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Шановні краяни! Хай зігріте нашими душа-
ми Різдво Господнє несе у кожну українську 
родину світло Божої любові і благодаті.  Хай 
щира молитва відкриває наші християнські 
серця для корисних справ і високих помислів, 
спонукає до жертовності задля України.

Миру вам і спокою, достатку і благополуч-
чя, надії на краще завтра і віри у міць україн-
ського духу, у перемогу добра над злом.

Христос Рождається! Славімо його!

Від Ліги підприємців «Українська справа» 
- Михайло РАТУШНЯК.

Шановні листоноші! Просимо донести цей випуск тижневика 
передплатникам “Нашого ДНЯ”  на 2016-й рік.
Зверніть увагу! У зв’язку з Різдвяними святами наступний номер 
газети вийде 14 січня 2016 р. з церковними та посівним календарями.

Щиро вітаю працівників  
газових господарств області, 

ветеранів праці та всіх споживачів блакитного палива 

з Новим 2016 роком та 
Різдвом Христовим!

З Різдвяних свят, із світлої 
надії кожної людини на щасли-
ве прийдешнє розпочинається 
Новий рік нашого життя, наші 
майбутні звершення у нових 
справах. Святкові вогні сповню-
ють нас радісними очікування-
ми змін, сподіваннями на краще.

У ці величні дні ми подум-

ки повертаємося в дитинство, 
мріємо про щасливе майбутнє, 
будуємо плани та окреслюємо 
перспективи. Новий рік відкри-
ває для нас нові можливості. 
Це час для втілення найсміливі-
ших ідей та задумів.

Нехай з прекрасними зимо-
вими святами увійдуть у Ваші 
домівки мир, спокій, впевне-
ність у майбутньому. Бажаю 
Вам зустріти і провести свята 
у доброму здоров’ї та веселому 
настрої. 

Нехай Різдвяна зірка прине-
се Вашій родині добро і благо-
денство, осяє радістю серця і 
наповнить їх добротою, мило-
сердям і любов’ю. Хай життєві 
труднощі оминають Ваш дім, 
завжди панують в ньому мир і 
злагода, живе віра у світле май-
бутнє! Успіхів Вам у всіх Ваших 
добрих  починаннях!

З Новим роком!  З Різдвом Христовим!
Начальник об’єднання “Тернопільгаз”  

Олег Караванський

З Новим роком та 
Рiздвом Христовим!

Щиро вітаю усіх краян, хліборо-
бів, кожну родину із цими велични-
ми святами!

Ми прожили ще один нелегкий 
для України і для кожного з нас рік. 
Тож хай усі біди і тривоги він забере 
з собою у минуле. Хай новий рік да-
рує усім здоров’я і  достаток, а світ-
ле народження Ісуса вселяє віру і 

надію на краще. 
Хай буде довгим ваш вік на рід-

ній землі, яку плекаєте своїми ру-
ками. Хай будуть щедрими ужин-
ки і запашним коровай. Хай кожен 
прожитий день повниться щастям,  
у домівках запанує любов і повага, 
а в країні – довгожданий мир. Весе-
лих свят, смачної куті!

Христос Рождається! Славімо його!
З найкращими новорічними та різдвяними побажаннями -  директор ПОП 
«Іванівське», Заслужений працівник сільського господарства України Антон БІЛИК.

Хай кожен день приносить лиш удачу,
Хай цілий рік вам доля усміхається,
Ми раді зустрічати вас і бачити – 
«Наш ДЕНЬ» ніколи з вами не прощається!
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Факультет економіки та управління 
Тернопільського національного 

економічного університету вітає всіх 
тернополян з наступаючим 

Новим 2016 роком  
та Різдвом Христовим!

Напередодні Нового року прийнято загаду-
вати бажання і вірити, що вони обов’язково 
здійсняться. Позаду непростий, зболений ві-
йною, насичений подіями, реформами та змі-
нами рік. Та, незважаючи ні на що, нам під силу 
вистояти і з вірою в серці іти в майбутнє. Тож 
здоров’я, миру, щастя, достатку усім!

2015-ий став для кожного з нас 
роком надії і відчаю, впевненості і 
розчарувань, здобутків і втрат. Ми 
отримали такі бажані перспективи 
на євроінтеграцію, проте досі пла-
тимо за них життями воїнів, які бо-
ронять територіальну цілісність 
України. Держава нарешті впевне-
но стала на шлях реформ і перетво-
рень, проте декому не вистачає тер-
піння йти до кінця. Та  віра здолає 
зневіру і, сподіваюся, 2016-ий ста-
не для кожного українця роком ста-

більності, достатку, миру, спокою. 
Але для цього потрібно працювати, 
не покладаючи рук.  

У непростих умовах  ми перео-
смислили цінність і значення слів 
«мир» та «милосердя», «відвага», 
«людяність», «відповідальність». 
Хай вони стануть нашими дорогов-
казами на майбутнє. 

Зичу всім щирої любові один до 
одного, віри в наше щасливе при-
йдешнє, великих звершень на бла-
го України! 

Дорогі краяни! 
Прийміть щирі привітання  

з Новим роком та Різдвом Христовим!

З найкращими 
побажаннями - радник 

голови Національної 
поліції України -т.в.о. 

начальника Головного 
управління Національної 

поліції в області 
Олександр БОГОМОЛ.Христос рождається! Славімо його! 

Як тернопільським народним 
депутатам вдається 
досягти поставлених цілей?

Очолює об’єднання обра-
нець Роман Заставний. Від-
кидаючи політичні інтере-
си, нардепи клопочуть перед 
урядом і парламентом про ви-
ділення грошей на ті чи інші 
об’єкти Тернопільської облас-
ті. Так у 2015 р. Тернопільщина 
отримала гроші на завершен-
ня довгобудів (архів, перина-
тальний центр, школи тощо). 
Обласному центру дістався ре-
кордний у його історії бюджет, 
який склав понад мільярд гри-
вень. Збільшення коштори-

су, запевняє Роман Заставний, 
збережеться і цього року. Це 
буде бюджет розвитку і капі-
таловкладень. Чимало коштів 
надійде і в казну новостворе-
них громад. Нагадаємо, не зва-
жаючи на перешкоджання по-
передньої облради, нардепи 
Р.Заставний і Т.Юрик ініціюва-
ли вибори за новою системою 
в 26-ти громадах Тернопіль-
щини. В результаті, коштори-
си тернопільських об’єднань 
отримають від європейської 
сторони додаткових 150 млн. 

грн., не враховуючи конкурсні 
проекти.

Як зазначив Роман Застав-
ний, міжфракційна група ро-
бить все, аби Тернопільщину 
в державній програмі не роз-
глядали за залишковим прин-
ципом. Змагання – хороша річ 
тоді, коли вони не переходять 
у нездорову конкуренцію, 
особливо у владі. Відтак своє 
останнє у 2015 р. засідання 
об’єднання «Тернопільщина» 
провело в облдержадміністра-
ції за участю керівництва міс-
та та області. Тож у мешканців 
краю є надія, що досягши пев-
них результатів за неповних 
12 місяців роботи, тернопіль-
ські народні депутати працю-
ватимуть з такою ж силою і на-
ступні чотири роки.

Представники «молодіжного крила» 
«Народного контролю» 

Тернопільщини включилися 
в роботу Антикорупційного форуму

Державна влада тепер виділяє Тернопільщині 
більше грошей, ніж раніше. Такі фінансові 
зростання в області відбулися завдяки 

народним депутатам з нашого краю, які у Верховній 
Раді цього скликання вперше об’єдналися у 
міжфракційну групу. 

У  Києві відбувся Другий Антикорупційний 
форум, участь в якому взяли понад 5 тисяч 
громадських діячів, політиків та активістів, 

серед учасників – представники молодіжного крила 
«Народного контролю» Тернопільщини, студенти 
Наталія Цаль, Віталій Круцько, Андрій Дзюба, 
Василь Костюк. Особливістю антикорупційного 
заходу стало те, що він об’єднав безпрецедентну 
кількість учасників, що представляють різні 
громадські організації, рухи  і політичні сили.

За словами ініціато-
ра зібрання, голови Одесь-
кої ОДА Міхеіла Саакашві-
лі, основною метою фору-
му було ініціювати широ-
кий позапартійний рух про-
ти корупції і за реформи.

Активіст «Народного 
контролю», студентка Тер-
нопільського національно-
го економічного універси-
тету Наталія Цаль зазначи-
ла, що масштаб форуму, рі-
шучість і енергія учасників 
вселяють віру в те, що Укра-
їна таки зможе позбутися 
найогиднішої своєї вади, 
якою є корупція.

«Ми зустріли на форумі 
величезну кількість розум-
них, рішучих, цілеспрямо-
ваних людей, яким хочеть-

ся вірити. Їхній запал пере-
дався і нам, а вже здійсне-
ні ними конкретні дії з ви-
криття і оприлюднення ко-
рупційних ситуацій під-
тверджують, що корупцію 
в Україні можна подолати. 
Якщо в антикорупційний 
рух включаться різні люди 
– від студентів до депутатів, 
то ми справді зможемо змі-
нити нашу країну», – пере-
конана Н.Цаль.

За словами організато-
рів Форуму, схожі заходи 
найближчим часом будуть 
відбуватися у кількох об-
ласних центрах з метою за-
лучення до антикорупцій-
ного руху якомога більшої 
кількості свідомих грома-
дян.

Молодь 
проти корупції

Тернопільські педагоги найкращі
Одразу двоє 

тернопільських 
вчителів 

здобули перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі 
«Вчитель року-2015». 

У номінації «Образотворче 
мистецтво» перемогу здобула 
Заслужений вчитель України, 
вчитель школи №4 Галина Кізі-
лова, а у номінації «Правознав-
ство» - вчитель спеціалізованої 

школи №7 Тетяна Кульчицька. 
- Ця перемога додала мені 

впевненості у власних силах, - 
каже Тетяна Кульчицька. - Вва-
жаю, що майбутнє нашої дер-
жави та суспільства у дітях, 
Саме тому намагаюся їх навчи-
ти, перш за все, думати, оціню-
вати, міркувати над тим жит-
тям, яке нас оточує. 

З цієї нагоди заступник 
міського голови Леонід Бицю-
ра привітав переможців та вру-

чив їм грошові нагороди у сумі 
10 тисяч гривень від Терно-
пільської міської ради.

- Вперше за останні два-
надцять років Тернопіль зно-
ву має переможців найвищо-
го Всеукраїнського етапу кон-
курсу «Вчитель року», - зазна-
чив Леонід Бицюра. - Це спіль-
на перемога вчителів Тернопо-
ля, це високе визнання здобут-
ків нашої освіти, це перемога 
для усього міста. 

Делегація Тернопільщини на 
Антикорупційному форумі. Київ, грудень 2015р.
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За словами депутата від 
Партії «Солідарність» - Блок 
Петра Порошенка», волонте-
ра Складу допомоги воїнам 
АТО Тараса Білана, згідно да-
ного рішення учасники АТО 
матимуть змогу без конкур-
су влаштуватись на роботу за 
спеціальністю.

 «Якщо на комунально-
му підприємстві з’являється 
вакансія, учасник АТО, 
пред’явивши посвідчення, 
без конкурсу влаштовується 
на роботу. Однак йому все ж 
доведеться пройти трьохмі-

сячний випробувальний тер-
мін. Якщо людина не підхо-
дить, керівник підприємства 
має написати пояснювальну 
записку, чому саме. Далі пи-
тання виноситься на розгляд 
профільної депутатської ко-
місії міської ради. Таким чи-
ном, ми спростили прийом на 
роботу учасників АТО, але, ра-
зом з тим, вважаємо, що від-
повідні посади мають займа-
ти професіонали, тому не ска-
совували випробувального 
терміну», - розповів Тарас Бі-
лан.

За словами голови постій-
ної комісії міської ради з пи-
тань освіти, науки, культури, 
молодіжної політики, фізич-
ної культури та спорту Воло-
димира Міська, фестиваль уже 
включений у план розвитку 
культурно-мистецької сфери 
міста, відтак на його прове-
дення буде виділено кошти.

«Фестиваль «Окрилені піс-
нею» впродовж багатьох ро-
ків успішно проводився у ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка. 
Свого часу завдяки цьому фес-
тивалю ми дізналися про та-
ких обдарованих виконавців, 
як Олег Собчук, Надія Гураль, 
колектив «Тріода» та багато ін-
ших. Тому виникла ідея зроби-

Учасників АТО братимуть 
на роботу в комунальні 
підприємства без конкурсу

Тернопіль матиме студентський 
фестиваль-конкурс

Нові таланти будуть шукати в Тернополі на 
студентському пісенному фестивалі-конкурсі 
«Окрилені піснею», що в оновленому форматі 

стартує із 2016 року.

До 6% вакантних 
робочих місць 
на комунальних 

підприємствах міста 
виділять учасникам АТО. 
Рішення, ініційоване 
фракцією «Блок 
Петра Порошенка»,  
підтримали 35 із 42 
присутніх депутатів 
міської ради під 
час засідання, що 
відбулося 22 грудня. 

ти його загальноміським і в та-
кий спосіб підтримати моло-
дих талановитих авторів та ви-
конавців пісень. Тернопіль на-
зивають студентською столи-
цею України. Впевнений, що 
завжди буде багато охочих взя-
ти участь у фестивалі. Так у на-
шому місті може з’явитися ще 
одна мистецька принада,– за-
значає депутат від Партії «Со-
лідарність» - Блок Петра Поро-
шенка» Володимир Місько.

Запрошуємо усіх молодих 
тернополян до участі в кон-
курсі!

Шановні краяни! 
Від щирого серця 

вітаю Вас 
з Новим роком 

та Різдвом 
Христовим! 

Минає складний рік випробувань, війни та такого крихко-
го миру. Серед тих, хто поклав своє життя на вівтар збережен-
ня незалежності нашої держави, і наші земляки-тернополяни. 
Пам’ятаймо їх завжди, як і Героїв Небесної Сотні,  та згадуймо 
у молитвах їхні світлі душі.  

Водночас 2015-ий увійде в історію як рік старту реформ, що 
наближають нашу країну  до омріяного членства в Євросоюзі. 
Це рік реального поступу до децентралізації влади, що відкри-
ває шлях до становлення дієвого самоврядування, рік ство-
рення об’єднаних громад, які прагнуть бути господарями на 
своїх територіях.

2015-ий – рік місцевих виборів, які пройшли під знаком ак-
тивного громадянського суспільства, що сформувалося  Рево-
люцією Гідності. Новообрані ради працюватимуть під пильним 
оком громадськості. Тож бажаю їм виконувати обіцянки, зреалі-
зувати усі задуми та плани, гідно працювати на благо громади.

Дорогі тернополяни!
Нехай 2016 рік дарує вам удачу в усіх справах, а в кожну осе-

лю принесе мир, добро,  радість та міцне здоров’я. Будьмо єди-
ними, бо в єдності – наша сила! Веселих свят і смачної  куті!

Христос рождається! Славімо його!
Віктор ОВЧАРУК, голова обласної ради.

Кожен з нас з надією і ра-
дістю чекає Нового року.

У ці святкові дні, дякую 
усім тернополянам, які що-
денною працею роблять 
наше місто кращим.

Від усієї громади Терно-
поля вітаю наших земляків, 
які воюють на Сході, волон-
терів і доброчинців.

Дякуємо за вашу жертовність і любов до рідно-
го краю.

Нехай святкові вінчування додадуть нам сили 
для праці та боротьби.

Хай буде мир і добробут у кожній тернопіль-
ській оселі.   

Веселих свят!
Міський голова Тернополя

 Сергій НАДАЛ.

Шановні платники податків!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Напередодні цих прекрасних зи-

мових свят зичу вам гарного настрою і здоров’я, нових надій та звершень. Нехай ваш життєвий пу-
тівець буде благополучним та довгим, а поруч завжди ідуть Добро, Любов та Боже Благословення!

Щиро надіюсь, що Різдвяна зоря принесе на нашу багату й благодатну землю мир та спокій, злаго-
ду та розуміння. Адже сьогодні ми - один народ, одна родина, одна Держава - Україна!

Христос Рождається! Славімо його!
З повагою,

начальник Тернопільської ОДПІ Петро ЯКИМЧУК.

Дорогі краяни!
Щиро вітаю вас з Новим роком 

та Різдвом Христовим!
Нехай ці 

радісні свя-
та прине-
суть мир на 
волелюб-
ну україн-
ську землю. 
Нехай Різд-
во буде світ-
лим і щасли-
вим у кож-
ній оселі! Нехай прекрасні зимо-
ві свята дарують спокій і злагоду, 
впевненість у майбутньому. Міц-
не здоров’я та невичерпна енер-
гія хай ніколи вас не полишають, 
поруч будуть дружні посмішки і 
тепло рідних людей! 

Хай у прийдешнім році на ваші 
родини, на Україну зійде з Різдвя-
ною зорею Божа благодать глибо-
кого духовного оновлення. Радіс-
них усім свят, благополуччя, до-
статку, смачної куті і щедрої ко-
ляди!

З повагою – селищний 
голова смт. Вишнівець

 Збаразького району 
Олег СТЕФАНСЬКИЙ.

Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим 
кожну українську родину, своїх земляків та краян!
Бажаю вам усіх земних благ, Божого благословення на нові гар-

ні справи! Здоров’я та радості, спокою і благополуччя у родинах, дов-
гожданого миру в Україні. Нехай ці чудові свята будуть щедрими на 
добро, додадуть життєвих сил, окрилять душу. Хай омріяне збуваєть-
ся, а задумане втілюється у конкретних справах. Нехай Різдвяна зірка 
принесе у домівки щастя, тепло, любов і спокій!

Директор ПАП “Аркадія” Микола ПИЛИПІВ.

Христос рождається! Славiмо його!
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За його словами, наразі потрапити з од-
ного мікрорайону в інший можна лише 
маршруткою, а це, в свою чергу, створює пе-
ревантаження окремих маршрутів  та не-
зручності для пасажирів.

«Під час виборів до мене як до кандида-
та, який балотувався по округу № 42, нео-
дноразово зверталися жителі  мікрорайону 
«Аляска» та керівники підприємств, що зна-
ходяться на вулиці Текстильній  з проханням  
створити тролейбусний маршрут, котрий 

би з’єднував цю частину міста з центром та 
«Дружбою». Оскільки я сам проживаю на 
цьому окрузі, добре знаю, наскільки вранці 
переповнені маршрутки, котрі прямують до 
ТНЕУ чи ТНПУ. Разом з тим, тролейбус  стане 
«рятівним колом» для людей, котрі працю-
ють на підприємствах  у районі «Текстиль-
ника» і  щоранку їдуть на роботу з центру чи 
«Дружби», - розповів Михайло Ібрагімов.

Також він зазначив, що направив депу-
татське звернення міському голові Сергію 

Надалу з проханням розглянути можливість 
створення нової тролейбусної лінії. 

«Як депутат, робитиму все, щоби виправ-
дати очікування людей, котрі довірили мені 
свої голоси на місцевих виборах. Сподіваюсь, 
що у 2016 році нова лінія запрацює», - під-
креслив депутат міської ради. 

Нагадаємо, прийом громадян Михай-
ло Ібрагімов  здійснює у приміщенні Тех-
нічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя, вул. 
Л.Курбаса, 11 (Щоп’ятниці, 18.00-20.00).

Це був дуже дивний рік.
Із надзвичайно спекот-

ним і посушливим літом 
та з осінню – золотою і теплою, 
що затягнулася аж до кінця груд-
ня. Завдяки цьому трава досі зе-
лена, наче перед Великоднем, а не 
за тиждень до Різдва. І хризанте-
ми досі цвітуть, і маргаритки зно-
ву розквітли, й навіть троянди ще 
день-два тому тішили наші з вами 
очі ніжною красою.

Це був надзвичайно тяжкий 
рік.

Із кровопролиттям, людськи-
ми втратами, новими сиротами, 
вдовами, руїнами – і новими геро-
ями. Про них – мертвих і живих, 
ми дізнавалися буквально кожно-
го дня. Називаючи при цьому ві-
йну війною – на відміну від наших 
керманичів. У яких вже майже два 
роки язики спроможні вимовити 
не більш ніж «АТО».

Утім сьогодні мова не про влад-
них мужів – їх ми чуємо і бачимо ще 
частіше, ніж героїв. По кілька разів 
на день, без вихідних. Хай і звідда-
лік. Власне, як і вони, оті мужі, ві-
йну. І їхні діти – так самісінько: спо-
стерігають за справжніми боями 
і  несправжнім перемир’ям  із сво-
їх «бункерів»: палаців, дорожен-
них іномарок і навіть парламент-
ської зали.

Тому сьогодні мова – про зви-
чайних українців. На жаль, про 
кожного із них, готових заради 
України пожертвувати своїм жит-
тям, добробутом, спокоєм,  розпо-
вісти неможливо. Їх дуже багато – 
мільйони і мільйони. Тому я обра-
ла чотирьох: двох жінок і двох чо-
ловіків. Різних за віком, освітою, 
місцем народження і проживан-
ня. Хтось із них більше відомий, 
хтось менше... Але справа не в цьо-
му. А саме – всі вони справжні герої 
України. Хоча звання цього поки 
що удостоєна лише одна із цієї чет-
вірки - Надія Савченко.

До слова, модельєр-дизайнер 
за фахом. І журналістом Надя за-
ледве не стала – поки  пробивалася 
до Харківського університету пові-
тряних сил. Звідки її встигли двічі 
відрахувати як «непридатну до по-
льотів». Спасибі тодішньому міні-
стру оборони Анатолію Гриценку, 
бо саме його підтримка допомогла 
Савченко отримати диплом, хай і 

не льотчика-винищувача, а штур-
мана.

У січні 2014 Надія була на Май-
дані Гідності, а вже  менш як через 
півроку стала бійцем  батальйону 
«Айдар». Під час порятунку пора-
нених 18 червня потрапила у по-
лон до бойовиків «ЛНР». Саме там 
під час допиту, прикута до труби 
наручниками, на запитання «Як 
ви гадаєте, скільки зараз проти нас 
сил воює?»,  Надя відповіла: «Я ду-
маю, вся Україна».

Із липня тодішнього року і до 
сьогоднішнього дня старший лей-
тенант ЗСУ Надія Савченко – за 
гратами в Росії. Судилищу над нею, 
несправедливо обвинуваченою, 
не видно кінця... За цей час мужня 
українка стала народним депута-
том – за списком «Батьківщини», 
делегатом Парламентської асамб-
леї Ради Європи, Героєм України.

Надію Савченко – мужню, врод-
ливу українку – нині знають у всьо-
му світі. Вона, без перебільшення, 
стала обличчям сучасної України.

А от щодо Верховної Ради... На 
її офіційному сайті навпроти пріз-
вища народного депутата Савчен-
ко ретельно підраховано пропуски 
нею пленарних засідань – 133. Із 
приміткою «з невідомих причин».

Коментарі, як кажуть у таких 
випадках, зайві. У тім числі – й до 
«обличчя» парламенту.

Дівчина – ангел. Так назива-
ли й нині називають на передовій 
20-річну студентку з Рівного Яну 
Зінкевич. За неповних два роки 
вона врятувала 200 бійців, а ор-
ганізована нею потужна медична 
служба «Правого сектору» - понад 
дві тисячі... «Госпітальєри» - так 
вона називається, за аналогією із 
середньовічним лицарським ор-
деном, котрий вважають прабать-
ком теперішніх європейських гос-
піталів...

На початку грудня, саме перед 
Днем волонтерів, Яна потрапила в 
страшну автокатастрофу. А все че-
рез те, що пошкодувала витрати-
ти гроші на зимову гуму для ав-
тівки – треба було негайно ряту-
вати пораненого бійця... Правда, 
нині дівчині-ангелу набагато кра-
ще. Тож і сама вона, і її лікарі – як 
українські, так і зарубіжні, вірять: 
госпільєр-волонтер Яна не тільки 
цілком одужає, а й сама стане висо-
кокласним лікарем. Про це вона за-
вжди мріяла і нині мріє.

До слова, на лікування до Ізраї-
лю Яна Зінкевич потрапила із Дні-
пропетровської клінічної лікар-
ні ім.Мечникова. Головним ліка-
рем там  працює Сергій Риженко. 
Працює вдень і вночі, не поклада-
ючи рук. Нерідко – зціпивши зуби, 
зі сльозами на очах. Адже стрима-
ти сльози, рятуючи поранених, не-
рідко –  тяжкопоранених бійців, не-
можливо, навіть коли ти все життя 
маєш справу з порятунком людей.

- Контузія, поранення, в грудях 
осколок... Таким Віталій потрапив 
до нас у реанімацію. Одразу попро-
сив телефон, набрав номер і тихо 
сказав: «Я повернувся, мамо»...

- Вона не втомилася чекати. 
Кома, проблиски свідомості, опера-
ції, перев’язки... Їх десятки... Тетяна, 
дружина генерала, вже два міся-
ці поруч з ним, у реанімації. Сон на 
ліктях. Її тішать порухи повік, стис-

кання руки чоловіка. Вона вірить, 
що він житиме…

- Коли батьківщина в небезпе-
ці – всі нормальні ідуть на фронт, 
сказала лікар-реаніматолог. Зібра-
ла чемодан і поїхала на Схід. У зем-
лі, у снігу, на морозі врятувала де-
сятки бійців. Повернулася зі Схо-
ду одразу в реанімацію – загостри-
лася хвороба нирок. Ні про що не 
шкодує...

- Сергій з Кіровоградщини. В 
АТО – 9 місяців. Резекція легень, 
осколок у серці. Ще 1-2 міліметри 
– і не допоміг би ніхто. А вдома че-
кають дружина і маленький син. 
«Серце горить не від осколків, а від 
зустрічі з ними» - каже Сергій.

Так розповідає про своїх па-
цієнтів Сергій Риженко. Щоразу, 
коли він з’являється на телеекра-
ні, з’являється надія: такий лікар 
обов’язково врятує! Адже кожен 
його пацієнт для нього – рідна лю-
дина, не менше...

І нарешті останній мій герой. 
Наш земляк, до речі. Звати його 
Андрій Подольський. Живе у селі 
Струсів Теребовлянського району. 
За віком,  судячи з фотографії на 
сайті «Інформаційний спротив», 
панові Андрію із військкомату вже 
повісток не шлють. Але він із того 
проблеми не робить, оскільки ро-
зуміє: нікого ріднішого, ніж укра-
їнський народ в української армії 
нема. Тому, не покладаючи рук, Ан-
дрій Подольський працює і пра-
цює... Результат: для бійців АТО він 
приготував і відправив понад 700 
(сімсот!) слоїків, і то ніяк не півлі-
трових, м’ясних консервів. Отак...

І це у той час, коли тилові щурі 
– майори, підполковники і полков-
ники – десятками тонн викрада-
ють солдатські сухпайки, а потім 
перепродують – за десятки або й 
сотні кілометрів від місця злочину.

І це в той час, коли на базарах 
та в інтернеті торгують краде-
ними зимовими берцями та одя-
гом, а в гаражах у злодіїв, що ма-
ють доступ до армійського май-
на, знаходять гори такого ж добра. 
Всілякого-різного, включно з про-
тигазами... І це в той час, коли гене-
рали – директори бронетанкових 
заводів – обікрали державу на со-
тні мільйонів гривень.

І це в той час, коли міністр із 
дружиною, «нашивши» рюкзаків, 
намагалися сплавити їх на передо-
ву, заламавши ціну утричі вищу від 
реальної.

Втім, на цьому про владних му-
жів розмову припиняємо: перед 
великими святами, а саме таким є 

Різдво Христове, кра-
ще згадати людей гар-
них. Таких, як Савчен-
ко, Зінкевич, Рижен-
ко, Подольський. Хай 
у Новому році їх буде 
ще більше, ніж у ни-
нішньому! Адже з та-
ким народом, як укра-
їнський, ніякий ворог 
не страшний. І ми його 
обов’язково перемо-
жемо – не стільки з до-
помогою влади, скіль-
ки ... всупереч їй.

Поки ж я допису-
вала останні рядки, 
зелена трава вкрила-
ся сріблястою памо-

роззю, струмочки в «Топільчому» 
вкрилися прозорими криштали-
ками льоду, квітучі троянди хтось 
зрізав – можливо, для подарунку 
або щоб не замерзли... Отже, про-
щаємося з втомленим 2015 роком 
і зустрічаємо його наступника? Як 
там у нашої неповторної сучасниці 
Ліни Костенко написано? А ось як:
Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть 

на виднокрузі.
Хай у новому буде все нове, -
Старі лиш вина, істини і друзі!

Тетяна САВКІВ.

У Тернополі між «Аляскою» та «Дружбою»
 хочуть запустити тролейбус

Ідею з’єднати мікрорайон «Дружба» та «Аляска» тролейбусним маршрутом 
висловив  депутат Тернопільської міської ради від Партії «Солідарність» - 

Блок Петра Порошенка» Михайло Ібрагімов 
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- 2016-ий - Вогняної або Червоної 
Мавпи. Іване Степановичу, здивує 
чи розчарує землян ця завзята, не-
передбачувана й вередлива госпо-
диня нового року?  

- Вівця чи Коза приводить на трон 
Мавпу. А цього року - Червону Мавпу. 
Червоний колір… Він пророкує неспо-
кійний рік. І неординарний. Бо це - 
рік дев’ятки. А дев’ятка - це Стрілець. 
Знак, який завжди напоготові до чо-
гось. А ще Стрілець - учитель. Він на-
вчає, як повинно бути. Цей знак Зодіа-
ка завжди відстоює свої інтереси. Бо-
рець за правду. Кіньтавр. Кінь таврів. 
Тобто, наших предків - сарматів і скі-
фів. 

Ситуація буде неспокійною, 
оскільки фундамент нинішніх про-
блем і протиріч  закладений раніше. 
І все це триватиме. 2016 і 2017 роки 
будуть вирішальними для людства. 
Тому що якраз на них припадає сто-
ліття більшовицького перевороту. Ра-
дянська влада зародилася між чис-
лами сім і вісім. Уночі, - з сьомого на 
восьме листопада. І ці роки - 2016-ий 
- у сумі дає сімку, а 2017-ий - вісімку. 
Ось таке своєрідне подієве співзвуч-
чя століть. Червоний колір, а більшо-
вицький прапор саме такий, це - ко-
лір неспокою, агресії. Події, які відбу-
ватимуться на пострадянському про-
сторі, пов’язані із згаданими датами. 
І до них буде прикута увага світу. Зре-
штою, це вже є. 

- Виходить, мусимо перетерпі-
ти ще два складних роки?

- Так, маємо витримати. Не дай 
Боже, щоб зірвалася одна зі сторін, 
тоді зупинити хаос буде неможливо. 

І ще важлива річ. Дотепер живі 
перший і останній символи Радян-
ського союзу. Керівник будь-якої дер-
жави є символом. Перший керівник - 
«вічно живий» Ленін - лежить у Мав-
золеї. До нього ходять, йому покло-
няються. Поки він не буде похований, 
відбуватимуться всілякі недобрі речі. 

І живий останній керівник радян-
ської держави Михайло Горбачов. 
Якщо порахувати літери у прізвищах 
цих керівників, то у прізвищі Ульянов 
- сім літер, а в прізвищі Горбачов - ві-
сім. Знову збігаються числа - сімка і 
вісімка. 

Рік, що настав, буде утверджую-
чим. Святкуватимемо 25-річчя Неза-
лежності. 25 у підсумку дає сімку. Вся 
українська історія проходить через це 
загадкове число. Мабуть, через це на 
долю країни і людей випадають ви-
пробування. Водночас, сімку прийня-
то важати й щасливою. Можливо, за-

вдяки магічній сімці ворогам не вда-
лося і не вдається знищити Україну. 
Земні й небесні закони і бажання не 
завжди співпадають. Творцеві видні-
ше…    

У цьому році людство звертатиме 
увагу до півдня, бо сторона горизон-
ту - Південь. І пора року, як символ, 
- літо. Тож події, які матимуть вирі-
шальне значення для людства, відбу-
ватимуться влітку і на Півдні. Це, зо-
крема наш Південний Схід, Крим. По-
дії розвиваються неординарно. Крім 
наших «південних» проблем, можуть 
виникнути негаразди на південних 
кордонах Туреччини. Неспокій - у Ру-
мунії. 

Як я згадував, радянська влада за-
родилася під сімкою та вісімкою. І 
під сімкою та вісімкою відійшла в не-
буття. Із 7 на 8 грудня, через 72 роки, 
і знову ж таки - під знаком Стріль-
ця. Стрілець - останній знак Зодіака, 
який приносить великі переміни. 

До речі, віце-президент США Джо 
Байден виступав у нашому парламен-
ті 8 грудня, у день ліквідації Радян-
ського союзу. Це також знаково. Нічо-
го в житті не буває випадковим. Такі 
астрологічні принципи. 

Якби не було, все одно йде 21 сто-
ліття, і воно несе величезні зміни для 
всього людства. А тут, на наших тере-
нах, має народитися нова, інша ідео-
логія, яка буде у майбутньому прийня-
та у світі. Бо це - епоха Водолія, а за-
чаття Водолія проходило у знаку Тель-
ця. Україна територіально розташова-
на під Тілецем. Хочемо ми цього, чи ні, 
хтось може ставитися скептично, але 
факти й закони Космосу - річ уперта.                       

- Символ року - червоний колір. 
Імпульсивність, запал. Колір любо-
ві та крові. А елемент знака - Во-
гонь. Від такого гарячого зодіа-
кального «коктейлю» можна очі-
кувати чого завгодно.      

- Якщо взяти всі чотири стихії - Во-
гонь, Земля, Повітря і Вода, то Вогонь 
- це є дуже сильна космічна енергія - 
спалює, очищає, змінює. 2016-ий - рік 
Мавпи Червоної, а 2017-ий - рік Чер-
воного Півня. Яка послідовність! Пів-
ень - символ вогню, перемін. Цей рік 
буде роком рішучих, креативних, від-
важних людей. Це рік дії - вогонь го-
рить, гріє, але не спалює, якщо чини-
ти мудро і розважливо.     

- Мавпа не любить обмежень 
у свободі. Це її злить. Вона може 
бути агресивною. І її легко образи-
ти. То ж, чого ми не повинні роби-
ти? Чого потрібно остерігатися?    

- Слід бути стриманими, навіть 

тим людям, які завжи хочуть бути 
першими. Вони мають знати: вогонь 
року може їх обпекти. Стриманішими 
маємо бути й стосовно певних важли-
вих подій. Треба спершу добре поду-
мати, варто це робити, чи ні. Як то ка-
жуть: сім разів відміряй, а потім від-
ріж. Нічого не потрібно робити зопа-
лу. Можна обпектися. Справа може 
«згоріти», або принести купу негараз-
дів. Завжди треба мати з собою тріш-
ки холодної води, щоб полити нею го-
лови «гарячим» людям, а часом і ноги, 
аби усвідомити, куди йти, як діяти, і 
коли зупинитися.  

- Мавпа - дев’ятий знак китай-
ського гороскопу. Рік вогняної Мав-
пи розпочнеться за східним кален-
дарем 8 лютого. Як уживатиметь-
ся вісімка і дев’ятка з 2016 роком? 
Що «кажуть» числа? 

- Тут дуже цікаво вийшло. Роки 
збіглися. 2016-ий починається з двад-
цять першої місячної доби. А там - та-
кож колір червоний. Рік сімки. Існує 
порядковість чисел. У сумі 2016 рік 
дає дев’ятку. А сім і дев’ять - 16. Сімка 
буде цього року панувати. У лютому, 
з понеділка, почнеться новий місяць 
і новий рік. Понеділок - новий день 
тижня, початок, новизна…  

- Україна народжена під знаком 
Тільця. Як співіснуватимуть Мав-
па з Тільцем? Чого очікувати нашій 
державі, політикуму від року, що 
настав? 

- Я вже казав, що зачаття Водолія 
проходило у знаку Тільця, тому ці два 
роки нам потрібно вистояти. Ми по-
винні стиснути кулаки міцніше. І має-
мо вчити свою історію. Багато україн-
ців, на жаль, не знають свого минуло-
го. А хто править минулим - той пра-
вить майбутнім. Маємо нарешті усві-
домити, що ми, українці, є господа-
рями на своїй землі. Це наша домів-
ка. Оскільки ситуація буде складати-
ся неоднозначно й не рівномірно в 
Україні та в світі, то нашим керівни-
кам слід прислухатися до вимог сус-
пільства і часу, проводити справжні 
реформи, якісні зміни. Бо якщо не бу-
дуть цього робити, то… ми бачимо, 
наскільки народ зараз рішучий. І на-
род може стати насправді господарем 
землі, а не на папері. Зараз люди, хоча 
й розчаровані, але інші, рішучіші.  

- Отже, у рік Вогняної Мавпи про 
спокійне й розмірене життя вар-
то забути. Невже так і не вдасть-
ся у світі знайти шляхи до миру, 
порозуміння? У тому числі, на схо-
ді України? В Сирії?

- Річ у тім, що Україна, як держава, 

починала утверджуватися після роз-
паду Радянського союзу у 1992 році. 
А це також був рік Мавпи. І якось так 
дивно вийшло, що через 25 років по-
вторилося, фактично, те ж саме: по-
чинаємо заново створювати держа-
ву і нормальні, правильні, інституції. 
Повторюся ще раз: у світі та в Україні, 
у тому числі, багато залежить від лі-
нії горизонту. Сирія - на півдні від нас. 
Українська і сирійська війни пов’язані 
між собою участю у них однієї й тієї ж 
держави - нашого агресивного північ-
ного сусіда. Вирішальною стороною 
горизонту для людства буде Південь. 
Якщо там вщухне вогонь, світ зітхне з 
полегшенням. Адже тут переплетено 
все: війна, міграція, економіка, добро-
бут, долі світових лідерів, держав…       

- Новий рік - високосний. Люди 
завжди ставилися до «високосся» 
з упередженням, навіть, з остра-
хом. Чи справді потрібно боятися 
високосних років? 

- Страх притаманний кожному. І в 
тому є певна рація. Однак, всі стра-
хи перед «високоссям» - це надбання 
людства. Люди відслідковували по-
дії, які відбувалися у високосні роки, 
і встановили правило, що «високос-
ся» - важке, приносить якісь нега-
разди. Але, якщо взяти будь-який ка-
лендар світу, то всі роки починають-
ся з року Мавпи. І всі високосні роки 
- «мавп’ячі». Це - роки Дракона, Щура 
і, відповідно, Мавпи. 

Червона Мавпа може збудити 
сплячу енергетику, і ми почнемо ду-
мати трохи по-іншому. Усе залежить 
від вищих космічних сил. Вони да-
ють поштовх усьому людству і окре-
мо взятій особистості до нових звер-
шень. Не бійтеся високосного року, 
бійтеся зробити комусь боляче, вчи-
нити зло. Треба боятися душевного 
«високосся», а не календарного.   

- Іване Степановичу, що б ви по-
бажали тернополянам і читачам 
«Нашого ДНЯ» у новому році?  

- Найперше, сприймати все те, що 
у нас зараз відбувається через призму 
вивчення і набуття досвіду. Не боятися 
й не панікувати. Новий, 2016 рік, роз-
почнеться з двадцять першої місячної 
доби, а це доба, яка несе в собі вогняне 
енергетичне начало. Очищення.

Й не варто сидіти вдома у новоріч-
ну ніч, вийдіть на вулицю, аби набра-
тися енергетики від землі і неба. Зем-
лякам, усім українцям зичу щасливо-
го новоріччя і Різдва, миру, спокою, 
достатку. А «Наш ДЕНЬ» засіваю пше-
ничкою, радістю, грішми і добром. 

Ольга ЧОРНА.     

Іван КРУП’ЯК: «Треба боятися душевного 
«високосся», а не календарного»

Магія новоріччя… Вона у запаху ялинки й мерехтінні гірлянд. В очікуванні диво-
вижної чарівної ночі, коли оживають казки. У запалених свічах. У вірі, що бажан-
ня все-таки здійснюються…      
На жаль, 2015-ий - рік  Кози - не приніс людству спокою, миру, а планеті - розквіту. 
Навпаки, він виявився надто емоційним, трагічним. Добрі побажання, наче, загу-
билися між землею і небом. Про те, що віщують зірки-долі людям і світу у ново-
му році розповідає відомий тернопільський астролог Іван КРУП’ЯК.     
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Приймали бюджет уночі. Так 
уже в Україні повелося - важливі 
справи вирішувати у темну пору 
доби: і Конституцію приймати, і 
бюджет, і судові засідання прово-
дити. Депутати й урядовці зізна-
лися: проголосувати за бюджет 
було нелегко, оскільки документ 
викликав багато сумнівів.

Отже, доходи держбюджету 
складуть 595,1 мільярда гривень, 
видатки - 684,5 мільярда. Перед-
бачається поетапне підвищення 
мінімальної зарплати. Її розмір 
пропонують встановити з 1 січня 
- 1378 гривень, з 1 травня - 1450, 
з 1 грудня - 1550. Прожитковий 
мінімум складе у середньому на 
одну особу з 1 січня - 1330 гри-
вень, з 1 травня - 1399, з 1 груд-
ня - 1496. Цікаво, українські вла-
доможці усвідомлюють, як вижи-
вати на ці гроші?   

Прогноз щодо зростання ва-
лового внутрішнього продукта 
прогнозують на рівні двох відсо-
тків при інфляції 12 відсотків. Так 
підрахували в МВФ. Економісти 
кажуть - цифри нереальні, оскіль-
ки інфляція у 2015-у сягала 50 
відсотків.   

Середньорічний курс нацва-

люти закладений на рівні 24,1 
гривні за долар. Експерти ж про-
гнозують 26-27 гривень за до-
лар, а на кінець року - 29-30. І це 
за умови продовження співпраці 
з МВФ.

До слова, видатки бюдже-
ту в Україні складають близько 
500 доларів на людину. У Польщі, 
приміром, цей показник у десять 
разів більший. І ВВП на душу на-
селення у нас нижчий у два-три 
рази, ніж у сусідніх країнах. 

Голосували за держбюджет 
«наосліп», зміни до нього при-
ховували до останнього, тому, 
стверджують економісти, у доку-
менті містяться неприємні сюрп-
ризи від прем’єра Арсенія Яценю-
ка. Зокрема, на думку економіс-
та Тараса Загороднього, один із 
головних ризиків - перевищення 
прогнозованого рівня інфляції. 
Не 12 відсотків, а 30-40 - ось ре-
альна цифра. Таким чином, це бю-
джет подальшого зубожіння на-
селення. 

Негативно відгукнеться 
збільшення акцизу на алкоголь. 
Зросте контрабанда і виробни-
цтво непідконтрольного алкого-
лю. Як наслідок, почастішають 

отруєння серед населення. 
Економіст назвав «блюзнір-

ством» підвищення акцизу на па-
ливо. Адже вартість нафти у сві-
ті падає, бензин дешевшає. Але 
український уряд вирішив лата-
ти дірявий бюджет за рахунок 
власників авто.  

Прогнозують ще більший 
тиск фіскалів на бізнес. Це озна-
чає, що бізнесмени й далі йтимуть 
«у тінь». Хоча, «тіньовий» бізнес в 
Україні уже сягає майже 67 відсо-
тків, порахували у Мінфіні.     

Влада радіє, що Україну під-
тримують міжнародні кредито-
ри. Вони продовжуватимуть на-
давати позики. А як вижити з та-
ким бюджетом? Однак, держава 
повинна подбати, щоб економіка 
працювала, не потребуючи допо-
моги від МВФ та інших фінструк-
тур. На жаль, бюджет-2016 і на-
далі заганятиме країну в борго-
ву яму.

Крім того, екс-міністр еконо-
міки Володимир Лановий зазна-
чає: у держбюджеті-2016, як і по-
передньому, закладені величезні 
ресурси для корупції. Це - дозво-
ли, різні рішення, щедре фінан-
сування держмонополій, корпо-

рацій, банків. Усе це суперечить 
ринковій економіці й поглибить 
фінансову дестабілізацію країни.

Не зважаючи на кепські спра-
ви в економіці, «слуги» народу 
себе не обділили. У бюджеті пе-
редбачене збільшення фінансу-
вання Верховної Ради та підви-
щення депутатських зарплат. У 
пояснювальній записці йдеть-
ся, що додаткові видатки під-
уть на «на оплату праці з нара-
хуванням народним депутатам і 
помічникам-консультантам, від-
шкодування витрат, пов’язаних 
з виконанням депутатських по-
вноважень» тощо.

І Яценюку Кабмін підвищив 
на чверть платню. 

Якби нардепи, урядовці та 
інші владоможці так дбали про 
державу і народ, як про себе! За 
прогнозами, завершити рефор-
ми у 2016 році не вдасться. Зре-
штою, вони й не починалися. Без-

робіття зростатиме. Рівень жит-
тя українців знижуватиметься. 
Інвестиційного буму не буде - че-
рез корупцію. Тобто, якщо у ново-
му році продовжить функціону-
вати чинний уряд і керівництво 
Нацбанку, то ніяких економічних 
змін очікувати не слід.  

Уже й в «Блоці Петра Поро-
шенка» констатують катастро-
фічну економічну ситуацію та го-
тові до будь-якого її вирішення: і 
до зміни уряду, і до перевиборів 
парламенту. Про це в ефірі «Сво-
боди слова» заявив лідер «БПП» 
Юрій Луценко. «Як з цього ви-
йти? У всьому світі з цього вихо-
дять однаково: або зміни в уряді, 
які дадуть більшу ефективність, 
або перевибори, формування но-
вої коаліції та уряду», - сказав по-
літик. І додав: для «БПП» не прин-
ципово, хто очолюватиме Кабмін 
- Яценюк чи хтось інший.

Ольга ЧОРНА.

Бюджет-2016: народу - «осину» талію, 
«СЛУГАМ» - СИТЕ ЖИТТЯ  

У новому році українці вкотре змушені будуть «затягнути пояси». Адже 
бюджет-2016 не обіцяє державі економічного зростання. У ньому 
простежуються всі «хвороби» попередніх основних фінансових законів 

країни, кажуть експерти. Тим паче, нинішній бюджет приймали не для українців і 
вітчизняної економіки, а для Міжнародного валютного фонду. Показники, які там 
закладені, не відповідають реаліям українського життя. Їх «підганяли», щоб МВФ 
був задоволений. Тому й більший соціальний тиск і урізані соціальні програми. 

ЛЕМІШКА Ярослав Петрович – директор обласної філармонії, на-
родний артист України.

КРИЖАНІВСЬКИЙ Анатолій Васильович – директор Тернопіль-
ської української гімназії імені І. Франка.

ЗАВАДОВИЧ Юрій Стефанович – головний лікар медичного центру 
ТОВ «Прохелес», м. Тернопіль.

ЗАВИТІЙ Богдан Миколайович – директор ПП «Явір-90», м. Терно-
піль.

ЛАЗАРОВИЧ Микола Васильович – доктор політичних наук, профе-
сор, завідуючий кафедрою Тернопільського національного економічно-
го університету, учасник АТО.

ЛЕВЕНЕЦЬ Наталія Іванівна – директор Тернопільської загально-
освітньої середньої школи №4, відмінник освіти України.

ПАХОЛОК Роман Іванович – директор Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені О. Барвінського.

ПЕЛЯК Петро Іванович – голова фермерського господарства «Ві-
кторія-92» (с. Вікторівка Козівського району), заслужений працівник 
сільського господарства України.

РЕПКА Борис Данилович – заслужений артист України, в.о. дирек-
тора Тернопільського обласного академічного драматичного театру 
імені Т. Шевченка.

РІЗНИК Олена Віталіївна – письменниця, керівник поетично-
фольклорного театру «Взори», м. Бережани.

СЛІВІНСЬКА Ганна Василівна – головний лікар установи «Центр 
здоров’я» Тернопільської обласної ради.

УДІН Євген Тимофійович – графік, заслужений художник України.
ШЕВЧУК Микола Степанович – художник, викладач Теребовлян-

ського вищого училища культури, волонтер АТО.
ШЕРГЕЙ Григорій Платонович – заслужений діяч мистецтв Украї-

ни, директор департаменту культури, релігій та національностей Тер-
нопільської облдержадміністрації. 

МУСІХІНА Лілія Іванівна – письменниця, етнограф, активістка тер-
нопільської «Самооборони», волонтер АТО.

Олег КАРАВАНСЬКИЙ, 
голова конкурсної комісії «Людина року-2015» .

У номінації «Найкращий спортсмен року» 
перемогли Дмитро Підручний (біатлон), Ель-
нур Ахадов (веслування на байдарках і каное) 
та Віктор Петров (бокс).

Найкращими спортсменками року визнані: 
Олена Кривицька (фехтування), Марія Хлян 
(важка атлетика) та Анастасія Меркушина 
(біатлон).

У номінації «Спортивна сенсація року» поза 
конкуренцією була біатлоністка Олена Під-
грушна.

У номінації «Разом з олімпійцями» не було 
рівних  Андрію Пушкару (армреслінг), Юрію 
Босому (фрі-файт) та Роману Порохняку (ги-
рьовий спорт).

Андрій Андріїшин, Богдан Бадло та Марія 
Балу перемогли у номінації «Сильні духом».

«Олімпійськими надіями» визнані Тарас 
Шевчук (велоспорт-трек), Віталій Труш (бі-
атлон), Назар Цебринський (біатлон).

Тренерами року стали Ірина Меркушина 
(біатлон), Віктор Симів (важка атлетика) та 
Володимир Павелко (велоспорт-трек).

Найкращим спортивним організатором 
став Володимир Ванджура («Спорт для всіх»), 
а «Меценатом спорту» - Степан Троян (голова 
правління ВАТ «Микулинецький бровар»).

У номінації «Спортивні герої» фактично 
безальтернативно переміг голова спортивно-
го клубу «Характерник» Валерій Чоботар.

У номінації «За здоровий спосіб життя” пе-
ремогла Лілія Проць, а у номінації «Найкра-
ща спортивна команда» - волейбольний клуб 
«Галичанка-ТНЕУ».

Герої спортивного року на 

ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Управління з питань фізичної культури і спорту ТОДА підбило підсумки 

голосування для визначення домінантів щорічного конкурсу. 

У Тернополі визначили 
лауреатів конкурсу 

«Людина року – 2015»
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Генсек ООН уникає
українського питання

Нинішній генеральний секретар 
ООН уникає вирішення українського 
питання. Про це новий посол України 
в ООН Володимир Єльченко розповів у 
інтерв’ю «Європейській правді». «Для 
прикладу, подивимося на роль генераль-
ного секретаря ООН у вирішенні нашого 
конфлікту. Відверто кажучи, вона близь-
ка до нульової», - сказав Єльченко. І зазна-
чив, що саме під час дворічного членства 
України в Раді безпеки ООН будуть обира-
ти нового генсека. Тому Україна спробує 
посприяти, щоб на цю посаду була обрана 
така людина, яка має уважніше постави-
тися до українсько-російського конфлік-
ту. Єльченко також підкреслив, що ниніш-
ній генсек ООН міг би займати набагато 
активнішу позицію, зокрема, підтримав-
ши започаткування в Україні окремого 
офісу щодо Донбасу і Криму, крім тієї місії 
ООН в Україні, яка є сьогодні.

На різдвяних вогнях
 американці не економлять

На різдвяні вогні в американських 
будинках за період свят витрачається 
більше електроенергії, ніж деякі кра-
їни споживають за рік. Такий висновок 
дослідників Центру глобального розви-
тку, передає ВВС. Багато американців роз-
вішують гірлянди на дахах будинків і на 
деревах. На святкове освітлення витра-
чають понад 6 мільярдів кіловат-годин - 
стільки ж, скільки щорічно споживають, 
наприклад, Ефіопія, Танзанія або Сальва-
дор. За словами дослідників, вони не за-
кликають американців відмовитися від 
різдвяних вогнів. Метою дослідження 
було підкреслити різницю у рівні спожи-
вання електроенергії між бідними і бага-
тими країнами. 

У Німеччині майже 13 мільярдів 
марок досі не обміняли на євро

Майже через 14 років після введен-
ня євро на руках у громадян Німеччини 
та інших країн усе ще зберігається при-
близно 12,9 мільярда німецьких марок. 
Про це йдеться у даних німецького феде-
рального банку, передає «Німецька хви-
ля». Так, на кінець листопада 2015 року у 
населення залишилося близько 168 міль-
йонів банкнот і 24 мільярди монет, які ви-
йшли з обігу. Згідно з даними Бундесбан-
ку, німецька марка також мала широке ви-
користання у країнах колишньої Югосла-
вії та Східної Європи, де значна частина 
цієї грошової маси, мабуть, залишилася 
й досі. Обміняти дойчмарки на євро мож-
на у всіх філіях Бундесбанку без додатко-
вих зборів чи обмежень. Обмінний курс - 1 
євро до 1,95583 марки.

Білл Гейтс і його дружина -
 найбагатша пара світу

Засновник «Microsoft Corp.» Білл 
Гейтс і його дружина Мелінда посі-
ли перше місце у списку найзаможні-
ших подружніх пар у світі. Про це йдеть-
ся у дослідженні консалтингової компа-
нії «Wealth-X». Сукупні статки пари, відо-
мої своєю активною благодійною діяль-
ністю, - $85,7 мільярда. На другому міс-
ці - засновник іспанського рітейлера одя-
гу «Inditex» Амансіо Ортега і його дружи-

на Флора Перес, які володіють активами у 
$70,7 мільярда. Третє місце посів союз ін-
вестора Уоррена Баффетта і Астрід Менкс 
зі статком $65 мільярдів. На четвертому і 
п’ятому місцях - сім’ї американських про-
мисловців, братів Кохів. Девід і Джулія, а 
також Чарльз і Елізабет мають по $47,5 мі-
льярда. Далі - сім’ї китайського мільярде-
ра Ван Цзяньлінь і Лінь Нін - $40,7 мільяр-
да; засновника «Amazon» Джеффа Безоса і 
його дружини, письменниці Макензі Без-
ос - $39,8 мільярда; глави «LVMH» Берна-
ра Арно і піаністки Елен Мерсьє - $ 38,7 
мільярда; Марка Цукерберга і Прісцил-
ли Чан -  $38,5 мільярда і керівника «Wal-
Mart» Джеймса Уолтона з дружиною Лінн 
- $36,2 мільярда.  

Жінки також вороги ісламістів
Іракська поліція оприлюднила дані 

про вбивство 837 жінок у місті Мосул 
бойовиками «Ісламської держави», по-
відомляє видання «Rudaw». Чимало за-
гиблих працювали чиновницями в ірак-
ських держорганах, а також були пред-
ставлені у виборчих комісіях. Смертні ви-
роки жінкам Мосула винесли встановле-
ні джихадистами суди шаріату. Велика 
частина вироків була винесена за відсут-
ність лояльності «халіфату», шпигунство 
і «неісламську поведінку». Варто зазна-
чити, під час рейду спецназу США, в Сирії 
знайшли документ, згідно з яким, із 31 січ-
ня 2015 року терористи «Ісламської дер-
жави» легалізовують використання люд-
ських органів полонених для своїх бойо-
виків.

Частину Британії може стерти 
з лиця землі через повені

Великобританія потерпає від ре-
кордної повені. Стихія є наслідком 
шторму «Єва». Через сильні зливи вода у 
ріках сягнула найвищого в історії рівня, по-
відомляють іноЗМІ. Тисячі людей на пів-
ночі країни змушені залишити свої будин-
ки. Північний захід Британії, фактично, пі-
шов під воду. Подекуди рівень води підняв-
ся майже на п’ять метрів, вище звичайного. 
Британська влада вже назвала катастро-
фічну ситуацію безпрецедентною. І нада-
лі синоптики дають невтішні прогнози. А 
вчені попереджають: повені можуть стер-
ти частину країни з лиця землі.  

Латвійці не хочуть
 жити поруч із біженцями

55 відсотків жителів Латвії не хоті-
ли б жити по сусідству з біженцями. Про 
це свідчить опитування, проведене цен-
тром соціологічних досліджень SKDS, пе-
редає «Delfi.lv». На питання: «З ким по су-
сідству ви не хотіли б жити?», 86 відсотків 
респондентів відповіли: найбільш неба-
жаною групою вважають наркоманів, 70 
відсотків - колишніх в’язнів, 55 відсотків 
не хотіли б жити поруч з біженцями, 53 - з 
мусульманами, 52 - з ромами, 37 - з пред-
ставниками секс-меншин, 31 відсоток - з 
азіатами, 19 відсотків - з гастарбайтерами, 
18 - з темношкірими людьми. І лише п’ять 
відсотків опитаних не хотіли б жити по су-
сідству з росіянами.

Потепління Світового океану
провокує стихійні лиха

У 2015 році, на фоні рекордного по-
тепління Світового океану, метеороло-
ги нарахували більше півсотні тропіч-
них циклонів, третина з яких перетво-
рилися на супертайфуни. Про це пові-
домляє «Інтерфакс». На думку фахівців, 
якщо температура океану сягає 29 граду-
сів і вище, це провокує появу тайфунів. У 
2015-му був зареєстрований 51 тропіч-
ний циклон. Із них 31 перетворився на 
тайфуни, у тому числі, 15 стали супертай-
фунами. Глобальне потепління буде й на-
далі впливати на температуру океану, що 
може призвести до посилення масштабів 
руйнувань від ударів тайфунів.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Нардепів косить амнезія: 

забувають декларувати бізнес
Не задекларували свій бізнес і сво-

єї родини щонайменше 54 нардепів: 
Тимошенко, Поплавський, Бакулін, 
Гєллєр та інші. Кожен восьмий прихо-
вав від декларації свій чи/та родинний 
бізнес, повідомляють «Наші гроші» з по-
силанням на дані Єдиного державно-
го реєстру підприємств та організацій 
України. Загалом ідеться про 100 фірм, 
із них 52 випадки - бізнес самого депу-
тата, 45 - компанії, вказані у декларації 
членів його родини (найчастіше дружи-
ни або чоловіка) і два випадки спільного 
родинного бізнесу. Найбільша кількість 
незадекларованого бізнесу на одну лю-
дину - 10 компаній - у Сергія Драюка з 
«Народного фронту». У декларації за 
2014 року він не зазначив жодного біз-
несу. Щодо партійної чи фракційної при-
належності депутатів-порушників, то 
найбільше нардепів із не задекларова-
ним бізнесом у «Блоці Петра Порошен-
ка» - 16 осіб. У «Народному фронті» - 9. 
Від «Опоблоку» і «Волі народу» бізнес 
не задекларували по шестеро депутатів, 
із «Відродження» й «Батьківщини» - по 
четверо, від «Самопомочі» - троє, «Ради-
кальної партії» - двоє і троє - позафрак-
ційні.

Для Донбасу потрібно 
25 тисяч миротворців 

Новопризначений посол України 
в ООН Володимир Єльченко вважає, 
що для розгортання миротворчої мі-
сії ООН на Донбасі потрібно не менше 
25 тисяч військових. Про це він розпо-
вів в інтерв’ю «Європейській правді». 
«За мінімальними підрахунками, для 
охоплення окупованих чи неконтрольо-
ваних частин території України треба 
було б розгорнути приблизно 25 тисяч 
військових», - сказав Єльченко. Але роз-
гортання такої місії пов’язане із значни-
ми витратами - мільярди доларів на рік. 
Крім того, реалізація ідеї, на думку ди-
пломата, є проблематичною через пози-
цію Росії, яка, напевно, питання завету-
вала б. Та й інші постійні члени РБ ООН 
не в захопленні від цієї ідеї, зазначив 
Єльченко.

Скільки грошей «піде» 
на смітник після свят?

В Українському клубі аграрного 
бізнесу порахували, скільки продук-
тів цього року зіпсують за свята укра-
їнці. За результатами щорічного опиту-
вання УКАБ, під час цьогорічних зимо-
вих свят викинуть на смітник продук-
тів харчування на 430 мільйонів гри-
вень. Порівняно з минулим роком, циф-
ра зменшилася на 21 відсоток і є най-
меншою за п’ять років проведення до-
слідження. Так, половина опитаних вва-
жають, що з’їдять усе приготоване для 
новорічного столу; третина переконані, 
що зіпсованої їжі буде не більше 10 від-
сотків; решта респондентів припуска-
ють, що 10-20 відсотків продуктів дове-
деться викинути.

У Міноборони зрозуміли: 
пора розробляти власну зброю

Хотілося б мати закордонну ле-
тальну зброю, однак Україна має роз-
робляти і власну. Про це заявив Ігор 
Долгов, заступник міністра оборони 

з питань євроінтеграції, який протя-
гом п’яти років був послом України при 
НАТО, повідомляє «Європейська прав-
да». Долгов зазначив, що не схильний 
мислити категоріями «вірю - не вірю», 
відповідаючи на запитання щодо очіку-
вання надання летальної зброї Україні 
Заходом у 2016 році. «Ми, у першу чергу, 
повинні думати про те, щоб розробляти 
власну зброю. У нас є технології, здібні 
інженери», - сказав він. І додав: в Укра-
їни є потенціал не лише виробляти, а й 
продавати зброю. «Я за те, щоб ми виго-
товляли зброю такої якості, аби за нею 
стояли черги», - наголосив Ігор Долгов. 

Лікар отримав канадську візу 
за правду про свою зарплату
Рівненський дитячий лікар-

анестезіолог Павло Сильківський 
отримав канадську візу без довідки 
про доходи, повідомляє «Газета по-
українськи». Він вилетів у США, звід-
ти вирушить лікувати жителів острова 
Гаїті. На зворотній дорозі планує відві-
дати друга в Канаді. Подав документи 
на отримання канадської візи. Надіслав 
довідку про зарплату. Сума свідчила про 
фінансову неспроможність медика. Ра-
дили купити фальшиву довідку з банку. 
Але лікар написав у посольство листа: 
«Шановний пане офіцере, я не маю ра-
хунку в банку, крім зарплатного. Довес-
ти нічого не можу. Можу тільки сказати, 
що додатково до зарплати консультую 
хворих на дому, деякі пацієнти у лікар-
ні мені дають чайові, іноді читаю лекції 
студентам, лікарям, батькам пацієнтів. 
За це отримую готівку. Я не проти, щоб 
мені платили все через банк, як у Кана-
ді та США, і щоб платити податки. Піс-
ля проведення реформ, сподіваюся, так 
і буде. А поки ситуація в моїй країні та в 
мене така». Наступного дня його попро-
сили вислати паспорт. Документ повер-
нули з багаторазовою канадською візою 
терміном на чотири роки. «Лікар Силь-
ківський має рацію: ми розуміємо укра-
їнські реалії й цінуємо правдивість на-
ших клієнтів», - прокоментував ситуа-
цію у своєму «Twitter» посол Канади Ро-
ман Ващук.

Боротьба з корупцією - 
найбільш провальна реформа

Боротьба з корупцією напряму 
пов’язана з реформою системи пра-
восуддя. Про це заявив посол Швеції в 
Україні Андреас фон Бекерат в інтерв’ю 
«5 каналу». «Боротьба з корупцією в 
останні два роки - це найбільше розча-
рування у сфері реформ в Україні… Саме 
тому я думаю, що це - найбільший ви-
клик для української влади та лідерів - 
пришвидшити реформи», - зазначив ди-
пломат. Він сподівається, що зміни до 
Конституції дозволять створити більш 
незалежну систему правосуддя. Таку, 
за словами посла, «в яку будуть вірити 
самі українці. Ми маємо надію, що це до-
зволить працювати верховенству права, 
яке є найбільш важливим принципом 
для будь-яких зарубіжних інвесторів».

Тернопільщина непопулярна 
серед переселенців 

«Фундація.101» систематизува-
ла дані щодо зареєстрованих в Украї-
ні внутрішньо переміщених осіб. Май-
же 39 відсотків усіх переселенців за-
реєстровані в Донецькій області. Далі 
- Луганська область - 14,8 та Харків-
ська - 13,6 відсотка. На четвертому міс-
ці столиця, де знайшли прихисток 120 
тисяч осіб. Львівщина стала домівкою 
для 11 тисяч переселенців. Це - 15-те 
місце у списку. Найменш привабливою 
для переселення стала Тернопільщина. 
В області зареєстровані лише 2,7 тисячі 
осіб, або 0,16 відсотка. Загалом станом 
на грудень в Україні було зареєстровано 
1634514 вимушених переселенців.

Україна Світ



Електричні мережі 10-
0,38 кВ та ТП 10/0,4 кВ 
для електропостачання 
нового житлового 
кварталу в с.Лосятин, 
вул.Б.Хмельницького 
Кременецького району

Реконструкція 
нежитлової будівлі 
під дитячий садок 
із влаштуванням 
паливної та 
заходів по 
енергозбереженню 
на вул. Л.Українки 
в с.Рудка 
Кременецького 
району
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Прибудова спортзалу і шкільної 
їдальні до загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів в с. Оришківці Гусятинського 
району - будівництво

Реконструкції існуючих будівель санчастини, 
котельні та магазину під стаціонарне геріатричне 
відділення Шумського територіального центру 
соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян на вул.Садова, 
4, в с.Великі Дедеркали Шумського району

Будівництво плавального басейну для 
Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на 
вул. Вітошинського, 14 в смт Козова

Реконструкція водопроводу 
м.Монастириська. Модернізація 
водонасосної станції.

Реконструкція радіологічного 
корпусу з надбудовою під 
розміщення лабораторного 
комплексу та централізованої 
стерилізації КЗ ТОР «Тернопільська 
університетська лікарня» на вул..
Клінічній, 1в м. Тернополі»

Система водопостачання в м. Борщів – 
реконструкція до 01.01.

Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів на 126 учнів 
с. Соколів Теребовлянського району  

Реконструкція каналізаційної мережі 
і каналізаційної насосної станції 
на вул.Незалежності в м.Ланівці 
Тернопільської області. 

Реконструкція водопровідних мереж 
західно-центральної частини селища 
цукровиків м.Бучач Тернопільської 
області 

Реконструкція водопостачання в 
смт Козова Козівського району

Реконструкція будівлі 
клубу і амбулаторії 
сімейної медицини 
на вул. Шевченка, 
37 в  с. Нагірянка 
Чортківський район

Реконструкція 
приміщень 
гімназії з 
надбудовою 
актового залу на 
вул.С.Бандери, 68 
в м. Заліщики

Будуть проводитись роботи в січні              Будуть завершені до 01.01.2016 р.              Вже 100% завершені

Реконструкція покрівлі з над-
будовою горищного  даху корпусів 
КУТОР «Петриківський ОГП» по 
вул. Зеленій, 15 в с. Петриків, 
Тернопільського району

Реконструкція 
очисних споруд 
м.Шумськ

„Реконструкція районного 
будинку культури та 
районної бібліотеки для 
дорослих м.Борщів, вул.
Грушевського № 2а, 2б” 
(залишкові роботи).

Реконструкція очисних 
споруд з влаштуванням 
установки біологічної 
очистки на 100 м³/добу 
побутових стічних вод та 
капремонт колектора в м. 
Бережани, вул. Корольова

Рудка

Лосятин

Зборів

Кременець
Шумськ

В.Дедеркали

ХоростківСоколів

Бережани

Монастириська

Бучач

Чортків

Білобожниця

Нагірянка

Заліщики

Борщів

Бедриківці Кривче

Скала-Подільська

Оришківці

Козова

Ігровиця

Тернопіль
В.Бірки

Скалат

Петриків

Ланівці

Збараж

Реконструкція даху районної кому-
нальної установи «Меморіальний 
комплекс-музей «Молотківська 
трагедія»» с.Молотків Лановецького 
району

Будівництво очисних споруд 
продуктивністю 1600 м³/добу з 
перспективою розширення до 
2500 м³/добу в м.Збараж

Реконструкція будинку 
культури в с.Білобожниця 
Чортківського району 
Тернопільської області

Реконструкція будівлі 
РК дитячо-юнацької 
спортивної школи на вул.
Носса, 2 в м.Чортків 

Корегування робочого проекту 
підвідного газопроводу високого 
тиску до села Кривче Борщівського 
району, Тернопільської області

Реконструкція очисних споруд в 
центральній частині міста Хоростків 
Гусятинського району із встановленням 
системи повного біологічного очищення 
господарсько-побутових стічних вод типу 
“BIOTAL” продуктивністю 200 м³ на добу

Реконструкція котельні 
із встановленням котла 
на альтернативному виді 
палива на вул. С. Петлюри 
18а в м. Кременець

Реконструкція котельні 
із встановленням котла 
на альтернативному 
виді палива на вул. Січ. 
Стрільців, 2а в м. Бережани

Будівництво ПЛ 10/0,4 кВ 
за адресою:   с.Байківці, 
масив «Сонячний» (І черга), 
Тернопільського району

Реконструкція дитячого садка в 
с.Ігровиця Тернопільського району

Реконструкція лікарняного корпусу 
під інфекційне відділення для дітей 
і дорослих та приміщення кафедри 
медичного університету з прибудовою 
сходової клітки та ліфта на вул.
Пирогова, 16 в м.Тернополі

Будівництво ПЛ 10/0,4 кВ за адресою:  
с.Байківці, масив «Сонячний А» 
Тернопільського району

Електричні мережі 
10-0,4 кВ зовнішнього 
забезпечення до 
точки приєднання для 
електропостачання 
електроустановок 
житлового масиву 
«Приміський» в  с.Байківці 
Тернопільського району

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ 
ступенів з добудовою 
навчальних класів, 
харчоблоку, спортивного 
залу, басейну по проспекту 
Тараса Шевченка,15 в 
м. Скалат Підволочиського 
району , Тернопільської 
області І корпус (І черга)

Молотків

Байківці

Реконструкція 
покрівлі 
дитячого 
садка № 1 з 
влаштуванням 
шатрового 
даху на вул. 
Львівська, 2 у 
м.Зборів

Реконструкція 
котельні із 
встановленням 
котла на 
альтернативному 
виді палива на  
вул. Шкільній, 15  
в смт. В. Бірки

Реконструкція паливної з 
встановленням твердопаливного 
котла Р=100 кВт на вул.
Грушевського, 86 в смт. Скала-
Подільська Борщівського району

Реконструкція паливної 
з встановленням 
твердопаливного котла Р=100 
кВт на вул.Грушевського, 
88 в смт. Скала-Подільська 
Борщівського району

Прибудова спортзалу,  
бібліотеки і шкільних 
майстерень до будівлі 
школи в с.Бедриківці 
Заліщицького району

Реконструкція 
котельні із 
встановленням 
котла на 
альтернативному 
виді палива на вул. 
В. Великого, 32 в м. 
Чорткові

Зроблено за сприяння голови Тернопільської ОДА   
Степана Барни у 2015 році
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ЩУР
 (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008)
Рік Мавпи готує безліч змін для різних 

знаків. Тут Щури не виняток. Майбутній 
період буде насиченим доленосними зустрічами та по-
діями. Людям, народженим під цим знаком, відкриються 
ті шляхи й можливості, про які вони давно мріяли. Тепер 
головне їх не проґавити. Для цього треба буде проявити 
витримку, розуміння, лояльність і поблажливість до ото-
чуючих, але не давати послаблень собі. 

БИК 
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 

1997, 2009)
Бикам також доведеться добре потру-

дитися для досягнення цілей. Зірки ра-
дять не опускати руки, все залежить тільки від бажан-
ня отримати омріяне. Багатьом в майбутньому році 
вдасться досягти фінансового благополуччя. Мавпа на-
дає цим знакам можливість проявити себе в кар’єрі, тим 
самим підштовхує до поповнення гаманця. У важливих 
справах потрібно розраховувати тільки на себе, а не че-
кати допомоги від когось іншого. Загалом 2016 обіцяє 
бути спокійним і врівноваженим, без зайвих стресових 
ситуацій. Не варто забувати про сім’ю і друзів, адже це 
найбільш надійна і ефективна підтримка у будь-яких 
починаннях.

ТИГР 
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 

1998, 2010)
Пустотливий талісман року при-

несе випробування навіть найбільш спритним Ти-
грам. Всім, хто бажає домогтися успіху в прийдешньо-
му році, слід розпалити всередині справжнього зві-
ра, проявити силу і не боятися ризикнути. Тиграм не-
обхідно бути уважними, не розповідати про свої пла-
ни, бо можна потрапити в пастку, спритно розставле-
ну заздрісникам. 2016 складеться вдало, якщо пред-
ставники цього знаку довіряться своєму внутрішньо-
му чуттю. Щоб не потрапити у сумнівну ситуацію, слід 
довіряти тільки перевіреним товаришам і партне-
рам. Не можна втрачати самовладання і впевненості 
у завтрашньому дні. З усіма випробуваннями вдасть-
ся впоратися, якщо взятися за справу з усією відпові-
дальністю.

КРОЛИК (КІТ) 
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 

1999, 2011)
Гороскоп на 2016 рік обіцяє чудеса для 

Кроликів і Котів. Щоб не «проморгати» їх, слід бути на-
сторожі та не пускати справу на самоплив. Рік Вогняної 
Мавпи підштовхне Кроликів до активних дій. Не варто 
розмінюватися на дрібниці, адже так можна упустити 
вигідну угоду або свою другу половину. Домогтися усьо-
го, чого тільки бажали, зможуть ті, хто буде працювати 
і ще раз працювати. Народжені під цим знаком зможуть 
перейти на наступний рівень, зміцнити своє становище 
в суспільстві та покращити матеріальний стан.

ДРАКОН 
(1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012)
Прийдешній рік забезпечить людей, 

народжених під цим знаком, новими знаннями, які вони 
зможуть направити в потрібне русло. Дракони особливу 
увагу повинні приділяти малозначним речам, адже серед 
крупинок іноді трапляються справжні діаманти. Можли-
во, деяким особистостям захочеться змінити обстановку 
і вони переїдуть на нову квартиру або взагалі виїдуть в 
іншу країну. Загалом справи будуть іти на лад, проблеми 
вирішуватимуться легко. У разі виникнення перешкод, 
обійти які самостійно буде не під силу, слід звернутися 
до близьких. У потрібний момент вони обов’язково при-
йдуть на допомогу.

ЗМІЯ 
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 

2001, 2013)
На початку 2016 року більшість Змій 

зможуть виділитися і реалізувати себе в 
кар’єрі. Правда, це трапиться, якщо вони не будуть сидіти 
склавши руки. Не варто економити на підвищенні квалі-
фікації, тому що надалі це грошове вкладення принесе 
гарні плоди. У цей період Змії зрозуміють, як добре воло-
діти інформацією і де зручніше застосовувати свої зна-
ння. Незважаючи на те, що символ року – Мавпа, не вар-
то розчинятися у святах і веселощах. Цей рік буде, швид-
ше, схожий на калейдоскоп. Періоди спокою і затишшя 
будуть змінюватися періодами активності, які потребу-
ватимуть чимало зусиль. Направте наявні у вас ресурси у 
потрібне русло і сміливо пожинайте плоди.

КІНЬ 
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 

2002, 2014)
Усіх, хто народжений під знаком Коня, 

в новому році чекає просування по службі. 
Налагодяться стосунки з колективом, завдяки тому, що 
Коні по своїй натурі невгамовні й активні особистості. 
Через свої лідерські здібності зможете домогтися визна-
ння у колег і начальства. Для початку, слід визначитися з 
цілями й намітити основні кроки, а далі – галопом поспі-
шайте у світле майбутнє. Без ризику тут не обійтися, але 
чим вищі ставки, тим більший майбутній виграш.

КОЗА (ВІВЦЯ)
 (1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015)
Для Кози можливі невеликі трудно-

щі на початку року, які їй доведеться ви-
рішувати. Але такий стан речей зробить її сильнішою. 
Песимісти можуть вирішити, що 2016 буде повним не-
вдач, а оптимістам, навпаки, припадуть до душі випробу-
вання, які допоможуть зміцнити силу волі та характер. У 
майбутньому Козам доведеться приглушити голос сво-
їх емоцій, більш раціонально і осмислено поглянути на 
життя. Після кожного кроку варто зробити невелику па-
узу, перепочити, тверезо оцінити ситуацію і тільки після 
цього знову братися за справу. Поспіх може сплутати кар-
ти, не звертайте з наміченого шляху!

МАВПА 
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016)
Навіть Мавпам їх рік обіцяє випробу-

вання, якщо вони занадто сильно розслабляться і втра-
тять пильність. Це період для активних дій, сміливих рі-
шень і нових звершень. Користуйтеся наданою можли-
вістю гарненько побешкетувати, адже наступного разу 
доведеться чекати 12 років! Мавпи з натхненням пус-
тяться у різні авантюри, в яких на всю широчінь розгор-
неться їхня артистична натура. Жінкам і дівчатам, на-
родженим у цей рік, він принесе удачу. Також подарує 
успіхи на роботі та затишок у сім’ї. Для чоловіків цей 
рік може стати особливим. Але успіх він принесе тіль-
ки тим, хто визначився з життєвими пріоритетами. Чо-
ловікам варто запастися терпінням. До кінця року їх че-
кає щось приголомшливе. Водночас, варто стежити за 
здоров’ям.  

ПІВЕНЬ
 (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, 2017)
2016 рік для Півня буде повним нових 

вражень і випробувань, чимало з яких бу-
дуть цікавими і потрібними. Однак, у силу непростого ха-
рактеру цього знаку, вирішувати всі проблеми доведеть-
ся самому. Астрологи радять переглянути свої пріорите-
ти і помиритися з найближчими людьми, щоб в кризо-
ві моменти отримати від них підтримку. Але в жодному 
разі не варто  опускати руки й відкладати важливі рішен-
ня в довгий ящик. Темп життя поступово набере обер-
тів і, в підсумку, Півні досягнуть бажаного. Головне, щоб 
мета дійсно вартувала докладених зусиль.

СОБАКА 
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 

2006, 2018)
Особливих переживань і негараздів в 

2016 році Собакам можна не чекати, але 
це не означає, що зовсім розслабитися. Необхідно біль-
ше часу приділяти сім’ї, подбати про поліпшення побуту. 
Щоб стати ближче до рідних, слід проявити увагу і допо-
магати їм у скрутну хвилину. Загалом Собак чекає успіх 
у багатьох сферах діяльності, тому сміливо беріться за 
справу, а краще – за кілька відразу. Ваших сил вистачить 
на все.

КАБАН (СВИНЯ)
 (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 

2007, 2019)
У житті людей, народжених під зна-

ком Свині, з настанням року Мавпи відбу-
деться багато змін. Але вони будуть сповнені оптимізму, 
тому всі ці зміни зустрінуть з посмішкою. Необхідно біль-
ше часу приділяти сім’ї, а якщо є можливість, то поїхати 
відпочивати в якусь екзотичну країну. Водночас цьогоріч 
Свиням, які звикли до тиші та спокою, доведеться роз-
ворушитися. Вийшовши з зони комфорту, ви позбавите 
себе від рутини та нудьги. Пригоди чекають вас! А про-
блеми і перешкоди будуть тимчасовими. В результаті вас 
чекають цікаві проекти і позитивні зміни.

Схiдний гороскоп на 
2016 рiк: час авантюр 
i радостi життя
Уже невдовзі, за східним календарем, нас очікує рік Вогняної 
Мавпи. Символ 2016 року дає своїм підопічним гарне здоров’я, 
цікавість, силу розуму, тягу до навчання, любов до суперечок, 
оптимізм, почуття гумору, марнославство і вміння заробляти гроші. 
Це час подорожей, авантюр, іноді безглуздих вчинків, активності 
та радості життя. Саме ці якості притаманні й людям, які народжені 
під цим знаком. Чого чекати нам від наступного  року?
Про це розповість східний гороскоп.



Ліричним рядком

З Новим роком, 
моя Україно! 
З Новим роком, моя Україно!
Тебе я вітаю з Господнім 

Різдвом!
Запах пахучого сіна
Хай буде у всіх за столом.
В яслах маленька дитина
В пелюшках оповитая спить.
І, наче мале немовля, Україна
Поруч з Ісусом, родившись ле-
жить.
З Новим роком, моя Україно!
Мої вітання щирі прийми.
Екзамен здали на «відмінно»
Наші хлопці на порозі зими.
Це вони в холоднім окопі
В непорушній лаві стоять,
Щоби по багатій Європі
Не гуляла московськая рать.
Нехай Матір Господня прикриє
Нашу землю омофором своїм,
Меч війни глибоко зариє,
Вбереже від наруги наш дім.
Нехай линуть співучі колядки
Про Господнього 

Сина Ісуса Христа,
Радість велику несуть 

ангелята,
Голос їх із неба до нас доліта.
З Новим роком, моя Україно!
Правильним курсом 

впевнено йдеш.
Хрест дубовий, взявши на спину,
По дорозі тернистій його 

ти несеш. 
Над Вифлеємом 
зірка стала
Ой, як гарно надворі,
Зіронька сяє.
Усміхаються зорі,
Христос ся рождає!
Над Вифлеємом
Зірка зоріє.
Новонародженим сином
Мати радіє.
Народився Месія,
Покинув тривогу.
Благословенна Марія
Молиться Богу.
На личку у сина 
Усмішка блаженна.
Господня дитина
Вже є сокровенна.
Марія дитину
В ясельце вложила.
В біленьку пелену
Його оповила.
Маленькому сину
Під голівку вмостила
Охапочку сіна,
Ще й притрусила.
Три волхви заходять,
На коліна вклякають.
Руки вгору підводять
І благословляють.
Цар людства родився
І Ісус він на ймення.
Месія об’явився,
Як одкровення.
Йде Слава по світу:
Сина маємо-Бога.
До Нового Завіту
Вестиме дорога.
Ми молимось Сину,
На коліна вклякаєм:
Вбережи Україну!
Слізно вмовляєм. . .

Орест ГОЛИК, 
м.Чортків.
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Передчуття 
Рiздва
Світ починає пахнути Різдвом
тим незабутим 

із дитинства раєм,
де коляда злітала над селом
услід за невсипущим Миколаєм.

Світ починає пахнути Різдвом
іще до сніговиць і холоднечі, -
щораз, як небо зоряним чолом
торкає тихий смуток 

гнізд лелечих

на ясенах крислатих за селом.
Моє дитинство, поверни, 

будь ласка,
в ті дні, що пахнуть хлібом 

й молоком
із рук бабусиних, ласкавих, 

наче казка.

Там особливі люди і пісні,
там навіть зорі яскравіше 

світять
й Ісусик посміхається ввісні
снігам, колядникам 

й маленьким дітям.

Світ починає пахнути 
Різдвом...

Інна МАТУШ.

гніздечкоСімейне

У глибокій скорботі заходили 
люди у невеличку хатину на краю 
села, аби попрощатися з удовою 
Анною, яка несподівано покинула 
білий світ. 

Ще за вечерею була бадьорою, 
піджартовувала, а на ранок - її не-
рухоме тіло переполошило доньку 
Оленку і брата Микиту, крик яких 
розносився на усе  село. 

«Не плач, рибонько. Видно не 
можна відвернути від долі біду, 
якщо небом їй призначено збу-
тися», - розраджувала Оленку ма-
мина подруга Віра Павлівна. Вона 
була головою сільської ради, тож і 
похорон організувала,  і продукта-
ми підсобила. Разом із сином Дми-
тром допомогла засадити город, 
дістати корм для домашньої птиці.

Зосталася Оленка жити  з дядь-
ком Микитою, що став інвалідом, 
працюючи на шахті. Сум осів у кож-
ному куточку їх оселі. Коли дядько 
почав відмовлятися від ліків і їжі, 
Оленка запанікувала, але він був 
категоричним: «Так швидше при-
йде мій кінець. Не хочу бути тобі 
завадою, Оленко», - мовив сумно.

Розридавшись, пішла Оленка 
за порадою до пані Віри, але вдо-
ма її не застала. На подвір’ї порався 
Дмитро. Може, йому вдасться пе-
реконати Микиту?

«Дядько згасає на очах, може 
з голоду померти. Мені страшно, 
Дмитрику, адже він у мене один 
залишився, розумієш?», - дівчи-
на благально підняла на нього очі. 
Дмитро легенько обійняв її за пле-
чі. «Гаразд. Спробую поговорити з 
дядьком. А ти запам’ятай – віднині 
у тебе є ще й я», - сказав, і, уздрівши 
здивування Оленки, додав: «Я дав-
но закоханий у тебе, та все ніяк не 
наважувався зізнатися».

Після випускного влаштува-
лася Олена на роботу у колгоспну 
їдальню. Про науку тепер годі було 
й мріяти. А Дмитро вступив до 
вишу, і Оленка з нетерпінням че-
кала його на вихідні. Палке кохан-
ня цвіло і гріло їхні серця. Світ для 
Олени заграв чудодійною мелоді-
єю, замайорів райдужними кольо-

рами, коли Дмитро запропону-
вав їй одружитися.

«Оленка? Ота – сирота?» – ви-
тріщилася на сина Віра Павлівна, 
коли той сповістив про своє рішен-
ня. Та ніколи! Звісно, вона нічого 
не має проти дівчини: і вродлива, 
і працьовита. Але вона не пара її 
синові. І взагалі, чи хоч уявляє 
Дмитро, що таке -  взяти си-
роту?! Тоді усе на їх з батьком 
плечі ляже. Інша річ, коли сва-
ти заможні. Тоді ні про що тур-
буватися не слід… «Словом – ні! 
Мільйон разів - ні!» – аж ногою 
тупнула Віра.

Дмитро обіцяв сповістити 
дату весілля відразу після роз-
мови з батьками, але телефон 
уперто мовчав. Олена чекала – 
день, другий… Тоді сама набра-
ла його номер, та він був поза 
зоною… Може у виші щось не-
гаразд, тому й вимкнув теле-
фон, заспокоювала себе. Але 
коли на вихідні Дмитро не приїхав, 
стривожилася: що з коханим? Де 
він? Дядько Микита, що всім сер-
цем уболівав за племінницю, пора-
див їй їхати до Тернополя, де й на-
вчався Дмитро.

Він вийшов із студентсько-
го гуртожитку бадьорий та весе-
лий. Розмовляв з кимсь по теле-
фону. Отже, змінив стартовий па-
кет – промайнула в Олени думка. 
За мить до нього підбігла якась 
дівчина. Чорнява, струнка, мод-
но одягнена, вона поцілувала 
його, взяла попід руку. Олена сто-
яла, мов приголомшена, за кіль-
ка кроків від них. Тисячі колючок 
вп’ялися в кожну її клітинку. Госпо-
ди, усю дорогу вона молилася, щоб 
застати Дмитра живим-здоровим. 
Усіляке в голову лізло, а він… 
Здерев’янілими ногами перестрі-
ла їх…

«Ти? Звідки ти тут?» 
- Дмитро втупився в неї 
широко розплющеними 
очима. Нервово шарпнув 
за руку, відвів у бік. «Я 

все тобі поясню!» - гукнув чорня-
вій. «Цікаво виходить: це їй чи мені 
ти мав би щось пояснити?» - залед-
ве вимучила Олена.

Дмитро, оглядаючись наче зло-
дій, щось говорив про те, що усе 

буде добре, що на вихідні приїде  
додому і вони неодмінно погово-
рять, а зараз хай вона повертаєть-
ся назад, бо він поспішає. «Ось, ві-
зьми гроші на квиток», - Дмитро 
простягнув їй сто гривень. Оле-
ну аж пересмикнуло: «Відкупити-
ся хочеш?» Сльози текли по її об-
личчю.

«При чім тут це? Просто… про-
сто ти – сирота, і дарма гроші ви-
трачаєш», - оправдовувався, зати-
наючись Дмитро, але Оленка біль-
ше не могла його слухати. Знище-
на, розчавлена, вона бігла на авто-
станцію, а в голові пульсувало одне 
слово: сирота!

Якою ж наївною вона була! 
Чому сама не розуміла, що вона 
йому – не пара? Вона вірила, що 
їхнє сильне кохання здолає усе. А 
ще – у щирість Віри Павлівни віри-
ла…

Згодом Оленка почула про ве-
сілля Дмитра з його однокурсни-
цею – єдиною донькою високого 
посадовця. Дзвін весільних музик 
вчувався їй усюди, хапав за серце. 
Та якось остаточно вирішила – до-
сить! Досить думати про Дмитра, 
носити в душі образу. Вона розпо-
чне нове життя. З чистого листка. 
Так, наче й не було ні жагучих поба-
чень, ні його палких обіцянок.

Якось, повертаючись з 
роботи, зустріла пані Віру, 
що розмовляла з сусідкою. 
Зогледівши Олену, навмисне 
стала голосно вихвалятись 
невісткою: мовляв, і красу-
ня, і багата, саме таку заслу-
жив її син. А який добротний 
особняк купив їм сват! Олена 
вдала, що не чує її.

Удома застала дядька у 
новому вбранні. Він аж го-
рів, важко дихав. «Як добре, 
що ти прийшла, Оленочко. 
Я уже зібрався… туди. Хут-
чій відчиняй скриню. Шу-
кай там, під маминим ви-

шиттям. Це – твоє. Хотів на весіллі 
тобі вручити, але…» - сказав залед-
ве. У їх селі мало в кого була скри-
ня. А для Олени це була дорога річ. 
Мов священна таїна, дотик до ми-
нулого. Колись мати час від часу 
перескладала речі у скрині, прові-
трювала вишиття. Чого тільки там 
не було! Різнокольорові нитки, ко-
ралі, старовинні іконки, ладан, ба-
бусині сорочки і плахти, крижмо 
від народження Оленки. Вишиття, 
що прикривало стару книгу, в якій 
дядько Микита зберігав свої зао-
щадження.

Похоронивши дядька, Олен-
ка збагнула: вона не хоче тут зали-
шатися, бо боїться самотності. На 
крилах летіла б звідси, щоб забу-
тися, утекти від розпачу і втрати, 
від споминів про Дмитра.

Вона розумно використала ко-
шти дядька. Подала документи 

на отримання закордонного пас-
порта. За хатою попросила догля-
дати сусідку, свою однокласницю 
– Лесю.

…Сім літ минуло з тих пір, як 
Олена поїхала в іспанську Карта-
хену. Її годі було упізнати – ста-
ла вродливою, інтелігентною пан-
ною, шикарно одягненою, з мод-
ною стрижкою і макіяжем. Усі су-
сіди вийшли подивитися, як вона 
виходила з таксі. Щось млосне, 
щемке огорнуло душу Олени, коли 
ступила на своє подвір’я.

З Лесею не могли наговорити-
ся. «Знаєш, а Дмитро про тебе роз-
питував», - обережно мовила Леся. 
«Не згадуй про нього. Що було – за-
гуло», -  відповіла  Олена. Однак 
Леся відчувала – Олена обманює 
сама себе. Спокійно, з тривалими 
паузами, Леся оповіла про те, що 
Дмитро тепер удівець, його дружи-
на загинула в автокатастрофі і він 
сам виховує донечку.

… Кілька днів Олена ходила, як 
в тумані. Думки її летіли до Дми-
тра, до його доньки, яку уже полю-
била, хоч і ніколи не бачила.

Надворі падав лапатий сніг. У 
вікнах палахкотіли новорічні гір-
лянди, коли вона вийшла з дому. 
Дорогою її гризли сумніви – чи 
вона бува не збожеволіла, щоб ось 
так, як навіжений вітер, увірватись 
у чиєсь життя?

Ось і дім Дмитра.  Зупинила-
ся за брамою, перехопило дихан-
ня. За якусь мить біля неї вирос-
ла вихудла фігурка Віри Павлівни. 
«Це ти, Оленочко? Чули, що ти при-
їхала. Якою ж красунею стала! Бла-
гаю, прости, що колись не прийня-
ла тебе. Дорікала сирітством. Дур-
на я була. Усе на гроші вимірювала. 
Заходь, не соромся. Розрадь Дми-
тра і його сирітку утіш», - сказала, 
ховаючи очі.

Олена ще вагається. Легенькі 
сніжинки лоскочуть обличчя, па-
дають на вії. Новорічно-різдвяну 
казку посилає на землю зоряне 
небо, а друге «я» шепоче їй, що чи-
нить вірно, бо тут, у цьому домі, че-
кає її доля і ніжна любов, що за-
вжди жила в її серці…

Марія МАЛІЦЬКА. 

Чарують звуки 
нотами світанку,

Дзвінкими краплями 
прозорої роси,

У музиці – і сонце, 
і серпанок,

І цілий світ кохання 
і краси…

Новорічно-різдвяна казкаСирота

Перший сніг несміливо і при-
речено лягав на чорну землю. 
Горобці мерзлякувато висіда-
ли на підвіконня й дзьобали хо-
лодну крупу, що сипалася з неба. 
Кілька червоних яблук на вер-
шечку старого дерева самотньо 
гойдалися, мов новорічні гір-
лянди. Легкий морозець підма-
лював їм злегка щоки. Зимі за-
вжди вдається грати на контрас-
тах. Забілює усе майстерно.   

Ліда підняла  голову, обпер-
лася на лікті й заглянула у вікно. 
За останній місяць тільки й сві-
ту, що у цьому вікні. Маленька 
крихіточка, яку вона носила під 
серцем, потребувала маминого 
захисту. І Ліда мусила лікувати-
ся, виконувати усі призначення 
медиків, аби лише зберегти, не 
втратити свою донечку!

Пригадалася їхня зима, пер-
ша зустріч з Анатолієм. Снігу 
тоді насипало чимало. Двірни-
ки не справлялися  розчищати.  
Ліда бігла з роботи по вузенькій 
протоптаній стежині слід у слід 
за перехожими. Довга-довга вер-
вечка утворилася, петляла між 
будинками, через дитячий май-
данчик, як хтось перший шлях 
проклав, так і усі решта за ним 
ішли, щоб не загубитися в сні-
гових кучугурах. Стежинка була, 
що називається, біг з перешко-
дами – втоптана й слизька. Того 
і дивися, можна було впасти. На 
одному з поворотів Ліда таки 
не втрималася, посковзнулася і, 
змахнувши високо руками, го-
това уже була приземлитися на 
свою п’яту точку. Але за мить до 
падіння міцні чоловічі руки під-
хопили її і поставили на більш-
менш рівне місце. 

- І що б ви без мене робили, 
дівчино! – рятівник лише усміх-
нувся на її скромне «дякую». – 
Тепер от мушу довести вас додо-
му, бо хто ж ловитиме, як знову 
надумаєте впасти?

Ліда не відповіла, лише 
швидше задріботіла чобітками, 
бо народу на стежці побільша-
ло. Відчувала його дихання по-
зад себе, ніби дійсно вів її назир-
ці, щоб не спіткнулася знову.

- Ну ось, я і вдома, – Ліда на-
решті вибралася із живого лан-
цюга вулиці, зупинилася і змо-
гла роздивитися чоловіка.

На вигляд років сорок, спор-
тивної статури, середнього 
зросту, такий весь солодкий-
солодкий, стовідсотковий лове-
лас. Так описала його сама собі.

- Анатолій, –  простягнув важ-
ку чоловічу руку для знайомства 
і додав відразу. – Якщо не поспі-
шаєте, можемо кави випити, зі-
грітися.

- Поспішаю. Справді, поспі-
шаю, – дівчина знітилася, бо, 
по-перше, не любила таких зна-
йомств на вулиці, а, по-друге… 
таки сподобався їй цей Анатолій. 
– Іншим разом. Гарного вечора!

- А звати ж вас як? – уже за-
криваючи двері під’їзду, почула. 
Обернулася, послала легкий по-
цілунок рукою і,  мов школярка, 
пропищала.

- Ліда… –  а сама подумала, що 
до завтра він і не згадає її облич-
чя, не те, що імені. Але помили-
лася. 

… Малятко в животі завер-
тілося незадоволено. Довело-
ся знову лягти. Ліда ніжно по-
гладила кругленький кавунчик 
і подумки заспокоювала свою 
дівчинку. Лікарі кажуть, ще хоч 
би місяць доносити. Ліда про-
сить Господа день і ніч про це. З 
її серцем лікарі взагалі заборо-
няли народжувати. Але її хіба пе-
репреш? 

Вона дуже мріяла народи-
ти дитя. Завжди! І особливо го-
стро відчувала це поруч з Ана-
толієм. Хотіла, щоб донечка була 
неодмінно схожа на нього! І щоб 
була щасливою, і щоб обіймала 
своїми маленькими рученятами 
Ліду! Аж сльози виступили на 
очах від цієї думки. Удвох вони 
сильні! Усе має бути якнайкраще 
у них! І то брехня, що вони не по-
трібні своєму татові! Просто він 
заплутався дуже. 

 Анатолій не приховував від 
Ліди, що одружений. Їхні стосун-
ки закрутилися за кілька днів 
так, що дівчина й уявити не мо-
гла. Закохалася, як ніколи в жит-
ті. І дивно, але не було ніяких ні 
ревнощів, ні образ, ні бажання 
забрати його із сім’ї. Зустрічали-
ся раз у три дні, коли чоловікові 
дозволяв графік роботи. Нічого 
не запитувала про те його інше 
життя. Але відчувала, що Анато-
лій прикипів до неї усім серцем. 
З ним було легко й цікаво. Мов 
дітлахи, могли сміятися півно-
чі, жартувати, розповідати одне 
одному якісь історії з дитин-
ства. А могли плакати обоє в обі-
ймах, згадуючи сумні й трагічні 
моменти життя. Здавалося, ста-
вали єдиним цілим, і не існува-
ло нічого й нікого в усьому світі, 
крім їхнього кохання.

Так тривало доки Ліда не 
зрозуміла, що вагітна. Як зараз 
пам’ятає, як з радістю зашепоті-
ла Толі, яка вона щаслива. З ре-
акції чоловіка зрозуміла, що ра-
дісну новину він не розділяє з 
нею. За кілька хвилин мовчання 
була вбивча відповідь:

- Я дам тобі гроші на 
аборт. Вирішуй це все швидше. 
Мені ці проблеми ні до чого…

Нічого не сказала. Тільки 
проплакала ніч. Вона уже твер-
до знала, що залишить дитя. А 

от з Анатолієм вирішила розлу-
читися. Потрібно було постави-
ти крапку у цих стосунках. Вона 
в жодному разі не хоче його об-
тяжувати. У нього своє життя. А 
у неї тепер є малесеньке зернят-
ко,  намистиночка-Христиночка! 
Ліда чомусь знала із самого по-
чатку, що буде донечка. Анато-
лію сказала, що сама вирішить 
усі свої проблеми, але його біль-
ше бачити не хоче. 

Ліда майже не виходила з лі-
карні. Радість і очікування за-
хмарювалися загрозами викид-
ня, постійними ускладненнями 
здоров’я, а ще суцільною само-
тністю. Анатолій забув про її іс-
нування. Ні дзвінка, ні повідо-
млення… А вона думала про ньо-
го, часто снила, як вони разом 
купають народжену красунеч-
ку, як він обіймає своїх дівчаток. 
Снилися його очі, його цілунки. 
Забути, викреслити з серця на-
зовсім не вистачало сили…

Лікарняна палата перетво-
рилася на рідний дім. Але то не 
біда! Головне, щоб дитятко на-
родилося здорове! «Правда ж, 
доню? Двадцять вісім тижнів 
трималися, що тут залишило-
ся!» - жінка потихенько, підтри-
муючи живіт, вийшла в кори-
дор. Саме в цей час з пологово-
го відділення навпроти випису-
вали  щасливих матусь із ново-
народженими. Повітряні куль-
ки, друзі й родичі, святкові авто 
й схвильовані татусі з величез-
ними букетами квітів. Приємно 
було спостерігати. Ліда щиро ра-
діла за них. І не помітила, як по-
руч сестричка спостерігала.

- Сьогодні чотирнадцять на 
виписку, –  відрапортувала, –  ві-
сім дівчаток і сім хлопців! Ти не 
переживай! Може, не варто ди-
витися тобі на це все? 

- Та чому ж? – Ліда з гіркотою 
посміхнулася. – Хоч за когось по-
радію…

І раптом побачила свого 
Анатолія. Аж подих перехопи-
ло! Вийшов з дверей навпроти 
з великим рожевим конвертом 
у розкішних рюшах і бантах. Дя-
кував на усі боки медсестрам, за-
глядав на малесеньке личко ди-
тяти й поспішав разом із дру-
жиною до авто. Його дружина 
з оберемком квітів сіла на за-
днє сидіння й взяла з рук чоло-
віка дитя. Той поцілував її ніж-
но. Сів за кермо й за кілька хви-
лин автівка зникла за рогом бу-
динку. У Ліди аж в очах потемні-
ло. Відчула, як різкий біль скру-
тив її удвоє. За кілька хвилин ка-
талка затарабанила довгим ко-
ридором до операційної. 

Перше, що хотіла знати, тіль-
ки прокинулася від наркозу, що з 
її дівчинкою.

- Не хвилюйся, Лідо! – 

старенька акушерка погладила 
її по голові. – Дівчинка хоч і кво-
ленька, але горласта! Зараз у кю-
везі. Трішки оклигаєш, то підеш, 
глянеш на свою красуню.  

Свідомість провалилася в 
глибокий сон, у якому змішало-
ся вигадане й  побачене, бажане 
й реальне. 

За тиждень Ліда вперше при-
клала до грудей свою крихіт-
ку. Справжню принцесу! Як і за-
мовляли, мов дві краплі, схо-
жу на свого батька. Ліда слуха-
ла, як Христинка своїм рожевим 
ротиком-бантиком смачно цма-
кає, аж піт на носику виступив! 
Перед очима стояв Анатолій зі 
своєю новонародженою донь-
кою. «Він ніколи й не дізнається, 
що у мене є частинка його серця 
з такими ж красивими очима, з 
такими ж ямочками на щічках!» 
Жінка притисла своє пискля до 
грудей і заплакала від безсилля. 

З пологового її забирали 
батьки. Усю вагітність батько 
не розмовляв з нею, а мама по-
тай бігала, передачі носила, улю-
блені страви готувала й просила 
Бога, щоб беріг її дівчаток. Але 
лід в душі батька розтанув, коли 
Ліда подзвонила і привітала його 
з тим, що став дідом. Чула, як  
батько плакав, голосно сьорбаю-
чи носом,  а за хвилину гукав уже 
маму і гордо сповіщав новину.

Разом з мамою забирали Ліду 
з пологового. Батько вдячно об-
міняв свою онучку у медсестри 
на квіти.  

Яскрава сонце сліпило, від-
биваючись тисячами промін-
ців у кришталі снігових заметів. 
Ліда на повні груди вдихнула мо-
розне повітря, аж зажмурилася. 

- Сідай, доню, швидше в ма-
шину, щоб не застудилася! – 
мама. Як завжди, схвильовано 
закривала на грудях доньки ле-
геньку шубку.

- Вже їдемо! – батько береж-
но передав маля доньці. Й несмі-
ливо запитав. –  То як запишемо 
нашу крихітку? 

- Христина Михайлівна Явор-
ська, тату. Якщо не заперечуєш…

Михайло Григорович витер 
рукавом скупу сльозу. 

- Все буде добре, доню! Не 
журися, виховаємо, виростимо! 
Яворські вони усі такі, бідові, але 
щасливі! Щасливі, доню! 

Ліда притулилася до свого 
маленького сонечка, бо більшо-
го щастя в житті вона й не хоті-
ла. 

А за вікном пускався лапатий 
сніг. Зима таки уміє вибудува-
ти усе на контрастах. Забілува-
ти, мов забинтувати, щоб зажи-
ло, відболіло, й пішло за водою, 
розтало, як сніг…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Люди і долі Сніг почуттiв

“ “Якою ж наївною вона 
була! Чому сама не 
розуміла, що вона йому 
– не пара? Вона вірила, 
що їхнє сильне кохання 
здолає усе. А ще – у 
щирість Віри Павлівни 
вірила… 

На фото Івана ПШОНЯКА:  викладачі 
Тернопільської першої музичної школи  
Віра Помазанова та Леся Шуфляда.
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ГОРОСКОП
З 1 по 7 січня
ОВЕН

Настає час змiн, дiйте 
активнiше. Проявляйте 
кращi якостi, допомагаючи 
оточуючим, i ваш авторитет 
значно пiдвищиться.
ТЕЛЕЦЬ 

Будьте уважнi до коха-
ної людини, не чiпляйтеся 
до дрiбниць. Інакше ваша 
поведiнка може стати приво-
дом до скандалiв.
БЛИЗНЮКИ 

На початку року чекай-
те прибутків. На бiльшiсть 
речей дивiться реально і не 
втрачайте віри у власні сили, 
тоді успіх не забариться. Свя-
та проведiть у родинному 
колi.
РАК 

На цьому тижні відпо-
чиньте від справ і більше часу 
приділіть сім’ї та здоров’ю. 
Невдовзі отримаєте вигід-
ні пропозиції, які принесуть 
прибуток. 
ЛЕВ 

Попереду позитивнi 
змiни, можливе пiдвищення 
на посадi чи нова цікава ро-
бота. До вирiшення деяких 
питань пiдходьте диплома-
тично. У стосунках з близь-
кими пануватиме гармонія 
та порозуміння.
ДІВА 

У вас стiльки оптимiзму, 
що ви притягуєте iнших лю-
дей до себе. Другу половину 
тижня присвятiть святковим 
клопотам.
ТЕРЕЗИ 

Зимові свята порадують 
вас приємними подарунка-
ми. Ви зможете потішити 
себе i свою родину цікавими 
сюрпризами.
СКОРПІОН 

Бажано, щоб ви хоч тро-
хи рахувалися з чужи-
ми iнтересами i придiляли 
бiльше уваги коханiй людинi. 
На роботi можливi змiни.
СТРІЛЕЦЬ 

Прислухайтеся до власної 
iнтуїцiї, це допоможе уник-
нути неприємних ситуацiй. 
Перш нiж робити якiсь кро-
ки, добре все обдумуйте.
КОЗЕРІГ 

У вас з’явиться 
можливiсть урiзноманiтнити 
свої буднi. Не нехтуйте 
цiкавими пропозицiями вiд 
колег і друзiв.
ВОДОЛІЙ 

Фортуна прихильна до 
вас, причому як у грi, так i в 
коханнi. Ви зможете дозволи-
ти собi нестандартнi витiвки.
РИБИ 

На цьому тижнi у вас 
буде багато справ, якi треба 
вирiшити. Віра у власні сили 
та цілеспрямованість – ось 
рецепт вашого успіху.

Овен
2016-й рік обі-

цяє Овнам стабіль-
не розмірене життя. 
Представникам цьо-
го знаку варто уни-

кати необдуманих витрат – в май-
бутньому році краще зосередити-
ся на накопиченні грошей, а від 
імпульсивних покупок відмовити-
ся. Осінь буде сприятлива для змі-
ни діяльності, що може принести 
успіх у справах і кар’єрі. Гармонія і 
спокій чекає Овнів і в особистому 
житті. Конфліктів легко уникну-
ти, якщо обговорювати з партне-
ром всі свої плани. 

Телець
2016 рік може 

стати періодом сер-
йозних змін для 
Тельців. Представни-
кам цього знаку зо-
діаку потрібно правильно вибра-
ти цілі та діяти, не шкодуючи сил. 
Наполеглива праця буде винаго-
роджена – Тельців чекає успіх у 
справах, покращення матеріаль-
ного становища та підвищення по 
службі. Час сприятливий і для тих, 
хто хоче змінити роботу. Особисте 
життя буде проходити без стресів. 
Тельцям рекомендується стежити 
за своїм харчуванням і займатися 
спортом, щоб уникнути проблем 
зі здоров’ям. 

Близнюки
Гороскоп на 2016 

рік обіцяє Близнюкам 
успіх у справах. Не бій-
теся складних проек-
тів – праця неодмін-
но буде винагородже-

на, причому результат не зму-
сить себе довго чекати. Початок 
весни підходить для кар’єрного 
зростання. У вас з’являться твор-
чі ідеї, які зможете втілити у жит-
тя. Не забувайте дарувати пода-
рунки своїй другій половинці. У 
самотніх Тельців в 2016 році є 
всі шанси зустріти свою любов. 
У плані здоров’я серйозних про-
блем не буде. 

Рак
У 2016 році 

Раки будуть напру-
жено трудитися, 
що допоможе по-

ліпшити фінансове положення. 
З грошима в майбутньому році 
проблем не буде. У відносинах з 
близькими людьми у представ-
ників цього знаку все буде скла-
датися спокійно – рідні будуть 
оточувати Раків любов’ю і тур-
ботою. Самотні Раки в 2016 році 
зможуть знайти любов. Що сто-
сується здоров’я, то, щоб уник-
нути нервових зривів за напо-
легливої роботи, потрібно зна-
ходити час для розслаблення і 
відпочинку. 

Лев
Гороскоп на 

2016 рік обіцяє Ле-
вам розвиток у про-
фесійній діяльнос-
ті. Вони будуть лег-
ко справлятися з новими обсяга-
ми роботи і отримувати від пра-
ці задоволення. З’являться нові 
творчі ідеї й шляхи для їх втілен-
ня. В особистому житті все скла-
датиметься чудово, їх оточува-
тиме розуміння і гармонія, вони 
відчуватимуть себе щасливими. 
Здоров’я в майбутньому році не 
підведе представників цього зна-
ка зодіаку, але все-таки про відпо-
чинок і заняття спортом забувати 
не варто. 

Діва
У 2016 році Діви 

можуть домогти-
ся успіхів, як у спра-
вах, так і на особис-
тому фронті. Рік 
сприятливий для 

зміни місця роботи, просування 
по службі та поліпшення фінансо-
вого стану. Восени в сімейних сто-
сунках можливі конфлікти, тому 
в цей період постарайтеся збері-
гати спокій і всіляко уникати сва-
рок. Одиноким Дівам рік обіцяє ці-
каві знайомства, які можуть пере-
рости в серйозні стосунки. Зали-
шатися в доброму настрої допо-
можуть відпочинок, здорове хар-
чування і заняття спортом. 

Терези
Терезам  астро-

логи обіцяють дуже 
насичений рік. 
Справи підуть вго-
ру. Це дозволить іс-
тотно поліпшити матеріальне 
становище. Терези зможуть реа-

лізувати свої здібності і досягти 
всього, про що мріють. Перешко-
ди на шляху будуть долати з лег-
кістю. Нові знайомства, несподіва-
ні події дозволять провести рік ці-
каво та плідно. В особистому жит-
ті Терезів чекає стабільність і вза-
єморозуміння. Самотні представ-
ники цього знаку зодіаку можуть 
розраховувати на зустріч зі сво-
єю другою половинкою. Доленос-
не знайомство може статися піз-
ньої осені. Не повинно підвести в 
2016-му і здоров’я. 

Скорпіон
2016 рік у ці-

лому вдалий для 
Скорпіонів. Їм вар-
то очікувати масш-
табних змін, які мо-
жуть призвести до 
втрати чогось значущого. Але пе-
реживати не варто – ви швид-
ко знайдете щось нове і не менш 
важливе. Майбутній рік для Скор-
піонів – час активних дій. У пред-
ставників цього знаку зодіаку бу-
дуть сили і енергія на подолання 
будь-яких труднощів. А ось лінува-
тися не варто, інакше можна зали-
шитися без роботи і грошей. Осо-
бисте життя буде сповнене при-
ємних несподіванок. Інтуїція під-
каже, як уникати конфліктів у ро-
дині, допоможе одиноким Скорпі-
онам знайти пару. 

Стрілець
У майбутньо-

му році Стрільців 
може затягнути у 
вир подій, тому по-
трібні зібраність 
і вміння швидко 
приймати рішен-

ня. У 2016-му можливі фінансо-
ві труднощі, але Стрільці здатні 
з ними впоратися. Представни-
ки цього знаку зодіаку мають всі 
шанси домогтися успіху в кар’єрі. 
Деяких чекає збільшення доходів, 
що дозволить здійснити найсмі-
ливіші задуми. На роботі намагай-
теся не конфліктувати і зберіга-
ти дружні відносини з колегами. В 
особистому житті у Стрільців буде 
абсолютна гармонія. У цілому, рік 
подарує багато радісних емоцій. 
Щоб уникнути перенапруження, 
не забувайте про відпочинок і час-
тіше бувайте на свіжому повітрі. 

Козеріг
Козероги, які 

напружено працю-
вали в 2015 році, 
в майбутній пері-
од зможуть наре-
шті відпочити. Просування по 
кар’єрних сходах не вимагатиме 
особливих зусиль. Рік вдалий для 
участі в нових проектах, налаго-
дження ділових зв’язків, інвести-
цій. Все це допоможе поправити 
матеріальне становище і отрима-
ти задоволення від роботи. У сім’ї 
в Козерогів запанує мир і любов, 
а близькі люди будуть готові під-
тримати у будь-яких починаннях. 
Водночас потрібно достатньо часу 
приділяти здоров’ю собі, займати-
ся спортом та відпочивати. 

Водолій
У 2016 році Водо-

лії піднесуться духом. 
Енергія битиме через 
край, дозволивши 
представникам цьо-

го знаку зодіаку домогтися всьо-
го, що задумали. У кар’єрі варто очі-
кувати приємних змін, можна роз-
раховувати і на поліпшення фінан-
сового стану. Особисте життя буде 
наповнене пристрастю і бурхли-
вими емоціями. Навесні Водолії бу-
дуть особливо енергійні, їх потягне 
на спілкування і флірт. Рік чудово 
підходить для того, щоб відмови-
тися від алкоголю і куріння, зміни-
ти звички в харчуванні і привести 
себе в форму. 

Риби
2016 рік подарує 

Рибам спокій і гар-
монію. Життєві не-
гаразди будуть обхо-
дити представників 
цього знака стороною. Час підхо-
дить для втілення в життя най-
сміливіших ідей та проектів. В ро-
боті чекає успіх, можливе зростан-
ня доходів. У сімейних відносинах 
Риби досягнуть умиротворення, і 
ніщо не зможе порушити їх спокій. 
Представникам цього знаку зодіа-
ку варто тверезо оцінювати те, що 
відбувається, тоді можна уникну-
ти розчарування. Спорт, здорове 
харчування, відмова від шкідли-
вих звичок допоможуть зміцни-
ти здоров’я і підвищити життєву 
енергію. 

Що нам принесе 2016 рік
Астрологи переконані, що 

2016-й буде сприятливим для 
тих, хто хоче змін і розвитку. 

Символ  року – Вогняна Мавпа – 
тварина наполеглива і рухлива. 
У зв’язку з цим більшості знаків 
зодіаку в майбутньому краще не 
сидіти на місці, а активно рухатися 
до своїх цілей – це надзвичайно 
сприятливий час для цього. 

У професійній сфері в 2016 році удача посмі-
хатиметься Левам: протягом усього року вони 
будуть сяяти, стрімко піднімаючись службови-
ми сходами і зміцнюючи свій добробут. У важ-
ких ситуаціях їм допоможе тонка інтуїція і ви-

сока відповідальність, тому Леви зможуть до-
сягти практично всіх поставлених цілей. Не на-
багато відстають від них Близнюки, яким змі-
на зовнішніх обставин тільки піде на користь 
в просуванні кар’єри і підвищенні професійної 
майстерності. Доведеться повоювати за своє 
місце під Сонцем Тельцям, Ракам і Скорпіонам, 
на Водоліїв очікують нові зобов’язання, Овнів і 
Терезів – обставини, які потребуватимуть вирі-
шення.

Найщасливішими в цьому році будуть Раки 
та Скорпіони. Їх сімейне життя наповнить-
ся гармонією і подарує безліч незабутніх мит-
тєвостей кохання. У Водоліїв і Козерогів також 
вельми непоганий період – для знайомств  і 

зміцнення домашнього вогнища 
Рік буде дуже непоганим у фінансовому пи-

танні для багатьох знаків Зодіаку. Виділити 
можна Риб, Козерогів і Стрільців. А от реалізу-
вати себе у творчості, тим чи іншим способом, 
зможуть практично всі, хто цього прагне.

Вважається, що високосний рік – непростий 
в плані здоров’я. Найбільш стійкими до всіля-
ких хвороб виявляться Терези і Риби. Іншим 
знакам зодіаку зірки прогнозують відносно не-
погане самопочуття, якщо вони не будуть забу-
вати про якісний відпочинок після інтенсивних 
навантажень на роботі.

А тепер пропонуємо детальніший гороскоп 
для усіх знаків зодіаку:
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У такий незвичний спосіб жителі Го-
родка вирішили розпочати новий 
рік, адже вже з весни життя людей 

зміниться. У віддаленому селі на берегах 
Дністра розпочнеться будівництво унікаль-
ного спортивно-оздоровчого комплексу 
«Городок», де тренуватимуться відомі укра-
їнські команди та діятиме футбольна шко-
ла. Проект обіцяє багатомільярдні інвести-
ції в область та сотню робочих місць. 

- Сьогодні більшість наших футбольних 
команд змушені проводити свої збори за 
межами держави. Ми хочемо створити всі 
умови, щоб вони могли тренуватися в Укра-
їні, – розповідає депутат Тернопільської об-
лради Іван Марущак. – Це і розвиток спор-
тивної галузі,  інвестиції в область та  бiльш 
як сотня робочих мiсць для жителiв Залiщицького району. 
Також ми плануємо вiдкриття дитячої футбольної акаде-
мії – це моя заповітна мрія.

Іван Марущак - відомий футбольний тренер. Майже 
півсотні його вихованців зараз грають в Прем’єр-лізі. Сьо-

годні від повернувся в рідне село, аби 
змінити життя своїх односельців. 

- Переконаний, не зважаючи на 
складну ситуацію в країні, не можна 
опускати руки, потрібно працювати і 
змінювати на краще свої села та міста, 
розвивати потенціал рідного краю, - до-
дає Іван. 

На місці сільського стадіону вже у березні 2016 року 
почнуть зводити перші споруди та планувати територію. 
Є також попередні домовленості у проведенні турнірів з 
футболу серед юнаків, в яких братимуть участь команди 
з європейських країн. 

 - Ми завжди під-
тримували такі ін-
ціативи, адже вихо-
вання у молоді здо-
рового способу жит-
тя та поваги до спор-
ту - це дуже важли-
во,- зазначив голова 
Тернопільської ОДА 
Степан Барна.  

Відкриття футболь-
ної ялинки перетворили на 
справжнє спортивне свято. 
Діти розповідали вірші, тан-
цювали, грали у футбол і ве-
селилися. 

- Ми активно готувалися 
до цього свята, - зізнається 
заступник директора Горо-
доцької ЗОШ Віра Лукасевич. 
–У нас в селі дуже люблять 
спорт. Фізкультура у дітей 
– на першому місці. Тож усі 
разом радилися і планували 
дійство.

Для того, щоб оздоби-
ти новорічну красуню, учні 
місцевої школи виготовля-
ли прикраси власноруч, а по-
тім разом з ініціатором свята 

Іваном Марущаком прикрашали ялинку. 
Восьмикласник Андрійко з друзями допомагали у 

створенні футбольної красуні. Зізнаються, ідея сподоба-
лась відразу, адже і самі люблять грати у футбол. 

- На стадіоні, де зараз стоїть ялинка, вже дуже скоро 
буде великий спортивний комплекс, - каже хлопчик. - Ми 
дуже радіємо цьому і з нетерпінням чекаємо його відкрит-
тя. Тож Городок тепер футбольне село. 

Свято вдалося на славу. У Городку щиро сподіваються, 
це лише початок і вже незабаром їх мальовниче село на 
берегах Дністра прославиться на всю Україну і зацікавить 
футболістів не лише країни, а й з усього світу. 

Юля ТОМЧИШИН.

Кожна сторінка цього без пе-
ребільшення високохудожнього 
річника – не постановочний кадр 
з красунями модельної зовніш-
ності, а правдива фоторозповідь 
про вірність українських жінок, 
які чекають своїх коханих з пере-
дової, про жертовність волонте-
рок та мужність тих, хто добро-
вільно одягнув військову форму.

Ініціатива створити патріо-
тичний календар на основі осо-
бистих життєвих історій наших 
землячок зародилася у штабі Са-
мооборони Тернополя, а до вті-
лення цього творчого задуму во-
лонтерка Лілія Мусіхіна залучи-
ла переможців конкурсу «Народ-
ний бренд-2015»  митців фото-
студії «АртЛюкс» Ірину та Юрія 
Зелененьких.  Фінансово долу-
чилася й обласна адміністрація. 
Відтак, спільними зусиллями 
вдалося випустити у світ 1000 
примірників.

- Ще кілька років тому я на-

віть не могла й подумати, що 
справа, якою я з Юрієм займає-
мося, може стати складовою все-
національної підтримки наших 
бійців, українського війська. 
Саме тому, коли звернулася пані 
Ліля, ми не роздумували жодної 
секунди, - розповіла Ірина Зеле-
ненька.

- Це стовідсотково благо-
дійний проект, а тому про його 
будь-яку фінансову складову 
взагалі не йдеться. І пошук на-
ших героїнь, і виїзди на місця 
для зйомки, інші матеріальні за-
трати ми добровільно взяли на 
себе, - зізнався Юрій Зеленень-
кий. – Більше того, ні штаб Са-
мооборони, ні студія «АртЛюкс» 
не продаємо календарів. Їх у по-
дарунок може отримати кожен 
небайдужий, який пожертвує не 
менше, як 100 гривень на під-
тримку нашої армії.

Принагідно, слід зауважи-
ти, що Ірина та Юрій – учасники 

Ліги підприємців 
«Українська спра-
ва». Ця відома на 
Тернопіллі громад-
ська організація з 
першого дня Рево-
люції гідності і до-
нині постійно бере 
участь у благодій-
них проектах для українських 
вояків, організовує власні захо-
ди зі збору коштів і товарів пер-
шої необхідності для бійців АТО, 
передає на передову техніку та 
інструменти.  Подружжя фото-
художників завжди активно під-
тримувало ці ініціативи, а тому з 
впевненістю можна сказати, що 
підприємці Ліги не залишаться 
осторонь запропонованої шта-
бом Самооборони та «АртЛюк-
сом» нагоди ще раз допомогти 
нашій армії, отримавши за це 
ексклюзивний за суттю, патріо-
тичний за змістом і щирий за за-
думом календар.

Люблю, чекаю…
У Тернополі презентували патріотичний календар 

Всі охочі стати власником річника можуть звертатися 
у штаб Самооборони, (м. Тернопіль, вул. Грушевського, 1), або 
зателефонувавши за номерами  098-596 26 80 (Лілія Мусіхі-
на) та  097-90-777-36 (фотостудія «АртЛюкс»).

У  Городку  засяяла  футбольна  ялинка
Новорічну красуню в селі Городок 
Заліщицького району прикрасили 

у футбольному стилі –  м’ячами 
та іграшками із спортивною тематикою. 

nday.te.ua
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Риба запечена в лаваші
ПОТРІБНО: тріска - 1 шт., помідори - 2 

шт., цибуля - 1 шт., часник - 2 зубці, вірмен-
ський лаваш - 3 шт., вершкове масло - 100 г, 
оливкова олія - 3 ст. ложки, зелень - кілька 
гілочок, сіль, суміш мелених перців, при-
права для риби, червона паприка, хмелі-
сунелі, гірчиця і бальзамічний оцет за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу помийте, по-
чистіть від луски, черевце надріжте, очис-
тіть від нутрощів і добре промийте. При-
готуйте маринад: змішайте оливкову 
олію з бальзамічним оцтом і гірчицею. По-
лийте рибу маринадом і натріть спеція-
ми з усіх боків. У серединку викладіть на-
різаний скибочками часник. Залиште на 
20 хвилин. Розкладіть перший лист лава-
ша, змастіть його вершковим маслом кім-
натної температури, викладіть рибу. У неї 
покладіть невеликі шматочки вершково-
го масла, нарізані півкільцями помідори, 
кільця цибулі, зелень. Загорніть в щільний 
рулет, щоб не було щілин. Другий лист ла-
ваша змастіть вершковим маслом і загор-
ніть рибу. Третій лист також змастіть мас-
лом, але перед тим як загортати, викладіть 
помідори і шматочки сиру. Верхівку лава-
ша змастіть вершковим маслом. Щільно 
загорніть рулет у фольгу, в 2-3 шари. Запі-
кайте в розігрітій до 200 °С духовці 50-60 
хвилин.

Фарширована щука

ПОТРІБНО: щука (свіжа) - 1шт., морква 
- 1 шт., картопля - 1 шт., свиняче сало - 70 г, 
яйце - 1 шт., сіль і чорний мелений перець 
за смаком, майонез для змащування риби.

ПРИГОТУВАННЯ: щуку помийте і по-
чистіть. Відріжте щуці голову (не викидай-
те ) і плавники. Акуратно відокремте шкі-
ру від м’яса риби. З шкіри повинна вийти 
“панчоха”.

М’ясо відокремте від кісток. Прокру-
тіть через м’ясорубку м’ясо, моркву, карто-
плю і свиняче сало. У фарш додайте яйце, 
посоліть і поперчіть. “Панчоху” зі шкіри 
щільно наповніть фаршем. Пришийте го-
лову. Рибу викладіть на змащене олією 
деко. Верх риби змастіть майонезом. Випі-
кайте в розігрітій до 180 °C духовці 40 хви-
лин. При подачі прикрасіть рибу маслина-
ми, лимонами і листям салату.
Різдвяна гуска з яблуками 

та апельсинами
ПОТРІБНО: гуска ціла - 1 шт., мед - 3 ст. 

ложки, яблука - 4 шт., апельсини - 4 шт., сіль, 
перець за смаком, часник - 2-3 зубчики.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку помити. Змі-
шати мед з сіллю і перцем, вичавити час-
ник. Натерти гуску цією сумішшю. Зро-
бити маленькі надрізи, щоб витікав жир. 
Яблука порізати і вийняти серцевину. 
Апельсини порізати зі шкіркою. Нафарши-
рувати тушку фруктами. Зашити нитками. 
Викласти гуску у жаровню, накрити криш-
кою, запікати 1,5 години, поливаючи жи-
ром, що виділяється. Потім зняти кришку 
і зарум’янити протягом 20 хвилин (мож-
на в режимі гриль). Перед подачею вийня-
ти нитки.
Запечений свинячий окіст

ПОТРІБНО: окіст молодого поросяти - 
2-2,5 кг, цибуля - 1 шт., часник - 5 зубчиків, 
розмарин - 3 гілочки, густий томатний сік - 
50 мл, винний оцет - 2 ст. ложки, діжонська 
гірчиця - 2 ст. ложки, червоний гострий пе-
рець, сіль за смаком, вишневий сироп - 50 
мл, бальзамічний оцет - 1 ст. ложка, вустер-
ширський соус - 1 ч. ложка.

ПРИГОТУВАННЯ: окіст вимити, зачис-
тити і при необхідності вимочити у холод-
ній воді протягом 12 годин. Приготувати 
маринад з дрібно нарізаної цибулі, подріб-
неного часнику, листочків розмарину, з до-
даванням густого томатного соку, винного 
оцту, солі, червоного і чорного перців. Соус 
повинен вийти густим, ним потрібно на-
терти окіст і маринувати від 6 до 12 годин. 
Коли окіст промаринується, зробити над-
січки на шкірці, знову покрити маринадом, 
гарненько загорнути його у фольгу і поміс-
тити в попередньо розігріту до 180-190 °С 
духовку. Запікати півтори години. Після 
цього вийняти з духовки, видалити шма-
точки цибулі та часнику з маринаду, щоб 
вони не підгоріли. Підготувати суміш для 
глазурі. Змішати густий вишневий сироп з 
бальзамічним оцтом і вустерширським со-
усом (можна замінити соусом ткемалі і соє-
вим соусом) і змастити зверху кулінарним 
пензликом окіст. Перекласти окіст на чис-
тий аркуш фольги і знову поставити в ду-
ховку на 15-20 хвилин. Подавати найкра-
ще з кислою капустою і моченими або за-
печеними яблуками.

Пряна фарширована
 індичка

ПОТРІБНО: індичка - 1 тушка (близько 
4-х кг), сіль, перець чорний горошком, ко-
ріандр, паприка солодка, перець червоний 
мелений, мелена кориця за смаком, корінь 
імбиру - 3 см, мускатний горіх - 0,5 шт., сік 
одного лимона, часник - 6 зубчиків, гвоз-

дика - 2 шт., лавровий лист - 2 шт., олив-
кова олія - 2 ст. ложки, бекон (тонко порі-
заний) - 100 г. Для начинки: арахіс (обсма-
жений) - 150 г, панірувальні сухарі - 150 
г, тельбухи індички, цибуля - 1 шт., жирні 
вершки - 50-70 мл, сіль і перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: спеції (перець чор-
ний, лавровий лист, коріандр і гвоздику) 
розтерти в ступці. Імбир очистити і натер-
ти на дрібній тертці, також натерти мус-
катний горіх.

3 зубчики часнику розрізати вздовж 
і нашпигувати ними грудку індички, ре-
шту 3 пропустити через часниковий прес. 
До розтертих спецій додати інші спеції та 
олію. Цією сумішшю натерти індичку зо-
вні і всередині. Поставити в холодильник 
не менше ніж на 3 години. Приготувати 
начинку. Цибулину дрібно порізати і об-
смажити на олії, додати до цибулі поріза-
ні тельбухи, потовчені горіхи і паніруваль-
ні сухарі, влити вершки. Посолити, попер-
чити. Ретельно перемішати і викласти зі 
сковороди. Консистенція суміші повинна 
бути схожа на дуже густу кашу. Остудити і 
нафарширувати індичку. У розігріту до 180 
ºС духовку помістити птицю і запікати з 
розрахунку 1 година на 1 кг ваги (4-х кіло-
грамову індичку випікати близько 4-х го-
дин). На готовність перевіряти дерев’яною 
спицею. Перші дві третини часу запікання 
індичка повинна бути накрита фольгою. 
Потім зняти фольгу і викласти на грудку 
бекон.

Салат святковий 
«Гілочки горобини»

ПОТРІБНО: червоний болгарський пе-
рець - 2 шт., огірок свіжий - 2 шт., яйця ва-
рені - 3 шт., стегенце куряче копчене - 1 шт., 
рис (варений) - 0,5 склянки, майонез - 100 
г, сметана - 100 г, часник - 1 зубець, сир - 80 
г, сіль, петрушка, гілочка від винограду.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки, перець, варе-
ні яйця і стегенце наріжте кубиками. Рис 
відваріть.

ЗРОБІТЬ ЗАПРАВКУ: майонез змішай-
те зі сметаною і часником. Всі інгредієн-
ти перемішайте і заправте соусом. Сир на-
тріть на дрібній тертці і посипте ним салат. 
Для прикраси: з солодкого перцю виріж-
те кружальця для горобини. З шкірки огір-
ка виріжте листочки. Викладіть листочки 
на салат. Гроно горобини зробіть з гілочки 
винограду і кружечків солодкого перцю.

Гуцульський салат «Шухи»
ПОТРІБНО: буряк - 500 г,  гриби білі су-

шені - 200 г, цибуля ріпчаста - 1 шт., часник 
- 4 зуб., кунжутна олія, оливкова олія, ли-
монний сік, сіль, перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби замочити до на-
бухання. Відварити. Нарізати соломкою. 
Буряк зварити, почистити, натерти на 
крупній тертці. Цибулю порізати та посма-
жити. Часник добре розтерти у ступі. Змі-
шати тертий буряк, гриби, цибулю, часник. 
Посолити, поперчити, заправити оливко-
вою та кунжутною олією, скропити лимон-
ним соком. 

Різдвяний кекс

ПОТРІБНО: яйця - 3 шт., вершкове мас-
ло - 120 г, коньяк (або лікер) - 100 г, цукати, 
курага, чорнослив, горіхи, родзинки - по 50 г, 
цукор - 1 склянка, борошно - 1 склянка, роз-
пушувач - 1,5 ч.  ложки, сіль на кінчику ножа. 
Для глазурі: какао - 2 ст.  ложки, цукор - 3 ст. 
ложки, молоко - 3 ст.  ложки, масло - 30 г.

ПРИГОТУВАННЯ: сухофрукти та цука-
ти замочити у коньяку на півгодини. Яйця 
збити з цукром до однорідності. Вершкове 
масло розтопити та влити в яєчну суміш, 
перемішати.

Поступово додати в тісто борошно, змі-
шане з розпушувачем та сіллю. Переміша-
ти масу.

Додати в тісто порізані сухофрукти, цу-
кати та горіхи, добре перемішати, щоб рів-
номірно їх розподілити по тісту. Викласти 
тісто в змащену маслом форму для кекса 
та поставити в розігріту духовку на 50 хв. 
Зробити глазур: нагріти молоко з цукром 
та какао до розчинення усіх компонен-
тів. Зняти з вогню, вмішати масло. Поли-
ти кекс глазур’ю, прикрасити на свій смак. 
Найкраще кекс смакуватиме, коли охолоне 
та  настоїться – через кілька годин або вза-
галі на наступний день.

Глінтвейн медовий
ПОТРІБНО: червоне сухе вино – 750 мл, 

вода – 100 мл, мед – 3-4 ст. ложки, гвозди-
ка – 6 бутонів, мускатний горіх – щіпка, ко-
риця – 1/2 ч. ложки, корінь імбиру – 2 см, 
апельсин – половинка, яблуко – половин-
ка, коньяк – 50 мл, цедра 1 лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: воду зі спеціями 
кип’ятити 2 хвилини, потім дати настояти-
ся 15 хвилин, прикривши. Яблуко і апель-
син нарізати скибочками, разом з цедрою 
покласти в каструлю з товстим дном, за-
лити вином, додати мед і повільно нагріти 
приблизно до 80 градусів. Додати коньяк. 
Потім повільно влити воду з прянощами і 
знову підігріти, але ні в якому разі не до-
пускати, щоб вино закипіло.               

Незчулись, як минув рік. Ось і новий на поро-
зі. А за кілька днів уже й Різдво завітає, за 
великим столом збереться родина. Так і хо-
четься потішити всіх чимось смачненьким 
і незвичним. Піст завершився, можна тріш-
ки порозкошувати. Тож наші рецепти стануть 
вам у нагоді.

Рiздвянi смаколики 
до кожного столу
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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 

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).

Шановні платники податків!
Тернопільська ОДПІ інформує про режим роботи Центру обслуговування 

платників у святкові та вихідні дні:
31 грудня 2015 року - робочий день до 17.00; 2, 9 січня 2016 року - робочі 

дні у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповід-
них структурних підрозділів) до 16.00; 8 січня - робочий день у режимі чер-
гування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних 
підрозділів) до 18.00; 4, 5 січня - робочі дні; 6 січня - до 17.00. 

1, 7, 10 січня - вихідні.
Детальніші консультації щодо режиму роботи ЦОПу можна отримати за 

телефоном: 43-46-10.
Відділ комунікацій Тернопільської ОДПІ.

ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙ ТА ДОПОМОГ СІЧНЯ  2016 РОКУ
На виконання ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України 

на 2015 рік», прийнятого 24.12.2015р. (законопроект №3689) та з метою своєчас-
ної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2016 року, Пен-
сійним фондом України 28 та 29 грудня буде проведено фінансування коштів для 
забезпечення у грудні 2015 року виплати пенсій одержувачам, через їх поточні ра-
хунки в банках - за датами виплати по 23 січня 2016 року включно і через націо-
нального оператора поштового зв’язку - за датами виплати по 8 січня 2016 року 
включно.

В січні 2016 року пенсіонери зможуть отримати свої пенсійні виплати своєчас-
но у виплатний період.

Управління Пенсійного фонду 
України в місті Тернополі.
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1 січня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 8-9, вдень 
6-8 градусів морозу. 
Схід сонця - 8.12, захід - 
16.30. 

2 січня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 11-12, 
вдень 6-8 градусів морозу. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.31.

3 січня - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 13-14, вдень 8-10 
градусів морозу. Схід сонця - 8.11, захід 
- 16.32. 

4 січня - хмарно, можли-
вий сніг, температура пові-
тря вночі 12-13, вдень 8-9 
градусів морозу. Схід сонця 
- 8.11, захід - 16.33.

5 січня - хмарно, сніг, тем-
пература повітря вночі 7-8, 
вдень 3-4 градуси морозу. 
Схід сонця - 8.11, захід - 16.34.

6 січня - хмарно, можливий сніг, тем-
пература повітря вночі 5-6, вдень 4-5 гра-
дусів морозу. Схід сонця - 8.11, захід - 16.35.

7 січня - хмарно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-7 градусів морозу, 
вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця - 8.10, 
захід - 16.36.

Погода 
в Тернополі 
й області

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату  –

іменинників січня  2016 р.!
Ганну Ільницьку, Оксану Наклюцьку, Людмилу Музику, 

Юлію Семенюк,Тетяну Дячину, Наталію Зінкевич, 
Ірину Ковальчук 

  

З повагою - колектив Почаївського
 психоневрологічного будинку-інтернату.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна!

Хай здоров’я, радість  і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Вітаємо!
Ділову, вродливу жінку, чудову маму, дружину і 

бабусю, успішного підприємця, голову Тернопіль-
ського обласного осередку Конгресу ділових жінок 

України 
Стефанію Миколаївну Черниш 

з ювілеєм!
Нехай же і надалі, дорога  Стефо  Миколаївно, Вас супрово-
джують удача, успіхи, нові звершення на благо нашого наро-
ду. Хай усмішками, любов’ю оточуючих та сонячним мирним 

небом над головою стелиться Ваш життєвий шлях.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
З повагою – друзі. 
До цих гарних побажань приєднується і колектив «Нашого ДНЯ», 

адже Стефанія Миколаївна є добрим і щирим другом видання. 
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Вітаємо!
Настоятеля храму святої Параскеви
 із с. Доброводи Збаразького району
отця Володимира Бориса

з Днем народження!
З цієї світлої нагоди адресуємо Вам, всечесний отче, най-
щиріші вітання і молимося, щоб Всевишній благосло-
вив Ваші добрі справи, кожен крок Вашого священичого 
життя на многії і благії літа. 
В родині, на парафії, в душі
Щодня хай буде сонячна погода.
Нехай небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду. 
За Вашу працю, серце золоте,
Поради мудрі та науку,
За віддане служіння і за те,
Що в горі першим подаєте руку.
Ми любим Вас за відданість і щирість,
За теплі та розрадливі слова,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага!

З повагою – парафіяни с. Доброводи, церковний 
комітет, хор, сестриці і братчики.  

Вітаю! 
Чудову жінку, дорогу подругу 

Лесю Юріївну 
ФРОЛОВУ 

з Тернополя з прекрасним ювілеєм!
Ти народилася у чудову зимову пору, коли сту-
пає на землю Новий рік, а над світом уже від-
чувається блаженний дух Різдва Христового. 
Зичу тобі, дорогенька, міцного здоров’я, благо-
получчя, сімейного затишку, солодкої куті, ве-
селих колядок, миру у домі, у душі, в Україні!
Чудова дата – вік прекрасний,
Щоб відчувати дар життя!
Бажання здійснювати власні, 
Плекати ніжні почуття.
Щоби душа завжди раділа
Усмішкам, сонцю, небесам !
Натхненню, що дарує крила
І теплим, лагідним словам!

З любов’ю і повагою –
Марія МАЛІЦЬКА.

Вітаємо!
Найдорожчу донечку, 

любу сестричку і внучку 
Діану Свінковську 

із с. Кривчики 
Збаразького району 

з Днем народження, яке 
вона святкує 

2 січня!
Життя хай буде, наче свято,
Дарунки, посмішки, пісні,
Любові й щирості багато
Тобі принесуть майбутні дні.

Хай зорі падають в долоні 
Для здійснення бажань і мрій,
 Тепла і затишку у домі,
Щасливих, радісних подій!

З повагою і любов’ю – мама Наталя, 
брати Іванко і Павлик, бабуся Фанася, 

дідусь Вітя і бабуся Неля 
із с. Федьківці.   

Вітаємо!
Дорогого синочка, братика і внука 

Василька Хом’яка 
із с. Бодаки Збаразького району, якому 9 січня виповниться 10 років.
Свято велике прикрасило дім,
Тобі 10 років, радісно всім.
Дарунки навколо, ласощі, квіти,
Тож і ми прийшли з тобою радіти.
Зіроньки щастя тобі побажати,
Учнем найкращим у школі стати.
Завжди усмішкою сонця зоріти
І добротою своєю всіх гріти.
Хай сили небесні тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.
Від смутку боронить молитва свята,
Христос посилає щасливі літа.
Рости, Васильку, на щастя родині,
На радість мамі та Україні.
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!

З любов’ю – мама Ліля, сестричка Катруся,
 бабуся Галя, хресні та вся родина.

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.


