиваю! 
Придумай щось розумніше!

- Денисе, не вимикайся, будь лас-
ка! Увесь цей час я не знала, як тобі 

сказати, бо ти став для мене дуже 
дорогою людиною. Без тебе я не 
уявляю свого життя далі. Але розу-
мію, те, що я скажу, може назавжди 
нас розділити…

- Та кажи уже, – Денис відвер-
то сердився. – Навіть не уявляю, хто 
там ховається за тими фото красу-
ні в мережі! Чого ти боїшся? Ти що 
монстр якийсь, щоб мене налякати?

- Не монстр, Дене… інвалід я, ві-
зочник…

Хлопець аж присів від несподі-
ванки. Закрив рукою обличчя і за-
кусив губу, щоб не вилаятися. Як же 
так?  Що за несправедливість така 
несусвітня?

- Чому ти мені не сказала відра-
зу? – запитав тихо.

- А це щось би змінило у нашому 
спілкуванні? Хоча…що  я кажу? Звіс-
но, ти б не захотів ніяких стосунків 
з такою дівчиною…розумію, вибач, 
що обманула…

- Та до чого тут це! Солю, я ж 
люблю тебе! І нам треба зустріти-
ся, просто зараз! Кажи, куди їхати, я 
буду!

Двері відчинила бабуся. Всміхну-
лася мило і запропонувала зайти.

- Я вас впізнала, Соломійка пока-
зувала мені вашу світлину. Проходь-
те, вона вас чекає, Денисе.

Коли побачив свою дівчинку, 
таку тендітну й таку беззахисну, із 
усмішкою  у тисячу разів сонячні-
шу, ніж на усіх фото, захотілося обі-
йняти її й заплакати. Так, як давно-
давно в дитинстві, коли жахливо бо-
ліло розбите коліно. І хто дурний ви-
думав, що чоловіки не плачуть? Він 

не стримував сльози. 
Якийсь час обійнялися й сиді-

ли мовчки. Бабуся тихенько занесла 
чай і тацю з печивом. 

- Соломійко, пригощай 
гостя. Я не буду вам зава-
жати, гадаю, вам треба по-
спілкуватися, – і так само 
непомітно вийшла з кім-
нати.

- Ти уже не сердишся?
- Квітів шкода, – нама-

гався віджартуватися. – 
Хіба ж на тебе можна зли-
тися? Ти ж моя. Правда?

- Твоя…я тебе дуже 
люблю, Дениску, але хочу, 
щоб ти знав – тебе це ні 
до чого не зобов’язує. Ти 
молодий і дуже вродли-
вий. Я не хочу, щоб ти 
своє життя пов’язав із 

вічним тягарем, бо тоді ти зненави-
диш усе.

- Солю! – Денис пройшовся по 
кімнаті. – А давай чай пити! Я голо-
дний, як вовк. 

На поличці з книгами зі світлини 
на нього дивилися зовсім молоді чо-
ловік, жінка і маленька дівчинка.    

-   То мої батьки і я, якщо впізнав. 
Я їх такими і пам’ятаю. Ми потрапи-
ли в жахливу аварію, коли мені було 
дев’ять. Батьки загинули, а я…не 
знаю, що було б краще…

- Не кажи так! 
- Уже змирилася із своїм існуван-

ням, бабуся дуже підтримує. Жит-
тя було таким рівним і передбачу-
ваним, поки не познайомилася з то-
бою, поки не побачила тебе там, в 
парку. Не знаю, як далі бути…

- Солю, не жени мене від себе… 
одній тобі буде у мільйон разів важ-
че, дозволь бути поруч. Через рік я 
закінчу навчання і поїдемо до мого 
старшого брата. Він живе в Амери-
ці, він успішний бізнесмен. Я зроблю 
усе, щоб ти була щаслива! Бабусю, 
полетите з нами в Даллас?

Бабуся витерла очі кутиком фар-
туха і перехрестила їх.

- Куди мені уже летіти? Дав би 
Бог, щоб дожити до весни. Раніше я 
дуже хвилювалася, як залишу Солю 
у цьому жорстокому світі, але зараз  
спокійна. Дай вам Боже, діти, дай 
вам, Боже!

Минуло п’ять років. Біля старої 
п’ятиповерхівки зупинилося таксі, 
з якого вийшов високий молодий 
чоловік. Відчинив задні двері й по-
дав руку симпатичній брюнетці, а 
за нею слідом вибігло мале дівчат-

ко на вигляд років три. Пара забра-
ла багаж й зупинилася посеред дво-
ру. Жінка зняла темні окуляри, від-
кинула голову назад і підставила ви-
тончене обличчя під поцілунки вес-
няного сонечка. Дівчатко гойдалося 
на каруселі, ніби усе життя прожило 
в цьому дворі.

- Як же я скучила! – жінка вдих-
нула на повні груди  ще не прогріто-
го повітря. – Донечко, ходімо, бабуся 
уже зачекалася. 

- Єс, мамі….
Бабуся, певно, стомилася в очі-

куванні, ледве переставляючи ноги, 
вийшла таки назустріч. 

- Греммі! Я скучав!!! – малесень-
ка правнучка обхопила стареньку за 
шию і защебетала, плутаючи англій-
ські й українські слова.

- Ох! – тільки й вимовити могла, 
сіла під під’їздом, а сльози градом. 

Соломія й Денис також обійня-
ли  бабусю. 

- Скільки ж ми не бачилися, 
доню? – бабуся вдивлялася в облич-
чя Солі. – Ти погарнішала, стала схо-
жа на свою маму…

- Дякую, ба! Ходімо уже! Амелі, 
доню, бери татка за руку…

- Думала й не доживу до цього 
дня, коли зустрінемося. Коли Денис 
прилетів і сказав, що ще кілька опе-
рацій і уже зовсім скоро ти станеш 
на ноги, я так молилася. Віриш, каза-
ла навіть, що згодна ніколи більше 
тебе не побачити, аби лиш ти ходи-
ла. А тепер розумію, що варто було 
дожити, щоб полюбуватися твоєю 
поставою стрункою...

- То, бабуню, ваша молитва й Де-
нисове кохання поставили мене на 
ноги. А ще я зрозуміла, що у світі є 
лише одна причина, через яку мож-
на здатися – це смерть. А поки живе-
мо у кожного з нас є безліч можли-
востей, щоб досягти того, чого хо-
чеш… 

Бо ж дійсно поки ми живі, все 
можливо. Для того і потрібні пе-
решкоди, помилки, щоб їх долати 
і вчитися на них, а значить жити. 
Кожен з нас насправді сильніший, 
ніж думає, тому потрібно подолати 
труднощі.  Піддатися зневірі й склас-
ти руки означає зрадити себе, а зра-
дити себе – найостанніша справа. 
Родина та справжні друзі – ось дже-
рело натхнення, вони завжди за на-
шою спиною, як ангели-охоронці, 
тому іноді треба забути про себе і 
подумати про них – це і є реальна 
мотивація. Мотивація до щастя.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Ми горді тим,
Що України діти,
Що дух 

козацький
Не перемогти,
У правді й волі
Хочем й будем 

жити,
Дітей ростити,
Рід свій берегти.

На життєвих стежках

Була тиха зимова ніч, світили 
ясно зорі, дрімали у білосніжних ко-
жушках дерева, а з неба на землю 
спускався Святий Миколай з щедри-
ми дарами для дітей та з ангелика-
ми, які ці подарунки мали покласти 
під подушки. Він бачив, як у кожній 
хаті діти моляться і лягають спати, 
щоб на ранок звеселитися тим, що 
бажають отримати від Чудотворця. 
Святому було приємно дивитися на 
чемних діточок і він лагідно усміхав-
ся в сиву бороду. Та раптом він від-
чув, що його серця торкнулася ди-
тяча сльозинка. Миколай враз зу-
пинився біля убогої хатинки і, крізь 
вікно побачив, як старша дівчин-
ка втішає молодшу, яка гірко плаче. 
Прислухався до їхньої розмови. І по-
чув : 

- Не плач Мартусю, наша мама 
буде жити, бо зараз такий час, що лі-
карі вміють піднімати на ноги на-
віть дуже хворих людей. І Господь 
почує наші молитви та оздоровить 
матусю, бо він добрий і милосерд-
ний, - заспокоювала старша дівчин-
ка молодшу. 

- А хто відчинить сьогодні двері 
Святому Миколаю, якщо матуся у лі-
карні, а татко поїхав далеко на заро-
бітки, щоб заробити грошей на її лі-
кування? -запитала Мартуся. 

 - Святий Миколай не чекає, коли 
йому відчинять двері. Він наділений 
Богом такою чудодійною силою, що 
заходить у кожну хату не кроками, 
а духом святим та добрим. І до нас 

він обов’язково завітає, бо ми обидві 
були чемні, гарно навчалися у школі 
та слухалися дідуся й бабусю, які за-
раз заміняють нам батьків. 

- То лягаймо спати, бо, може, Ми-
колай уже під вікном, сестричко, - 
мовила тихо Мартуся і почала готу-
ватися до сну. 

А Святий Миколай зітхнув тяж-
ко, бо жаль йому було дівчаток, що 
так хвилювалися за здоров’я своєї 
неньки, і вибрав з ангеликами най-
кращі подарунки та поклав на поро-
зі біля дверей, щоб світанок для цих 
дівчаток  зійшов сонечком радості 
та надії на щасливі, майбутні дні.

Марійка КУПРАТА, 
учениця 7 класу.

У ніч Святого Миколая 

щастяМотивація до 

“ “... Піддатися зневірі 
й скласти руки 
означає зрадити 
себе, а зрадити себе – 
найостанніша справа. 
Родина та справжні 
друзі – ось джерело 
натхнення, вони завжди 
за нашою спиною, як 
ангели-охоронці...

Спогад про свято

- Потрібно написати щось 
таке… Це ж новорічний номер. 
Журнал має світитися, наче гір-
лянда. 

Шеф, коли хвилювався, бага-
то говорив, жестикулював і на-
мотував кілометри по кабінету. 
Оксана намагалася вставити сло-
во, але Горинич, так у редакції за 
емоційність та енергійність на-
рекли Максима Ігоровича, продо-
вжував:

- …щось романтичне, легке, 
щасливе…  

- З олів’є, шампанським, хміль-
ною ніччю і похмільним ранком. 

- Не іронізуй. До речі, де будеш 
зустрічати Новий рік?

- Краще запитай: з ким?
- О, це щось нове. Із ким же?
- З телевізором і котом. 
- А… кіт?.. Тобто, чоловік?..
Оксана залишила розгублено-

го Горинича без відповіді. 
…Позаминулого року, смачно 

повечерявши і не дочекавшись, 
коли бамкне дванадцята, Юрко 
заснув. А торік поскандалила зі 
свекрухою. Оксану з Юрком дру-
зі запросили в Карпати. Треба 
було кудись прилаштувати Рудь-
ка. Свекруха котів не любила. І 
Рудько це знав. Почувши, що до-
ведеться три дні провести у то-
варистві кота, в свекрухи від зло-
сті стало дибки волосся, а в Рудь-
ка - шерсть. Свекруха випалила 
все, що думає про Оксану, кота і 
її роботу. Театрально заламува-
ла руки над тяжкою долею сина, 
якому під час Оксаниних відря-
джень доводиться самому пра-
сувати сорочки і харчуватися бу-
тербродами. 

Рудька можна було взяти з со-
бою. Але настрій подорожувати 
пропав. І готувати смаколики - 

також. Юрко шастав по поличках 
холодильника, бурчав про олів’є, 
«шубу» з оселедцем, нормальну 
сім’ю і кота. Врешті, відкоркував 
шампанське. Закусив благород-
ний напій борщем. І, не дочекав-
шись дванадцятої, заснув.

Свекруха Оксану не люби-
ла. І навіть не приховувала, що 
була б рада, якби Юрко знайшов 
іншу, вигіднішу «партію». Учер-
гове сказала це, коли вичитува-
ла Оксану за кількаденне відря-
дження. Й не забула дорікнути, 
що Оксана майже за десять років 
подружнього життя не спромо-
глася народити дитину. 

Юрко відмовчувався. Бо так 
і не зізнався матері, що у нього 
реакція на маленьких дітей, як 
у неї на кота. Переконував Окса-
ну: маля - це великий клопіт. Крім 
того, дитина відволікатиме його 
від творчості. Юрко працює в од-
ному з невеликих видавництв 
художником. Проте вважав себе 
майже генієм.      

Згодом Оксана почала під-
озрювати, що «партія» таки 
з’явилася. І ось на днях Юрко за-
явив, що зустрічатиме Новий рік 
із друзями. В чоловічій компанії. 
Рибалка, вогнище, юшка, пляш-
ка. 

- Дивися, не засни, як завжди. 
Осоромишся перед «партією». 
Я все знаю, - кинула між іншим, 

хоча й не здогадувалася з ким ту-
сується благовірний. 

- Ти знаєш Аллочку? Тільки не 
влаштовуй скандалу. Вона дуже 
вразлива. Я піду. Можу вже… ради 
Аллочки… Тільки ніколи…   

- Вразлива, кажеш? Як же вона 
твою маму витерпить?  

- Ти просто не знаєш Аллочки! 
Вона розуміє душу митця. Вона - 
ангел! Не те, що ти. Жінка не по-
винна бути сильною. І прямолі-
нійною.  

- Коли з речами на вихід, ми-
тець? 

…Зателефонував Горинич. За-
питав, на якій стадії новорічно-
романтично-феєрична стаття, 
бо скоро треба верстати журнал. 
Відповіла, що працює. Насправді 
ж, ще й не бралася. Запивала об-
разу третім горням чаю. Міркува-
ла, як повідомити своїм батькам 
про Юркову «партію». Про те, що 
після Нового року вирішила пода-
ти на розлучення. Не хотіла, аби 
Юрко зробив це перший. 

«…Вона поклала під подуш-
ку бажання, написане на клапти-
ку зимового вечора. На підвіконні 
куняє котяра. За вікном бавлять-
ся з вітром сніжинки. Дідуган-
грудень присів на лавці, де хтось 
видряпав: «Я тебе люблю», - дик-
тувала сама собі вголос. Думки 
були уривчасті, розхристані.

Рудько відкрив одне око, 

усміхнувся у вуса. За котяру рудий 
бешкетник не ображався. 

Пальці забігали по клавіату-
рі комп’ютера. «Якби хоча б раз у 
рік, в новорічну ніч, казки повер-
талися до дорослих… Вона дала 
б добрим феям адреси осель, де 
очікують на допомогу. Попро-
сила б гномиків рознести само-
тнім стареньким вітальні лис-
тівки. Дванадцять братів-місяців 
- зібрати біля багаття людей з хо-
лодними серцями, аби вони ста-
ли теплішими і добрішими. Ма-
ленького Принца - подарува-
ти троянду хворій дівчинці з су-
сіднього під’їзду, бо їй ніколи не 
приносили квітів. Дивних пта-
хів - принести на крилах до бать-
ківських домівок дітей, які не на-
відувались туди роками. Ельфів 
- аби мерехтіли своїми ліхтари-
ками, щоб ніхто не заблудився 
і не запізнився туди, де їх чека-
ють. Синього птаха - аби приніс 
усім щастя…

…У кожного є своя зірка і вона 
сумує, якщо про неї забувають. 
Привітайте її з Новим роком. Не 
знаєте, котра саме ваша? Пошліть 
вітання з новоріччям усім. Прості 
слова задзвенять у Всесвіті мело-
дією радості. Вам подякують мірі-
ади зірок. І коли звернетесь за по-
радою до Неба, і ваша, й чужі зір-
ки допомагатимуть вам. Це ж так 
чудово - мати незліченну кіль-
кість зірочок-друзів у безмежжі 
Космосу… 

…Коли будете купувати ман-
дарини своїм дітям, вкиньте кіль-
ка зайвих у торбинку. Для хлоп-
чиків і дівчаток, які також кла-
дуть записки-мрії під подушку, 
або під ялинку, але вони поки що 
залишаються непрочитаними. 
Зви чайні фрукти - для цих діток 
смаколики-сонечка, які змусять їх 
усміхнутися…

…Кожен із нас може відчути 
себе у новоріччя чарівником, зро-
бивши хоча б одну маленьку до-
бру справу…»

…Горинич закінчив читати 
Оксанине «щось таке». Задумався. 

- Не годиться? - запитала.
- Пригадуєш, недавно лист 

надійшов від нашої читачки, де 
вона розповідає про незрячу ді-
вчинку, яка чудово грає на фор-
тепіано?  

- Пригадую. Інструмент ста-
рий, зіпсувався. Сім’я незаможна. 
Збирає гроші доньці на операцію. 
Полагодити інструмента немає за 
що. А дівчинка жила тією музи-
кою. До речі, ця сім’я мешкає в на-
шому місті. 

- Пошукай листа, там є адреса. 
І запитай у наших культурних ді-
ячів, хто може професійно полаго-
дити фортепіано. Скажеш, скіль-
ки це коштує. Хоча, ціна не має 
значення.

- Ти вирішив?..
- Біжи, біжи, фея. Треба встиг-

нути до Нового року.                      
Ольга ЧОРНА.

Бажання, написане 
на клаптику 
зимового вечора

На фото Івана ПШОНЯКА:  
сім’я Демкович - тато Андрій,  
мама Христина та маленька Тереза.
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Біатлоністка 
з Тернополя 

здобула «бронзу» 
В італійському Риднау відбув-

ся другий етап Кубку IBU. В про-
грамі були одиночна змішана ес-
тафета, класичний мікст, сприн-
ти та гонки переслідування. Тер-
нополянка Анастасія Меркуши-
на у складі естафетної четвір-
ки в класичному міксті принесла 
українській збірній перший поді-
ум.

Настя на першому етапі зада-
ла гонці успішної інтонації, зу-
мівши у напруженій боротьбі з 
командами Росії та Німеччини 
фінішувати третьою. В подаль-
шому її подруга Ірина Варвинець 
зміцнила позиції української ко-
манди у призовій трійці, а Віта-
лій Кільчицький та Дмитро Руси-
нов підтримали дівчат, не упус-
тивши третє місце.

Першими у змішаній естафе-
ті на Кубку були росіяни, на дру-
гому місці – німці. Додамо, що у 
цій гонці за точністю стрільби в 
українських біатлоністів – дру-
гий командний показник після 
переможців.

Першу медаль на 
міжнародних змаганнях 
завоювала вихованка 

тернопільського біатлону 
Марія Кручова.

Дівчина успішно провела сприн-
терську гонку на юніорському Кубку 
IBU. Наша землячка на 7 секунд ви-
передила спортсменку із Казахстану 
і прийшла до фінішу першою.

- Для мене це перша особиста 
перемога на міжнародних стартах, 
тому емоції переповнюють! – роз-
повіла тернополянка. - Чесно зізна-
юсь, навіть не очікувала такого ре-
зультату. Чемпіонат Європи з футболу у 2016 році, або 

скорочено Євро-2016, буде 15-м турніром 
такого рангу. Він стане першим, у якому 

кількість команд на фінальній стадії розширили до 
24. Пройде чемпіонат на футбольних полях Франції з 
10 червня до 10 липня. 

Груповий Етап (час центрально-європеський)
10 червня, 21:00 (Сен-Дені): Франція - Румунія - група A 
11 червня, 15:00 (Ланс): Албанія - Швейцарія - група A 
11 червня, 18:00 (Бордо): Вельс - Словаччина - група B 
11 червня, 21:00 (Марсель): Англія - Росія - група B 
12 червня, 15:00 (Париж): Туреччина - Хорватія - група D 
12 червня, 18:00 (Ніцца): Польща - Північна Ірландія - група C 
12 червня, 21:00 (Лілль): Німеччна - Україна - група C
13 червня, 15:00 (Тулуза): Іспанія - Чехія - група D 
13 червня, 18:00 (Сен-Дені): Ірландія - Швеція - група E 
13 червня, 21:00 (Ліон): Бельгія - Італія - група E
14 червня, 18:00 (Бордо): Австрія - Угорщина - група F
14 червня, 21:00 (Сент-Етьєн): Португалія - Ісландія - група F
15 червня, 15:00 (Лілль): Росія - Словаччина - група B 
15 червня, 18:00 (Париж): Румунія - Швейцарія - група A 
15 червня, 21:00 (Марсель): Франція - Албанія - група A 
16 червня, 15:00 (Ланс): Англія - Вельс - група B 
16 червня, 18:00 (Ліон): Україна - Північна Ірландія - група C
16 червня, 21:00 (Сен-Дені): Німечина - Польща - група C 
17 червня, 15:00 (Тулуза): Італія - Швеція - група E
17 червня, 18:00 (Сент-Етьєн): Чехія - Хорватія - група D 
17 червня, 21:00 (Ніцца): Іспанія - Туреччина - група D
18 червня, 15:00 (Бордо): Бельгія - Ірландія - група E 
18 червня, 18:00 (Марсель): Ісландія - Угорщина - група F 
18 червня, 21:00 (Париж): Португалія - Австрія - група F
19 червня, 21:00 (Лілль): Швейцарія - Франція - група A 
19 червня, 21:00 (Ліон): Румунія - Албанія - група A 
20 червня, 21:00 (Сент-Етьєн): Словаччина - Англія - група B 
20 червня, 21:00 (Тулуза): Росія - Вельс - група B 
21 червня, 18:00 (Париж): Північна Ірландія - Німеччина - група C
21 червня, 18:00 (Марсель): Україна - Польща - група C
21 червня, 21:00 (Бордо): Хорватія - Іспанія - група D 
21 червня, 21:00 (Ланс): Чехія - Туреччина - група D
22 червня, 18:00 (Ліон): Угорщина - Португалія - група F 
22 червня, 18:00 (Сен-Дені): Ісландія - Австрія - група F 
22 червня, 21:00 (Ніцца): Швеція - Бельгія - група E 
22 червня, 21:00 (Лілль): Італія - Ірландія - група E

Матчі плей-офф
1/8 финала

25 червня, 15:00 (Сент-Етьен): Друге місце в групі A - Друге місце в 
групі C - Матч 1
25 червня, 18:00 (Париж): Перше місце в групі B - Третє місце в гру-
пі A/C/D - Матч 2
25 червня, 21:00 (Ланс): Перше місце в групі D - Третє місце в гру-
пі B/E/F - Матч 3
26 червня, 15:00 (Ліон): Перше місце в групі A - Третє місце в групі 
C/D/E - Матч 4
26 червня, 18:00 (Лілль): Перше місце в групі C - Третє місце в гру-
пі A/B/F - Матч 5
26 червня, 21:00 (Тулуза): Перше місце в групі F - Друге місце в гру-
пі E - Матч 6
27 червня, 18:00 (Сен-Дені): Перше місце в групі E - Друге місце в 
групі D - Матч 7
27 червня, 21:00 (Ніцца): Друге місце в групі B - Друге місце в гру-
пі F - Матч 8

Чвертьфінали
30 червня, 21:00 (Марсель): Переможець матчу 1 - Переможець мат-
чу 3 - ЧФ1
1 липня, 21:00 (Лілль): Переможець матчу 2 - Переможець матчу 6 
- ЧФ2
2 липня, 21:00 (Бордо): Переможець матчу 5 - Переможець матчу 
7 - ЧФ3
3 липня, 21:00 (Сен-Дені): Переможець матчу 4 - Переможець мат-
чу 8 - ЧФ4

Півфінали
6 липня, 21:00 (Ліон): Переможець ЧФ1 - Переможець ЧФ2 - SF1
7 липня, 21:00 (Марсель): Переможець ЧФ3 - Переможець ЧФ4 - SF2

Фінал
10 липня, 21:00 (Сен-Дені): Переможець ПФ1 - Переможець ПФ2

18 грудня відбувся останній Виконком ФФУ в 2015 році, на 
якому було озвучено ім’я наставника для збірної України. Викон-
ком ФФУ продовжив контракт з головним тренером національ-
ної збірної України Михайлом Фоменком.

Почесний президент Федерації футболу України, віце-
президент УЄФА Григорій Суркіс зазначив, що Фоменко своєю 
роботою заслужив право очолювати збірну України, бо вивів ко-
манду на Євро-2016, пройшовши стадію плей-офф.

Нагадаємо, контракт Михайла Фоменка зі збірною України 
закінчився ще 30 жовтня, а новий розрахований до кінця най-
ближчого чемпіонату Європи.

Також стало відомо, що у молодіжної збірної України 
з’явиться новий головний тренер. Сергій Ковалець, який керу-
вав українською «молодіжкою» протягом останніх трьох років, 
вчора відзвітував перед керівництвом Федерації футболу Украї-
ни про виконану роботу і здав справи.Новим наставником стане 
Олександр Головко, який очолює юнацьку команду країни U-20. 

У сотні кращих
Авторитетне британське видання включило 

двох футболістів збірної України в список кращих 
гравців року.

Півзахисник «Севільї» Євген Коноплянка по-
сів 73 місце, а футболіст «Динамо» Андрій Ярмо-
ленко – 98.

Разом з ними в сотню кращих футболістів по-
трапив півзахисник «Шахтаря» Алекс Тейшейра. 
Бразилець розташувався на 89 рядку популярно-
го рейтингу.

На даний момент видання оголосило список 
тільки з 30 гравців, які зайняли місця з 71 по 100, 
тому ім’я переможця поки невідоме.

«Їхали козаки»
Українські футбольні вболівальники обрали 

пісню, що стане музичною візитівкою національ-
ної збірної на Євро-2016.

За результатами загальнонаціонального опи-
тування, що проводилося з 16 по 20 грудня, пе-
ред оголошенням складу жовто-синьої ватаги на 
стадіонах Франції лунатиме пісня «Їхали козаки» 
у виконанні гурту «Тінь Сонця». Цікаво, що саме 
ця композиція була запропонована фанатами, як 
альтернатива чотирьом запропонованим федера-
цією варіантам.

Загалом у голосуванні взяли участь 15 тисяч 
шанувальників футболу. За «Їхали козаки» про-
голосувало 42%, ще 37% проголосувало за ком-
позицію гурту «Океан Ельзи» «Вставай», 9%  - за 
«Червону руту» і 3%  - за «Смереку».

І далеко, і немає бажання
Збірна України, швидше за все, не братиме 

участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться з 24 
по 28 лютого в Тюмені, Росія.

Про це заявив президент Федерації біатлону 
України Володимир Бринза.

“Ми поки не плануємо брати участі в чемпіо-
наті Європи. Він проходитиме за тиждень до по-
чатку чемпіонату світу. До того ж — це далеко, 
складно добиратися,  є проблеми з провезенням 
зброї”, — зазначив він.

За словами президента ФБУ, ймовірність про-
пуску чемпіонату Європи українськими біатлоніс-
тами — 70 відсотків.

- Фінансове питання не стоїть. У нас просто не 
має бажання. За тиждень до чемпіонату світу це 
ніяк не вписується в програму підготовки, а вез-
ти туди третій склад немає ніякого сенсу, - наго-
лосив Бринзак.

Наші борці – найкращі у світі
Оксана Гергель і Жан Беленюк очолили світо-

вий рейтинг, який щорічно складає міжнародна 
організація United World Wrestling. 

Оксана Гергель очолила рейтинг в катего-
рії 60 кг. Її колеги по збірній також потрапили до 
двадцятки кращих.

Серед чоловіків, окрім 24-річного киянина 
Жана Беленюка, до 20 кращих потрапили ще шес-
теро українських спортсменів.

Євро-2016: календар ігор

«ЗОЛОТО» нашої землячки

Фоменка на переправі 
не міняють
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Треба буде деякий час 
перебудовуватися, 
щоб пристосуватись до 

непередбачуваного характеру 
Вогняної Мавпи, її вибриків і 
кривлянь. Тому варто завчасу 
приготуватись до зустрічі цієї 
примхливої пані.

Де і з ким зустріти 
Новий рік? У веселій 

компанії друзів
Мавпа любить веселощі, тому відзнача-

ти Новий рік потрібно з розмахом. Сміли-
во запрошуйте своїх друзів і збирайте га-
ласливу компанію, господиня майбутнього 
року це оцінить. Якщо ви плануєте святку-
вати Новий рік вдома, то влаштуйте справ-
жнє шоу – карнавал, маскарад або вечірку в 
якомусь певному стилі. Мавпа обожнює не-
ординарні події, тому схвалить всі починан-
ня. Якщо думаєте відзначити поза домом, 
то сміливо замовляйте місця в ресторанах 
або клубах, там, де буде багато розваг. У но-
ворічну ніч важливо не сумувати, не сидіти 
на місці – танцюйте, беріть участь у конкур-
сах та інших забавах, адже такою поведін-
кою ви точно здобудете заступництво Мав-
почки.

До речі, якщо ви давно мріяли зустріти 
Новий рік у теплих країнах, то цього разу не 
вагайтесь. Мавпа родом з теплих тропічних 
місць, і відзначити Новий рік на її батьків-
щині буде прекрасним компліментом для 

неї. Ідеальним варіантом стане подорож до 
Бразилії, де багато-багато диких мавп, або 
ж в Азію, де в цей час року чудова погода.

Як прикрасити буди-
нок? Не пожалійте 

червоних барв
Якщо ви будете зустрічати Новий рік 

Вогняної Мавпи вдома, то не забудьте про 
декор. Головні кольори прийдешнього року 
- яскравий червоний, а також помаранче-
вий, жовтий, морквяний і, звичайно ж, зо-
лотий. Цю гаму і треба взяти за основу. До-
даткові кольори - зелений, бузковий, білий. 
Підготуйте побільше дощику, гірлянд, вог-
ників, червоних і золотих кульок – все це до-
поможе створити святкову атмосферу і до-
годити господині 2016 року.

Астрологи радять створити в будин-
ку справжню атмосферу джунглів, щось на 
зразок звичайного середовища проживан-
ня Мавпочки. Домогтися цього можна, роз-
вісивши під стелею дощик, гірлянди з де-
кором, штучні ялинові гілочки з червони-
ми бантами і льодяниками. Стіни теж при-
красьте гірляндами, кульками, сніжинками.

Оскільки символом наступного року 
буде стихія вогню, то необхідним декором 
стане все, що нагадує чи символізує вогонь. 
Свічки, але обов’язково в красивих підсвіч-
никах, розставте скрізь, де тільки можна (і, 
звичайно, безпечно). Не забудьте про всіля-
кі вогники – електричні гірлянди, фігурки 
Діда Мороза і Санта Клауса, кулі тощо. Та-

кож в оздобленні використовуйте блиску-
чий дощик і серпантин, вони добре відби-
вають світло.

І про ялинку 
не забудьте

Прикрашати її астрологи рекоменду-
ють… солодощами, адже Мавпа ласунка. 
Для прикрас підійдуть цукерки в блиску-
чих обгортках, печиво і пряники, їх можна 
замовити в пекарні у вигляді ялинок, сніго-
виків, Дідів Морозів і мавпочок. Зустрічати 
новий рік 2016 з такою ялинкою буде при-
ємно і дорослим, і дітям. Не забудьте і тра-
диційні ласощі мавп – банани, мандарини, 
як у природному вигляді, так і загорнуті в 
блискучу фольгу.

Повісьте й кілька грошових «приманок» 
- перев’яжіть банкноти червоною стрічкою. 
Згідно з фен-шуй філософією, це прекрас-
ний фінансовий талісман, і Мавпочка обда-
рує вас благополуччям та фінансовою ста-
більністю.

Особливо цінує Вогняна мавпа іграшки, 
зроблені власноруч. Навіть якщо це будуть 
звичайнісінькі паперові сніжинки, важли-
во, що ви зробили їх самі. Займіться цим ве-
селим процесом всією сім’єю, і нехай під час 
зустрічі нового року ваші творіння будуть 
на виду, тоді вони принесуть у ваш дім бла-
гополуччя, здоров’я та удачу.

Крім основної зеленої красуні, в будин-
ку повинні бути маленькі ялиночки. Їх мож-
на замінити на букети з ялинових або со-
снових гілок, але щоб їх було багато, як в 
тропічному лісі. Якщо є в будинку пальми і 
грошове дерево, то прикрасьте їх, це точно 
сподобається Мавпі.

Що одягнути? Яскраве 
та оригінальне

Мавпа любить бути в центрі уваги, тому 
одяг на Новий рік потрібно вибирати яскра-

вий і оригінальний. Головний колір – це всі 
відтінки червоного, від світлих до найтем-
ніших, а також золото, срібло, металік. Фа-
сон не має значення, ви можете вибрати ко-
кетливе коротке плаття або ж елегантне до-
вге, строгий чоловічий костюм чи картату 
сорочку. Оскільки Мавпа любить виділяти-
ся, то для жінок цілком доречні сукні з від-
вертими вирізами – відкриті плечі, деколь-
те, акцент на спині, розріз на подолі. Словом 
все те, що демонструє вашу сексуальність і 
одночасно жіночність.

Як аксесуари слід вибирати прикраси з 
великими каменями і деталями. Стилісти 
радять доповнити образ клатчем з вишив-
кою або обробкою зі страз чи каменів і туф-
лями на високих підборах. 

Що дарувати? Те, що 
приносить радість
Подарунки повинні бути оригінальни-

ми. Мавпа не любить сидіти на місці, тому 
про подарунки з серії «потрібно і прак-
тично» у вигляді посуду, домашньої техні-
ки, килимів-штор та іншого варто забути. 
Якщо хочете презентувати щось для дому, 
краще вже купіть статуетку або картину в 
етнічному стилі, фігурки, привезені з дале-
ких країн. Підійдуть і кімнатні рослини, на-
приклад, пальма, бамбук, грошове дерево.

Крім цього, можна подарувати квитки 
на концерт, де буде весело та гамірно, або 
інші розважальні заходи. Пам’ятайте, Мав-
па любить веселитися.

Якщо хочете подарувати прикраси, то 
варто вибирати вироби з великими каме-
нями, які привертають увагу.

Але, мабуть, найкращим подарунком 
саме на цей рік буде поїздка в теплі країни. 
Можна взагалі поєднати подарунок на Но-
вий Рік і власне свято, забронювавши путів-
ку на новорічні свята куди-небудь ближче 
до моря і сонця.

Незабаром новий рік переступить наш поріг

Червона 
мавпа

Непередбачувана

На зміну примхливій, норовливій і все ж досить ми-
лій та спокійній покровительці 2015 року Зеленій 
Дерев’яній Козі прийде артистична й епатажна Чер-
вона Вогняна Мавпа. Ще більш норовлива, примхли-
ва і непередбачувана, ніж Коза, Мавпа буває і доброю 
та веселою, і агресивною та злою. З нею буде нелегко, 
бо здогадатися, про що це створіння думає, майже не-
можливо! Її дії абсолютно непередбачувані й можуть 
змінюватися залежно від настрою та інтуїції. 

Відомі люди, які народились у рік Мавпи: 
поет Джордж Байрон, ілюзіоністи Гаррі Гудіні та Девід Копперфільд, фокусник 

Амаяк Акопян, актори Том Хенкс та Елізабет Тейлор, письменник Чарльз Ді-

ккенс, музикант Мік Джаггер, художник Леонардо да Вінчі, президент Литви 

Даля Грибаускайте, полководець Олександр Македонський.

Головний символ - вогонь
Вогонь приносить користь і удачу, якщо правильно з ним поводитися. До-

бре, якщо в будинку багато свічок або є камін. Відповідні кольори багаття та-

кож є символами 2016 року - це яскраві відтінки від рожевого до бурштинового. 

Особливу удачу принесуть камені вогненних кольорів: гранат, рубін, опал, 

бурштин, обсидіан. Щоб 2016 рік став для вас щасливим, можна носити прикра-

си з “мавпячих” каменів. Також можна покласти маленький камінчик у кише-

ню чи сумку. 
Вважається, що активний червоний колір символізує вогонь, любов, владу, 

війну. Але китайці мудро пов’язують цей колір з символом удачі, благородства 

і щастя. Задайте собі правильну установку. Не варто побоюватися майбутнього 

бурхливого року, оскільки мавпа досить розумна тварина.

Йти вперто напролом. Мавпа знає, де і коли необхідно поступитися силі, і як 

розумно та з гідністю вийти із ситуації. 
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СТРАВИ 
ЧЕРВОНО-ВОГНЯНІ

На новорічному столі –

Канапки з креветками
ПОТРІБНО: 3 скибочки тостового хліба, 

24 відварені креветки, 1 огірок, 70 г  вершко-
вого сиру, 1/2 ч. л. готового хрону, щіпка солі, 
листок петрушки або кинзи для прикраси.

ПРИГОТУВАННЯ: з хліба зрізати кір-
ку. Кожен шматочок розрізати на 4 части-
ни. Огірок нарізати на скибочки товщи-
ною 2-3 мм. Вершковий сир змішати з хро-
ном і сіллю за смаком. Намазати скибочки 
хліба і накрити їх скибочками огірка. Звер-
ху покласти по 2 креветки і прикрасити зе-
ленню.

Закуски з сьомгою

ПОТРІБНО: 2 листи лаваша, 300 г сиру 
вершкового, сьомга (форель) солона, кріп, 
салат зелений.

ПРИГОТУВАННЯ: лист лаваша змасти-
ти сиром, посипати подрібненим кропом, 
розкласти листя салати. Другий лист лава-
ша змастити сиром, розкласти шматочки 
риби. Поставити один лист лаваша на дру-
гий, скрутити в рулет. Загорнути рулет в 
харчову плівку або фольгу і прибрати в хо-
лодильник на 1-2 год. Перед подачею на стіл 
розгорнути плівку і нарізати рулет на по-
рційні шматочки.

Пікантні канапе 
з оселедцем

ПОТРІБНО: 5 філе слабосоленого осе-
ледця, 1 яблуко, 2-3 л. сметани, житні хліб-
ці, 1 ст. л. діжонської гірчиці, 2 ч. л. цукру, 2 
ст. л. оцту, молоко для замочування оселед-
ця, кріп для прикрас, спеції. 

ПРИГОТУВАННЯ: філе оселедця проми-
ти холодною водою і замочити в молоці. По-
тім нарізати скибочками. Яблуко натерти на 
тертці і змішати зі сметаною, гірчицею, цу-
кром і оцтом. Приправити сіллю і перцем. 
У суміш додати оселедець, перемішати. При 
подачі закуску з оселедця викласти на житні 
хлібці. Прикрасити кропом.
Салат з гарбузом та фетою

ПОТРІБНО: 250 г гарбуза, 100 г сиру 
фета, 1 невелика червона цибуля (крим-
ська), 0,5 пучечка руколи, 1 невелике гроно 
винограду, 1 ч. л. меду (або 30 г цукру), 1-2 ст. 
л. винного оцту, 1-2 ст. л. оливкової олії, сіль 
до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз почистити, по-
різати часточками, викласти на деко, збриз-
нути олією і поставити в розігріту до 180 
град. духовку на 10-15 хв. Стежити, щоб гар-
буз не перепікся і кубики не втратили фор-
му в салаті при перемішуванні. Цибулю порі-

зати півкільцями або по довжині цибулини. 
Змішати оцет з сіллю і медом, залити цим 
маринадом цибулю, перемішати. Залишити 
на 20-30 хв. маринуватися. Виноградини по-
обривати з грона, розрізати навпіл і вибрати 
кісточки. Фету порізати кубиками. В салат-
ниці  поєднати охолоджений гарбуз, фету, 
виноград, додати цибулю разом з марина-
дом. Зверху прикрасити листям руколи.  До-
даткової заправки салат не потребує, оскіль-
ки в ньому є достатньо олії, на якій запікався 
гарбуз + заправка.
Теплий салат з кукурудзою 

та шампіньйонами

ПОТРІБНО: 300 г шампіньйонів, 1 черво-
ний болгарський перець (250 г), 1 невелика 
цибулина, 1 банка консервованої кукурудзи, 
зелений салат (або суміш салатів), олія, 2-3 
ст. л. лимонного соку, сіль, перець, базилік, 
тим’ян, інші приправи за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: злити рідину з ку-
курудзи і залишити її - хай трохи обсохне. 
Шампіньйони почистити і нарізати плас-
тинками. Красиво виходить, якщо викорис-
товувати дрібні гриби. Цибулю теж тонень-
ко різати півкільцями. Болгарський перець 
- смужками. На низ тарілки викласти салат 
або салатну суміш. Полити листя салату ли-
монним соком, трохи посолити, поперчи-
ти, додати улюблені приправи. Далі при-
готувати гарячу овочеву суміш. Для цього 
спочатку обсмажити нарізаний тонкими 
смужками болгарський перець. Зняти  його 
з вогню і викласти на окрему тарілку. Тоді 
смажити шампіньйони з цибулею. Коли 
вони обсмажаться, і утвориться красива 
скоринка, додати  кукурудзу і перець. При-

правити за смаком і ще трохи смажити, по-
мішуючи протягом кількох хвилин. Зверху 
на зелений салат викласти теплу овочево-
грибну суміш зі сковорідки. Зверху можна 
прикрасити зеленню. Подати  одразу, доки 
салат ще теплий.

Салат з курячою печінкою
ПОТРІБНО: 1 пучок салату або суміші са-

латів, 500 г курячої печінки, 50 г вершково-
го масла, 1,5 - 2 ст. л. олії, 1 середня цибуля, 2 
ст. л. коричневого цукру, 3-4 ст. л. бальзаміч-
ного оцту, 20-30 г сиру «Пармезан», сіль, пе-
рець до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: печінку, почищену від 
білих волокон, промити і порізати на віднос-
но однакові немаленькі куски. Цибулю роз-
різати на чотири і посікти.

Помити, висушити і порвати листя сала-
ту. В пательні розігріти олію (можна олив-
кову, кукурудзяну) і 25 г вершкового мас-
ла (приблизно 1 ст. л.). На середньому вог-
ні приблизно по 2 хв. з кожного боку обсма-
жити печінку. Посолити і поперчити. Пере-
класти обсмажену печінку на окрему таріл-
ку і бажано тримати в теплі. В пательню, в 
якій обсмажувалась печінка, додати ще 25 г 
вершкового масла, розтопити і додати порі-
зану цибулю. Коли цибуля зм’якне, посипа-
ти її цукром і помішувати до повного розчи-
нення цукру. Влити бальзамічний оцет. До-
вести до кипіння, дати покипіти приблиз-
но 1 хв. і додати обсмажену печінку, злив-
ши туди і сік, який витік з неї на тарілку. Ле-
генько перемішати і 1-2 хв. прогріти все ра-
зом. На тарілці чи блюді зробити подушку з 
листя салату. Викласти печінку разом з соу-
сом на цю подушку. Полити все залишками 
соусу з пательні. Овочечисткою настругати 
тонкі пластівці «Пармезану» на салат. Пода-
вати теплим.

Пікантні курячі крильця
ПОТРІБНО:  0,5 кг курячих крилець, при-

права до шашлику, 1 ст. л. томатної пасти, 1 
ст. л. майонезу, 0,5 ст. л. меду.

ПРИГОТУВАННЯ: крильця помити, на-
терти приправою до шашлику і залиши-
ти для маринування на 30 хв. Приготувати 
соус. Цією масою гарненько змастити криль-
ця, можна перемішати у посудині, щоб куря-
тина була повністю у заливці.

Залишити крильця маринуватися ще 30 
хв. Потім викласти у глибоку сковорідку і за-
пікати на середньому вогні 30 хв., періодично 
перевертаючи для рівномірного запікання. 

Горбуша з овочами
ПОТРІБНО: 2 тушки горбуші, 4-5 помі-

дорів, 1 лимон, 2 цибулини, 1-2 болгарських 
перці, сіль, перець, зелень, олія за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу помити, змасти-
ти олією, натерти з усіх боків сіллю та пер-
цем. Два помідори, лимон та 1 цибулю нарі-
зати кільцями, покласти, чергуючи, в розрі-
зи на животі риби. Решту помідорів, цибулю 
та болгарський перець порізати, покласти у 
форму для запікання. Зверху викласти рибу. 
Усе збризнути олією, за бажанням досолити 
і доперчити, посипати зеленню. Запікати в 
розігрітій духовці 35-40 хв.

 Сирник «Зебра»
ПОТРІБНО: 125 г масла, 1 ч. л. ванільно-

го цукру, 2/3 скл. цукру, 3 яйця, 1 скл. борош-
на, 1 ч. л. порошку до печива, 3 ст. л. какао, 1 
ст. л. холодної води.

СИРНА МАСА: 250 г домашнього сиру, 
1/2 скл. цукру, 1 ст. л. манки, 1 яйце.

ПРИГОТУВАННЯ: масло кімнатної тем-
ператури розтерти з цукром і ванільним цу-
кром, так, щоб цукор розчинився. Додати 
яйця, поступово борошно з розпушувачем 
та какао, в кінці влити воду, все гарно збити. 
Форму для випікання вистелити пергамен-
том та вилити тісто, розрівняти. Сир попе-
редньо змолоти, додати яйце, цукор, манку, 
розтерти в однорідну масу. Викладати сир 
ложкою поверх тіста в хаотичному порядку. 
Пекти при 180 градусах 45-50 хв.

Апельсиновий кекс
ПОТРІБНО: 200 г борошна, 2 яйця, 100-

140 г цукру, 2 невеликих або 1 великий 
апельсин, 100 г вершкового масла, чайна 
ложка розпушувача, щіпка ваніліну або чай-
на ложка ванільного цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: апельсини ретельно 
помити і зрізати цедру. Видавити сік.  Для 
приготування тіста з’єднати розм’якшене 
або розтоплене вершкове масло з яйцями, 
цукром і ваніліном. Масу акуратно перемі-
шати, не збиваючи. В отриманий «мікс» до-
дати апельсиновий сік з цедрою і знову ви-
мішати. Борошно з’єднати з розпушувачем 
і додати до суміші. Форму для випічки зма-
зати маслом і акуратно вилити тісто всере-
дину. Поставити в духовку і пекти 40 хв. при 
температурі 180-190 градусів. Охололий 
кекс прикрасити легким сніжком з цукро-
вої пудри.

Кожна господиня мріє, щоб новорічний стіл був 
особливим, а страви,  приготовані спеціально для 
цього свята, вразили і гостей, і рідних. 

Плануючи меню, варто взяти до уваги поради 
астрологів, щоби почати новий рік, так би мовити, 
«по фен-шую».

Насамперед треба задобрити господиню року 
– червону вогняну Мавпу, піднісши їй у новорічну ніч 
улюблені ласощі. Оскільки ці тварини вибагливі до   
натуральної їжі, то накривати та сервірувати стіл 
треба творчо, а приготовані страви повинні виріз-
нятися дивовижною формою і своєрідним смаком.

Обов’язково мають бути ніжні закуски та сала-
ти зі свіжих продуктів, прикрашені зеленню. Оскіль-
ки мавпочка любить фрукти, на святковий стіл 
покладіть банани і мандарини. Колір символу цьо-
го року — вогняно-червоний, то і в убранні столу, і 
в стравах мають бути червоні і помаранчеві барви. 
Отож, пропонуємо рецепти, які стануть вам у при-
годі під час зустрічі Нового 2016 року.
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок
 і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
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 

Українські анекдоти
Прес-секретар російського президента 

Путіна повідомляє:
- Владімір Владіміравіч, турки нашого 

літака збили! Що робити?
- Відповімо жорстко! Ембарго на їхні 

овочі й заборона на наших туристів!
- Так і пишу: заборонити обмін овочами.
* * *
На прийомі у психолога:
- І давно ваш десятирічний спиногриз 

почав дешеві понти кидати? 
- А ви справді дитячий психолог?
* * *
Викладач звертається до студента:

- Ви староста? Давайте заліковки тих, 
хто сьогодні склав іспит.

- Ось, будь ласка.
- Нагадайте, який курс?
- Курс - за Нацбанком, як і домовлялися.
* * *
- Українські жінки можуть навчитися 

всьому: заробляти гроші, водити авто, самі 
виховувати дітей, садити дерева, забивати 
цвяхи і багато інших справ. Як гадаєте, що 
потрібно, наприклад, француженкам, бри-
танкам, італійкам, аби вони були таким ж 
вправними, як українки? - запитує присут-
ніх на занятті-тренінгу психолог.      

- Для цього потрібно лише одне: невда-

ло вийти заміж.
* * *
Парашутист розповідає своїй подрузі:
- Якось під час стрибка у мене заплута-

лися стропи. Пам’ятаю, упав на якийсь дах, 
проломив його і відключився. Потім від-
криваю очі й бачу навколо себе світло, і під-
ходять до мене ці... білі з крилами за спи-
ною... 

- Невже ангели? 
- Та ні, бройлери.
* * *
Начальник карного розшуку вичитує 

двох співробітників, які упустили злочин-
ця, за котрим слідкували.

- Як це могло трапитись?
- Він пішов у кіно.
- А ви?
- А ми цей фільм вже бачили.
* * *
Уночі поліцай зупиняє п’яненьку пані:
- Куди поспішаємо?
- На лекцію.
- Хто ж у такий час лекції читає?
- Чоловік.
* * *
- Куме, чому ви такі зажурені?
- Дружина сказала, що купила нові чо-

боти: шкіряні, коричневі, з пряжкою. Я й не 
підозрював, що це три пари. 

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає 

завтра, знімаю вроки, 
вінок безшлюбності, постав-

лю сильний дзеркальний 
захист, можлива особиста

 зустріч і консультація 
на відстані. 

Тел. (096)556-10-28 (питати Інну).
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ГОРОСКОП
з 23 по 29 грудня
Овен  

Ви вiдчуєте приплив сил i 
творчої енергiї. Чудовий перiод 
для нових проектiв та втiлення 
їх у життя.
Телець 

Сiмейнi стосунки протягом 
тижня будуть напруженими. 
Вiдкладiть усi справи i знайдiть 
час для вiдвертої розмови.

Близнюки
Бiльше уваги придiляйте 

професiйним обов’язкам. Ви 
отримаєте пропозицiю, вiд якої 
важко буде вiдмовитися.
Рак 

Будьте обережними у ви-
словлюваннях, адже саме вiд 
вашого спiлкування залежати-
муть результати деяких обору-
док.
Лев 

Фiнансове становище дозво-

лить зробити деякi покупки. Ви 
легко вирiшите питання, на якi 
планували витратити багато сил.
Діва 

Доведеться зiбрати всi сили, 
щоб зробити останнiй ривок до 
фiнiшу. Скористайтеся досвiдом 
давнiх друзiв.
Терези 

Уважно ставтеся до влас-
ного здоров’я. Доречним буде 
вiдвiдування лiкаря i прогулян-
ки на свiжому повiтрi.

Скорпіон 
Вашi зусилля будуть 

винагородженi, ви з легкiстю 
реалiзовуватимете iдеї. Можете 
спробувати себе в iншiй професiї.
Стрілець 

На цьому тижнi вдасться за-
вершити давнi справи, якi стосу-
ються вашого сiмейного благо-
получчя. Але не завжди тягнiть 
ковдру на себе.
Козеріг

Невелика втома - першi озна-

ки того, що вашому органiзму 
треба вiдпочити. Ваше здоров’я 
- найцiннiше, що у вас є.
Водолій 

Найкраща тактика - 
очiкування. Перш нiж робити 
якiсь дiї, обмiркуйте всi «за» i 
«проти».
Риби 

Перiод сприятливий для 
фiнансiв. Несподiвано ви отрима-
єте грошову премiю, але з покуп-
ками не поспiшайте.

23 грудня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 6-7, вдень 7-11 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 8.10, захід - 16.23.

24 грудня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 4-6, вдень 4-8 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.10, захід - 16.23.  

25 грудня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
1-2, вдень 7-8 градусів тепла. Схід сонця 
- 8.11, захід - 16.24. Повний місяць.

26 грудня - хмарно, можливий дощ, 

температура повітря вночі 
2-5, вдень 5-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.11, захід - 16.25.

27 грудня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 3-5, 
вдень 1-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.11, захід - 16.25. 

28 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря вночі 0-1, 
вдень 1-5 градусів тепла. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.26.

29 грудня - хмарно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 0-1, вдень 2-5 
градусів тепла. Схід сонця - 8.11 захід - 
16.27.

Погода 
в Тернополі 
й області

Вітаємо!
Чудову і відповідальну колегу, чарівну жінку, за-

ступника головного лікаря з економічних питань 
Тернопільської обласної  дитячої клінічної лікарні

Анну Петрівну Пашкевич 
з Днем ангела!  

Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба радість посилає!
З повагою – адміністрація та колектив КУТОР ТОДКЛ.

Вітаємо!
Особливу, багату  на душевне тепло, на людське 

милосердя і співчуття, талановиту в усьому жінку, 
чудового спеціаліста, прекрасну маму і бабусю, за-

ступника головного лікаря Збаразької ЦРЛ
Ганну Володимирівну Тивонюк 

з Днем ангела!  
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай доля щастя огорта крилом. 
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, тепла,
Хай Бог благословить усю родину,
А Вам дарує многії літа!

З повагою – друзі.
 

Вітаємо!
Люблячого дідуся,
 доброго батька

Григорія Степановича 
Дзюбу 

із с. Новостав Шумського району 
із 70-річчям!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра й удачі Вам бажаємо!
Світлої радості зичимо й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Хай Господь дарує довгого віку,
Радості, миру і щастя без ліку!

З повагою – син Степан 
із сім’єю з с. Ілавче Теребовлян-

ського району.
 

Вітаємо!
 Дорогу донечку, невістку, кохану 

дружину, люблячу матусю і сестру  
Галину Миронівну Возняк

із с. Слобідка Козівського району
з Днем народження, яке вона 

відсвяткувала 21 грудня!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Тебе всі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаємо життя прожити 
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Хай Господь здоров’я посилає,
Ласкою й добром благословляє!
З любов’ю – батьки із с. Плотича і с. Сло-

бідка, чоловік Михайло, синочок Ві-
тальчик, брати Михайло і Тарас із 

сім’ями, брат Станіслав і вся родина.

Вітаємо!
У сонячний грудень 

свій День народжен-
ня відсвяткувала 

приємна, вродлива, 
відповідальна жінка, 
оператор ЕОМ Ко-

зівського РЕМу  
Наталя Ярославівна 

Рега!
Хай стелиться довга життєва дорога,
Чистого неба Вам, миру в рідній хаті,
Будьте веселі, зігріті любов’ю,
Щасливі і на добро багаті!
Хай Господь здоров’я посилає,
Мати Божа хай благословить,
Веселково доля розквітає
І дарує радість кожну мить!

 З повагою і вдячністю –
 споживачі смт. Козова, друзі. 

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна 
безпосередньо у редакції тижневика  

“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 50 грн.

 Оплатити послугу можна у редакції, або ж перерахувавши кошти на 
р/р 26006010939623 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023, 

код 2265003402.

Верховна Рада 
вже без Злати Огнєвіч
Верховна Рада зробила співачці 

новорічний подарунок - її позбавили 
депутатського мандата.

Рішення було прийняте 22-го грудня під час пле-
нарного засідання. За позбавлення Злати Огнєвіч по-
вноважень проголосував 301 депутат. 

Ще на початку листопада співачка заявила, що вирішила скласти мандат, 
бо не бачить сенсу продовжувати роботу в Раді. Своє рішення вона пояснила 
тим, що йшла до парламенту працювати над законами у галузі культури, за-
мість цього потрапила у ситуацію війни двох політичних кланів.

“Одразу хочу зауважити, що тиску і погроз я в жодному разі не боюся. І на-
впаки - вважаю за правильне і доцільне й надалі оприлюднювати факти коруп-
ції у владі. Я боюся іншого - за цей останній рік бачу, як в цьому парламенті за-
мість плідної реальної законотворчої діяльності створюються непопулярні ло-
бістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угрупу-
вання з іншим, відстоюються інтереси певних хазяїв тих чи інших політичних 
груп”, - заявила Огнєвіч.

Співачка потрапила до парламенту за списком Радикальної партії. Тепер за-
мість неї в Раду зайде Тетяна Юзькова, дочка першого голови Конституційно-
го суду Леоніда Юзькова.

Українці таки поїдуть
на Євробачення

Телеглядачі зможуть побачити всі етапи кастингів охочих 
потрапити на Євробачення, а переможцю оплатять всі 
витрати, пов’язані з участю в конкурсі

У грудні в Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Дніпропетровську та Києві від-
булися кастинги учасників національного відбору на міжнародний пісенний 
конкурс Євробачення-2016. Про це повідомляє прес-служба UΛ Перший. 

Переможець фінального етапу відбору буде представляти Україну на Євро-
баченні-2016 з піснею, яка перемогла в національному відборі. Пряму трансля-
цію національного відбору можна буде побачити на телеканалах UΛ Перший і 
СТБ, які і будуть організовувати кастинги. 

“У СТБ є величезний досвід створення талант-шоу... Спільно з телекана-
лом UΛ Перший було прийнято рішення зробити національний рух з видовищ-
ними відборами, постановки для яких будуть створювати кращі режисери-
постановники і хореографи. Крім того, ми з UΛ: Перший візьмемо на себе фінан-
сові витрати участі виконавця від України, що створить рівні можливості для 
участі і перемоги в конкурсі як уже відомих артистів, так і початківців”, - розпо-
вів генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський. 

Прямі ефіри півфіналів і фіналу 61-го пісенного конкурсу Євробачен-
ня-2016, який прийме Стокгольм (Швеція), транслюватимуться на телеканалі 
UΛ Перший. 

Нагадаємо, цього року Україна вперше з 2003 року не брала участь у Євро-
баченні у зв’язку зі складною ситуацією в країні, необхідністю економити і пе-
реходом на суспільне мовлення. 


