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На фото: Різдвяний вертеп зразкового аматорського  художнього фольклорно-обрядового 
колективу “Ходаки” та гурту “Романівський обертас” під керівництвом Заслуженого працівника 
культури України, відмінника освіти України Михайла Полюги.

Для шанувальників газети – щирі колядки від вертепу:
так із Різдвом вітають вас і «Ходаки», і «Обертас»

На Тернопіллі 
гостював 
Петро 
Порошенко

Магнітні бурі у січні
Перший місяць нового року не від-

значатиметься серйозними магнітни-
ми коливаннями. Як видно з прогно-
зу, у січні очікують незначні магніт-

ні бурі. У ці дні слід звернути увагу на 
своє здоров’я і самопочуття.

Зокрема, незначні магнітні бурі очі-
кують 14, 17, 21 і 27 січня. Сильні маг-
нітні коливання очікують 19 і 25 січня.

не сказала
Чому приходила - 
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Візит Президента розпочав-
ся з майже двогодинного запіз-
нення. Через ожеледицю і ту-
ман літак приземлився в сусід-
ній Івано-Франківській області. 
Тим не менше очільник країни 
встиг виконати всі пункти про-
грами візиту. 

Президент подарував  
учням Соколівської школи 
комп’ютерний клас і побажав їм 
та педагогам натхнення до на-
вчання, досягнення результа-
тів і зростання у патріотично-
му дусі. 

Діти надзвичайно щасливі, 
що тепер навчатимуться у шко-
лі з чудовим ремонтом.

– У нас тепер дуже гарно, – 
каже учень 5 класу Ігор Дерен. 
– Спортзал такий великий – на-
віть більший за мою хату. І кла-
си – світлі і затишні.

Варто зазначити, що нова 
школа у Соколові розрахована 
на 126 учнів. Будівництво за-
кладу розпочали ще у 1991 році, 
та припинили у 1996-у. У Соко-
лові - позитивна динаміка на-
роджуваності, тому завершення 

нової школи було особливо ак-
туальним проектом. Його вклю-
чили у Стратегію регіонального 
розвитку. На будівництво шко-
ли із державного фонду виділи-
ли 5010,3 тис. грн та з місцевого 
бюджету - 556,7 тис. грн.

Добудувати дев’ятирічку 
вдалося завдяки реформам, за-
явив Президент. Глава держави 
переконаний – саме децентралі-

зація допоможе відродити регі-
они. 

– В 2015 році на Тернопілля 
було спрямовано  більше 90 млн. 
грн, – зазначив у своєму висту-
пі Петро Порошенко. – З цього 
року починає діяти поглиблена і 
всеохоплююча зона вільної тор-
гівлі з Європейським Союзом. І, 
незважаючи на те, що з першо-
го січня цього року Росія закри-

ла свої ринки для українських 
виробників, намагаючись при-
душити вільну і незалежну дер-
жаву не лише шляхом агресії, а й 
шляхом торговельної війни, ми 
виживемо і переможемо.

Також Петро Порошенко зу-
стрівся з військовослужбовця-
ми 44-ї окремої артилерійської 
бригади, вручив державні наго-
роди десятьом військовослуж-
бовцям, які відзначилися у зоні 
проведення антитерористичної 
операції, та передав  ключі від 
квартир сім’ям загиблих.

Під час виступу Президент 
України заявив про те, що у 
2016 році буде продовжено ре-
формування Збройних Сил кра-
їни, зокрема – буде проведе-
но реорганізацію повітряних 
сил, продовжиться створен-
ня сил спеціальних операцій, 
відновлення бойового складу 
військово-морських сил і розви-
ток високомобільних десантних 
військ.

Порошенко наголосив на не-
обхідності створення належ-
них умов для комплектування 

Збройних Сил військовослуж-
бовцями за контрактом, підви-
щення рівня державних соці-
альних гарантій та інших моти-
вацій. 

– У межах ухваленого бю-
джету планується в два рази 
підвищити грошове забезпе-
чення для військовослужбовців 
за контрактом вже з цього мі-
сяця, – сказав Президент та до-
дав, що буде значно покращено 
матеріальне заохочення призо-
вників.

Також Петро Порошенко 
вручив ключі від квартир сім`ям 
загиблих військовослужбовців 
Павла Баса, Юрія Наливайчука, 
Романа Мусія і сім`ї Олександра 
Сеньовського - пораненого вій-
ськовослужбовця з Гусятина, ін-
валіда ІІ групи.

– Хочу подякувати за те, що 
в нас є такі воїни-офіцери, по-
дякувати рідним, що вони бе-
руть на себе значну частину тя-
гаря, але й значну частину честі 
– бути родиною захисників, – за-
значив Президент. 

Юля ТОМЧИШИН.

На Тернопіллі гостював 
Петро Порошенко

Глава держави відкрив школу  
та нагородив військовослужбовців

Вдруге з офіційним візитом у нашу область 
завітав Президент України Петро Порошенко. 
Глава держави взяв участь у відкритті 

школи в селі Соколів Теребовлянського району, 
відвідав ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» та зустрівся з 
військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської 
бригади. На Тернопіллі Петро Порошенко заявив, що 
ЗСУ реформують згідно зі стандартами НАТО, а зона 
вільної торгівлі з Євросоюзом допоможе подолати 
торгову блокаду Росії.

Діти з Донбасу гостювали у Хоросткові Погода в Тернополі 
й області

13 січня - хмарно, дощ зі сні-
гом, температура повітря вночі 0-2, 
вдень 2-3 градуси тепла. Схід сонця - 8.07, захід - 
16.44. 

14 січня - хмарно, сніг, температура повітря 
вночі 1-2, вдень 3-5 градусів морозу. Схід сонця - 
8.07, захід - 16.45.

15 січня - хмарно, у другій половині дня можли-
вий сніг, температура повітря вночі 4-5, вдень 1-4 
градуси морозу. Схід сонця - 8.06, захід - 16.47. 

16 січня - хмарно, вночі сніг, температура пові-
тря вночі 5-9, вдень 6-10 градусів морозу. Схід сон-
ця - 8.05, захід - 16.48.

17 січня - хмарно, без опадів, температура пові-
тря вночі 11-14, вдень 12-14 градусів морозу. Схід 
сонця - 8.04, захід - 16.50.

18 січня - хмарно, сніг, температура повітря 
вночі 12-15, вдень 9-11 градусів морозу. Схід сонця 
- 8.04, захід - 16.51.

19 січня - хмарно, сніг, температура повітря 
вночі 12-13, вдень 8-10 градусів морозу. Схід сонця 
- 8.05, захід - 16.53.

Жителі Хоросткова Гусятинського району на Тер-
нопільщині зустріли дітей із Донбасу, щоб спільно з 
ними розділити радість Різдва Христового. Про це по-
відомляє Хоростківська міська рада. Це Різдво стало 
для юнаків та дівчат із Донеччини та Луганщини осо-
бливим. Святвечір вони провели у родинах хорост-

ківчан, відкривши для себе колорит західноукраїн-
ських вірувань і традицій. Також юні гості відвідали 
богослужіння, мали спільну молитву, побачили вер-
теп, поставлений дітьми катехитичної школи греко-
католицької церкви. Із колядою на устах і теплотою у 
серці діти поїхали з Хоросткова.
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Мер Тернополя  
випередив мера Києва

Рейтинг відповідальності мера Терно-
поля експерти системи народного контро-
лю «Слово і Діло» оцінили у 57%. Для при-
кладу рейтинг відповідальності другого і 
третього місця, які займають відповідно 
мер Луцька Микола Романюк та Києва – Ві-
талій Кличко, складає лише 44 %.

Показник у 57% розшифровується на-
ступним чином: з 256 своїх обіцянок Сер-
гій Надал вже виконав 147. Ще 50 ініціатив 
міського голови виконані частково або в 
процесі виконання.

Порівняння здійснювалося від почат-
ку каденції міського голови. Однак, резуль-
тати рейтингу продемонстрували найбіль-
ший прогрес саме за 2015 рік і особливо 
за останні півроку. До активу автори рей-
тингу зарахували зокрема закупівлю тро-
лейбусів, планомірний ремонт вулиць та 
тротуарів, покращення освітлення, рекон-
струкцію набережної, дворів, впроваджен-
ня енергозберігаючих технологій, масову 
заміну вікон та дверей у дитячих садочках, 
школах та лікарнях, доплати воїнам ОУН-
УПА. Показово, що Тернопіль у рази обігнав 
інші міста України за рівнем розбудови 
спортивної та розважальної інфраструкту-
ри, у місті відкрито багато дитячих та спор-
тивних майданчиків.

Окремо треба виділити принципи пря-
мого народовладдя, які вводять у Тернопо-
лі: запровадження системи петицій на сай-
ті міської ради, створення експертних рад 
при більшості управлінь виконкому, які ма-
ють повноваження впливати на їх роботу, в 
тому числі й вирішувати кадрові питання 
(головного медика міста – обирають та зні-
мають лікарі, головного освітянина – вчи-
телі і так далі). 

Особливою гордістю Тернополя є вста-

новлення тротуарів з підігрівом, що є ноу-
хау для всіх міст України в тому числі й 
для Києва. Зокрема, під плитку на буль-
варі Шевченка в Тернополі провели елек-
тричні кабелі, які підігрівають тротуар 
узимку. Цієї зими тернополяни вже відчу-
ли як така новація потрібна нашому місту, 
тому Сергій Надал запевнив, що щороку у 
Тернополі буде все більше тротуарів з пі-
дігрівом. 

Також треба зазначити, що до невдач у 
рейтингу зараховано багато кроків, які ви-
конані частково, або стали неактуальними. 
Наприклад дана ще в 2011 обіцянка вста-
новити на зупинках планшети з похвилин-

ним графіком руху. Міськрада пішла інно-
ваційним шляхом і створила таку інтерак-
тивну систему для кожного тернополяни-
на – http://detransport.com.ua/.
Тернопіль – визнання  
на міжнародному рівні

Рейтинг «Слова і діла» не єдиний показ-
ник, який визнає ефективну діяльність ко-
манди Сергія Надала у 2015 році. Тернопіль 
– єдине місто в Україні та одне з восьми у 
Європі, яке цього року нагороджене Почес-
ною Таблицею Ради Європи. 

А Соціологічна група Рейтинг спільно з 
International Republican Institute відповідно 

до свого дослідження громадської думки 
зарахувала Тернопіль до трійки міст Укра-
їни (разом з Вінницею і Харковом), де лю-
дям найкомфортніше жити. У цьому спис-
ку наше місто випередило такі «гіганти», 
як Київ та Львів.

Наше місто розвивається найшвидши-
ми темпами в Україні, це вже визнають 
столичні та міжнародні експерти. А місь-
кий голова Тернополя Сергій Надал вже 
став одним з найавторитетніших мерів 
України, неформальним лідером серед ме-
рів малих, середніх та великих міст нашої 
держави.

Володимир СТЕЛЬМАХ

Сергій Надал визнаний 
найвідповідальнішим 
мером України

Після місцевих виборів 2015 року, де діючий 
мер Сергій Надал здобув рекордну перемогу у 
першому турі з показником більше 60%, ефективну 
роботу міського голови Тернополя визнали на 
загальноукраїнському рівні. Сергія Надала визнали 
найвідповідальнішим мером України. Міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Інфографіка порталу «Слово і діло».

Тротуар з підігрівом  
у Тернополі  
(Фото з соцмереж).

У ці дні сотні 
тернополян та гостей 
міста приходять у храм 

Святого апостола Петра, аби 
помолитися та на власні 
очі побачити масштабне 
різдвяне дійство, подібного 
якому немає у всій країні. 

Висота вертепу 20 метрів, а ши-
рина майже 54. У сценці народжен-
ня Спасителя десятки персонажів, 
більшість з яких рухомі. Є навіть 
куточок з живими звірятами. 

Цього року шопка збільшила-
ся на десять метрів – додали фі-
гури трьох царів, а також військо-

вий куточок, де розміщені гільзи, 
які волонтери Логістичного цен-
тру допомоги бійцям АТО привез-
ли зі сходу України. Задля збору 
коштів для воїнів гільзи розмалю-
вали тернопільські учні.   

Шопка, або ж вертеп – це за-
звичай макет, що зображає вифли-
ємську стайню у ніч Різдва Хрис-
тового. Цю традицію започатку-
вав ще у 1223 році святий Фран-
циск Ассізький. 

- Ми - як його послідовники 
,встановлюємо шопки у тих хра-
мах, якими опікуємося, щоб під-
креслити те, що Бог є близько до 
людини, - каже монах- франциска-

нець брат Антоній. - Головний еле-
мент шопки – свята родина. Решта 
персонажів у вертепі добирають 
довільно. У найбільшій шопці кра-
їни є дитячі каруселі, біблійні царі, 
ангели і навіть ціле українське 
село. Цього року тут встановили 
куточок, присвячений воїнам АТО.

- Ті, хто прийшов подивитися 
на шопку,  побачивши той військо-

вий куток, згадають хлопців і ді-
вчат, які захищають Україну в той 
час, коли ми тут святкуємо Різд-
во відповідно до наших традицій, 
- каже брат Антоній. 

Гільзи від снарядів у вертепі 
– справжні. Використані боєпри-
паси привезли з передової місце-
ві волонтери. Відвідувачі храму 
залюбки фотографують рекорд-

ну шопку. Куточок, який присвя-
чений воїнам АТО, вважають акту-
альним, адже завдяки військовим 
українці мирно святкують Різдво.

- Це гарно, тому що саме солда-
ти там, на Сході, зараз найбільше 
потребують Божого благословен-
ня і Божої опіки, - каже військовос-
лужбовець Ростислав, який заві-
тав до храму. 

Рік у рік зростає кількість лю-
дей, які хочуть на власні очі по-
бачити найбільшу Різдвяну шоп-
ку в Україні. У новорічно-різдвяні 
дні церква постійно переповнена. 
Простоїть шопка впродовж усіх 
свят до 20 січня. Аби її побачили 
всі охочі, двері храму будуть від-
криті кожного дня. А цьогоріч біля 
шопки проведуть перший парафі-
яльний фестиваль колядок «Воз-
веселімося всі разом нині». 

Юля ТОМЧИШИН.

У Тернополі - найбільша 
різдвяна шопка України 
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До кінця січня свідоцтва про народження можна буде 
отримати майже у всіх пологових будинках Тернопілля, 
говорить керівник головного управління юстиції області 
Едуард Кольцов.

Пілотний проект запустили у другій міській лікарні 
Тернополя. Тепер матерям, які народили тут дитину, мож-
на навіть не виходити з пологового, аби отримати свідо-
цтво про народження малюка. У лікарні відкрили кабінет, 
де чергує працівник управління юстиції. Батькам потріб-
но лише принести сюди свої паспорти і їх копії, свідоцтво 
про одруження і копію, а також медичну довідку з закла-
ду, де дитина народилася. І в короткий термін їм видадуть 
перший документ для їхнього малюка.

У сім’ї Шепет з Тернополя народилася довгоочікувана 
дитина – донечка Анна. Поки мама з немовлям уже відпо-
чивають вдома, щасливий батько прийшов до лікарні за-
бирати свідоцтво про народження. 

– Це дуже зручно і швидко, - каже Петро Шепет (на 
фото зліва). – Головне – зібрати документи. За хвилину їх 
в мене прийняли, а за кілька днів повідомили, що можна 
забирати свідоцтво. 

За словами Едуарда Кольцова, за потреби документ 
можуть підготувати і за день. 

– Раніше процедура потребувала більше затрат часу, 
зараз все це – у пологовому будинку, – розповідає він. – 
Батьки здають документи нашому працівнику, і наступ-
ного дня ми привозимо свідоцтво. Якщо терміново, то мо-
жемо і в той самий день. Ніяких проблем не виникає. До 
кінця січня видачу свідоцтв запровадимо практично в усіх 
пологових будинках області. 

Головний лікар другої міської лікарні Тернополя Ві-

ктор Кміта зауважує, що батьки немовлят новою послу-
гою задоволені. Перші документи вже отримують і малю-
ки, народженні в новому році. 

– Пологовий будинок завжди до послуг сімей, які очі-
кують маля, – каже Віктор Кміта. – Народження й вихован-
ня дитини – справа нелегка, але дуже благородна. 

– Якщо врахувати, що чисельність населення в держа-
ві зменшується, то давайте за рахунок Тернопільської об-
ласті обганяти всю Україну, – жартує головний лікар.

До речі, у новорічну ніч в пологовому другої міської лі-
карні так і не дочекалися немовлятка. Хлопчик вагою 3 кі-
лограми і 100 грамів народився аж ввечері 1 січня о 18.46. 

Антоніна КОЛЯДА.
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Війни, голодомори, конц-
табори, переслідування мови, 
культури, розкрадання природ-
них багатств, бідність на бага-
тій землі… Це не повний пере-
лік бід, які випали на долю на-
шої Батьківщини. 

Тепер Україна узгоджує свою 
внутрішню і зовнішню політику 
з Європою, Америкою, Росією. 
Бюджет - з МВФ. Перебіг війни 
на Донбасі - з Меркель, Оллан-
дом,  Путіним. Інтереси Кремля 
представлятиме один із голо-
вних ідеологів кривавого «рус-
кого міра» Борис Гризлов, який 
у 2011 році пафосно заявляв: 
«Ми разом починаємо будува-
ти «Русский мир». Він не зами-
кається межами Російської Фе-
дерації, а простягається до тих 
місць, куди ступила нога росія-
нина». 

Наша держава, неначе, живе 
за чужими графіками і прави-
лами, недотримання яких суво-
ро карається черговим випро-
буванням. Ще й доморощені «ге-
рої» допомагають: беруть, кра-
дуть, обманюють…

А нація тим часом у глибоко-
му стресі. Згідно з дослідженням 
Київського міжнародного інсти-
туту соціології, 64 відсотки опи-
таних українців протягом мину-
лого року пережили якусь стре-
сову ситуацію. Найчастіше - важ-
ку хворобу близьких; відчували 
власну безпорадність; пережили 
важку недугу і операцію; втрача-
ли роботу, віру в людей і у власні 
сили; опинялися без засобів для 
існування; пережили бомбарду-
вання та обстріли. 

В інших країнах забили б 
тривогу. А в Україні стреси - 
нормальне явище. Побутує тра-
диційне: «аби не гірше» та «аби 
дітям було краще»… А яке воно, 

щасливе життя, багато хто й не 
знає.         

Рівень задоволення життям 
в Украні найгірший у постра-
дянському просторі, з’ясували 
фахівці американського інсти-
туту Геллапа. Дослідники зазна-
чають: це найгірший показник 
за весь час спостережень. Торік 
число тих, хто страждав, зросло 
до 36 відсотків. А тих, хто про-
цвітав - стало лише дев’ять від-
сотків. Людей, які мають певні 
труднощі, налічується 56 відсо-
тків.  Найбільше задоволені рів-
нем життя мешканці західних 
областей, найменше - на Півдні 
та в Центрі.

Домучують українців ціни. 
Вартість компослуг, продуктів, 
одягу, взуття, ліків нереально 
висока. Уже сумно жартують: 
ціни в Україні ростуть швид-
ше, ніж діти. За повідомленням 
Держстату, інфляція у 2015-у 
сягнула максимуму за 20 років - 
за рік виросла до 43,3 відсотка. 

Непрофесійність «будівни-
чих» держави, жадібність, ко-
рупція витягують з гаманців 
українців останній гріш. Як тут 

не згадати фразу публіциста Ві-
ктора Радіонова: «Шкода, що те-
рапевти від економіки не дава-
ли клятви Гіппократа». Хоча, ті 
що її давали… Наша медицина 
без хабаря - що для українців 
Європа без кордонів…  

Отже, під акомпанемент за-
певнень урядовців, депутатів, 
чиновників про те, що україн-
ці гідні кращого життя, торік 
ціни на газ зросли у 3,7 раза, га-
рячу воду та опалення - на 78,4 
відсотка, електроенергію - на 
66,9, овочі - на 66,7, соняшнико-
ву олію та яйця - на 59,4, безал-
когольні напої - на 57,8 відсотка. 
Зниження цін не зафіксовано на 
жодну із груп споживчих това-
рів та послуг.

Загалом, вартість споживчих 
товарів за кризові 2014-2015 
роки підстрибнула на 79 відсо-
тків - через девальвацію гривні 
й підвищення тарифів на ком-
послуги. Таку думку вислови-
ла головний економіст компа-
нії «Dragon Capital» Олена Білан. 

Варто зазначити, протягом 
двох останніх років тарифи на 
«комуналку» підвищували три-

чі, а це - плюс 173 відсотки. І 
на 2016-ий також заплановане 
чергове підвищення тарифів на 
компослуги. Гривня протягом 
згаданого періоду здевальвува-
ла із 8 грн/дол. - до 24 грн/дол. 

За підсумками 2015 року 
«Bloomberg» оцінив падіння 
ВВП України на рівні 13 відсо-
тків. Таким чином наша держа-
ва очолила антирейтинг країн 
із найшвидшим падінням еко-
номіки. 

Що далі? У рейтингу-
прогнозі 93 країн світу щодо 
розвитку їхніх економік у цьо-
му році, Україна пасе задніх - по-
сідає 13 місце з кінця. Зростан-
ня ВВП має скласти 1,4 відсотка. 
Проте ризики, що ситуація по-
гіршиться, сягають 60 відсотків. 

За всі роки незалежності 
жодна влада не була рушійною 
силою, у позитивному сенсі, в 
суспільно-політичному та еко-
номічному житті держави. По-
штовхом до змін ставав народ. 
Прості українці виступили про-
ти диктатури Януковича і ви-
борили на Майдані політичну 
свободу. Кинулися на захист Ві-

тчизни від російських окупан-
тів, без належної зброї та амуні-
ції. Організували потужний во-
лонтерський рух для підтримки 
армії, якого досі не бачила Євро-
па.  

Нова влада мала б пишати-
ся громадянами, їхньою само-
пожертвою, відвагою, силою 
духу і віри. Однак, її вразив ві-
рус попередників: гроші, бажан-
ня зберегти стару систему, по-
рожні обіцянки. Через це еконо-
мічної свободи поки що досягти 
не вдалося. Україна у рейтингу 
за рівнем економічної свободи 
на 162-у місці - у компанії з Кон-
го, Іраном, Туркменістаном, Зім-
бабве, Кубою, Венесуелою.

Економічна свобода - важ-
ливий для життя та розвитку 
держави і громадян чинник. Це - 
верховенство права, захист прав 
власності, відсутність корупції, 
невтручання держави в еконо-
міку, нормальні податки, помір-
ковані державні витрати, від-
критість ринків для торгівлі, ін-
вестицій тощо. В експертів ви-
никає закономірне питання: як 
довго країна з високою політич-
ною свободою може залишати-
ся з низькою економічною сво-
бодою? 

Невже влада не замислюєть-
ся, що люди, спираючись на по-
літичну свободу, можуть поча-
ти виборювати свободу еконо-
мічну? Крім того, суспільству 
потрібні нові, патріотично на-
лаштовані політичні еліти. Бо 
зараз еліти олігархізовані або 
фейкові, створені під вибори. 
Вони, традиційно, відходять у 
небуття, прихопивши з собою 
гроші з державної казни, части-
ну національних багатств і ство-
ривши нові виклики для країни.   

Ольга ЧОРНА. 

Шкода, що українські терапевти від економіки 
НЕ ДАВАЛИ КЛЯТВИ ГІППОКРАТА

Складається вражен-
ня, що Україна - міс-
це для якогось трива-
лого езуїтського екс-
перименту, суть якого 
полягає в тому, скіль-
ки може витерпіти 
окремо взята нація. І 
чи виживе після цих 
неймовірних випро-
бувань. 

Не виходячи з пологового

Вручення свідоцтв у другій міській лікарні 
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Вже багато років поспіль конверти залишаються од-
ним з найпоширеніших і найзручніших способів достав-
ки повідомлень, листів та іншої інформації. Незважаючи 
на стрімкий розвиток новітніх технологій листи в пошто-
вих конвертах надалі подорожують світом.

 Аби мандрівка їх була успішною та лист знайшов сво-
го адресата, важливо правильно підписати поштовий кон-
верт.

 Існує декілька нескладних правил заповнення кон-
верта:

• Адресу отримувача листа потрібно вказувати у пра-
вому нижньому куті. Вашу адресу, тобто адресу відправ-
ника – у лівому верхньому куті конверта. При написанні 
адрес відправника та одержувача на конверті потрібно 
вирівнювати текст по лівому краю.

• Для того, щоб лист знайшов свого адресата, інформа-
ція про відправника та одержувача повинна бути написа-
на розбірливим почерком.

• При заповненні конверта не можна допускати орфо-
графічних помилок та наносити написи, наклейки або 
знаки, які не стосуються адрес відправника та одержува-
ча.

• При написанні адреси на конверті не можна скорочу-
вати назви вулиць і населених пунктів, інакше лист взага-
лі може не дійти до одержувача.

• Конверт заповнюється українською або російською 
мовою (при відправленні в межах України). Якщо конверт 
відправляється за кордон в далеке зарубіжжя, то писати 
адресу потрібно англійською мовою або мовою країни 
одержувача. Припустиме написання адреси латиницею.

 Адреса, за якою відправляється лист (адреса одержу-
вача), зазначається в такій послідовності:

 1. Найменування одержувача в називному відмінку 
(для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, для 
юридичних осіб – повне найменування організації, а та-
кож посада, ім’я та прізвище)

 2. Назва вулиці (проспекту, провулку тощо), номер 
будинку (із літерою корпусу, якщо є), номер квартири 
або номер офісу фірми. Не допускається написання но-
мерів будинку та квартири через дріб

 3. Назва населеного пункту (місто, селище, село 
тощо)

 4. Назва району в області (якщо є)
 5. Назва області

6. Поштовий індекс (Обов’язково)
 7. Країна призначення (для міжнародних поштових 

відправлень). Назву країни можна не писати, якщо лист 
відправляється в межах країни

У такому ж порядку вказується й адреса відправника.
Наклеївши поштову марку, конверт можна відправити 

в одному з майже 12 тис. відділень Укрпошти по всій краї-
ні або ж власноруч опустити у поштову скриньку.

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта».
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 - Пане Михайле, ви були депута-
том першого демократичного скли-
кання. Сьогоднішній склад міської 
ради доволі неоднорідний: тут і  жур-
налісти, і бізнесмени, і волонтери. 
При цьому, у кожного свої політичні 
погляди. Як наразі можете оцінити 
роботу міських обранців?

- Відбулося лише дві робочі сесії і 
на обох присутність була стовідсот-
ковою. Передусім  це свідчить про ро-
зуміння депутатами відповідальнос-
ті, покладеної на них. Щодо позачер-
гової сесії, яку призначили на Святве-
чір, за відсутності кворуму вона не від-
булася. Однак це було очевидним… Як 
правило, рішення приймаємо більшіс-
тю (понад 30 депутатів), а це значить, 
що ми єдині у баченні вирішення про-
блем у місті, незважаючи на різні по-
літичні забарвлення. Щодо неоднорід-
ного складу міської ради, бачу в цьо-
му позитив, бо кожен зможе відсто-
ювати інтереси тої частини громади, 
яку представляє. Волонтер відстоюва-
тиме волонтерів, лікар-лікарів, педа-
гог – педагогів. Я, у свою чергу, захища-
тиму права підприємців, оскільки сво-
го часу був керівником Тернопільсько-
го регіонального представництва Укра-
їнського  національного комітету між-
народної торгової палати, а зараз є за-
ступником голови Тернопільського об-
ласного об’єднання організації робо-
тодавців. Особливу увагу треба приді-
лити  створенню сприятливого кліма-
ту для підприємців нашого міста, тому, 
в якості голови постійної комісії з пи-
тань економіки, промисловості, тран-
спорту і зв’язку, контролю за викорис-
танням комунального майна, зовніш-
ніх зв’язків, підприємницької діяльнос-
ті, захисту прав споживачів та туризму, 
працюватиму над цим.

-  Які у вас напрацювання та ідеї 
щодо діяльності комісії, яку ви очо-
люєте?

- Наша комісія багатопрофільна,  ро-
боти в ній чимало. При цьому хотів би 
відзначити фаховість та відповідаль-
ність працівників департаментів й 
управлінь, з якими співпрацюю. Разом з 
тим, є окремі питання, які потрібно до-

опрацювати. До прикладу, як розташо-
вувати малі архітектурні форми в міс-
ті з урахуванням інтересів підприємців 
та при цьому, не порушуючи норми; пи-
тання розміщення зовнішньої реклами; 
покращення транспортної мережі міста. 
Хочемо добитись публічності щодо ре-
єстру нежитлової нерухомості, а також 
питань управління майном: як привати-
зації, так і оренди комунального майна.

Одна з моїх особистих ініціатив – 
створення нового тролейбусного марш-
руту, котрий з’єднував би мікрорайони 
«Дружба» та «Аляска». Адже наразі по-
трапити з одного мікрорайону в інший 
можна лише маршруткою, а це, в свою 
чергу, створює перевантаження окре-
мих маршрутів та незручності для па-
сажирів. Ще під час виборів до мене як 
до кандидата неодноразово зверталися 
жителі мікрорайону «Аляска» та керів-
ники підприємств, що знаходяться на 
вулиці Текстильній з проханням ство-
рити тролейбусний маршрут, котрий би 
з’єднував цю частину міста з центром та 
«Дружбою». Оскільки я сам проживаю 
на цьому окрузі, добре знаю, як вранці 
переповнені маршрутки, котрі пряму-
ють до ТНЕУ чи ТНПУ. Разом з тим, тро-
лейбус стане «рятівним колом» для лю-
дей, котрі працюють на підприємствах у 
районі «Текстильника» і щоранку їдуть 
на роботу з центру чи «Дружби». Тому я 
направив депутатське звернення місь-
кому голові з проханням розглянути 
можливість створення нової тролейбус-
ної лінії.

Ще одним питанням, з яким до мене 
часто зверталися жителі мікрорайону – 
це  відсутність маршруту громадсько-

го транспорту, який би з’єднував «Аляс-
ку» з лікарнею №2 та поліклінікою. На 
мікрорайоні проживає близько 28 ти-
сяч людей. Певна частина з них – люди 
з особливими потребами, похилого віку, 
зрештою, в зимову пору, коли всі часті-
ше  хворіють, поліклініка чи лікарня по-
трібні  багатьом. Тому, зважаючи на про-
хання людей, хочу ініціювати новий на-
прям маршрутки та тролейбуса,  які би 
зупинялася якомога ближче до медич-
них закладів. 

- Вас обрали депутатом міської 
ради по округу №42. Чи є вже вирішені 
проблеми мешканців округу?

- Округ №42 включає вулиці Леся 
Курбаса та полковника Морозенка. Вже 
зараз проводяться роботи з благоу-
строю за адресою Леся Курбаса, 2. У ре-
зультаті моїх клопотань у цьому році 
міською радою передбачено провести  
капітальний ремонт по вул. Леся Кур-
баса, 9, 9а,  11.  Особливо болюче питан-
ня, з яким неодноразово звертались жи-
телі округу, це приватизація земельних 
ділянок під гаражами, що знаходяться 
на вулиці Текстильній, 28. Понад 1000 
тернополян намагаються приватизува-
ти землю, адже вони вже більше 20 ро-
ків є власниками гаражів. Дане питання 
я взяв під особистий контроль і спільно 
з депутатом міської ради Тарасом Серет-
ним добиваємось його вирішення. При-
ємно констатувати, що є розуміння та 
сприяння на рівні облдержадміністра-
ції, тому сподіваюсь, що найближчим ча-
сом проблему буде розв’язано. 

Однак найчастіше люди звертають-
ся з дрібними проблемами, які, за їхні-
ми словами, не вирішуються вже рока-

ми. Затоплені підвали, зруйновані схо-
дові клітки та чимало іншого. Я дотри-
муюсь позиції, що кожен житель міста  
має бути почутим, тому своїм завдан-
ням бачу вирішення цих проблем.

- Які маєте плани на 2016 рік?
- Оскільки свого часу я працював на-

чальником управління праці та соціаль-
ного захисту, планую посилити роботу в 
частині допомоги родинам, які опини-
лися у складних життєвих обставинах. 
Раніше було створено реєстр таких сі-
мей. Мова йде про тернополян, які ще не 
встигли оформити допомогу від держа-
ви, або ж її недостатньо. Окрім допомо-
ги, яку гарантує законодавець, я нама-
гатимусь забезпечити їм підтримку з ін-
ших джерел – місцевого бюджету, благо-
дійних фондів, меценатів.

Так, на останньому прийомі грома-
дян до мене звернулася громадська ор-
ганізація родин дітей-інвалідів «Дити-
на» з проханням допомогти. Фінансовий 
стан сімей дітей-інвалідів дуже склад-
ний, тому шукатиму можливість виді-
лення коштів з бюджету, а також пошу-
ком тих, хто зміг би надати фінансову 
допомогу. Безумовно, я не вирішу всіх  
проблем цих сімей, однак частково по-
стараюсь підтримати їх. 

 Я чітко усвідомлюю, що 2016-й  буде 
роком плідної праці. Адже розпочався 
період реформ, нам потрібно виходити 
із ситуації, у якій зараз перебуває Украї-
на. І робота органів місцевого  самовря-
дування – має стати основою змін. Разом 
з тим, уже розпочав і буду надалі відсто-
ювати інтереси людей спільно зі своїми 
колегами та активістами Партії «Солі-
дарність» - Блок Петра Порошенка» .

Михайло ІБРАГІМОВ:  «Робота органів 
місцевого самоврядування 
має стати основою змін»

Він пропрацював майже 17 років у виконавчих структурах Терно-
пільської міської ради, пройшов шлях від економіста відділу економі-
ки виконавчого комітету міськради до керівника відділу, а згодом - і 
до керівника низки управлінь, виконував обов’язки заступника місь-
кого голови з економічних питань, був обраний депутатом Тернопіль-
ської міської ради у 1990 році. Сьогодні керує найбільшим у Тернополі 
торгово-розважальним центром. 

25 жовтня мешканці округу № 42 довірили свої голоси управлінцю 
з чималим досвідом -  Михайлу Ібрагімову. Відтак сьогодні він – депу-
тат сьомого скликання міської ради від Партії  «Солідарність - Блок 
Петра Порошенка».

Як правильно підписати поштовий конверт
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З неповною травматичною 
ампутацією першого, другого та 
третього пальців правої кисті 
руки хлопця привезли до Тер-
нопільської обласної дитячої 
лікарні для надання меддопо-
моги. Про даний випадок меди-
ки повідомили співробітників 
поліції.

Правоохоронці встановили, 
що травми потерпілий отри-
мав внаслідок необережного 
поводження з піротехнічними 
засобами, а саме розриву петар-
ди. Відомості про даний факт 
правоохоронці внесли до Єди-

ного реєстру досудових 
розслідувань за статтею 
166 ККУ – злісне невико-
нання обов’язків по дог-
ляду за дитиною або за особою, 
щодо якої встановлена опіка чи 
піклування.

Правоохоронці встановили 
крамницю, де хлопці придбали 
небезпечні іграшки. Це неве-
личкий сільський продуктовий 
магазин, власник якого займав-
ся незаконним продажем піро-
техніки, адже не мав жодних 
дозвільних документів. У при-
ватного підприємця вилучено 

залишки забороненої продукції. 
Як повідомили, в Головному 

управлінні нацполіції, медики 
прооперували потерпілого і 
його життю нічого не загрожує. 
Поліцейські проводять подаль-
ше досудове розслідування. 

Правоохоронці вкотре звер-
таються до краян із застережен-
ням: не дозволяйте дітям са-
мовільно купувати піротехніку 
й бавитись нею, адже це може 
призвести до біди.

Як повідомили в слідчому управлінні обласної 
поліції, у справі - двоє підозрюваних,  
жителів  Підволочиська. Одному – 19 років, 

іншому лише 16. Суд обрав міру запобіжного заходу 
обом зловмисникам:  тримання під вартою.

Також у правоохоронців є докази, що напередодні вчинення 
нападу зловмисники вживали спиртне. Хоча спершу свідчення 
про це у підозрюваних були різні.  Що вживали алкоголь, один зі 
зловмисників зізнавався, інший, розуміючи, що стан сп’яніння – 
обставина обтяжуюча, стверджував,  що не пили.

Поліцейські також знайшли на місці вчинення злочину 
знаряддя вбивства –складний ніж. В одному з тернопільських 
ломбардів вилучили мобільний, викрадений зловмисниками 
з салону таксі. Телефон 35-річна таксистка використовувала 
як навігатор. Також в домі одного з підозрюваних поліцейські 
знайшли одяг зі слідами крові.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть жінки 
настала внаслідок гострої дихальної недостатності, масивного 
двобічного ателектазу легень, поранення шиї з пошкодженням 
гортані. Дії підозрюваних кваліфіковані за статтею 115 (ч.2, п.6, 
12) ККУ - умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за по-
передньою змовою групою осіб.

Убивцю власного 
сина, засудили 

до 9,5 років 

Трагедія трапилася 
у липні минулого 
року. Конфлікт в 

родині почався зі сварки 
між батьками. Нетверезий 
чоловік вдарив дружину, 
а син вирішив захистити 
матір. Тоді й сталося 
непоправне: батько, 
вхопивши ніж, наздогнав 
сина на подвір’ї і встромив 
лезо в груди.

Ні сільський фельдшер, ні 
медики швидкої допомоги не 
змогли врятувати 25-річного чо-
ловіка. Від отриманого проника-
ючого поранення він помер.

Правоохоронці затрима-
ли підозрюваного, 51-річного 
мешканця Лановецького райо-
ну. Щодо нього було розпоча-
то  кримінальне провадження 
за частиною 1 статті 115 Кримі-
нального кодексу України.

Вироком Лановецько-
го районного суду чоловіка 
визнали винним у вчиненні 
умисного вбивства та засуди-
ли до 9,5 років тюрми, повідо-
мили в Головіному управлінні 
нацполіції в Тернопільській 
області.

 

Впродовж вихідних, 
з 7 по 10 січня, 
до поліцейських 

області надійшло 613 
повідомлень про скоєні 
правопорушення, 63 із 
них внесено до Єдиного 
реєстру досудових 
розслідувань. Масових 
порушень безпеки не було.

У святкові дні поліцейські 
області працювали у посиле-
ному режимі. Забезпечувати 
охорону громадського поряд-
ку також допомагали бійці ба-
тальйону «Тернопіль» та нац-
гвардійці. Особливо пильно 
правоохоронці стежили за без-
пекою у місцях масового скуп-

чення людей та поблизу церков.
Допоки краяни відзнача-

ли Різдво, не спали злодії. Так, 
за час Різдвяних свят на Тер-
нопільщині зареєстровано 30 
крадіжок, більшість з яких полі-
цейські розкрили за гарячими 
слідами.

Вбивством через необереж-
ність (ч. 1 ст. 119 ККУ) завер-
шилося незаконне полювання 
на  Бучаччині. Лихо трапилося 
9 січня. Окрім цього фатально-
го випадку, поліцейські біль-
ше не зареєстрували жодного 
важкого чи особливо важкого 
злочину, повідомили в головно-
му управлінні нацполіції в Тер-
нопільській області.

Майже дві з половиною години 
п’ятеро лановецьких поліцейських разом 
із місцевими мешканцями викопували 

вантажні автомобілі, які потрапили у снігову пастку. 
Неприємність трапилася у неділю, 10 січня. 

За словами правоохоронців, близько 17:30 їм зателефонував не-
відомий і повідомив про нерозчищену дорогу та величезний за-
тор – на автодорозі Тернопіль-Ланівці застрягли чотири ванта-
жівки марки «ДАФ». Поліцейські одразу виїхіли на місце пригоди. 
Як з'ясувалося, в якийсь момент першу вантажівку почало зноси-
ти і вона перегородила дорогу. Така ж ситуація спіткала й наступні 
авто. Один із водіїв «ДАФу» зупинив  легківку і попросив виклика-
ти допомогу.

При огляді ділянки дороги з'ясувалося, що траса вза-
галі не розчищена. На виклик про допомогу не відреагува-
ла жодна дорожня служба. Відтак поліцейські разом з місцеви-
ми мешканцями почали лопатами розчищати дорогу. Тим часом 
водіїв люди погодували та пригостили гарячим чаєм. Викопували 
вантажівки вручну майже дві з половиною години. Жодна дорож-
ня служба на виклик так і не приїхала.

Водії вантажівок, а це громадяни Прибалтики, вдячні правоохо-
ронцям та місцевому населенню за допомогу.

 

Через необережність на Бучаччині брат убив брата

Трагедія трапилася 9 січня. Двоє братів пенсійного віку вирішили піти 
на полювання, хоча сезон мисливства завершився. Браконьєрство 
закінчилося фатально для одного із них: молодший брат випадково 

підстрелив з рушниці старшого. 
Повідомлення про пацієнта з вогнепальним пораненням стегна надійшло до співробітників 

Бучацького відділення поліції від медиків. Лікарі не змогли врятувати життя потерпілому. Від 
отриманої травми та значної втрати крові він помер. На місце події виїхала слідчо-оперативна 
група.

Як встановили правоохоронці, смертельне поранення потерпілому з необережності спри-
чинив рідний брат. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 
119 ККУ – вбивство через необережність. Триває досудове розслідування, повідомили в Головному 
управлінні нацполіції в Тернопільській області.

На Шумщині 
віряни знову 
не поділили 

храм 
Непорозуміння 

між прихожанами 
московського та 

київського патріархатів 
вкотре виникло у селі 
Кути Шумського району. 
Цього разу в ситуацію 
довелось втрутитись 
поліцейським.

Як розповів начальник полі-
цейського відділення Шумщи-
ни Анатолій Гнатюк,  конфлікт 
між громадами триває вже не 
один рік. Документи на во-
лодіння землею та церковною 
спорудою оформили представ-
ники московського патріарха-
ту, проте вірні православної 
церкви київського патріархату 
теж претендують на храм, адже 
стверджують, що будували свя-
тиню усім селом. Домовленості 
можна досягнути, якщо встано-
вити почергові богослужіння. 
Проте парафіяни, в яких є до-
кументи на церкву, час від часу 
провокують конфлікт, не дозво-
ляючи іншій громаді  здійсню-
вати релігійні обряди. Так ста-
лося і в першу неділю по Різдві. 
В ситуацію втрутились поліцей-
ські й не допустили порушення 
громадського порядку. А за 
фактом незаконного перешкод-
жання здійснення релігійного 
обряду розпочато кримінальне 
провадження слідчими Шумсь-
кого відділення поліції.

На Тернопільщині підліток 
постраждав від вибуху петарди

Нещасний випадок з 13-річним хлопцем 
трапився якраз на Різдво, 7 січня. 
Юнак гостював у бабусі в Настасові 

Тернопільського району. Разом з друзями 
вирішив погратись з петардами, одна з них і 
вибухнула в руках юнака. 

Поліцейські Лановеччини
вручну визволяли зі снігового 

затору вантажівки

Слідчі з’ясували нові 
подробиці у вбивстві 
35-річної таксистки

Різдвяні свята в області 
минули спокійно

Господар 
помешкання

 поцупив 
мобілку в гостя

Із заявою  про крадіжку 
мобільного телефону 
до співробітників 

Тернопільського відділу 
поліції звернувся 19-річний 
житель обласного 
центру. Правоохоронці 
швидко встановили особу 
злодія.

Як з’ясувалося, телефон поцу-телефон поцу-
пив знайомий заявника. Напере- знайомий заявника. Напере-
додні потерпілий завітав до ньо-
го у гості. Там задрімав. Господар 
квартири скористався моментом 
і непомітно витягнув з кишені 
гостя мобільний, який поспішив 
здати до ломбарду. Та уникнути 
покарання за вчинену крадіжку 
18-річному юнакові не вдалося. 
Щодо нього розпочато кримі-
нальне провадження за частиною 
1 статті 185ККУ.
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Якщо ви рання пташка, та в суботу або 
неділю будете прогулюватись взимку в пар-
ку Топільче, то маєте можливість побачити 
двох хлопчиків, які купаються у ставочку по-
близу клубу любителів зимового плавання 
«Нептун». Деякі перехожі, буває, дивують-
ся, мовляв, це ж діти, вони змерзнуть, ще й 
захворіють. Якщо підійти ближче, то можна 
зустріти і їх батька – Олександра Жильчен-
ка. Такі спільні купання на вихідних для цієї 
сім’ї – хороша традиція, яка не лише об’єднує 
родину, а й дарує міцне здоров’я. 

Вийшовши з води, хлопці йдуть займа-
тися на тренажерах, що у середині будиноч-
ку. Наум качає прес, Маркіян – з гантелями. 
Хлопцям – 7 років та 11 років. Брати Жиль-
ченки взимку найщасливіші діти – вони  ж 
їдять морозива стільки скільки, забажають, 
і майже не хворіють. Хлопці встигають до-
бре вчитися у школі: Маркіян в українській 
гімназії ім. І. Франка, а Наум у першому кла-
сі школи-ліцею №6 ім. Назарія Яремчука, а 
ще займаються спортом в секції карате та 
плавання. 

Щовихідних, незважаючи на пору року 
та погоду, разом з татом Олександром, 
хлопчики приходять у клуб любителів зи-
мового плавання «Нептун» та занурюють-
ся з головою у крижану воду. Вони наймо-
лодші моржі Тернополя. Моржувати поча-
ли приблизно з чотирьох років. 

Як розповідає Олександр, розпочинали 
із походів у лазню. Там є басейн з холодною 
водою, тож вони із задоволенням купалися 
у ньому. А згодом поступово перейшли і до 
зимових вилазок. 

Батьки раді, що діти охоче долучаються 
до такого корисного захоплення. Кажуть, 
завдяки цьому хворіють набагато менше, 
аніж ровесники. 

– У Наума минув хронічний нежить, 
– розповідає мама хлопчиків пані Окса-

на. – Діти, якщо й хворіють, то недуги від-
ступають за два-три дні без ускладнень. 
Вони не знають, що таке підігріта водич-
ка чи компот, дуже люблять напої з холо-
дильника. 

Лазню родина відвідує часто. Чоловік 
радіє, що діти склали йому таку гарну ком-
панію. Адже це і корисне, і приємне занят-
тя. 

Олександр переконаний: здоров’я синів 
найбільше загартувала вода. У сім’ї підрос-
тає наймолодший братик Орест, якому вже 
чотири роки, і тато планує його брати спо-
чатку у лазню, а з літа - і на відкриту воду, 
аби приєднувався до їх компанії. 

Олександр Жильченко почав моржува-
ти з 20-річного віку. Людям, які хочуть за-
гартовуватися, радить розпочинати мор-
жування з літа – купання у холодній воді 
або з ранкових водних обтирань вдома. 
Далі - до ранкової зарядки додавати про-
гулянку по траві босоніж, а пізніше по сні-
гу. Головне – напередодні проконсультува-
тися з лікарем, чи немає ніяких протипока-
зань для цього. 

– А ще важливо, якщо ви почали мор-
жувати, робити це систематично, – додає 
чоловік. – Якщо зробите перерву, це може 
обернутися частими недугами. Адже орга-
нізм звикає до такого загартовування. Я це 
перевірив на собі.

Живе сім’я моржів недалеко від парку 
Топільче, тож у вихідні ранок починає саме 
з купання. Чоловіча  половина мріє, що ко-
лись до них приєднається і їх матуся. 

Олена МУДРА.

Для мешканців містечка це неабия-
ка зручність. Щоранку, поспішаючи до 
райцентру, люди упевнені, що автобус 
обов’язково приїде і всі вчасно прибу-

дуть до місця призначення.
Ганна Антонівна народилась у селі 

Новий Нижбірок на Гусятинщині. Навча-
лась у Бучацькому технікумі та Львів-
ському зооветеринарному інституті, на 
факультеті «Зооінженерія». Після закін-
чення вузу багато років працювала голо-
вним зооінженером у Теребовлянському 
міжгосподарському підприємстві з ви-
робництва яловичини. Після реорганіза-
ції підприємства залишилась без роботи.

Активна й працьовита, вирішила за-
йнятись підприємницькою діяльністю. 
Маючи сорок років водійського стажу, 
Ганна Антонівна оформила кредит у бан-
ку для придбання автобуса «Еталон». І з 
2000-го року здійснює пасажирські пере-
везення за згаданим маршрутом. 

- Трапляються різні ситуації , - каже. 
- Хтось добігає до автобуса, когось тре-
ба хвилинку зачекати... Така робота. Важ-
ливо, щоб пасажирам було зручно і ком-

фортно. Аби люди усміхалися…      
Хоростківчани нерідко забувають 

свої речі в автобусі: документи, гроші, 
одяг. Але нічого не пропадає. Загублені 
речі повертаються до власників. І вони 
за це вдячні. Крім того, пасажири пова-
жають Ганну Антонівну за чуйність і до-
броту. А також за те, що завжди з розу-
мінням ставиться до людей. Може дати 
пораду, вміє вислухати й допомогти.  

Олена БІЛА. 

Ганна Середа 15 років перевозить пасажирів
 за маршрутом «Хоростків-Гусятин»

У містечку Хоростків, що на Гусятинщині, живе чудова людина, водій-перевізник 
Ганна Антонівна Середа. Жінка багато років трудиться заради потреб хоростківчан. 
Вона не лише водій, а й єдина жінка у районі, яка здійснює пасажирські 

перевезення, курсуючи маршрутом «Хоростків-Гусятин». 

Захоплення, 
що дарує 
здоров’я

Наймолодшим 
моржам Тернополя – 

7 та 11 років

Експозицію умовно поділили на 
три частини. Центральна - присвя-
чена патріотичному напрямку. Дру-
га - раціональному використанню 
природних ресурсів і, власне, де-
монструє, як можна замінити в оселі 
живу ялинку. Третя експозиція ілю-
струє українські звичаї та обряди під 
час святкування Різдвяних свят. Вар-
то зазначити, що злаки, які є осно-

вним матеріалом для виробів, 
вихованці центру виростили 
самостійно.

Різдвяну атрибутику ми 
виготовляємо власними рука-
ми разом з вихованцями нашо-
го закладу, - розповідає керів-
ник гуртків екоцентру  Галина 
Мисяк. – Ми працюємо разом з 
дітками – складаємо колосся 
у пучки, вчимося поєднувати 
злаки, створювати дідухи, до-

тримуюючись українських традицій 
та декоруючи сучасними деталями 
– квітами з натуральних матеріалів, 
стрічками, сухоцвітами, плетіннями 
із соломи.  

Загалом в експозиції представ-
лено понад 50 робіт. Помилуватися 
різдвяними композиціями можна до 
20 січня.

У центрі Тернополя можна 
побачити півсотні оригінальних 
різдвяних композицій

Незвичайні дідухи, солом’яні 
ангелики та ялинки 
із горіхів та шишок, 

ляльки-мотанки та різдвяних 
павуків в Українському домі 
«Перемога» протягом січня 
зможуть побачити тернополяни. 
Традиційну виставку кращих 
робіт учнів з усієї областів 
«Замість ялинки – зимовий 
букет» презентував колектив 
Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді.



Липень
1	 Пт	 Леонтія	мч.
2	 Сб	 †	Юди	ап.,	брата	Господнього
3	 Нд	 Методія	свщмч.,	єп	Патарського
4	 Пн	 Юліяна	Тарсійського	мч.
5	 Вт	 Євсевія	єп.	Самосатського	свщмч.
6	 Ср	 Агрипіни	мчц.
7	 Чт	 †	Різдво	св.	Йоана	Хрестителя
8	 Пт	 Февронії	прпмчц.
9	 Сб	 Давида	Солунського	прп.
10	 Нд	 Самсона	прп.
11	 Пн	 Перенесення	мощей	Кира	і	Йоана	безсрібників
12	 Вт	 Св.	верховних	ап.	Петра	і	Павла
13	 Ср	 †	Собор	дванадцяти	апостолів
14	 Чт	 Косми	і	Дам’яна	чудотворців	і	безсрібників
15	 Пт	 †	Положення	чесної	ризи	Пресв.	Богородиці
16	 Сб	 Якинта	мч.
17	 Нд	 Всіх	святих	укр.	народу.	Андрея	св.,	
	 	 архиєп.	Критського,	Марти	прп.
18	 Пн	 †	Атанасія	Атонського	прп.
19	 Вт	 Сісоя	Великого	прп.
20	 Ср	 Томи	з	Малеї	прп.,	Акакія	прп.
21	 Чт	 Прокопія	влкмч.
22	 Пт	 Панкратія,	єп.	Тавроменійського,	свщмч.
23	 Сб	 †	Антонія	Печерського	прп.	45	мчч.	в	Никополі,	
	 	 Франциска,	Мутія	та	ін.	мчч.
24	 Нд	 †		блаженної	кн.	Ольги,	Євфимії	мчц.
25	 Пн	 Прокла	й	Іларія	мчч.,	Михаїла	з	Малеї	прп.
26	 Вт	 Собор	Арх.	Гавриїла,	Стефана	прп.,	Юліяна	єп.
27	 Ср	 Акили	св.	ап.
28	 Чт	 †	св.	кн.	Володимира	Великого,	Кирика	і	Юліти	мчч.
29	 Пт	 Атеногена	свщмч.	і	10-х	його	учнів
30	 Сб	 Марини	млкмчц.
31	 Нд	 Отців	6-ти	соборів,	Якинта	й	Еміліяна	мчч.

Червень
1	 Ср	 Патрикія	свщмч.		й	ін.
2	 Чт	 Відання	Переполовення.	Талалея	мч.	
З	 Пт	 †	Костянтина	й	Олени	рівноапп.
4	 Сб	 Василиска	мч.
5	 Нд	 Сліпородженого.	Михаїла	єп.	Синадського	прп.	ісп.
	 	 Євфросинії	Полоцької	прп.
6	 Пн	 Симеона	Дивногорця	прп.,	Микити	Стовпника	прп.
7	 Вт	 †	Третє	віднайдення	голови	Йоана	Предтечі
8	 Ср	 Відання	Пасхи.	Карпа	св.	ап.	одного	з	70-ти
9	 Чт	 ВОЗНЕСІННЯ	ГОСПОДНЄ.	Терапонта	свщмч.
10	 Пт	 Микити	Халкидонського	прп.
11	 Сб	 Теодосії	прпмчц.
12	 Нд	 Ісаакія	Далматського	прп.
13	 Пн	 Єрмія	ап.,	Єрмея	мч.
14	 Вт	 Юстина	мч.	й	ін.	
15	 Ср	 Никифора	св.	ісп.
16	 Чт	 Лукиліяна	мч.	й	ін.
17	 Пт	 Відання	Вознесення. 
	 	 Митрофана	св.	Патр.	Царгородського
18	 Сб	 Заупокійна.	Доротея	єп.	Тирського	свщнм.,	Косми	мч.
19	 Нд	 ЗІСЛАННЯ	СВ.	ДУХА.	П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ.
  Висаріонай	Іларіона	прпп.
20	 Пн	 Святого	духа.	Теодота,	єп.	Анкирського,	свщнмч.
21	 Вт	 Перенесення	мощей	влкмч.	Теодора	Стратилата
22	 Ср	 Кирила	св.
23	 Чт	 Тимотея,	єп.	Пруського,	свщмч.
24	 Пт	 †	Вартоломея	й	Варнави	апп.
25	 Сб	 Відання	П’ятдесятниці.	Онуфрія	Великого	прп.,	
	 	 Петра	Антонського	прп.
26	 Нд	 Всіх	святих.	Акилини	мчц.,	Трифилія
27	 Пн	 Поч.	Петрового	посту.	Миколая	(Чарнецького)	
	 	 бл.	свщмч.	єп.	й	ін.	муч.	Омеляна	(Ковча)	бл.	свщмч.
  Єлисея	прор.
28	 Вт	 Амоса	прор.
29	 Ср	 Тихона	св.	чудотворця
30	 Чт	 Пресвятої	Євхаристії.	Мануїла	й	ін.	мчч.,	Іпатія	прп.

Березень
1	 Вт	 Теодора	Тирона	влкмч.,	Маріянни	мчч.	
2	 Ср	 Льва,	папи	Римського	св.
3	 Чт	 Архипа	ап.
4	 Пт	 Льва,	єп.	Катанського,	прп.
5	 Сб	 Заупокійна.	Тимотея	прп.,	Євстахія	свят.
6	 Нд	 М’ясопусна.	Віднайдення	мощей	мучч.,	що	в	Євгенії.
7	 Пн	 Тиждень	сиропусний.	
	 		 Полікарпа,	єп.	Смирнського,	свщмч.
8	 Вт	 †	І	і	II	віднайдення	голови	св.	Йоана	Хрестителя
9	 Ср	 Тарасія,	архиєп.	Царгородського,	св.
10	 Чт	 Порфирія,	єп.	Газського,	св.
11	 Пт	 Прокопія	Декаполіта	прп.	ісп.
12	 Сб	 Василія	прп.	ісп.
13	 Нд	 Сиропусна.	Прощення.	Касіяна	прп.
14	 Пн	 Поч.	св.	Великого	посту.	Євдокії	прпмчц.
15	 Вт	 Теодота,	єп.	Киринейського,	свщмч.	
16	 Ср	 Євтропія,	Клеоніка	і	Василиска	мчч.
17	 Чт	 Герасима	прп.
18	 Пт	 Конона	мч.
19	 Сб	 Теодора	Тирона	влкмч.,	42	мчч	Аморійських
20	 Нд	 1	посту,	Православ’я.	Василія,	Єфрема,	Євгенай	ін.	свщмч.
21	 Пн	 Теофілакта	прп.	ісп.
22	 Вт	 †	40	мчч.,	замучених	у	Севастійському	озері 
23	 Ср	 Кодрата	мч.	і	тих,	що	з	ним
24	 Чт	 Софронія,	архієп.	Єрусалимського,	св.
25	 Пт	 Теофана	прп.,	Григорія	Двоєслова	св.
26	 Сб	 Заупокійна.	Перенесення	мощей	св.	Никифора
27	 Нд	 2	Посту.	Венедикта	прп.
28	 Пн	 Агапія	мч.	і	з	ним	шести	мучеників
29	 Вт	 Савина	і	Папи	мчч.	
30	 Ср	 Олексія,	чоловіка	Божого,	прп.
31	 Чт	 Кирила,	архиєп.	Єрусалимського,	св.

Квiтень
1	 Пт	 Хризанта	і	Дарії	мчч.
2	 Сб	 Заупокійна	прпмчч.,	убитих	у	монастирі	св.	Сави
3	 Нд	 3	посту,	Хрестопоклонна.	Якова,	єп.	Катанського,	прп.
4	 Пн	 Василія	пресв.	Анкирського	свщмч.
5	 Вт	 Никона	прпмч.	і	200	учнів	його	 	
6	 Ср	 Захарії	прп.,	Артемона	св.
7	 Чт	 БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
8	 Пт	 Собор	архангела	Гавриїла
9	 Сб	 Заупокійна.	Матрони,	що	в	Солуні,	мчц.
10	 Нд	 4	посту,	прп.	Йоана	Ліствичника,	прп.	Іларіона	Нового
11	 Пн	 Марка	прп.,	Кирила	й	ін.	мчч.
12	 Вт	 Йоана	Ліствичника	прп.	
13	 Ср	 Поклони.	Іпатія	прп.
14	 Чт	 Марії	Єгипетської	прп.	
15	 Пт	 Тита	Чудотворця	прп.	
16	 Сб	 Акафістова	субота.	Микити	прп.	ісп.
17	 Нд	 5	посту.	прп.	Марії	Єгипетської,	Йосифа	і	Юрія	преп.	
18	 Пн	 Теодула,	Агатопода	й	ін.	мчч.	
19	 Вт	 †	Переставлення	св.	Методія,	уч.	слов’янського 
	 	 Євтихія,	архиєп.	Царгородського,	св.
20	 Ср	 Юрія,	єп.	Митилинського,	прп.
21	 Чт	 Іродіона,	Агава,	Руфа,	Ансикріта	й	ін.
22	 Пт	 Євпсихія	мч.
23	 Сб	 Лазарева	субота.	Терентія,	Помпія	й	ін.	мчч.
24	 Нд	 КВІТНА	НЕДІЛЯ.	ВХІД	ГОСПОДНІЙ	У	ЄРУСАЛИМ.
	 	 Антипи	свщмч.
25	 Пн	 Страсний	тиждень.	Василія	прп.	ісп.
26	 Вт	 Артемона	свщмч.	й	ін.	 	 	
27	 Ср	 Мартина	ісп.,	папи	Римського
28	 Чт	 Великий	червер	(страсті)	Аристарха
	 	 Пуда	і	Трофима	апп.
29	 Пт	 Велика	п’ятниця	(плащаниця).	Агапії,	Ірини,		
	 	 Хіонії	мчцц.	(строгий	піст)	
30	 Сб	 Велика	субота.	Симеона	прп.,	Акакія	прп.
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Сiчень
1	 Пт	 Боніфатія	мч.	Новий	рік	за	григоріанським	календарем
2	 Сб	 Передпр.	Різдва	Христового.	Ігнатія	Богоносця	свщмч.
3	 Нд Перед	Різдвом. Святих	Отців.	Юліянії	мчц.
4	 Пн	 Анастасії	влкмчц.
5	 Вт	 10	мчч.,	що	в	Криті
6	 Ср	 Навечір’я	Різдва	Христового.	Євгенії	прпмчц.	(піст)
7	 Чт	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 Пт	 Собор	Пресвятої	Богородиці
9	 Сб	 По	Різдві.	Стефана	ап.,	первомч.	й	архидиякона
10	 Нд По	Різдві. 20000	мчч.,	спалених	у	Нікомидії
11	 Пн	 Младенців,	убитих	у	Вифлеємі,	Маркелла	прп.
12	 Вт	 Анісії	мчц.
13	 Ср	 Відд.	Різдва.	Меланії	прп.
14	 Чт	 Обрізання	Г.Н.І.Х., Василія	Великого	св.
	 	 Новий	рік	за	Юліанським	календарем
15	 Пт	 Передпр.	Богоявлення.	Сильвестра	св.
16	 Сб	 Перед	Богоявленням.	Малахії	прор.,	Гордія	мч.
17	 Нд Перед	Богоявл.	Собор	70	апостолів,	Теоктиста	прп.
18	 Пн	 Надвечір’я	богоявл. Теопемпта	й	Теони	мчч.,	Синклитікії	прп.
19	 Вт	 БОГОЯВЛЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Ср	 †	Собор	св.	Йоана	Хрестителя
21	 Чт	 Георгія	Хозевіта	прп.,	Еміліяна	ісп.,	Домніки	прп.
22	 Пт	 Полієвкта	мч.
23	 Сб	 По	Богоявл.	Пратулинських	мчч.,	
	 	 Григорія	Ниського	св.,	Дометіяна	прп..	Маркіяна	прп.
24	 Нд По	Богоявл.	†	Теодосія	Великого	прп.
25	 Пн	 Татіяни	мчц.	
26	 Вт	 Єрміла	і	Стратоніка	мчч.
27	 Ср	 Віддання	Богоявл.	Отців	у	Синаї	і	Раїті	прпмчч.,	Ніни	рівноап.
28	 Чт	 Павла	Тивейського,	Івана	Кущника	прпп.
29	 Пт	 Поклін	чесним	оковам	св.	ап.	Петра
30	 Сб	 †	Антонія	Великого	прп.
31	 Нд	 Атанасія	і	Кирила	свв.,	архиєп.	Олександрійських	
святт.

Вересень
1	 Чт	 Андрея	Стратопедарха	мч.
2	 Пт	 Самуїла	прор.
3	 Сб	 Тадея	ап.,	Васси	мчц.
4	 Нд	 Агатоніка,	Северіяна	й	ін.	мчч.
5	 Пн	 Віддання	Успіння,	Луппа	мч.,	Іринея	єп.	Ліонського	свщмч.
6	 Вт	 Євтиха	свщмч.
7	 Ср	 Повернення	мощей	ап.	Вартоломея,	Тита	ап.
8	 Чт	 Андріяна	і	Наталії	мчч.
9	 Пт	 Пімена	прп.
10	 Сб	 Августина	св.,	Мойсея	Мурина,	
	 	 отців	у	Дальних	печерах,	Гебре	Михаїла	мч.
11	 Нд	 †	Усікновення	чесної	голови	св.	Йоана	Хрестителя	
12	 Пн	 Олександра,	Йоана,	Павла	свв.
	 	 патр.	Царгородських
13	 Вт	 †	Полож.	Чесн.	пояса	Пресв.	Богородиці
14	 Ср	 †	Поч.	Церк.	Року,	День	Бога	Творця,	Собор	
	 	 Богородиці	в	Міясинах,	Симеона	Стовпника	прп.	
15	 Чт	 Маманта	мч.,	Йоана	Посника	Царгородського	прп.
16	 Пт	 Антима	свщмч.,	Теоктиста	прп.
17	 Сб	 Вавили	свщмч.,	Мойсея	прор.
18	 Нд	 Захарії	прор.,	отця	Йоана	Хрестителя
19	 Пн	 Пам’ять	про	чудо	Арх.	Михаїла,	Евдокія	мч.,	Архипа	прп.
20	 Вт	 Передпр.	Різдва	Богородиці,	Созонта	мч.
21	 Ср	 РІЗДВО	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
22	 Чт	 Йоакима	й	Анни	свв.,	Северіяна	мч.
23	 Пт	 Минодори,	Митродори	й	Німфодори	мчцц.
24	 Сб	 Перед	Воздвиженням, 
	 	 Теодори	Олександрійської	прп.
25	 Нд	 Перед	Воздвиженням,	
	 	 Відання	Різдва	Богородиці,	Автонома	свщмч.
26	 Пн	 Передпр.	Воздвиження,	Оновл.	храму	Воскр.	
	 	 в	Єрус.,	Конилія	сотника
27	 Вт	 ВО3ДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА
28	 Ср	 Микити	влкмч.
29	 Чт	 Євфимії	влкмчц.
30	 Пт	 Софії,	Віри,	Надії,	Любови	мчцц.

Травень
1	 Нд	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ.	ПАСХА
	 	 Йоана	прп.,	учня	св.	Григорія	Декаполіта
2	 Пн	 Світлий	понеділок.	Йоана	Ветхопечерника	прп.
3	 Вт	 Світлий	вівторок.	Теодора	Трихіни	прп.	
4	 Ср	 Януарія	свщмч.	й	ін.	мчч.	Теодора	свщмч.
5	 Чт	 Теодора	Сикеота,	прп.
6	 Пт	 †	Юрія	Побідоносця	влкмч.
7	 Сб	 Сави	Стратилата	мч.
8	 Нд	 Томина.	†	Марка	апостола	і	євангелиста
9	 Пн	 Василія	свщмч.
10	 Вт	 Симеона	свщмч.,	Стефана	єп.	
	 	 Володимира-Волинського	прп.
11	 Ср	 Кирила	св.,	Ясона	і	Сосіпатра	св.	апп.,	Діди,		
	 	 Максима	й	Кинтиліяна	мчч.
12	 Чт	 9	мчч.	у	Кізіці,	Мемнона	прп.
13	 Пт	 †	Якова	Заведеєвого	ап.,	брата	Йоана	Богослова
14	 Сб	 Єремії	прор.
15	 Нд	 Мироносиць.	Атанасія	Великого	прп.
16	 Пн	 †	Теодосія	Печерського	прп.,	Тимотея	і	Маври	мчч.
17	 Вт	 Пелагії	мчц.	 	
18	 Ср	 Ірини	мчц.,	Никифора	прп.
19	 Чт	 Іова	Многострадального
20	 Пт	 Явління	чесного	Хреста	в	Єрусалимі,	Акакія	мч.
21	 Сб	 †	св.	Йоана	Богослова.	Арсенія	Великого	прп.
22	 Нд	 Розлабленого.	†	Перенесення	мощей	
	 	 св.	Миколая	чудотворця.
23	 Пн	 †	Симеона	Зилота	ап.
24	 Вт	 †	Кирила	й	Методія	рівноапп. 
25	 Ср	 Переполовення	П’ятдесят.	Епіфанія	і	Германа	свв.
26	 Чт	 Глікерії	мчц.
27	 Пт	 Ісидора	мч.
28	 Сб	 Пахомія	Великого	прп.
29	 Нд	 Самарянки.	Теодора	прп
30	 Пн	 	Андроніка	ап.	й	ін.
31	 Вт	 Теодора	Анкирського	мч.	Петра,	Діонісіяй	ін.	мчч.

Лютий
1	 Пн	 Макарія	Єгипетського	прп.	 	
2	 Вт	 †	Євтимія	Великого	прп.
3	 Ср	 Максима	ісп.	прп.,	Неофіта,	Євгенія	й	ін.	мчч.,	Неофіта	мч.
4	 Чт	 Тимотея	ап.,	Анастасія	прпмч.
5	 Пт	 Климента	свщмч.,	Агатангела	мч.
6	 Сб	 Ксенії	Римлянки	прп.
7	 Нд †	Григорія	Богослова	св.,	архиєп.	Царгородського
8	 Пн	 Ксенофонта,	Марії,	Аркадія,	Йоана	прпп.	
9	 Вт	 †	Перенесення	мощей	св.	Йоана	Золотоустого
10	 Ср	 Єфрема	Сирійця	прп.
11	 Чт	 Перенесення	мощей	св.	Ігнатія	Богоносця
12	 Пт	 †	Трьох	Святителів:	Василія,	Григорія	і	Йоана
13	 Сб	 Кира	та	Йоана	безсрібників
14	 Нд	 Передсвяття	Стрітення,	Закхея,	Трифона
15	 Пн	 СТРІТЕННЯ	ГОСПОДНЄ
16	 Вт	 Симеона	прав.,	Анни	прор.
17	 Ср	 Ісидора	Пилусіотського	прп.
18	 Чт	 Агафії	мчц.
19	 Пт	 Вукола	прп.,	Сілвана	свщмч.	
20	 Сб	 Партенія	прп.
21	 Нд	 Митаря	і	Фарисея.	Теодора	Стратилата,	Захарії	прор.
22	 Пн	 Тиждень	загальниці.	Віддання	Стрітення.	
  Никифора	мч.	 	
23	 Вт	 Харалампія	мч.
24	 Ср	 Власія	свщмч.
25	 Чт	 Мелетія	св.,	архиєп.	
26	 Пт	 Мартиніяна	прп.
27	 Сб	 †	Кирила	рівноап.,	Марона	прп.	Авксентія	прп.
28	 Нд	 Блудного	сина.	Онисима	св.	ап.
29	 Пн	 Тиждень	м’ясопусний.	Памфила	єрея	і	Порфирія	мчч.

Жовтень
1	 Сб	 По	Воздвиженні,	Євменія	прп.
2	 Нд	 По	Воздвиженні.	Трофима	і	Савватія,	
	 	 Доримедонта	мчч.
3	 Пн	 Євстахія	влкмч.	і	тих,	що	з	ним,	Михаїла	і	Теодора	мчч.	
4	 Вт	 Віддання	Воздвиження,	Кодрата	св.	ап.
5	 Ср	 Фоки	свщмч.,	Йони	прор.,	Йони	пресв.
6	 Чт	 Зачаття	св.	Йоана	Хрестителя
7	 Пт	 Теклі	первомчц.
8	 Сб	 Євфросинії	прп.
9	 Нд	 †	св.	ап.	Йоана	Богослова
10	 Пн	 Ніла	прп.,	Калістрата	мч.	й	ін.
11	 Вт	 †	Харитона	прп.,	Собор	Отців	у	Ближніх	Печерах,	
	 	 В’чеслава	св.	князя
12	 Ср	 Киріяка	Самітника	прп.
13	 Чт	 Григорія	свщмч.
14	 Пт	 †	Покров	Пресвятої	Богородиці,	
  Ананії	ап.,	Романа	Сладкопівця	прп.
15	 Сб	 Кипріяна	свщмч.,	Юстини	мчц.	Андрея	юрод.
16	 Нд	 Діонісія	Ареопагіта	свщмч.
17	 Пн	 Франциска	Асизського	прп.	Єротея	свщмч.
18	 Вт	 Харитини	мчц.
19	 Ср	 †	ап.	Томи
20	 Чт	 Сергія	і	Вакха	мчч.
21	 Пт	 Пелагії	прп.
22	 Сб	 †	ап.	Якова	Алфеєвого
23	 Нд	 Свв.	Отців	7-го	Собору,	Євлампія	і	Євлампії,	мчч.
24	 Пн	 Филипа	ап.,	Теофана	прп.
25	 Вт	 Прова	й	ін.	мчч.,	Косми	прп.,	Мартина	св.
26	 Ср	 Карпа	та	ін.	мчч.
27	 Чт	 Назарія	й	ін.	мчч.,	Параскевії	Терновської	прп.
28	 Пт	 Євтимія	прп.,	Лукіяна	прпмч.
29	 Сб	 Лонгина	сотника	мч.
30	 Нд	 Осії	прор.,	Андрея	Критського	прпмч.	
31	 Пн	 †	св.	ап.	і	єв.	Луки

Листопад
1	 Вт	 Теодора	(Ромжі)	бл.	свщнмч.,	Йоіла	прор.
2	 Ср	 Артемія	влкмч.
3	 Чт	 Іларіона	Великого	прп.
4	 Пт	 Аверкія	рівноап.	св.	7-х	отроків	у	Ефесі
5	 Сб	 Якова	ап.	брата	Господнього
6	 Нд	 Арети	та	ін.	мчч.
7	 Пн	 Маркіяна	й	Мартирія	мчч.
8	 Вт	 †Св.	влкмч.	Дмитрія	Мироточця
9	 Ср	 Нестора	мч.,	Капетоліни,	Єротеди	й	ін.	мчч..
10	 Чт	 Параскеви	П’ятниці	мчц.,	Терентія	і	Неоніли	мчч.,	
	 	 Стефана	прп.
11	 Пт	 Анастасії	Римлянки	прпмчц.,	Аврамія	Затворника
	 	 прп.,	Аврамія	Ростовського	прп.
12	 Сб	 Зиновія	і	Зиновії	мчч.
13	 Нд	 Стахія,	Амплія	й	ін.	апп.,	Єпімаха	мч.
14	 Пн	 Косми	і	Дам’яна	безсрібників
15	 Вт	 Акиндина,	Пигасія	та	ін.	мчч.
16	 Ср	 Оновлення	храму	св.	Юрія	в	Ліді,	Апексими	та	ін.	мчч.
17	 Чт	 Йоаникія	Вел.	прп.,	Никандра	мч.,	Єрмея	пресв.
18	 Пт	 Галактіона	і	Епістими	мчч.
19	 Сб	 Павла	ісп.,патр.	Царгородського
20	 Нд	 Йосафати	(Гордашевської)	прп.	33-х	мчч.	
	 	 в	Мелітині,	Лазаря	прп.
21	 Пн	 †Собор	Архистратига	Михаїла
22	 Вт	 Онисима	і	Порфирія	мчч.,	Матрони	і	Теоктисти	прпп.
23	 Ср	 Ераста,	Олімпа,	Родіона	та	ін.	апп.
24	 Чт	 Теодора	Студита	прп.,	Стефаниди	мц.,	Віктора	й	ін.	мчч.	
25	 Пт	 †	Йосафата	свщмч.,	Йоана	Милостивого	св.,	Ніла	прп.
26	 Сб	 †	Йоана	Золотоустого	архиєп.	Царгородського	св.
27	 Нд	 †	Филипа	ап.
28	 Пн	 Поч.	Різдвяного	посту,	Гурія	й	ін.	мчч.	
29	 Вт	 †	Матея	св.	ап.	і	єв.
30	 Ср	 Григорія	св.	Чудотворця

Грудень
1	 Чт	 Платона	й	Романа	мчч.
2	 Пт	 Авдія	прор.,	Варлаама	мч.
3	 Сб	 Передпр.	Введення,	Григорія	Декаполіта,	Прокла	св.
4	 Нд	 ВВЕДЕННЯ	У	ХРАМ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
5	 Пн	 Филимона	ап.
6	 Вт	 Амфілохія	і	Григорія	свв.
7	 Ср	 Катерини	влкмчц.,	Меркурія	влкмч.
8	 Чт	 Віддання	Введення,	Климента,	папи	Римського	
	 	 і	Петра	Олександрійського	свв.
9	 Пт	 Освячення	храму	св.	Юрія	в	Києві,	
	 	 Аліпія	Стовпника	прп.
10	 Сб	 Якова	Персіянина,	Палладія	прп.
11	 Нд	 Стефана	Нов.	прпмч.,	Іринарха	мч.
12	 Пн	 Парамона,	Філумена	мчч.,	Акакія	прп.
13	 Вт	 †	св.	ап.	Андрія	Первозванного
14	 Ср	 Наума	прор.
15	 Чт	 Аввакума	прор.
16	 Пт	 Софонії	прор.
17	 Сб	 Йоана	Дамаскина	прп.,	Варвари	влкмчц.
18	 Нд	 †	Сави	Освященного	прп.
19	 Пн	 †	св.	Миколая	Чудотворця	архиєп.	Мирлікійського
20	 Вт	 Амвросія	єп.	Медіоланського
21	 Ср	 Патапія	прп.	
22	 Чт	 Зачаття	Пресвятої	Богородиці	св.	Анною
23	 Пт	 Мини,	Єрмогена,	Євграфа	мчч.
24	 Сб	 Даниїла	Стовпника	прп.
25	 Нд	 св.	Праотців.	Спиридона	Чудотворця	прп.
26	 Пн	 †	Ореста,	Авксентія,	Євгенія	й	ін.	мчч.
27	 Вт	 Филимона,	Левкія,	Аполлонія	й	ін.	мчч.
28	 Ср	 Єлевтерія	свщмч.,	Павла	прп.,	Стефана	Сурозького	ісп.
29	 Чт	 Аггея	прор.	
30	 Пт	 Трьох	отроків:	Ананії,	Азарії	й	Мисаїла,	Даниїла	прор.	
31	 Сб	 Севастіяна	мч.	й	ін.

Серпень
1	 Пн	 Макрини	прп.,	сестри	св.	Василія	Вел.,Дія	прп.
2	 Вт	 †	св.	пророка	Іллі
3	 Ср	 Симеона	й	Йоана	прпп.,	Єзекиїла	прор.
4	 Чт	 Марії	Магдалини,	Повернення	мощей	свщмч.	Фоки
5	 Пт	 Трофима,	Теофіла	й	ін.	мчч.
6	 Сб	 †	св.	мчч.	Бориса	і	Гліба,	Христини	влкмчц.
7	 Нд	 †	Успення	св.	Анни,	матері	Пресв.	Богородиці.
	 	 Олімпіяди	і	Євпраксії	свв.	жінок
8	 Пн	 Єрмолая	свщмч.,	Параскеви	прпмчц.
9	 Вт	 †	Пантелеймона	влкмч.,	Климента	архієп.	Охридського 
10	 Ср	 Прохора,	Ніканора	й	ін.	св.	апп.
11	 Чт	 Каленика	мч.
12	 Пт	 Сили	й	Силуана	й	ін.	св.	апп.
13	 Сб	 Євдокима	праведного	(передпр.	Походу	Ч.	Др.	Хр.)
14	 Нд	 Поч.	Усп.	посту.	Похід	Ч.	Др.	Хреста.	Макавеїв	мчч.
15	 Пн	 Перен.	мощей	св.	Стефана	первомч.
16	 Вт	 Ісаакія,	Далмата,	Фавста	прпп.
17	 Ср	 7-х	мчч.	Ефеських,	Євдокїі	прпмчц.
18	 Чт	 Передпр.	Преображення,	Євсигнія	мч.
  Освячення	Патріаршого	собору	в	Києві
19	 Пт	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Сб	 Дометія	прпмч.
21	 Нд	 Еміліяна	ісп.
22	 Пн	 †	Матія	ап.
23	 Вт	 Лаврентія	архидиякона	мчц.
24	 Ср	 Євпла	архидиякона	мч.,	Сусанни	мчц.
25	 Чт	 Фотія	й	Аникити	мчч.
26	 Пт	 Віддання	Преображення,	Максима	Іспов.	прп.
27	 Сб	 Передпр.	Успіння,	†	Прен.	мощей	Теодосія	Печ.,	
  Міхея	прор.
28	 Нд	 УСПІННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
29	 Пн	 Перенесення	Нерукотв.	образу	Г.Н.І.Х.,	Діомида	мч.
30	 Вт	 Мирона	мч.
31	 Ср	 Флора	і	Лавра	мчч.

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР 
УКРАїНСЬКОї ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКОї ЦЕРКВИ2016

ÏÎÑÒÈ: 
Âåëèêèé ï³ñò: 14.03 - 30.04
Ïåòð³âêà: 27.06 - 11.07
Óñïåíñüêèé ï³ñò: 14.08 - 27.08
Ð³çäâÿíèé ï³ñò: 28.11 - 06.01

ÎÄÍÎÄÅÍÍi ÏÎÑÒÈ:
Íàâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà - 6 ñ³÷íÿ
Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ - 18 ñ³÷íÿ

Óñ³êíîâåííÿ ãîëîâè 
²âàíà Õðåñò. -      11 âåðåñíÿ
Âîçäâèæåííÿ 
×åñíîãî Õðåñòà -   27 âåðåñíÿ
Óñ³ ï’ÿòíèö³, êð³ì çàãàëüíèöü

ÇÀÃÀËÜÍÈÖi:
Â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî 
äî Áîãîÿâëåííÿ    07.01 -18.01

Â³ä íåä. ïðî ìèòàðÿ 
³ ôàðèñåÿ äî íåä. 
ïðî áëóäíîãî ñèíà    21.02-28.02
Â³ä Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî 
äî íåä. Òîìèíî¿       01.05-08.05
Â³ä Ç³ñë. Ñâ. Äóõà äî íåä. 
Âñ³õ Ñâÿòèõ:            19.06-26.06
Äí³, íà ÿê³ ïðèïàäàþòü Ãîñïîäñüê³ òà 
Áîãîðîäè÷í³ ñâÿòà
Öèâ³ëüíèé Íîâèé ð³ê - 1 ñ³÷íÿ
Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 24 ñåðïíÿ



Грудень
1 Чò Ì÷÷. Ïëàòîíà ³ Ðîìàíà
2 Ïò Ïðîð. Àâä³ÿ. Ïðï. Âàðëààìà
3 Сá Ïåðåäñâÿòî Ââåäåííÿ â õðàì Ïðåñâÿòî¿ 
  Áîãîðîäèö³. Ïðï. Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà
4 Нä Нåä³ëÿ 24-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  ÂÂÅÄÅННß Ó ÕÐÀÌ ÏÐÅСÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
5 Ïí Сåäìèöÿ 25-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
  Ï³ñëÿ ñâÿòî Ââåäåííÿ. 
6 Âò Áëãâ. êí. Îëåêñàíäðà Нåâñüêîãî
7 Сð Âìö. Êàòåðèíè. Ïðï. Ìåðêóð³ÿ
8 Чò Â³ääàííÿ ñâÿòà Ââåäåííÿ â õðàì  
  Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Сùì÷. Êëèìåíòà 
9 Ïò Ïðï. Àë³ï³ÿ, ñòîâïíèêà
10 Сá Âì÷. ßêîâà Ïåðñÿíèíà
11 Нä Нåä³ëÿ 25-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ïðì÷. Сòåôàíà Нîâîãî
12 Ïí Сåäìèöÿ 26-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
13 Âò Àï. Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî
14 Сð Ïðîð. Нàóìà. Ïðàâ. Ô³ëàðåòà Ìèëîñòèâîãî
15 Чò Ïðîð. Àâàêóìà. Ïðï. Àôàíàñ³ÿ
16 Ïò Ïðîð. Сîôîí³¿. Ïðï. Сàâè Сòîðîæåâñüêîãî
17 Сá Âìö. Âàðâàðè. Ïðï. ²îàíà Äàìàñê³íà
18 Нä Нåä³ëÿ 26-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ïðï. Сàâè Îñâÿ÷åíîãî
19 Ïí Сåäìèöÿ 27-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Сâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ, àðõ³ºï. 
20 Âò Сâò. Àìâðîñ³ÿ
21 Сð Ïðï. Ïàòàï³ÿ
22 Чò Çà÷àòòÿ ïðàâ. Àííîþ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
23 Ïò Сâò. ²îàñàôà
24 Сá Ïðïï. Äàíè¿ëà ³ Ëóêè, ñòîâïíèê³â
25 Нä Нåä³ëÿ 27-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³,  
  ñâÿòèõ  ïðàîòö³â. Сâò. Сïèðèäîíà
26 Ïí Сåäìèöÿ 28-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
27 Âò Ì÷÷. Ôèðñà, Ëåâê³ÿ, Êàëèíèêà
28 Сð Сîáîð Êðèìñüêèõ ñâÿòèõ. 
29 Чò Ïðîð. Àããåÿ. Ì÷. Ìàðèíà. 
30 Ïò Ïðîð. Äàíè¿ëà òà òðüîõ îòðîê³â
31 Сá Сóáîòà ïåðåä Ð³çäâîì Õðèñòîâèì. 

Листопад
1 Âò Ïðîð. ²î¿ëà. Ì÷. Óàðà
2 Сð Âì÷. Àðòåì³ÿ
3 Чò Ïðï. ²ëàð³îíà Âåëèêîãî
4 Ïò Ìö. Ãë³êåð³¿
5 Сá Äèìèòð³âñüêà ïîìèíàëüíà ñóáîòà.  
  Àï. ßêîâà, áðàòà Ãîñïîäíüîãî
6 Нä Нåä³ëÿ 20-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³
7 Ïí Сåäìèöÿ 21-øà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ì÷÷. Ìàðê³àíà ³ Ìàðòèð³ÿ
8 Âò Âì÷. Äèìèòð³ÿ Сîëóíñüêîãî
9 Сð Ïðï. Нåñòîðà Ë³òîïèñöÿ
10 Чò Ïðï. ²îâà. Ìö. Ïàðàñêåâè
11 Ïò Ïðìö. Àíàñòàñ³¿ Ðèìëÿíêè
12 Сá Сùì÷. Ç³íîâ³ÿ ³ Ç³íîâ³¿
13 Нä Нåä³ëÿ 21-øà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Àïï. â³ä 70-îõ: Сòàõ³ÿ, Àìïë³ÿ ³ Óðâàíà
14 Ïí Сåäìèöÿ 22-ãà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Áåçñðð. ³ ÷óäîòâ. Êîñìè ³ Äàì³àíà Àñ³éñüêèõ
15 Âò Ì÷÷. Àêèíäèíà, Ï³ãàñ³ÿ. Ïðï. Ìàðê³àíà
16 Сð Ì÷÷. Àêåïñèìà, Éîñèôà
17 Чò Ïðï. ²îàíèê³ÿ Âåëèêîãî
18 Ïò Ì÷÷. Ãàëàêò³îíà ³ ªï³ñòèì³¿
19 Сá Сâò. Ïàâëà
20 Нä Нåä³ëÿ 22-ãà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  33-õ Ì÷÷. Ìåëèòèíñüêèõ
21 Ïí Сåäìèöÿ 23-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Сîáîð àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà
22 Âò Ì÷÷. Îíèñèôîðà ³ Ïîðôèð³ÿ
23 Сð Àïï. â³ä 70-îõ: Åðàñòà, Îë³ìïà ³ Ðîä³îíà
24 Чò Âì÷. Ìèíè. Ì÷. Â³êòîðà ³ ìö. Сòåôàíèäè
25 Ïò Сâò. ²îàíà Ìèëîñòèâîãî
26 Сá Сâò. ²îàíà Çîëîòîóñòîãî
27 Нä Нåä³ëÿ 23-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Àï. Ôèëèïà. 
  Сâò. Ãðèãîð³ÿ Ïàëàìè. Çàãîâèíè íà Ð³çäâÿíèé ï³ñò
28 Ïí Сåäìèöÿ 24-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ì÷. Ãóð³ÿ. Ïî÷. Ð³çäâÿíîãî ïîñòó
29 Âò Àï. ³ ºâ. Ìàòôåÿ
30 Сð Сâò. Ãðèãîð³ÿ, ÷óäîòâ., ºï. Нåîêåñàð³éñüêîãî

Жовтень
1 Cá Сóáîòà ï³ñëÿ Âîçäâèæåííÿ
2 Нä Нåä³ëÿ 15-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³, ï³ñëÿ 
  Âîçäâèæåííÿ. Ì÷÷. Òðîôèìà ³ Сàâàò³ÿ
3 Ïí Сåäìèöÿ 16-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
4 Âò Â³ääàííÿ ñâÿòà Âîçäâèæåííÿ. Àï. â³ä  
  70-îõ Êîíäðàòà. Сâò. Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî
5 Сð Ïðîð. ²îíè. Сùì÷. Ôîêè
6 Чò Çà÷àòòÿ ÷åñíîãî, ñëàâíîãî ïðîðîêà,  
  Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ ²îàíà
7 Ïò Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Ìàíÿâñüêîãî
8 Сá Ïðï. ªôðîñèí³¿. Ïðï. Сåðã³ÿ Ðàäîíåçüêîãî
9 Нä Нåä³ëÿ 16-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Àï. ³ ºâ. ²îàíà Áîãîñëîâà
10 Ïí Сåäìèöÿ 17-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
11 Âò Ïðï. Õàðèòîíà. Сîáîð ïðïï. îòö³â Ê.-Ïå÷åð.
12 Сð Ïðï. Êèð³àêà. Ïðï. Ôåîôàíà Ìèëîñòèâîãî
13 Чò Сùì÷. Ãðèãîð³ÿ
14 Ïò ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅСÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
15 Сá Сùì÷. Êèïð³àíà, ìö. ²óñòèíè
16 Нä Нåä³ëÿ 17-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Сùì÷. Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà
17 Ïí Сåäìèöÿ 18-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
18 Âò Ìö. Õàðèòèíè
19 Сð Àï. Ôîìè
20 Чò Ì÷÷. Сåðã³ÿ ³ Âàêõà
21 Ïò Ïðïï. Ïåëàã³¿ é Òà¿ñ³¿
22 Сá Àï. ßêîâà Àëôåºâà. Ïðàââ. Àâðààìà ³ Ëîòà
23 Нä Нåä³ëÿ 18-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ïàì’ÿòü ñâÿòèõ îòö³â VII Âñåëåíñüêîãî Сîáîðó
24 Ïí Сåäìèöÿ 19-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
25 Âò Ì÷÷. Ïðîâà, Òàðàõà, Àíäðîíèêà
26 Сð Ì÷. Êàðïà
27 Чò Ïðï. Ïàðàñêåâè Сåðáñüêî¿
28 Ïò Ïðï. ªâôèì³ÿ Нîâîãî, Сîëóíñüêîãî
29 Сá Ì÷. Ëîíãèíà, ñîòíèêà
30 Нä Нåä³ëÿ 19-òà Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïðîð. Îñ³¿
31 Ïí Сåäìèöÿ 20-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Àï. ³ ºâ. Ëóêè

Вересень

Травень
1 Нä СÂ²ÒËÅ ÕÐÈСÒÎÂÅ ÂÎСÊÐÅС²ННß. 
  ÏÀСÕÀ. ÂÅËÈÊÄÅНÜ
2 Ïí Сâ³òëèé ïîíåä³ëîê. Ïàñõàëüíèé òèæäåíü. 
  Çàãàëüíèöÿ. Ïðï. ²îàíà Âåðõîïå÷ 
3 Âò Сâ³òëèé â³âòîðîê. Ïðï. Ôåîäîðà
4 Сð Сâ³òëà ñåðåäà. Сùì÷. ßíóàð³ÿ
5 Чò Сâ³òëèé ÷åòâåð. Ïðï. Â³òàë³ÿ
6 Ïò Сâ³òëà ïÿòíèöÿ. Âì÷. Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ
7 Сá Сâ³òëà ñóáîòà. Ì÷. Сàâè Сòðàòèëàòà
8 Нä Àíòèïàñõà. Нåä³ëÿ 2-ãà ï³ñëÿ Ïàñõè
9 Ïí Сåäìèöÿ 2-ãà ï³ñëÿ Ïàñõè. Сùì÷. Âàñèë³ÿ
10 Âò Ðàäîíèöÿ. Ïðîâîäè. Àï. Сèìåîíà. 
11 Сð Àïï. ßñîíà ³ Сîñèïàòðà â³ä 70-òè
12 Чò 9-òè ì÷÷. Êèçèöüêèõ. Ïðï. Àìô³ëîõ³ÿ  
  Ïî÷à¿âñüêîãî
13 Ïò Àï. ßêîâà Çàâåäåºâà
14 Сá Сùì÷.Ìàêàð³ÿ, ìèòð.Êè¿âñüêîãî
15 Нä Нåä³ëÿ 3-òÿ ï³ñëÿ Ïàñõè. Сââ. æîí-ìèðîíîñèöü
16 Ïí Сåäìèöÿ 3-òÿ ï³ñëÿ Ïàñõè. 
  Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî
17 Âò Ìö. Ïåëàãå¿
18 Сð Ìö. ²ðèíè
19 Чò Ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî
20 Ïò ßâëåííÿ íà íåá³ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî
21 Сá Àï. ³ ºâ. ²îàíà Áîãîñëîâà
22 Нä Нåä³ëÿ 4-òà ï³ñëÿ Ïàñõè.  
  Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâ. Ìèêîëàÿ
23 Ïí Сåäìèöÿ 4-òà ï³ñëÿ Ïàñõè. Àï. Сèìîíà Çèëîòà
24 Âò Ð³âíîàï. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ
25 Сð Сâòò. ªïèôàí³ÿ ³ Ãåðìàíà
26 Чò Ìö. Ãë³êåð³¿
27 Ïò Ì÷. ²ñèäîðà. Ïðï. Ìèêèòè
28 Сá Ïðï. Ïàõîì³ÿ Âåëèêîãî. Ïðï. ²ñà¿ Ïå÷åðñüêîãî
29 Нä Нåä³ëÿ 5-òà ï³ñëÿ Ïàñõè. Ïðï. Ôåîäîðà
30 Ïí Сåäìèöÿ 5-òà ï³ñëÿ Ïàñõè. Àï. Àíäðîíèêà
31 âò Сââ. îòö³â ñåìè Âñåëåíñüêèõ Сîáîð³â

Червень
1 Сð Â³ääàííÿ ñâÿòà Ïåðåïîëîâåííÿ. 
2 Чò Ì÷÷. Ôàëàëåÿ
3 Ïò Ð³âíîàï. öàðÿ Êîíñòàíòèíà ³ ªëåíè
4 Сá Ì÷÷. Âàñèë³ñêà
5 Нä Нåä³ëÿ 6-òà ï³ñëÿ Ïàñõè. Ïðï. Ìèõà¿ëà.  
  Ïðï. ªôðîñèí³¿
6 Ïí Сåäìèöÿ 6-òà ï³ñëÿ Ïàñõè. Ïðï. Сèìåîíà 
  Сòîâïíèêà ³ Ìèêèòè.
7 Âò 3-òº çíàéäåííÿ ãëàâè Ïðåäòå÷³  
  Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàíà
8 Сð Â³ääàííÿ Ïàñõè. Àïï. Êàðïà ³ Àëôåÿ
9 Чò ÂÎÇНÅС²ННß ÃÎСÏÎÄНª.  
  Сùì÷. Ôåðàïîíòà. Ïðàâ. ²îàíà Ðóñüêîãî
10 Ïò Ïðï. Ìèêèòè ñïîâ. Сâò. ²ãíàò³ÿ
11 Сá Ìö. Ôåîäîñ³¿
12 Нä Нåä³ëÿ 7-ìà ï³ñëÿ Ïàñõè. Сââ. îòö³â  
  ² Âñåëåíñüêîãî ñîáîðó. Ïðï. ²ñààê³ÿ
13 Ïí Сåäìèöÿ 7-ìà ï³ñëÿ Ïàñõè. Àï. ªðìà
14 Âò Ì÷÷. Þñòèíà Ô³ëîñîôà. Ïðï. Àãàï³òà
15 Сð Сâò. Нèêèôîðà. Âì÷. ²îàíà Сî÷àâñüêîãî
16 Чò Ì÷÷. Ëóêèë³àíà
17 Ïò Â³ääàííÿ ñâÿòà Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî. 
18 Сá Òðî¿öüêà ïîìèíàëüíà ñóáîòà
19 Нä  Нåä³ëÿ 8-ìà ï³ñëÿ Ïàñõè. ÄÅНÜ СÂßÒÎ¯ 
  ÒÐÎÉÖ², Ï’ßÒÈÄÅСßÒНÈÖß. 
20 Ïí Сåäìèöÿ 1-øà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Çàãàëüíèöÿ. ÄÅНÜ СÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ
21 Âò Âì÷. Ôåäîðà Сòðàòèëàòà
22 Сð Сâò. Êèðèëà 
23 Чò Сùì÷. Òèìîô³ÿ
24 Ïò Àïï. Âàðôîëîì³ÿ ³ Âàðíàâè
25 Сá Â³ääàííÿ ñâÿòà Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïðï. Îíóôð³ÿ
26 Нä Нåä³ëÿ 1-øà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Âñ³õ ñâÿòèõ. Ìö. Àêèëèíè. 
27 Ïí Сåäìèöÿ 2-ãà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
28 Âò Ïðîð. Àìîñà
29 Сð Сâò. Òèõîíà
30 Чò Ì÷÷. Ìàíó¿ëà, Сàâåëà, ²ñìà¿ëà

Липень
1 Ïò Ì÷÷. Ëåîíò³ÿ, ²ïàò³ÿ ³ Ôåîäóëà
2 Сá Àï. ²óäè, áðàòà Ãîñïîäíüîãî
3 Нä Нåä³ëÿ 2-ãà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Âñ³õ ñâÿòèõ. Сùì÷. Ìåôîä³ÿ
4 Ïí Сåäìèöÿ 3-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ì÷. Þë³àíà Òàðñ³éñüêîãî. Сùì÷. Òåðåíò³ÿ
5 Âò Сùì÷. ªâñåâ³ÿ, ì÷÷. Çèíîíà òà Ç³íè
6 Сð Ìö. Àãðèï³íè
7 Чò Ð³çäâî Ïðåäòå÷³ òà Õðåñòèòåëÿ  
  Ãîñïîäíüîãî ²îàíà.
8 Ïò Ïðìö. Ôåâðîí³¿ ä³âè
9 Сá Ïðï. Äàâèäà Сîëóíñüêîãî
10 Нä Нåä³ëÿ 3-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
11 Ïí Сåäìèöÿ 4-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
12 Âò Сëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ àïï. Ïåòðà ³ Ïàâëà
13 Сð Сîáîð 12-òè àïîñòîë³â
14 Чò Áåçñð. Êîñìè òà Äàì³àíà
15 Ïò Ïîêëàä. ðèçè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
16 Сá Ì÷. ßêèíôà
17 Нä Нåä³ëÿ 4-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Сâò. Àíäð³ÿ
18 Ïí Сåäìèöÿ 5-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.   
  Ïðï. Àôàíàñ³ÿ Àôîíñüêîãî. 
19 Âò Ïðï. Сèñîÿ Âåëèêîãî
20 Сð Ïðï. Ôîìè
21 Чò Âì÷. Ïðîêîï³ÿ
22 Ïò Сùì÷. Ïàíêðàò³ÿ
23 Сá Ïðï. Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî
24 Нä Нåä³ëÿ 5-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ð³âíîàï. Îëüãè 
25 Ïí Сåäìèöÿ 6-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
26 Âò Сîáîð àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà
27 Сð Àï. Àêèëè â³ä 70-îõ
28 Чò Ð³âíîàï. Âåë. êí. Âîëîäèìèðà
29 Ïò Сùì÷. Àô³íîãåíà
30 Сá Âìö. Ìàðèíè
31 Нä Нåä³ëÿ 6-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.

Квiтень
1 Ïò Ì÷÷. Õðèñàíôà ³ Äàð³¿
2 Сá Ìö. Ôîòèíè (Сâ³òëàíè). Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ
3 Нä Нåä³ëÿ 3-òÿ Âåë. ïîñòó, Õðåñòîïîêëîííà. Ïðï. ßêîâà
4 Ïí Сåäìèöÿ 4-òà Âåë. ïîñòó. Сùì÷. Âàñèë³ÿ
5 Âò Ïðï. Нèêîíà
6 Сð Ïðï. Çàõàð³¿
7 Чò ÁËÀÃÎÂ²ÙÅННß ÏÐÅСÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
8 Ïò Сîáîð Àðõ. Ãàâðè¿ëà
9 Сá Ìö. Ìàòðîíè Сîëóíñüêî¿. Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ
10 Нä Нåä³ëÿ 4-òà Âåë. ïîñòó. Ïðï. ²îàíà  
  Ë³ñòâè÷íèêà. Ïðï. ²ëàð³îíà
11 Ïí Ì÷÷. Ìàðêà ³ Êèðèëà.
12 Âò Ïðï. ²îàíà
13 Сð Сùì÷. ²ïàò³ÿ, ºï. Ãàíãðñüêîãî
14 Чò Ïðï. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿
15 Ïò Ïðï. Òèòà, ÷óäîòâ. Ì÷. Ïîë³êàðïà
16 Сá Ïîõâàëà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Ïðï Ìèêèòè ñïîâ.
17 Нä Нåä³ëÿ 5-òà Âåë. Ïîñòó. Ïðï. Éîñèôà  
  Ï³ñíåïèñöÿ. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿
18 Ïí Сåäìèöÿ 6-òà Âåë. Ïîñòó (Âåðáíà)   
  Ì÷÷. Ôåîäóëà òà Àãàôîïîäà
19 Âò Сâò. ªâòèõ³ÿ
20 Сð Ïðïï. Ãåîðã³ÿ
21 Чò Àïï. ²ðîä³îíà, Àãàâà, Ðóôà
22 Ïò Ì÷. ªâïñèõ³ÿ. Ïðì÷. Âàäèìà
23 Сá Ëàçàðåâà ñóáîòà. Ì÷÷. Òåðåíò³ÿ, Ìàêñèìà
24 Нä Нåä³ëÿ 6-òà (Âåðáíà íåä³ëÿ)  
  ÂÕ²Ä ÃÎСÏÎÄН²É Ó ªÐÓСÀËÈÌ
25 Ïí Сòðàñíà ñåäìèöÿ. Âåë. Ïîíåä³ëîê. Ïðï. Âàñèë³ÿ
26 Âò Âåëèêèé â³âòîðîê. Сùì÷. Àðòåìîíà. Ìö. Ôîìà¿äè
27 Сð Âåëèêà ñåðåäà Сâò. Ìàðòèíà
28 Чò Âåëèêèé ÷åòâåð. Сïîìèí Òàéíî¿ âå÷åð³. 
  Àïï. Àðèñòàðõà
29 Ïò Âåëèêà ï’ÿòíèöÿ. Сïîìèí ñïàñèòåëü íèõ 
  ñòðàñòåé ²ñóñà Õðèñòà. Ìöö. ²ðèíè
30 Сá Âåëèêà ñóáîòà. Сùì÷. Сèìåîíà

Лютий
1 Ïí Ïðï. Ìàêàð³ÿ Âåëèêîãî. Сâò. Ìàðêà,  
  àðõ³ºï. Åôåñüêîãî
2 Âò Ïðï. ªâôèì³ÿ Âåë. Ì÷÷. ²ííè, Ï³ííè, Ðèììè.
3 Сð Ïðï. Ìàêñèìà
4 Чò Àï. Òèìîô³ÿ
5 Ïò Сùì÷. Êëèìåíòà ³ ì÷. Àãàôàíãåëà.
6 Сá Ïðï. Êñåí³¿
7 Нä Сâò. Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà
8 Ïí Ïðï. Êñåíîôîíòà
9 Âò Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâò. ²îàíà  Çîëîòîóñòîãî
10 Сð Ïðï. ªôðåìà Сèð³íà
11 Чò Ïåðåí. ìîùåé ñùì÷. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ
12 Ïò Сîáîð ñâòò. Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîð³ÿ  
  Áîãîñëîâà, ²îàíà Çîëîòîóñòîãî
13 Сá Áåçñðð., ì÷÷ Êèðà òà ²îàíà
14 Нä Ì÷. Òðèôîíà
15 Ïí СÒÐ²ÒÅННß ÃÎСÏÎÄНª
16 Âò Ïðàââ. Сèìåîíà Áîãîïðè¿ìöÿ ³ ïðîð. Àííè
17 Сð Ïðï. ²ñèäîðà
18 Чò Ìö. Àãàô³¿. Сâò. Ôåîäîñ³ÿ Чåðí³ã³âñüêîãî
19 Ïò Ïðï. Âóêîëà
20 Сá Ïðï. Ïàðôåí³ÿ
21 Нä Âì÷. Ôåäîðà Сòðàòèëàòà
22 Ïí Сåäìèöÿ çàãàëüíà. Ì÷. Нèêèôîðà
23 Âò Сùì÷. Õàðëàìï³ÿ 
24 Сð Сùì÷. Âëàñ³ÿ
25 Чò Сâò. Ìåëåò³ÿ 
26 Ïò Ïðï. Ìàðòèí³àíà. Áëãâ. Êí. Êîíñòàíòèíà  
  Îñòðîçüêîãî
27 Сá Ð³âíîàï. Êèðèëà ó÷. ñëîâ.
28 Нä Нåä³ëÿ ïðî áëóäíîãî ñèíà. Àï. Îíèñèìà
29 Ïí Ì÷÷. Ïàìô³ëà

Сiчень
1 Ïò Ì÷. Âèíèôàò³ÿ. Ïðï. ²ëë³ Ìóðîìöÿ
2 Сá Сóáîòà ïåðåä Ð³çäâîì Õðèñòîâèì. 
3 Нä Нåä³ëÿ 31-à ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³, 
  ïåðåä Ð³çäâîì Õðèñòîâèì, ñâÿòèõ îòö³â. 
4 Ïí Сåäìèöÿ 32-à ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³ Âìö. 
  Àíàñòàñ³¿ Óçîð³øèòåëüíèö³
5 Âò Ì÷÷. íà Êðèò³
6 Сð Нàäâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî (Сâÿò-Âå÷³ð)
7 Чò Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈСÒÎÂÅ
8 Ïò Сîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
9 Сá Сóáîòà ï³ñëÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî.  
  Àï. ïåðøîì÷.  àðõ³äèÿêîíà Сòåôàíà
10 Нä Ì÷÷. 20000 ó Н³êîìèä³¿ ñïàëåíèõ
11 Ïí Сåäìèöÿ 33-ÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
  Ïðï. ²îâà Ìàíÿâñüêîãî
12 Âò Ìö. Àí³ñ³¿ 
13 Сð Ïðï. Ìåëàí³¿ Ðèìëÿíêè 
14 Чò Îáð³çàííÿ Ãîñïîäíº. Сâò. Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî
15 Ïò Ïðåäñâÿòî Áîãîÿâëåííÿ. Сâò. Сèëüâåñòðà,  
  ïàïè Ðèìñüêîãî. Ïðï. Сåðàôèìà Сàðîâñüêîãî
16 Сá Сóáîòà ïåðåä Áîãîÿâëåííÿì. Ïðîð. Ìàëàõ³¿. 
17 Нä Нåä³ëÿ 33-à ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Сîáîð 70-îõ àïîñòîë³â. 
18 Ïí Нàäâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ
19 Âò СÂßÒÅ ÁÎÃÎßÂËÅННß. ÕÐÅÙÅННß ÃÎСÏÎÄНª
20 Сð Сîáîð Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñò. Ãîñï. ²îàíà 
21 Чò Ïðïï. Ãåîðã³ÿ Õîçåâ³òà òà Åì³ë³àíà ñïîâ. 
22 Ïò Ì÷. Ïîë³ºâêòà
23 Сá Сâò. Ãðèãîð³ÿ ºï. Нèñüêîãî 
24 Нä Нåä³ëÿ 34-à ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Âåëèêîãî
25 Ïí Сåäìèöÿ 35-à ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
26 Âò Ì÷÷. ªðìèëà ³ Сòðàòîíèêà
27 Сð Â³ääàííÿ ñâÿòà Áîãîÿâëåííÿ. Ð³âí. àï. Н³íè 
28 Чò Ïðïï. Ïàâëà Ô³âåéñüêîãî
29 Ïò Ïîêëîí. îêîâàì  àï. Ïåòðà Ïðàâ. Ìàêñèìà
30 Сá Ïðï. Àíòîí³ÿ Âåëèêîãî
31 Нä Сâòò. Àôàíàñ³ÿ ³ Êèðèëà, àðõ³ºïï.  
  Îëåêñàíäð³éñüêèõ

Березень
1 Âò Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà. Ïðï. Ôåîäîðà Ïå÷åðñüêîãî
2 Сð Сâò. Ëüâà, ïàïè Ðèìñüêîãî
3 Чò Àïï. â³ä 70-îõ: Àðõèïà òà Ôèëèìîíà
4 Ïò Ïðï. Àãàôîíà Ïå÷åðñüêîãî. Áëãâ. êí.  
  Êè¿âñüêîãî ßðîñëàâà Ìóäðîãî
5 Сá Сóáîòà ïîìèíàëüíà (ì’ÿñîïóñíà). Ïðï. Òèìîô³ÿ
6 Нä Нåä³ëÿ ì’ÿñîïóñíà, ïðî Сòðàøíèé ñóä
7 Ïí Сùì÷. Ïîë³êàðïà, ºï. Сìèðíñüêîãî
8 Âò 1-øå ³ 2-ãå çíàéäåííÿ ãëàâè ²îàíà Ïðåäòå÷³
9 Сð Сâò. Òàðàñ³ÿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî
10 Чò Сâò. Ïîðôèð³ÿ àðõ³ºï. Ãàçüêîãî
11 Ïò Ïðï. Ïðîêîï³ÿ Äåêàïîë³òà. Ïðï. Òèòà Ïå÷åðñüêîãî
12 Сá Âñ³õ ïðåïîäîáíèõ îòö³â. Ïðï. Âàñèë³ÿ, ñïîâ.
13 Нä Нåä³ëÿ ñèðîïóñíà. Çãàäóâàííÿ  
  Àäàìîâîãî âèãíàííÿ. Ïðîùåíà íåä³ëÿ.
14 Ïí Сåäìèöÿ 1-à Âåëèêîãî ïîñòó. Ïî÷. Âåë. ïîñòó
15 Âò Сâò. ²îâà (Áîðåöüêîãî)
16 Сð Ì÷÷. ªâòðîï³ÿ, Êëåîíèêà ³ Âàñèë³ñêà
17 Чò Ïðï. Ãåðàñèìà
18 Ïò Ì÷. Êîíîíà
19 Сá Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà
20 Нä Нåä³ëÿ 1-øà Âåë. ïîñòó. Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ
21 Ïí Сåäìèöÿ 2-ãà Âåë. ïîñòó
22 Âò 40 ì÷÷., ùî ó Сåâàñò³éñüêîìó îçåð³ ìó÷èëèñÿ
23 Сð Ì÷. Êîíðàòà
24 Чò Сâò. Сîôðîí³ÿ, ïàòð. ªðóñàëèìñüêîãî
25 Ïò Сâò. Ãðèãîð³ÿ Äâîºñëîâà
26 Сá Сâò. Нèêèôîðà. Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ
27 Нä Нåä³ëÿ 2-ãà Âåë. ïîñòó. Сâò Ãðèãîð³ÿ Ïàëàìè
28 Ïí Сåäìèöÿ 3-òÿ Âåë. ïîñòó. Ì÷÷. Àãàï³ÿ, Îëåêñàíäðà
29 Âò Ì÷. Сàâèíà
30 Сð Ïðï. Îëåêñ³ÿ, ÷îë. Áîæîãî
31 ÷ò Сâò. Êèðèëà ªðóñàëèìñüêîãî

Незалежний громадсько-політичний тижневик      Тел./факс: (0352) 40-77-60     nday.te.ua     nday-te@ukr.net     Передплатний індекс - 68710

Серпень
1 Ïí Сåäìèöÿ 7-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
2 Âò Ïðîð. ²ëë³
3 Сð Ïðîð. ªçåêè¿ëÿ
4 Чò Ð³âíîàï. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè
5 Ïò Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
6 Сá Ì÷÷. áëãâ. êíí. ³ ñòðòïï. Áîðèñà ³ Ãë³áà. 
7 Нä Нåä³ëÿ 7-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Óñï³íÿ ïðàâ. Àííè
8 Ïí Сåäìèöÿ 8-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
9 Âò Âì÷. ³ ö³ëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà
10 Сð Àïï. â³ä 70-îõ: Ïðîõîðà, Нèêàíîðà
11 Чò Ì÷. Êàëèíèêà
12 Ïò Àïï. â³ä 70-îõ: Сèëè, Сèëóàíà 
13 Сá Ïåðåäñâÿòî âèíåñåííÿ äðåâ Чåñíîãî  
  ³ Æèâîòâîð÷îãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî
14 Нä Нåä³ëÿ 8-ìà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Âèíåñåííÿ 
  ÷åñíèõ äðåâ Æèâîòâîð÷îãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî
15 Ïí Сåäìèöÿ 9-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
16 Âò Ïðïï. ²ñàê³ÿ, Äîëìàòà ³ Ôàâñòà
17 Сð 7-ìè îòðîê³â ó ªôåñ³. Ïðìö. ªâäîê³¿
18 Чò Ïåðåäñâÿòî Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî. 
19 Ïò ÏÐÅÎÁÐÀÆÅННß ÃÎСÏÎÄÀ ÁÎÃÀ  
  ² СÏÀСÀ НÀØÎÃÎ ²СÓСÀ ÕÐÈСÒÀ
20 Сá Ï³ñëÿñâÿòî Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî. 
21 Нä Нåä³ëÿ 9-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
22 Ïí Сåäìèöÿ 10-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
23 Âò Ì÷. àðõ³äèÿêîíà Ëàâðåíò³ÿ
24 Сð Ì÷. àðõ³äèÿêîíà ªâïëà
25 Чò Ì÷÷. Ôîò³ÿ, Àíèêèòè ³ Êàï³òîíà
26 Ïò Â³ääàííÿ ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî
27 Сá Ïåðåäñâÿòî Óñï³íÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
28 Нä Нåä³ëÿ 10-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  ÓСÏ²ННß ÏÐÅСÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
29 Ïí Сåäìèöÿ 11-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ïåðåíåñåííÿ Нåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà  
  (Óáðóñà) ²ñóñà Õðèñòà
30 Âò Ì÷. Ìèðîíà
31 Сð Ì÷÷. Ôëîðà ³ Ëàâðà

ПРАВОСЛАВНИЙ 
ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР2016

ÖåðêîâíI ïàì’ÿòíI äàòè  
(çà íîâèì ñòèëåì)
22 æîâòíÿ 1995 ð. - äåíü ³íòðîí³çàö³¿ Сâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Ô³ëàðåòà. 
14 ãðóäíÿ - äåíü òåçî³ìåíèòñòâà Сâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Ô³ëàðåòà. 
11 ÷åðâíÿ 1993 ð. - äåíü óïîêîºííÿ  Сâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà. 
14 ëèïíÿ 1995 ð. - äåíü óïîêîºííÿ Сâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Âîëîäèìèðà.

Ïðî òðàïåçó â ñâÿòà
Çà öåðêîâíèì Óñòàâîì, ó ñâÿòà Ð³çäâà Õðèñòîâîãî òà Áîãîÿâëåííÿ, 
ÿê³ âèïàäàþòü íà ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ, ïîñòó íåìàº. Ó Ð³çäâÿíèé 
³ Õðåùåíñüêèé ñâÿòâå÷îðè òà íà ñâÿòà Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà 
Ãîñïîäíüîãî ³ Óñ³êíîâåííÿ ãëàâè ²îàíà Ïðåäòå÷³ äîçâîëÿºòüñÿ ¿æà ç 
îë³ºþ. Ó ñâÿòà Сòð³òåííÿ, Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî, Óñï³ííÿ, Ð³çäâà 

òà Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, Ââåäåííÿ ¯¿ ó õðàì, Ð³çäâà ²îàíà 
Ïðåäòå÷³, àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà, ²îàíà Áîãîñëîâà, ùî ïðèïàäàþòü íà 
ñåðåäó ³ ï’ÿòíèöþ, à òàêîæ ó ïåð³îä â³ä íåä³ë³ Àíòèïàñõè (àï. Ôîìè) äî 
Ï’ÿòèäåñÿòíèö³ (Òðîéö³) ó ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ äîçâîëÿºòüñÿ ðèáà.

Íå âIäïðàâëÿЕòüñÿ âIí÷àííÿ 
Нàïåðåäîäí³ ñåðåäè òà ï’ÿòíèö³ óñüîãî ðîêó (â³âòîðîê ³ ÷åòâåð), 
íåä³ëüíèõ äí³â (ñóáîòà), äâàíàäåñÿòèõ, õðàìîâèõ òà âåëèêèõ ñâÿò, 
óïðîäîâæ ïîñò³â - Âåëèêîãî, Ïåòðîâîãî, Óñïåíñüêîãî òà Ð³çäâÿíîãî; 
óïðîäîâæ Сâÿòîê ç 7 ñ³÷íÿ (25 ãðóäíÿ) äî 20 (7) ñ³÷íÿ; óïðîäîâæ 
ñèðíî¿ ñåäìèö³ (ìàñëÿíî¿), ïî÷èíàþ÷è ç íåä³ë³ ì ÿñîïóñíî¿, òà â 
íåä³ëþ ñèðîïóñíó, óïðîäîâæ Ïàñõàëüíî¿ (Сâ³òëî¿) ñåäìèö³; ó äí³ (òà 
íàïåðåäîäí³) Óñ³êíîâåííÿ ãëàâè ²îàíà Ïðåäòå÷³ - 11 âåðåñíÿ (29 ñåðïíÿ) 
³ Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî - 27 (14) âåðåñíÿ. 

1 Чò Ì÷. Àíäð³ÿ Сòðàòèëàòà
2 Ïò Ïðîð. Сàìó¿ëà
3 Сá Àï. â³ä 70-îõ Ôàäåÿ
4 Нä Нåä³ëÿ 11-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
5 Ïí Сåäìèöÿ 12-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Â³ääàííÿ ñâÿòà Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
6 Âò Сùì÷. ªâòèõ³ÿ
7 Сð Àïï. Âàðôîëîì³ÿ ³ Òèòà
8 Чò Ì÷÷. Àäð³àíà ³ Нàòàë³¿
9 Ïò Ïðï. Ï³ìåíà Âåëèêîãî
10 Сá Çíàéäåííÿ ìîùåé ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî
11 Нä Нåä³ëÿ 12-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  ÓС²ÊНÎÂÅННß ÃËÀÂÈ ÏÐÅÄÒÅЧ² 
  ² ÕÐÅСÒÈÒÅËß ÃÎСÏÎÄНÜÎÃÎ ²ÎÀНÀ
12 Ïí Сåäìèöÿ 13-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
13 Âò Ïîêëàäåííÿ ïîÿñà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
14 Сð Ïðï. Сèìåîíà
15 Чò Ïðïï. Àíòîí³ÿ ³ Ôåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêèõ
16 Ïò Сùì÷. Àíôèìà. Ìö. Äîìíè
17 Сá Çíàéäåííÿ ìîùåé ñâò. ²îàñàôà
18 Нä Нåä³ëÿ 13-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
19 Ïí Сåäìèöÿ 14-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
20 Âò Ïåðåäñâÿòî Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
21 Сð Ð²ÇÄÂÎ ÏÐÅСÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
22 Чò Ï³ñëÿñâÿòî Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
23 Ïò Ìöö. Ìèíîäîðè, Ìèòðîäîðè ³ Н³ìôîäîðè
24 Сá Сóáîòà ïåðåä Âîçäâèæåííÿì.  Ïðï. Ôåîäîðè
25 Нä Нåä³ëÿ 14-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³, ïåðåä 
  Âîçäâèæåííÿì. Â³ääàííÿ ñâÿòà Ð³çäâà 
  Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.  Сùì÷. Àâòîíîìà
26 Ïí Сåäìèöÿ 15-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.  
  Ïåðåäñâÿòî Âîçäâèæåííÿ Чåñíîãî Õðåñòà 
  Ãîñïîäíüîãî. Сùì÷. Êîðíèë³ÿ, ñîòíèêà
27 Âò ÂÎÇÄÂÈÆÅННß ЧÅСНÎÃÎ ² ÆÈÂÎÒÂÎÐЧÎÃÎ   
  ÕÐÅСÒÀ ÃÎСÏÎÄНÜÎÃÎ. Сóâîðèé ï³ñò
28 Сð Ï³ñëÿñâÿòî Âîçäâèæåííÿ. Âì÷. Ìèêèòè
29 Чò Âìö. ªâôèì³¿. Ìö. Ëþäìèëè
30 Ïò Ìöö. Â³ðè, Нàä³¿, Ëþáîâ³ òà ìàòåð³ ¿õ Сîô³¿
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До Європи хочуть перебратися 
ще 10 мільйонів біженців

Герд Мюллер, міністр з питань еко-
номічного співробітництва Німеччини, 
попереджає про нову масштабну хвилю 
міграції в ЄС. На його думку, Європа при-
йняла лише 10 відсотків від усіх потен-
ційних біженців з Іраку та Сирії, повідо-
мляють іноЗМІ. За даними ООН, залиши-
ти зони конфліктів і перебратися до Єв-
росоюзу прагнуть від 8 до 10 мільйонів 
осіб. Наразі Німеччина розглядає варіанти 
спрощення процедури депортації мігран-
тів. Ставлення європейців до біженців по-
гіршилося після новорічних нападів на жі-
нок у Австрії, Швейцарії, Фінляндії, Німеч-
чині та Швеції. 
У США готуються запустити потяг, 

швидший за літак
Найшвидший потяг у світі готують-

ся запустити у США. За 50 кілометрів 
від Лас-Вегаса будують полігон, де про-
ведуть випробування супертранспорту, 
повідомляють американські медіа. Для 
надшвидкого потяга збудують спеціаль-
ний тунель із розрідженим повітрям, за-
вдяки якому він зможе розвивати швид-
кість 1200 кілометрів за годину. А енергії 
- електричної та сонячної - винахід вико-
ристовуватиме менше, ніж звичайний по-
тяг. Під час перших випробувань розганя-
тимуть його лише до 500 кілометрів за го-
дину, а вже до кінця року обіцяють випро-
бувати на повній швидкості. У разі успіш-
них досліджень, через чотири роки такий 
транспорт може стати доступним для па-
сажирів.

Турецькі вчені створили 
сніговідштовхувальний асфальт

Вчені з університету Коч у Туреч-
чині розробили асфальт, який здатний 
протистояти утворенню льодяної кір-
ки. Він містить особливий компонент - 
сіль калію, який виступає на поверхню до-
роги, поступово руйнуючи лід, пише ви-
дання «Hi-News». Таким чином, асфальт 
самостійно рятуватиме себе від обмерзан-
ня, а коли колеса автомобілів зітруть верх-
ній шар дороги, назовні виступить наступ-
ний шар сольового компонента. Ще один 
компонент - бутадієн-стирольний каучук 
- також перешкоджатиме виникненню 
крижаної плівки на дорозі. Єдиним недо-
ліком новинки є її «недружелюбність» до 
авто, оскільки сіль калію здатна призвес-
ти до корозії автомобільного кузова. Очі-
кується, що асфальт почнуть стелити на 
турецькі дороги у найближчі роки. 

Хто населяє Лондон?
Населення Лондона перевищило 

максимальну історичну позначку, сяг-
нувши 8,6 мільйона осіб, повідомляє 
«The Daily Mail». Кожен третій житель 
Лондона народився за кордоном, а в де-
яких районах міста вихідці з інших країн 
становлять половину мешканців. Серед 
емігрантів у столиці найбільше людей, які 
народилися в Індії - близько 267 тисяч, а 
також вихідців з Польщі - 135 тисяч, Бан-
гладешу - 126 тисяч, Пакистану - 113 ти-
сяч, Ірландії - 112 тисяч,  Нігерії - 99 тисяч. 
Вихідці з Індії домінують у 10 із 32 районів 
столиці. Згідно з офіційною статистикою, 
у деяких районах, включаючи централь-
ні Вестмінстер, Кенсінгтон, Челсі і Брент, 

більше половини жителів народилися за 
кордоном.

В Італії популярні притулки 
для розлучених чоловіків

У кількох містах Італії відкривають 
будинки для розлучених чоловіків, які 
дедалі частіше стають так званими «но-
вими бідними». Колишні дружини вига-
няють їх з дому і доводять до повного бан-
крутства, повідомляє ТСН. Італійські суди 
звично вирішують проблеми з розлучен-
ням на користь жінок. Італійці сплачують 
гроші екс-дружинам на утримання, дітям 
- на аліменти, окремо - за кредит на дім, у 
якому вони більше не господарі. Розлуче-
ні чоловіки живуть у друзів та знайомих, 
і дуже добре, якщо пощастить з місцем у 
притулку. Приміщення під притулки пере-
дають волонтери або християнські орга-
нізації. Для вигнаних з дому безхатченків 
- це не лише дах над головою, але й змо-
га бачитися з дітьми. Бо, якщо чоловік за-
лишився без житла, суд однозначно не до-
зволить йому бачитися з дітьми, тому, що 
в нього немає для цього місця. Оскільки 
розлучених чоловіків в Італії багато, біль-
ше, ніж на рік, до притулку їх поки що не 
пускають.

Туристи відмовляються 
від поїздок до Кельну

Туристи і бізнесмени побоюють-
ся приїжджати до Кельну після масо-
вих нападів, які сталися у новорічну 
ніч, повідомляє «Німецька хвиля». «Імі-
джу Кельна завдано шкоди», - сказав гла-
ва туристичної компанії «Köln-Tourismus 
GmbH» Йозеф Зоммер. А керуючий 
об’єднанням компаній готельного та рес-
торанного бізнесу Кельна Крістоф Беккер 
розповів про занепокоєння, яке вислов-
люють як приватні туристи, так і ті, хто 
приїжджає у справах. Напередодні Ново-
го року в Кельні близько тисячі агресив-
но налаштованих молодих чоловіків, пе-
реважно вихідці з Північної Африки і ара-
би, нападали на жінок. Більшість нападів 
сталися поблизу центральної залізничної 
станції. 

У Японії рух потягів зберегли
задля єдиної учениці

Унікальна залізнична станція пра-
цює на японському острові Хоккайдо. 
Потяг зупиняється на станції лише двічі 
на день у різний час, повідомляє ТСН. А все 
тому, що цим маршрутом подорожує тіль-
ки одна людина - учениця старших класів. 
Дівчина живе поблизу віддаленої станції, 
звідки щодня їздить до школи. Кілька ро-
ків тому керівництво японської залізниці 
вирішило призупинити рух за цим марш-
рутом через його непопулярність і збит-
ковість. Однак, коли залізничники дізна-
лися про школярку, вирішили віднови-
ти рух. Нині розклад потягів залежить 
від розкладу занять унікальної пасажир-
ки. Але невдовзі станцію усе ж закриють, 
оскільки вже у березні дівчина закінчує 
школу. 

Угорці ще й нарікають 
Із 2016-го року уряд сусідньої із За-

карпаттям Угорщини підвищив міні-
мальні зарплати. Зараз в угорців «міні-
малка» стала більшою у десять разів, по-
рівняно із закарпатцями, повідомляє 
«Експрес». Мінімальна оплата праці цьо-
горіч складатиме 129 тисяч форинтів (333 
євро). У перерахунку на українську грошо-
ву одиницю, це майже 12 тисяч гривень. 
В Україні ж мінімальна зарплата у січ-
ні складатиме 1378 гривень. Проте угор-
ці нарікають, що майже з такими ж ціна-
ми у Німеччині мінімальна платня скла-
дає у 4,5 раза більше - 1473 євро. В Угор-
щині, до речі, ціни не набагато вищі, порів-
няно із Закарпаттям, а деякі продукти на-
віть дешевші.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
«The Economist»: 

долар має коштувати 7,3 гривні

Курс української валюти недооці-
нено на 68,7 відсотка, повідомляє бри-
танське видання «The Economist», згід-
но з даними оновленого «індексу біг-
мака». У статті йдеться, що справедли-
вий курс української нацвалюти стосов-
но долара має складати не 23,4 гривні, а 
всього лише 7,3. Гривня посідає третє міс-
це серед недооцінених валют світу. Пер-
ше і друге місця експерти присудили ве-
несуельському болівару та російському 
рублю. До п’ятірки найбільш недооціне-
них валют також потрапили південноаф-
риканський ранд і малайзійський рінг-
гіт. Найбільш переоціненими виявили-
ся: швейцарський франк - на 30,7 відсо-
тка, шведська крона - 6,1, норвезька кро-
на - 5,8 відсотка. «Індекс бігмака» «The 
Economist» запровадив у 1986 році в якос-
ті визначення вартості валют на їх «пра-
вильному» рівні. Індекс засновано на те-
орії паритету купівельної спроможності. 
Він став міжнародним стандартом, внесе-
ним до низки економічних підручників і 
щонайменше 20 академічних досліджень.

Збитки за подачу води до «ЛНР» - 
19 мільйонів щомісяця

Сума збитків, які несе Україна за по-
дачу води на окуповану бойовиками 
територію Луганської області, складає 
у середньому 19 мільйонів гривень що-
місяця. Про це йдеться у повідомленні 
Луганської обласної військово-цивільної 
адміністрації. «Так звана влада «ЛНР» не 
платить за воду вже більше півтора року. 
При цьому люди на окупованій території 
продовжують платити за воду, але кошти 
йдуть у кишені ватажків терористів», - 
зазначив керівник обласної військово-
цивільної адміністрації Георгій Тука.

Борщ - розкіш?
М’ясо і овочі у цьому році подорож-

чають майже на третину. Про це повідо-
мили виробники продуктів харчування, 
інформує «Оглядач». За словами аграрі-
їв, овочі дорожчатимуть на десять відсо-
тків щомісяця - аж до нового врожаю. Усе 
через рекордну торішню засуху. Морква, 
приміром, до кінця літа подорожчає від-
сотків на сорок. Фермери, особливо дріб-
ні, хочуть підняти ціни ще вище. Стри-
мує їх лише один фактор: споживачі про-
сто не купуватимуть продукти, а це ще 
більше зменшить обсяги продажів. У пів-
тора раза підскочить вартість картоплі. 
На третину подорожчає буряк. Свинина і 
яловичина також подорожчають мінімум 
на третину. Крім того, у найближчі міся-
ці, через сезонно низькі надої, поповзуть 
угору ціни на молочку. До кінця весни іс-
тотно подорожчає гречана крупа. А вліт-
ку й зовсім може зникнути з прилавків, 
оскільки врожай удвічі нижчий від очіку-
ваного. 

А потім Путін прийде 
«визволяти»?

Росіяни готують собі запасний аеро-
дром - скуповують нерухомість в Укра-
їні, кажуть ріелтори. Особливо не пере-
бирають. Розглядають усі варіанти - від 
готельок у столиці, до заміських будин-
ків біля міст мільйонників, повідомляє 
«Телеканал новин 24». Українська неру-
хомість цікава росіянам тому, що держа-

ва рухається в європейському напрямку. 
Купують житло і в окупованому Донецьку 
- через надзвичайно низьку вартість. По-
купці переконані: бойові дії в регіоні при-
пиняться і ця територія знову повернеть-
ся до складу України. Також московити є 
головними покупцями дорогих квартир 
- до 100 тисяч умовних одиниць. А ось у 
Криму ажіотаж на квадратні метри спав. 
Ринок житла на півострові завмер. Покуп-
ці називають вартість кримської нерухо-
мості необгрунтовано високою. Нині за 
квадратний метр у Сімферополі просять 
від 1000 доларів. А в Ялті - від 2,5 тисячі.

Чим Україна 
не вгодила Нідерландам?

Якщо Нідерланди зірвуть асоціа-
цію, це спричинить дуже серйозні на-
слідки як для України, так і для Європи. 
Про це у «Facebook» пише український по-
літолог Юрій Романенко. Глава Єврокомі-
сії Жан-Клод Юнкер заявив, що референ-
дум щодо ратифікації Угоди про асоціацію 
Євросоюзу з Україною, проведення якого 
заплановано у Нідерландах на квітень, 
може спричинити масштабну континен-
тальну кризу і зіграти на руку Кремлю. 
«Для українського громадського сектора 
- це прекрасний майданчик для того, щоб 
обкатати технології роботи із зовніш-
нім світом і створити повноцінні робо-
чі структури. Потрібно також тиснути на 
МЗС і президента, аби поставили там гар-
ного посла за прискореною процедурою, 
оскільки попередній іде. Можна створити 
особливий фонд #SaveEU, завдання якого 
полягатиме в тому, щоб збирати ресурси 
й проводити повноцінну кампанію у ме-
діа Нідерландів, залучаючи журналістів, 
експертів, політиків до обговорення укра-
їнської проблематики, зібрати пул блоге-
рів, які володіють мовою і могли б працю-
вати у соцмережах Нідерландів... Сьогод-
ні ситуація виглядає загрозливою. Саме 
про це говорить Юнкер», - пише Юрій Ро-
маненко.

Несплата компослуг: планують 
жорстку систему штрафів

Верховна Рада незабаром повторно 
розгляне законопроект «Про житлово-
комунальні послуги». За результатами 
розгляду, українців штрафуватимуть че-
рез несвоєчасну сплату за компослуги. 
Громадська організація «Публічний ау-
дит» проаналізувала законопроект і зро-
била висновок, що документ вкрай по-
гіршить умови, у яких знаходяться спо-
живачі, пише znaj.ua. За однією з голо-
вних норм закону, при несвоєчасній опла-
ті компослуг вводиться пеня у розмірі 100 
відсотків від боргу. Також стало відомо, 
що у цьому законі не прописано посилен-
ня відповідальності за надання неякісних 
послуг і не передбачено обговорення та-
рифів щодо умов ринку.

Українські студенти не хочуть 
повертатися з Польщі додому 
Торік на навчання до Польщі по-

їхало на вісім тисяч українців біль-
ше, аніж у 2014-у. Зараз у сусідній дер-
жаві здобувають освіту 23 тисячі ви-
хідців з України. І лише двадцять відсо-
тків із них мають намір повернутися до-
дому, розповіла «Польському радіо» го-
лова фонду «Наш вибір» Мирослава Ке-
рик. Експерт зазначила: через економіч-
ну кризу в Україні до Польщі приїжджає 
більше молодих українців. «Якщо раніше 
приїжджала старша вікова група україн-
ських мігрантів - від 45 років, то у 2015 
році почали їхати молодші - 25-45 років. 
Також змінилося співвідношення статей. 
Зараз 60 відсотків - жінки. Раніше чоло-
віків було трохи більше половини», - ска-
зала Мирослава Керик. Варто зазначи-
ти, у 2015 році Польща видала українцям 
930 тисяч віз. За оцінками експертів, то-
рік налічувався мільйон українських мі-
грантів у Польщі.

Україна Світ
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Тернопільська область, окремі наші спортсмени та тренер 
Олександр Долішній посіли найвищі сходинки за підсумками 
2015 року у рейтингу, який оприлюднила Всеукраїнська 

федерація фрі-файту і контактних єдиноборств.
У рейтингу регіонів представники нашого фрі-файту набрали 2263 очок. Най-

ближчі переслідувачі - команда з Івано-Франківщини - спромоглася назбирати 
1769 балів.

Левову частку очок нашому краю принесли результати спортсменів на чемпі-
онаті світу.

Вихованець тернопільського спортивного клубу «Характерник» Юрій Босий 
став кращим фрі-файтистом 2015 року. У ТОП-15 кращих бійців Федерації фрі-
файту України потрапило ще двоє тернополян – Микола Гринчук посів другу схо-
динку, а Олександр Миронюк на 14-ій позиції.

У рейтингу тренерів у віковій групі вихованців «Дорослі» за 2015 рік, знову ж 
таки, найбільше очок спромігся зібрати тернопільський спеціаліст Олександр До-
лішній.

До того ж, пан Долішній посів два сьомих місця у рейтингах тренерів-
вихованців у вікових групах «Юнаки» та «Юніори».

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спорт

Тернопільські фрі-файтери — 
кращі в Україні

nday.te.ua

Знову Ліонель

Нападник Барселони 
Ліонель Мессі у 
рекордний п’ятий 

раз визнаний найкращим 
футболістом року за версією 
ФІФА.

Аргентинець випередив у голосу-
ванні партнера по команді Неймара та 
голеадора мадридського Реала Крішті-
ану Роналду.

Про це було оголошено на гала-
вечорі у Цюриху у понеділок, 11січня 
2016 року.

У голосуванні брали участь капіта-
ни та головні тренери збірних, а також 
журналісти з країн-членів ФІФА.

Для Мессі це п’ятий «Золотий 
м’яч». Раніше він завойовував його у 
2009, 2010, 2011 та 2012 роках.

По три призи мають Мішель Пла-
тіні, Йохан Кройф, Марко ван Бастен і 
Кріштіану Роналду.

Головний тренер Барселони Луїс 
Енріке  став найкращим футбольним 
тренером 2015 року.

Гравець збірної США Карлі Ллойд 
була визнана найкращою гравчинею 
2015 року серед жінок.

Найкращим жіночим тренером 
2015 року стала Джилл Елліс, під ке-
рівництвом якої збірна США виграла 
Чемпіонат світу.

Біатлоністка Валентина 
Семеренко на Чемпіонаті 
світу, який у березні 

приймав фінський Контіолахті, 
у мас-старті стала чемпіонкою 
світу, додавши це звання до 
титулу олімпійської чемпіонки 
(Сочі-2014, естафета).

Квітень розпочався перемогою Ма-
рії Музичук,  яка у фіналі чемпіонату 
світу з шахів в Сочі  обіграла росіянку 
Наталію Погоніну і стала «шаховою ко-
ролевою».

На чемпіонаті світу з сучасного 
п’ятиборства вперше чемпіоном в ін-
дивідуальних чоловічих змаганнях став 
українець Павло Тищенко. До речі, на 
п’єдестал пошани він піднявся з това-
ришем по збірній – Андрієм Федечком, 
на рахунку якого «бронза».

На чемпіонаті світу з фехтування у 
Москві українська чоловіча збірна шпа-
жистів здобула «золото» світової пер-
шості. Чемпіонами світу стали Богдан 
Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хво-
рост та Дмитро Карюченко.

Борець греко-римського стилю Жан 
Беленюк  на світовій першості у Лас-
Вегасі став найсильнішим у ваговій 
категорії до 85 кг. Також наші борці-
«класики» продемонстрували свій най-
кращий виступ за всю історію участі у 
змаганнях, посівши третє місце у за-
гальнокомандному заліку.

Серед жінок-борчинь чемпіонкою 
світу в категорії до 60 кг стала Оксана 
Гергель, колеги якої Юлія Ткач (63 кг) 
та Тетяна Кіт (55 кг) стали бронзовими 
призерками. Чоловіки-вільники відзна-
чилися двома третіми позиціями - Ва-
силь Шуптар (61 кг) та Павло Олійник 
(97 кг).

Приніс минулий рік нам і чемпіона 
світу з боксу. Щоправда, серед профе-
сіоналів. Віктор Постол здобув титул 

чемпіона світу за версією WBC у першій 
напівсередній вазі, нокаутувавши в де-
сятому раунді аргентинця Лукаса Мар-
тіна Матіссе.

Збірна України з футболу здійснила 
історичний прорив, уперше вигравши 
плей-офф великого міжнародного тур-
ніру. У листопаді за сумою двох матчів 
українці обіграли Словенію і пробилися 
до фінальної частини європейської пер-
шості.

На чемпіонаті світу зі спортивної 
гімнастики в шотландському Глазго у 
вправах на брусах чемпіон світу-2014 у 
цьому виді Олег Верняєв показав дру-
гий результат - 16,066 бала. Міг ки-
янин стати призером і в багатобор-
стві, де в кваліфікації був другим, та, 
на жаль, втратив медаль через зірва-
ну програму на коні і фінішував чет-
вертим, як і торік. Проте українець  все 
ж реалізував одну зі своїх мрій, став-
ши абсолютним чемпіоном Європи у 
багатоборстві.

На чемпіонаті світу з легкої атлети-
ки в Пекіні чемпіон світу-2013 зі стриб-
ків у висоту Богдан Бондаренко не зу-
мів захистити свій титул, зупинившись 
на другій сходинці п’єдесталу. А Людми-
ла Оляновська фінішувала третьою у 
спортивній ходьбі на 20 км.

На першості планети в Мілані  наші 
каноїсти Денис Коваленко, Денис Каме-
рилов, Віталій Вергелес та Едуард Ше-
метило на дистанції 1000 м показали 
другий час. Бронзовими  призерами ЧС-
2015 на дистанції 500 м стали каноїсти 
Дмитро Ярчук та Тарас Міщук. Вони та-
кож стали чемпіонами Європи на каное-
двійці (1000 м) та віце-чемпіонами на 
дистанції 500 м.

На чемпіонаті планети з водних ви-
дів спорту у російській Казані Ілля Ква-
ша став срібним призером у стрибках з 
трампліна 1 м. Юлія Прокопчук та Олек-

сандр Горшковозов посіли друге міс-
це у міксті, де стрибуни змагаються на 
трампліні 3 м та вишці 10 м. Лоліта Ана-
насова та Ганна Волошина отримали 
«бронзу» у змаганнях дуетів з синхрон-
ного плавання.

Традиційно великий урожай меда-
лей з чемпіонату світу привезли й укра-
їнські гімнастки-художниці. Ганна Рі-
затдінова здобула чотири бронзові на-
городи – у вправах зі стрічкою, булава-
ми, обручем та командній першості (ра-
зом з Вікторією Мазур і Елеонорою Ро-
мановою).

Чемпіонат світу з боксу в Катарі 
приніс нашій збірній одразу дві медалі - 
бронзові. Для цього постаралися Геворг 
Манукян та Дмитро Замотаєв.

Нова «зірка» з’явилася в україн-
ському дзюдо - Яків Хаммо. 21-річний 
спортсмен у найважчій вагові категорії 
здобув бронзову нагороду чемпіонату 
світу в Астані, перемігши у вирішально-
му поєдинку корейця Кім Сон Міна.

На чемпіонаті світу зі стрибків на 
батуті в данському Оденсе наші спортс-
менки у синхронних стрибках здобу-
ли бронзову нагороду. Марина Кийко 
та Наталія Москвіна у фіналі набрали 
47,300 бала, що й принесло їм медаль.

На чемпіонаті Європи з настільно-
го тенісу у російському Єкатеринбур-
зі Тетяна Біленко, Маргарита Песоць-
ка та Ганна Гапонова гарантували собі 
«бронзу», перемігши в 1/4 фіналу ко-
манду Чехії.

Чемпіонами Європи у 2015 році ста-
ли важкоатлети Юлія Каліна, Юлія Па-
ратова, та Олег Прошак, стрибунка у 
воду Юлія Прокопчук, жіноча команда з 
кульової стрільби з пістолета з відстані 
25 м - Олена Костевич, Катерина Зелен-
ська та Оксана Камінська, п’ятиборці 
Юрій Федечко і Дмитро Кирпулянський 
(естафета).

Визначено десятку кращих спортсменів 
товариства і шістку кращих тренерів. 

До ТОП-10 увійшли:
Марія ХЛЯН — 

майстер спорту між-
народного класу, сріб-
на призерка чемпіона-
ту Європи з важкої ат-
летики серед молоді до 
23-х років, чемпіонка 
України;

Дмитро ПІДРУЧ-
НИЙ — майстер спор-
ту міжнародного класу, 
срібний призер чемпіо-
нату Європи з біатлону 
в естафеті;

Андрій МАНДЗІЙ 
— майстер спорту, чем-
піон України із санно-
го спорту, п’яте місце на чемпіонаті Європи 
в естафеті;

Олександр ОБОЛОНЧИК — майстер 
спорту, чемпіон України із санного спорту, 
п’яте місце на чемпіонаті Європи в естафеті;

Іван СТРЕБОВ — майстер спорту, чемпі-
он України з легкої атлетики в бігу на 3000 
метрів;

Роман ПОРОХНЯК — кандидат у май-
стри спорту, бронзовий призер чемпіонату 
світу з гирьового спорту у вправі за довгим 
циклом;

Назарій ЦЕБРИНСЬКИЙ — кандидат у 
майстри спорту, срібний призер чемпіона-
ту світу з біатлону серед юніорів в естафеті;

Сергій КРУК — майстер спорту, чемпіон 
України з легкої атлетики в стрибках у до-

вжину;
Іван ПАНАСЮК — майстер спорту, 

бронзовий призер чемпіонату України з 
легкої атлетики в метанні диска;

Ірина КОПИТКО — майстер 
спорту, чемпіонка України з важкої 
атлетики серед дівчат.

А серед тренерів заслужене 
визнання здобули:

Назарій БУРИК — тренер Тер-
нопільської ОДЮСШ з біатлону;

Ярослав ВАВЕРЧАК — тренер 
з важкої атлетики Хоростківської 
ОДЮСШ імені М. І. Підодвірного;

Віра ЗОЗУЛЯ — тренер з лег-
кої атлетики Тернопільської ОД-
ЮСШ «Колос», майстер спорту між-
народного класу, учасниця трьох 
олімпіад;

Василь КАЗМІРУК — старший 
тренер Кременецької ОДЮСШ «Колос» із 
санного спорту;

Ігор ПОЧИНОК — старший тренер Тер-
нопільської ОДЮСШ з біатлону, заслужений 
працівник фізичної культури і спорту, за-
служений тренер України;

Віктор СИМІВ — тренер з важкої атле-
тики Скалатської ДЮСШ «Колос».

Визначено також лауреатів традицій-
ного огляду-конкурсу дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл сільського товариства. 
Переможцем стала Тернопільська обласна 
ДЮСШ «Колос» на чолі з Миколою Ситар-
чуком. Друге місце виборола Кременецька 
обласна ДЮСШ із санного спорту (Анато-
лій Малищик), третє — Тернопільська об-
ласна ДЮСШ з біатлону (Анатолій Яцина).

У «Колосі» назвали лідерів

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕМОГИ У 2015 РОЦІ



№2 (134) / 13 січня-19 січня 2016 р.18 Для всієї родиниНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua

Душа спотикалася об обліз-
лі камінці, що злісно стирчали 
зі старої дороги. Місцеві нази-
вають її шляхом. І відразу ж по-
переджають: автобуси ним не 
їздять. 

- А коли їздили? - запитала 
Ксеня.

Старий дід, з лукавинкою в 
очах, засміявся:

- На мене тоді ще молодиці 
задивлялися. 

На дідовому подвір’ї зали-
шила своє авто. Не наважилася 
випробовувати  машину і свої 
нерви. Півтора кілометра піш-
ки - не так уже й багато. 

Йшла і картала себе: «Що ти 
робиш, Ксеню? Що скажеш цій 
незнайомій жінці?». 

Серце впиралося: не зупи-
няйся! Розум безсило пробував 
заперечити: «Це давні дитячі 
образи женуть тебе. Уже нічого 
не зміниш, не повернеш». 

«Вона зманила, вкрала мого 
батька. Він навіть не прихо-
див у мої сни. Заборонила, пев-
но. Вони обоє зрадили мене і 
маму».

Ксеня знала: ця жінка літ-
нього віку. Але чи здорова? Чи 
жива?

«Навіщо ти все це затіяла?» 
- запитував розум. «Просто по-
глянути на неї. Розумію, час 
украв її молодість і красу. Але ж 
цікаво…»

До села залишалося з пів-
кілометра. Ще не пізно повер-
нутися. А в голові крутилося: 
чи згадував батько про Ксе-
ню при цій жінці? Чи не шкоду-
вав, що залишив доньку напів-
сиротою? Чи хотів зустрітися з 
матір’ю?

Багато разів Ксеня намага-
лася змалювати в уяві образ 
незнайомки-розлучниці. І не 
могла його довершити. З роз-
повідей бабусі знала: ця жінка 
була дуже вродлива. 

«Я хочу її побачити і прости-
ти», - виправдовувала свій на-
мір Ксеня. «То зроби це», - ра-
див розум. «Зараз не можу. Піс-
ля зустрічі… спробую». 

Ледве не спіткнулася об ка-
мінець. Згадала, як у дитинстві 
мама прорізувала в сандаликах 
«віконечка» для великих паль-
ців. Малій було незручно ходи-
ти, але на нове взуття не було 
грошей. Сандалі жили своїм 
життям, а великі пальці - сво-
їм. Ксеня не заздрила дівчат-
кам, у яких пальці не просилися 
на волю. Лише мріяла про нову, 
гарну взувачку. І подумки зітха-
ла: якби був тато… 

Нарешті – перша хата. Дру-
га, третя, четверта… Боялася 
ступити на чуже подвір’я, аби 
запитати, куди має звернути. 
Біля криниці жінка брала воду. 

- Добрий день. Я шукаю… 
- Ось там, на горбочку, ба-

чите хату? Голосно говоріть до 
Катерини. Погано стала чути. А 
колись такою гарною була. Мов 
з картинки. А ви хто їй будете?

Цікавість розбирала жінку. 
- Я… 
- На кого ж ви подібні? 
- Я тут ніколи не була.
- Таки, здається, я вас десь 

бачила, - не вгавала жінка. - Не 
часто тепер до Катерини гос-

ті ходять. А колись... Чолові-
ки голови за нею скручували. 
Один від сім’ї втік. Мати його 
тут жила, а він у зятях був. За-
лишив дружину й дитину і по-
вернувся додому через Кате-
рину. Господарку її пильнував. 
На колінах повзав. Якби сказа-
ла Катерина в криницю скочи-
ти - вскочив би. Вона тішилася 
і зводила з розуму інших. А він, 
наче очманів. Може, поробила. 
Ви у місті живете? Певно, там 
не вміють чарувати. А в селах... 

- А той чоловік також гар-
ний був?

- Гарний, гарний був Петро. 
Ксеня зрозуміла, що жінка 

розповідає про її батька.
- Катерина вийшла за ньо-

го заміж?
- Ні, за чужого, приїжджого, 

вийшла. Агрономом працював. 
Хворіти почав тяжко. Молодим 
помер. А Петро, поки жив, до 
Катерини ходив. Не міг без неї. 
Голову втратив! А вона хвостом 
виляла. Знала, нікуди Петро не 
подінеться. Бувало, люди каза-
ли: «Чоловіче, одумайся. Повер-
тайся до дружини і дитини». А 
він: «Вони для мене чужі. Тут 
моя доля». Може, тепер Катери-
на кається. Часто ходить на Пе-
трову могилу. Ой, я байки вам 
розказую. А ви ж спішите, бачу. 
Ідіть, не бійтеся, собаки в Кате-
рини нема. 

Неймовірно важко було йти 
під гору. Не від утоми. Від жалю. 

На лавці сидів великий ру-
дий котяра. «Де ж твоя господи-
ня?» - подумки запитала в кота. 
Мудра котяча душа щось відчу-
ла. Руде створіння невдоволено 
дивилося на Ксеню. Якби могло 
говорити, то, мабуть, спровади-
ло б геть. «Я не скривджу твою 
господиню», - виправдовувала-
ся перед котярою.

На ганку з’явилася Катери-
на. Глянула у бік хвіртки. По-
бачила незнайомку. Пішла на-
зустріч. Ступала поволі. При-
дивлялася. Їхні очі зустрілися. 
Котяра зістрибнув з лавки. Сів 
біля хвіртки. Не хотів, певно, 
аби Ксеня ступила на подвір’я.

Катерина не була схожа на 
літніх спрацьованих сільських 
жінок. Мала ще гідну поставу. 
Карі очі. Колишня врода обла-
городжувала обличчя. 

- Когось шукаєте? - запита-
ла Ксеню. 

- Так, але… здається, я за-
блукала. 

- Ви у справах з району? 
- Ні… так, з району. 
- То вам до сільради. 
- До сільради… Ваш кіт дуже 

гарний. 
Після компліменту погляд 

котяри добрішим не став. Кіт 
чекав, коли Ксеня нарешті за-
береться.

- Сільрада у цьому керунку. 
Звернете наліво. 

- Добре, дякую. Я знайду.
Катерина пильно дивилася 

на незнайомку «з району». 
- А я думаю… Ви… ви Петро-

ва донька… Ви схожі на нього… 
Ксеня не дослухала Катери-

ну. Різко рушила з місця. 
- Зачекайте! - гукнула Кате-

рина.    
Серце котилося, летіло з 

горбочка, Ксеня - за ним. По-
вернула направо. Село здивова-
но дивилося услід. Вона ж нама-
галася запам’ятати жінку, яку 
батько кохав усе життя. І рудий 
котяра стояв перед очима. А, 
може, то була киця. 

«Катерині буде важко», - не 
вгавав розум. «І мені не легко», 
- виправдовувалась Ксеня. 

…У неділю Катерина збира-
лася на Петрову могилу. Мусіла 
розповісти, що в неї була його 
донька. Лише не сказала, чому 
приходила…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:  начальник Лановецького УВПЗ “Укрпошта” 
Людмила Федорівна Розевик та листоноша Лілія Василівна Рачковська.

Христос 
народився!
Свята вечеря на столі,
Від свіч димок 

угору звився…
Стрічаймо свято на землі – 
Малий Ісусик народився!
І сколихнув Вкраїну дзвін –
Христос-Спаситель, 

Цар наш Він.
У цей величний світлий день
Співаймо радісних пісень,
Славімо Бога молитвами,
Хай його ласка сходить 

між нами.
Хай Божа ласка нас покриває,
Христу вклонімось – 

Він ся рождає!
Радіймо, люди, 

втішній новині,
Заколядуймо всі щиро нині. 
В свої серця впустіть Ісуса,

Хай Він боронить 
нас від спокуси. 

Його любов, як ясна зірка,
«Христос родився!» - 

лунає дзвінко.

Коляда
Колядуймо, засіваймо,
Україну звеселяймо.
Щоби була кожна хата – 
І щаслива, і багата. 
Колядуймо, засіваймо,
Божу Матір прославляймо,
І мале Дитятко в яслах,
Світи зоре, ясно-ясно. 
Колядуймо, засіваймо, 
Свої столи накриваймо
На Свят-вечір і Різдво,
Щоб нам весело було. 
Колядуймо, засіваймо,
З Новим роком всіх вітаймо!
Хай веде нас коляда
І до міста, й до села!

Радiй, 
Украiно!
Ой радійте, усі люди!
Радій, Україно!
В Вифлиємі народився
Ісусик - Месія!

Немовлятко Пресвятеє
Для нас Богом дане.
Порятує нас Спаситель,
Бо правда за нами.

Не вгамується злий Ірод:
Вбиває й понині.
Лихе зілля посіялось
В московській місцині.

Важко нечисть ту здолати
Чесному народу.
Сини вірні воювати
Йдуть один за одним...

Лиш та Зіронька Небесна,
Що Різдво звістила,
Та Святеє Немовлятко
Додають нам сили.

Наш Спаситель народився -
Син Бога Живого!
Нам Вкраїну відродити
Благаєм у Нього.

Хоч Дитятко ще малеє,
Та загроза злому.
Лиш з Ісусиком здолаєм
Ірода лихого.
Людмила КОЛЯДЕНКО.

Струни серця

«Наш ДЕНЬ» 
шістнадцятого року

«Підріс» у Ланівцях 
нівроку – 

Тут залюбки 
його читають

І кожен випуск 
зустрічають:

Чи у селі, а чи – 
на пошті

Із нетерпінням 
ждуть у гості.

не сказалаЧому приходила - 



№2 (134)/13  січня - 19 січня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬДозвілля 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409, індекс 46400; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

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).

ГОРОСКОП
з 13 по 19 січня
Овен  

Цього тижня швидше вклю-
чайтеся в роботу, оскiльки за свя-
та накопичилося багато справ. 
Несподiвано ви отримаєте гро-
шову винагороду.
Телець 

У вас з’явиться шанс випра-
вити старi помилки, не наробив-
ши нових. Стримуйте свої емоцiї, 
частiше поступайтеся близьким i 
друзям.

Близнюки 
Скористайтеся чужи-

ми iдеями, щоб виростити з 
них власну справу. Вiддайте 
iнiцiативу в хорошi руки, а самi 
насолоджуйтеся життям.
Рак 

Не варто з головою занурю-
ватися в роботу, iнодi корисно 
давати волю iмпульсивним дiям. 
Приємнi новини не примусять 
довго чекати.
Лев 

Попереду новi знайомства, 
якi переростуть у мiцну дружбу. 

Стосунки з близькими вам людь-
ми – стабільні й приноситимуть 
користь і задоволення. Успіх на 
вашому боці. 
Діва 

Останнiм часом вам не дуже 
щастить. Ви звикли вiрити лю-
дям, а треба слiдувати правилу: 
«Довiряй, але перевiряй». Будьте 
уважнi на дорогах.
Терези 

На роботi можливi перевiрки, 
на якi доведеться витратити ба-
гато сил. Але попереду перiод, 
коли всi вашi починання будуть 

успiшними.
Скорпіон 

Бiльше оптимiзму, а грошi 
самi вас знайдуть. Треба тiльки 
правильно розпорядитися свої-
ми прибутками.
Стрілець 

Днi корисних знайомств 
i спiвробiтництва. Нова 
iнформацiя може круто змiнити 
ваше життя. У вихiднi вiдвiдайте 
батькiв.
Козеріг 

Новий день — новi вражен-
ня. Ваше завдання – вибрати 

найголовнiше i швидко знайти 
йому застосування. Очікуйте при-
бутків і корисних знайомства.
Водолій 

Не втручайтеся в чужi спра-
ви, зокрема це стосується робо-
ти. Краще тримати нейтралiтет. 
А от у сiм’ї вам доведеться грати 
першу скрипку.
Риби 

Несподiвано ви отримаєте 
цiкаву пропозицiї, будьте готовi 
вилучити з неї побiльше користi. 
Настав час поговорити з шефом 
про своє пiдвищення на посадi.
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Вітаємо! 
Гарну людину, чудового колегу, доброго сім’янина 
Петра Михайловича Снітинського

 із с. Ілавче Теребовлянського району
 із 60-річчям, яке він відсвяткував 2 січня.

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба!
А Мати Пречиста завжди береже,
Ангел-хоронитель за руку веде.

З повагою – дружина Надя, дочки Ірина, Іванна, Оксана із 
сім’ями та колеги по роботі,    

Вітаю! 
Чудову жінку, добру матусю, щасливу 

і ніжну бабусю, дорогу братову 
Стефанію Василівну Ярему 

з смт. Козова з прекрасним
 ювілеєм – 88 років!

Ви народились у чудову зимову пору, 
коли ступив на землю Новий рік.
Чого ж Вам, рідненька, побажати
І що в дарунок принести?
Найперше зичу здоров’я,
Щоб Бог щоденно дарував, 
Щоб у своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили та завзяття,
Хай серце повниться добром.
Нехай Вас, братово, охороняє Мати Божа
Від злих людей і різних бід.
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті і добрі
Многая і благая літ!

З щирою вдячністю
 і повагою - Іванна Іллівна 

Ярема з села Плотича
 Козівського району. 

Вітаємо!
Хорошого батька, чудового дідуся

Івана Федоровича Блищака
 із с. Храбузна Зборівського району

з 85-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі, 
Бажаємо миру, здоров’я і щастя.
Щоб лихо й хвороби Вас оминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, усе удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будьте завжди веселі, щирі й багаті.
Хай Бог здоров’я Вам дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З любов’ю і повагою: дочка Марія, 
зять Ярослав, онуки - Галя,Оля, Люда, Саша, Петро, 

правнуки - Віталік, Тарас, Коля, Ліліана, Святослав, 
праправнуки - Софія та Іванко.

Вітаємо!
 13 січня святкує 60-річний ювілей дорогий, 

люблячий чоловік, тато і дідусь
 Василь Євстахович Онищук

 із села Великі Вікнини Збаразького району.

Вітаємо!
Станіславу Володимирівну Муровану 

із села Плотича Козівського району 
з Днем народження, яке вона відзначатиме 16 січня.

Наша рідненька матусю, бабусю, Ви на світі наймиліша! 
Живіть дуже довго, рідненька, на світі 
І будемо любов’ю ми зігріті,
Бо допоки є мама, доти є сонце,
Є пташечки пісня, є цвіт під віконцем.
Уклін Вам, рідна, за ночі безсонні,
За лагідне серце, за мудрість бездонну.
Вітають зі святом рідня, онучата,
Не можна бабусі в душі сумувати,
Хай Бог ще здоров’я і сили дає,
Зозуля сто років Вам накує!
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З любов’ю - сини Богдан та Ігор з сім’ями.
До цих гарних побажань приєднуються 

односельчани і бажають: 
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо у вічній далекій дорозі,
Щоб мир і спокій панували в родині,
Добро, щоб всміхалось при кожній хвилині!

Богданна Садівник, Наталя Грондовська 
з чоловіком Мироном, Іванна Ярема.

Вітаємо!
Чудову маму, дружину, ласкаву бабусю, найкращу сестричку і тьотю

Оксану Іллівну Ящук 
із с. Підгайці Шумського району

із золотим ювілеєм, який вона зустріла 3 січня!

Радіє вся родина у цю днину,
Бажає щастя й просить: у святкову мить
Присядьте, тату, хоч би на хвилину…
Він не присяде - все кудись спішить….
А тут присів на лаві біля хати
І дивиться в небесну далечінь.
Задумався – бо є про що згадати:
Немало пережив і знає - що по чім.
Усе кругом, і хата, і господа,
І млин, і трактор, і машина в нього є.
То праця рук невтомних, золотих,
Трудився він в колгоспі, в полі  й на городі.
Все для дружини і семи дітей своїх:
- Чому так зажурились, любий тату?
Чому в очах незвідана печаль? 
Ви молодий ще, хоч прожили багато,
Та в праці пройдених років не жаль.

В саду, що посадили Ваші руки,
Там пахнуть яблуні

 і бджоли в них гудуть,
Сюди приходять діти і онуки,
Дасть Бог і правнуки в той сад прийдуть.
Хай Бог благословить Вас, любий тату,
І Мати Божа Вас оберіга,
Здоров’я, щастя посилають
На многії і мирнії літа.
Тим часом 23 онуки прибіжать у гості,
І звеселиться сміхом хата вся,  
Колядувати будуть, віншувати
І з Днем народження вітати дідуся!

З любов’ю, великою повагою - 
дружина Маруся, діти Лєна, Микола,

 Михайло, Галина, Оксана, Віталій,
 Марійка, невістки,  зяті і 23 онуки.

За роком рік невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Хай доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг!
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою,
Хай в житті Твоїм він кожну мить
Обдарує ласкою святою!

З повагою і любов’ю – сестра Рая, швагро 
Володя, племінниці Наталя і Світлана. 

Вітаємо!
Дорогого синочка, братика і внука

 Мар’яна Олеговича Кипибіду
 із села Стегниківці Тернопільського 

району із16-річчям!
Свято велике прикрасило дім, 
Тобі 16 років, радісно всім,
Хай буде цей день незабутнім, прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим,
Щоб було у ньому багато любові, 
Щоб зустрічі були веселі й чудові.
Щоб всі шанувати Тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли. 
Хай світлою буде життєва дорога, 
Опіки і ласки від Господа Бога! 
З любов’ю - мама Наталя, тато Олег, сестрич-
ка Людочка, бауся Марія, дідусі Володимир і 

Василь, прабабуся Марія. 

Вітаємо!
Люблячого батька, дідуся, 

чудового чоловіка, сумлінного працівника
 Василя Васильовича Мудрого 
із с. Плотича Козівського району з Днем ангела! 

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай життя буде доброю казкою,
Повне радості, світлого дива!
Ніжний ангел з любов’ю та ласкою,
Хай несе Вам щастя на крилах.
Нехай дарує Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
З великою повагою і любов’ю – дружина Галина, 

сини Андрій з дружиною Галею, Володимир
 з дружиною Людою, мама з села Городище,

онуки Олександр, 
Олеся та Віталій, колеги по роботі.




