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За вікном ще темно, однак уже 
чути приглушені голоси. То 
біля відділення «Кредобанку», 

розташованого на першому поверсі 
нашого будинку, хвилина за 
хвилиною приростає черга бажаючих 
заплатити за візу до Польщі…

І так – щодосвітку, окрім вихідних. Уже 
другий рік. У мороз і спеку, дощ і сніг. Люди 
– десятки, іноді – далеко за сотню. Біля всіх 
відділень банків з польськими інвестиціями, 
а це, окрім «Кредобанку», й «Ідея Банк». Зо-
всім молоді дівчата і хлопці, трішечки старші 
жінки й чоловіки. 

Скільки ж то їх виїхало за цей час з Укра-
їни? У 2014 році – майже 350 тисяч, ствер-
джує «Економічна правда». Що на 61 відсо-
ток більше в порівнянні з 2013-им.

За 10 місяців 2015 на заробітки до Поль-
щі потрапило ще 615 тисяч наших співгро-
мадян: будівельників, випускників вузів, пе-
дагогів і медпрацівників, вчених і приватних 
підприємців, а загалом – просто безробітних 
і тих, хто через агресію Росії вже не може пої-
хати на роботу туди.

Отже, лиш в Польщі за час, що минув піс-
ля Революції гідності, опинилося до міль-
йона українців. Додаймо ще й тих майже 5 
мільйонів, які за два останніх десятиліття 
виїхали до США, Канади, Німеччини, Вели-
кобританії, Італії, Іспанії, Португалії, Японії… 
Останнім часом українці їдуть на заробітки 
також до Грузії, Білорусі, Азербайджану.

Відкриваючи все нові й нові місця, де шу-
кають кращого життя наші співвітчизни-
ки, я випадково наткнулася на фразу: «Якщо 
неправильно керувати країною, всі розумні 
люди поїдуть». 

Лі Куан Ю. Це – його слова. Хто він такий? 
Відкриємо Вікіпедію. Прем’єр-міністр Синга-
пуру. При цьому – перший в історії цієї країни 
прем’єр. На цій посаді він відпрацював 31 рік. 
Саме – від-працював! А не протримався двома 
руками за посаду, як наш Арсеній  – за трибу-
ну, з якої його недавно намагалися винести.

До речі, спадщина Куан Ю дісталася куди 
гірша, ніж Яценюку: Сингапур, будучи бри-
танською колонією, імпортував геть усе. Від 

питної води до будівельного піску. 5 мільйо-
нів мешканців на 63 островах. Біда – чорна-
пречорна, класична країна «третього світу». 
Першому прем’єр-міністру, здобувши 8 (ві-
сім!) перемог на виборах, вдалося перетво-
рити Сингапур на справжнього «Азійського 
тигра», країну «першого світу».

І все це – з допомогою інвестицій, дедалі 
більших і більших.

І все це – з допомогою праці, тяжкої і са-
мовідданої. 

То ж тільки подумати – понад три деся-
тиліття на прем’єрській посаді! Воістину, уні-
кальний випадок. Особливо, якщо порівню-
вати з Україною, де за неповних 25 років не-
залежності було понад півтора десятка ке-
рівників Кабміну. 

Коротко кажучи, Яценюк – шістнадцятий 
за рахунком. Майже два роки прем’єрствує. 
Пересидів нашого Арсенія Петровича на цій 
посаді лише недоброї пам’яті Микола Янович. 
Зрештою, яку пам’ять залишить про себе ни-
нішній глава Кабміну – теж велике питання. 

Хоча сам Арсеній Петрович зайвою 
скромністю не страждає. «Халва» для наро-
ду в нього завжди напоготові, зокрема – під 
час вже традиційних прем’єрських «десятих-
вилинок».

– 14 років Польща проводила складні ре-
форми. Такі самі реформи, які ми провели за 
останні 22 місяці, – відкрив очі співгромадянам 
Яценюк на власні успіхи на порозі Нового року.

І це чисто в стилі нинішнього прем’єра. 
Ану ж, не доведи Господи, хтось посміє їх, цих 
невидимих реформ, не помітити…

Зрештою, чому невидимих? Адже то від 
них, успішних, отаких блискавичних, масово 

втікають нині до Польщі українці. Втікають 
від безробіття – за роботою, від безгрошів’я 
– за грошима, від невизначеності – за упевне-
ністю у завтрашньому дні. 

До речі, аби провести наскільки тяжкі – 
настільки й результативні реформи, поляку 
Лешеку Бальцеровичу навіть не знадобила-
ся посада прем’єра. Йому цілком вистачило 
віце-прем’єрства і посади міністра фінансів в 
уряді Тадеуша Мазовецького. 

Зате «план Бальцеровича» спрацював 
відмінно: у Польщу потекли зарубіжні ін-
вестиції, запрацювала промисловість, ожи-
ло сільське господарство, з’явились тисячі 
середніх підприємств. А отже, пішло на спад 
безробіття, швидко почав зростати рівень 
життя, наближаючись до європейського. Від-
повідно, ще 12 років тому, у 2004-му  Польща 
стала повноправним членом ЄС.

А де інвестиції в українську економіку? 
Хай не за 25 – за останніх 2 роки? 

Де нові робочі місця? Де вільне дихання 
для аграріїв і підприємців, освітян і медиків?

Куди приткнутися зі своїми дипломами 
тисячам і тисячам випускників вітчизняних 
вишів?

Нема інвестицій. Лише кредити, кредити 
і кредити… І простягнуті руки за ними.

Нема нових робочих місць – тотальне 
безробіття. Від якого всі, хто може, втікають 
із рідної землі світ за очі. 

А якщо не прикрашати ситуацію, то вті-
кають від реформ Яценюка і його компанії. 
Передусім – від них, і вже потім – від війни. 
На яку, як у радянські часи до Афгану, потра-
пляють лише сини простих людей – найбід-
ніших, найбеззахисніших. І, звісно, патріо-

тично налаштовані. 
Для мене ж «реформи» Яценюка схожі до 

тих зініційованих ним споруд на українсько-
му кордоні. Що мали бути міцними та надій-
ними, а перетворилися на пшик…

І ще про еміграцію та емігрантів – постій-
них і тимчасових. На сьогодні, як уже згадува-
ла, їх майже 6 мільйонів. А може, й більше? Так 
от, десь із місяць тому Кабмін повідомив про 
чергове перенесення Всеукраїнського перепи-
су населення. Цього разу – із 2016 на 2020 рік. 

Хтось пам’ятає, коли нас переписува-
ли востаннє? Якщо ні – нагадаю: у далекому 
2001-му. Наступний перепис мав бути у 2010 
році. Але його перенесли: спершу на 2013, 
потім – на 2016, і нарешті – на 2020 рік… Ой, 
дорогі наші керманичі, покваптеся! Бо з та-
кими перенесеннями, невдовзі й перепису-
вати не буде кого. І, що для вас найстрашні-
ше, керувати не буде ким. 

Керувати, керувати…
Як тут знову не згадати крилатий ви-

слів Лі Куан Ю: «Якщо неправильно керува-
ти країною…»

А таких висловів у нього сотні. Одним з 
них скористався наш теперішній Президент 
під час інавгурації: «Почніть з того, що поса-
дите трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за 
що, і вони знають – за що». 

Власне, одразу після інавгурації Петро 
Олексійович з цього й почав. Правда, друзів 
своїх, починаючи з кума Шокіна, посадив у 
високі крісла. Але про це – іншим разом. Сьо-
годні ж…

Сьогодні, поки я писала ці рядки, черга 
біля банку скоротилася вдвічі. Надвечір вона 
зникне зовсім. А завтра все повториться: на-
стане новий день – з’явиться нова черга. Оце 
і є успішні реформи – український варіант?

І, нарешті, останнє. Згідно з найсвіжішим 
опитуванням, проведеним соціологічною 
групою «Рейтинг» – за підтримки уряду Ка-
нади, 70 відсотків українців переконані, що 
наразі Україна рухається у неправильному 
напрямку. І лише 15 відсотків вважають курс 
правильним. Ще стільки ж не могли визна-
читися з відповіддю. 

Тетяна САВКІВ.

Сергій Надал зауважив, що купання у йорданській воді кожного 
року додає сили і натхнення до щоденної праці.

«Від пірнання у крижану воду я отримую у першу чергу духовне задово-
лення, - розповідає Сергій Надал. – Адже йорданська вода змиває усі негативи, зці-
лює нашу душу та серце. Вона зміцнює здоров’я, додає нових сил і натхнення до 

щоденних добрих справ».
Як зауважили священнослужителі, йорданська вода має властивість зцілен-

ня. Усі, хто пірнув у воду на Водохреща, благословенні на добрі справи в ім’я 
Християнської віри, бо Господь у цей день наділяє усіх благодаттю, захистом та 
наснагою.

На ВОДОХРЕЩА міський голова 
Тернополя Сергій Надал пірнув 

У ЙОРДАНСЬКУ ВОДУ
У Тернополі уже стало доброю
традицією – на Водохреща міський 
голова Сергій Надал разом
 із депутатами пірнає у йорданську 
воду відкритого басейну 
клубу оздоровчого зимового 
плавання «Нептун», що в парку
 «Топільче». Цьогоріч на чолі 
з Сергієм Надалом депутати спершу 
зробили гартувально-оздоровчу про-
біжку навколо «моржатника», а потім 
пірнули в ополонку. 

«Якщо неправильно керувати країною…»

Міський голова Тернополя Сергій Надал пірнув
в ополонку в честь свята Хрещення Господнього



ступну Маланку!». Віддавши 10 
гривень їдемо на свято. У Горо-
шовій дійство вражає масштаб-
ністю та особливим настроєм, 
який, наче вірус, передається 
новоприбулим гостям. 

У натовпі можна зустріти 
веселих чортиків і  моряків, ко-
заків і циганів, Бабу-Ягу та ін-
ших казкових персонажів. А по-
ряд із справжніми поліцейськи-
ми, які охороняли громадський 
порядок, були і фестивальні по-
лісмени та полісменки на спе-
ціально декорованій службовій 
автівці. 

Цьогорічна Маланка – мілі-
тиразована. Військові з собака-
ми, медсестри, які збирали ко-
шти на вінок російському пре-
зиденту, танк, що стріляє, і го-
ловний атрибут свята – най-
більший ворог українців у кліт-
ці. 

- Хочемо показати, що може  
трапитися з Володимиром Пу-
тіним, якщо він і далі буде вес-
ти такі дії проти України, - роз-
повідає місцевий житель Ро-
ман. - Він – у клітці і поки що 
виглядає щасливим, адже ми 
його ще не катували. Він про-

сто не знає, що далі буде з ним.
Головним персонажем свята 

була Маланка. Якщо раніше ге-
роїнь могло бути кілька, то цьо-
горіч – одна, але статна і кра-
сива. Місцевий житель Мар’ян 
сам зголосився виконувати цю 
роль. Зізнаєтся, найважче но-
сити жіночий костюм протягом 
всього дійства. 

- Сьогодні цілу ніч будемо 
ходити від хати до хати. Адже 
треба обійти ціле село, повер-
нути до кожної дівчини, пове-
селитися та всіх пригостити, 
- додає хлопець. 

Вже ближче до опівночі го-
рохівчани та гості вирушають 
«маланкувати». Заходять у хату 
до кожної неодруженої дівчи-
ни, а ті їх чекають із частуван-
ням. Веселощі тривають аж до 
ранку. 

У Горошовій переконані –
своєю Маланкою вкотре дово-
дять унікальність та особли-
вість української культури, 
вміння знаходити оптимізм у 
найскладніших ситуаціях та бе-
регти споконвічні народні тра-
диції.

Юля ТОМЧИШИН. 
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Першими  народження Сина 
Божого прославили ангели в 
небі: «Слава Богу на висоті, і на 
землі мир, у людях добра воля!» 
(Лк.2.13-14), а згодом і люди: 
«Пастухи ж повернулись, про-
славляючи й хвалячи Бога за все, 
що почули й побачили» (Лк.2.20). 

У свято Різдва Христового в 
храм ідуть всією родиною. Разом 
з духовним отцем та громадою в 

святкову ніч славиться народже-
ний Спаситель. Після церковної 
відправи родина збирається за 
святковим столом. На Різдво ко-
лядують всі, у ці дні «небо і зем-
ля торжествують», як  співається 
у відомій колядці, -  здається Сам 
Христос ходить від хати до хати. 

Коляда – це найкраща і най-
величніша проповідь, яка лу-
нає із уст кожного християнина. 

А колядники – це проповідники 
радісної події народження Ісуса 
Христа від Пречистої Діви Марії. 
Жодне свято так масово не про-
славляється людьми як Різдво 
Христове. 

Славили колядою народже-
ного Спасителя цього року і в се-
лищі Вишнівець Збаразького ра-
йону. В день святителя Василя 
Великого, 14 січня,  біля різдвя-
ної шопки,  на  центральній пло-
щі зібрались колядники. Свя-
то  розпочалось молитвою за 
добрий початок Нового року. Із 
словами привітання до грома-
ди і учасників виступу звернувся 

селищний голова Олег Петрович 
Стефанський. 

У святі коляди брали участь: 
вихованці недільної школи хра-
му Вознесіння Господнього, які 
звершили вертепне дійство; цер-
ковний хор парафії; молодіжний 
вокальний ансамбль Вишнівець-
кого будинку культури; вокаль-
ний дует Вишнівецького ліцею; 
колектив колядників села Бода-
ки Збаразького району.  

Скільки радості і духовно-
го піднесення відчули в серцях 
люди,  єднаючись в коляді. Всі  
незгоди  і проблеми зникають, 
коли славиться Христос. Саме та-

кого єднання бракує нам, укра-
їнцям, у новітній історії церк-
ви і держави. Спало на думку, що 
найперше ми маємо поєднати-
ся під церковними хоругвами, а 
потім уже під іншими гаслами. 
Тільки Христос може поєднати  
непоєднане,  бо над усіма проти-
лежностями Він Владика. Будь-
мо єдині, щоб зникли  всі біди і 
незгоди.   

Протоієрей 
Василь ДІДИК,  

настоятель храму 
Вознесіння Господнього  

смт. Вишнівець 
Збаразького району.

Коляда у Вишнівці

Різдво Христове – величне і радісне свято для 
всього християнства. Воно згадує народження 
Ісуса Христа у Вифлеємі. Бог явився людям у тілі, 

будучи Творцем світу видимого і невидимого. Він 
здійснив це для того, щоб примирити людину з Богом.

У Горошовій на Маланки 
кинули за грати Путіна
Традиційне свято відродили на Тернопільщині

Після річної перерви 
на Борщівщині 
відбувся 

традиційний зимовий 
фестиваль-карнавал. 
У ніч з 13 на 14 січня 
маланкували і діти, і 
дорослі. Аби побачити 
незвичайне дійство 
з’їхалося кілька тисяч 
людей не лише з 
Тернопільщини, а й 
з сусідніх областей. 
Епіцентром святкування 
стало село Горошова. 
У сусідньому Усті своя 
програма - тут кожна 
вулиця демонструє 
власну сценку. До 
останнього тримають 
в таємниці сценарій, 
аби здивувати публіку. 
А ще тут виготовляють 
велетенський символ 
нового року. 

- Ми ретельно готуємося 
до Маланки, - розповідає ор-
ганізаторка дійства, депутат 
селищної ради Марія Тимків. 
- Свято триває цілу ніч. Є у нас 
багато цікавих героїв – і Мавпа, 
яка за китайським гороскопом 
є покровителькою 2016, і коза, 
і Маланка. До нас приїздить ба-
гато гостей, тож для села це ве-
лика радість. 

Пощедрувавши та повесе-
лившись, вирушаємо у Горошо-
ву. По дорозі – два блок-пости. 
Святково одягнені борщівча-
ни жартують: «Збираємо на на-
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Тернопільська міська рада однією з 
перших в Україні розпочала виділяти 
земельні ділянки для бійців АТО. 

Цей процес розпочався у 2014 році і на 
сьогодні уже виділено для бійців понад 1000 
ділянок, які розташовані у напрямку вулиці 
Микулинецької. 

Тобто, у Тернополі повністю виконується стаття 12 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», згідно з якою учасникам бойових 
дій надається першочергове відведення земельних ді-
лянок для індивідуального житлового будівництва, са-
дівництва і городництва. 
«У Львові АТОшникам дають
землю у селі, у Києві – в лісі»

МЕРІЇ ЛЬВОВА І КИЄВА 
ПРОТИ БІЙЦІВ АТО

Для порівняння - у Львові лише 130 львів’ян-
учасників АТО отримали землю під індивідуальне бу-
дівництво. Причому, не у самому Львові, а в області – у 
селах. Недарма учасники АТО навіть пікетували осо-
бняк міського голови Львова Андрія Садового з вимо-
гою забезпечити виконання закону України. Однак у на-
шого західного сусіда «віз і далі стоїть на місці». 

А у Києві за даними “Київської міської спілки ве-
теранів АТО” земельну ділянку не отримав жоден ве-

теран чи діючий боєць АТО. Більше того, депутати 
Київради проголосували за виділення 10,7 га землі 
киянам-учасникам АТО під будівництво… у сумнозвіс-
ному лісі в селі Биківня. По-перше, учасникам АТО про-
понують будуватися в лісі, по-друге, у цьому лісі кому-
ністи розстріляли тисячі українців. 

У Тернополі ж, всі виділені АТОшникам ділянки  
санепідстанція визнала придатними для будівництва 
індивідуального житла. 

ТЕРНОПІЛЬ: ДІЛЯНКИ 
З ПІДВЕДЕНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ
Більше того, як зазначив міський голова Тернопо-

ля Сергій Надал, мерія не просто дала землю учасникам 
АТО, а й впорядковує цю територію  власним коштом. 

«За кошти міського бюджету та силами комунальних 
підприємств здійснюємо всі підготовчі роботи. На площі 
п’ять гектарів вже підготовлено перші 5 секцій для по-
чатку будівництва: зроблено дороги, заїзди, під’їзди, ви-
рівняно територію», - запевнив мер Тернополя.

«Зараз завершуємо створення проектно-
кошторисної документації, щоб завести на ці терито-
рії комунікації, тобто провести до самих ділянок воїнів 
газ, воду та світло. Плануємо прокласти нові окремі лінії 
газо - і водопостачання. Також окремою лінією проведе-
мо каналізацію. Тобто до виділених ділянок буде прове-
дена повноцінна каналізація та центральне газо і водо-
постачання», - підкреслив Сергій Надал.

Мер Тернополя також подякував керівництву  
«Міськгазу», «МіськРЕМу» і «Водоканалу», які погодила-
ся надавати свої послуги з проведення та підключення 
комунікацій для воїнів АТО безкоштовно, що значно зде-
шевлює загальну вартість робіт для міського бюджету. 
Розробляється проект про виділення 
землі учасникам АТО у напрямку Львів-
ської траси та Підволочиського шосе.

НОВІ ЗЕМЛІ 
ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

Мерія Тернополя не обмежується лише виділенням 
для АТОшників земельних ділянок на Микулинецькій, 
а підшуковує землю в інших районах міста. Адже, Пре-
зидент України в Тернополі ініціював сьому хвилю мо-
білізації, з зони АТО повертається все більше ветеранів, 
які подають заявки на отримання земельних ділянок. 
Тому у міськраді розробляють проект виділення землі 
учасникам АТО у напрямку Львівської траси, розгляда-
ють пропозицію щодо виділення земельних ділянок в 
напрямку Підволочиського шосе. 

Як підтвердив у своєму коментарі Сергій Надал, «по-
зиція мерії Тернополя у цьому питанні однозначна: ко-
жен учасник АТО  отримає свою, гарантовану законом, 
земельну ділянку».

Сергій ІЛЬНИЦЬКИЙ.

ТЕРНОПІЛЬ – ПЕРШЕ  МІСТО  УКРАЇНИ, 
де учасникам АТО виділили 
більше 1000 земельних ділянок

В ООН дослідили рівень життя українців. 
Результат вражаючий: 80 відсотків населен-
ня - за межею бідності. За стандартами орга-
нізації, за межею бідності живуть люди, які 
на день витрачають менше п’яти доларів. 
Це, за нинішнім курсом, майже 130 гривень. 
Натомість, прожитковий мінімум українця 
складає 33,5 гривні на день, що навіть не до-
тягує до півтора «зеленого». 

Крім того, українці ще й боргують дер-
жаві. Експерти компанії «Case Ukraine» під-
рахували: частка держборгу в розрахунку на 
кожного працездатного українця на кінець 
2015 року склала 94 тисячі 200 гривень. Це 
- на 33,3 тисячі більше, аніж у 2014-у.
Про кого подбали «слуги»?

У нинішньому році найбільше зростуть 
зарплати «слуг народу» - нардепів, началь-
ства Нацгвардії і тюремників.

Держбюджет-2016 передбачає збіль-
шення витрат депутатів Верховної Ради аж 
на 93 відсотки. На зарплати народних обран-
ців замість торішніх 113 мільйонів гривень 
тепер необхідно 218 мільйонів. Фахівцям 
та адмінперсоналу парламенту збільшили 
платню на 22 відсотки - із 180 мільйонів до 
220 мільйонів гривень.

Керівництво Державної пенітенціарної 
служби може розраховувати на підвищен-
ня зарплати на 66 відсотків - із 120 мільйо-
нів до 200 мільйонів гривень.

Чиновники Національної гвардії заяв-
ляють, що витрати на оплату праці військо-
вослужбовців зросли на 58 відсотків. Водно-
час, у вищого керівництва Нацгвардії платня 
збільшиться на 72 відсотки - із 70 мільйонів 
до 121 мільйона гривень.

А ось лікарям держустанов зарплату під-
вищать усього на 17,7 відсотка. Зате високі 
чини Мінохорони здоров’я отримуватимуть 
на 22,4 відсотка більше, ніж торік. 
Мабуть, це реформи… 

«Урядові» ножиці «підстригли» соціаль-
ні гарантії «під хлопчика»

У січні вступив у дію закон про соціальні 
виплати. Таким чином, соціальні гарантії за-
знали змін, що вплине на життя звичайних 
українців, у тому числі дітей. Зокрема, части-
ни пільг позбулися діти-сироти, діти та мо-
лодь із малозабезпечених сімей та інші соці-
ально вразливі категорії населення України. 

Скорочено соціальні пільги, пов’язані із 
забезпеченням безкоштовного або пільго-
вого харчування дітей у садочках, школярів 
і учнів професійно-технічних училищ. Ска-
совано норму, згідно з якою батьки частко-
во оплачували харчування дітей у держав-
них і комунальних яслах і дитсадках - 60 від-
сотків у місті й 40 відсотків - у селі. Відтепер 
розмір оплати встановлюватиме місцева 
влада. Також органи місцевого самовряду-
вання вже не повинні забезпечувати безко-
штовне харчування усіх школярів 1-4 класів. 
Цю пільгу передбачили тільки для молод-
ших школярів із малозабезпечених сімей. І 
повністю скасували безкоштовне харчуван-
ня для дітей-сиріт і дітей з неповних чи ба-
гатодітних сімей, які навчаються у профте-

хучилищах.
Крім того, діти із соціально вразливих 

категорій сімей, у тому числі ті, хто за ста-
тусом має право на посилену соціальну під-
тримку - діти-сироти, діти-інваліди - позбав-
лені позаконкурсного або пільгового вступу 
до вищих та професійно-технічних навчаль-
них закладів. Це стосується і дітей з багато-
дітних сімей. 

Не зараховуватимуть поза конкур-
сом для безкоштовного отримання освіти 
у державних і комунальних вишах учасни-
ків міжнародних олімпіад, чемпіонів і при-
зерів Олімпійських та Параолімпійських 
ігор. Лише для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та 
учасників бойових дій в АТО будуть встанов-
лені квоти на прийом у державні виші, але 
на конкурсній основі. 

Скасували безкоштовне навчання у дер-
жавних та комунальних вишах для дітей та 
осіб віком 18-23 років з багатодітних сімей 
(у складі яких п’ятеро і більше дітей). Зате 
вони зможуть отримувати соціальну сти-
пендію. Експерти кажуть: її розмір не покри-
ватиме оплати навчання за контрактом.

Виходить, тепер вивчитися розумній, 
але бідній дитині, практично неможливо. 
Уряд відігрався на майбутньому держави.    
Корупція - дуже поетичне слово 
для того, що відбувається

Мінекономрозвитку спрогнозува-

ло життя країни на 2016-2017 роки. У ві-
домстві підрахували: найближчі два роки 
українців очікує зростання цін на товари 
і продукти - на 24,2 відсотка цього року, і 
на 15,2 - наступного. За середнім прогно-
зом, інфляція цьогоріч сягне 16,5 відсотка 
(прогнозували 12 відсотків), а зарплата 
збільшиться лише на 6,5 відсотка. Проте, 
у 2017-у номінальне зростання середньої 
платні складе 16-20 відсотків, а інфляція 
зросте на 10 відсотків.   

Прогнози невтішні. Тому важко не 
погодитися з головою Одеської ОДА Мі-
хеїлом Саакашвілі, що в Україні потрібно 
повністю оновити управлінські кадри. 
Про це він заявив на Антикорупційному 
форумі в Харкові. За його словами, «роз-
крадання відбувається у всіх на очах. Ко-
рупція - дуже поетичне слово для того, 
що відбувається. Це - звичайне злодій-
ство, бандитизм... Створюється система, 
при якій неможливо нічого зробити. На-
род України проливав кров не за це». Са-
акашвілі наголосив: головна біда Украї-
ни -  політики, які не люблять свій народ. 
«На жаль, в Україні я не зустрічав політи-
ків, які люблять народ, але вони люблять 
свої рахунки в банку, яхти, інше майно. І 
це головна біда України. Потрібно по-
вністю оновити кадри держави за ра-
хунок розумних, порядних людей і вли-
ти нову кров у безнадійно хворий орга-
нізм», - сказав він.

Саакашвілі багато хто критикує, але 
він говорить те, про що мовчать доморо-
щені політики.   

Ольга ЧОРНА. 

За цим показником Тернопіль випереджає всі міста України 

Головна біда України - 
ПОЛІТИКИ, ЯКІ НЕ ЛЮБЛЯТЬ СВІЙ НАРОД

Війна і бідність - реалії сучасної України.
 Коли закінчиться війна - ніхто не знає. 

І коли люди будуть жити краще - також. 

Міський голова Тернополя Сергій Надал 
про виділення земельних ділянок для учасників АТО
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Іменні стипендії Тернопіль-

ської міської ради в галузі освіти для 
обдарованих дітей міста Тернополя 
(далі – іменні стипендії) признача-
ються відповідно до рішення Терно-
пільської міської ради з метою під-
тримки обдарованих і талановитих 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів, стимулювання їх творчос-
ті та засвідчення їх особистих досяг-
нень.

1.2. Тернопільська міська рада 
призначає 51 (п’ятдесят одну) імен-
ну стипендію учням загальноосвіт-
ніх навчальних закладів міста Терно-
поля, які мають високі досягнення в 
навчанні, спорті, мистецтві та беруть 
активну участь у громадському жит-
ті навчального закладу та міста. 

1.3. Стипендії іменуються на 
честь відомих вихідців із Тернопіль-
щини або історичних постатей, ді-
яльність яких пов’язана з нашим 
краєм, та призначаються за основни-
ми галузями наук:

1.3.1. У галузі історії та краєзнав-
ства – стипендія імені Ігоря Ґерети.

1.3.2. У галузі мовознавства 
(українська мова) – стипендія імені 
Дмитра Бучка.

1.3.3. У галузі мовознавства (іно-
земна мова) – стипендія імені Зено-
на Кузелі.

1.3.4. У галузі літературознав-
ства і поезії – стипендія імені Воло-
димира Гнатюка.

1.3.5. У галузі математики – сти-
пендія імені Володимира Левицько-
го.

1.3.6. У галузі фізики – стипендія 
імені Івана Пулюя.

1.3.7. У галузі конструювання, 
винахідництва та технічної творчос-
ті – стипендія імені Володимира (Ві-
льяма) Джуса.

1.3.8. У галузі музики (вокал) – 
стипендія імені Соломії Крушель-
ницької.

1.3.9. У галузі музики (володіння 
музичним інструментом) – стипен-
дія імені Василя Барвінського.

1.3.10. У галузі образотворчого 
мистецтва – стипендія імені Олени 
та Ольги Кульчицьких.

1.3.11. У галузі географії – сти-
пендія імені Степана Рудницького.

1.3.12. У галузі біології – стипен-
дія іменіСтепана Ґжицького.

1.3.13. У галузі хімії – стипендія 
імені Івана Горбачевського.

1.3.14. У галузі фізичної культу-
ри та спорту – стипендія імені Богда-
на Шияна.

1.3.15. У галузі правознавства – 
стипендія імені Станіслава Дністрян-
ського.

1.3.16. У галузі інформатики – 
стипендія імені

1.3.17. У галузі учнівського само-
врядування – стипендія імені Воло-
димира Лучаківського.

1.4. У кожній галузі призначаєть-
ся по 3 (три) іменні стипендії учням 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів.

1.5. Учні загальноосвітніх на-
вчальних закладів мають право на 
отримання іменної стипендії за та-
ких умов:

1.5.1. Вони навчаються у 7 – 11 
класах загальноосвітніх навчальних 
закладів міста.

1.5.2. Мають високий рівень 
успішності (9 – 12 балів) із базових 
дисциплін упродовж попередньо-
го до призначення іменної стипен-
дії навчального року, що підтверджу-
ють табелем про успішність.

1.5.3. Є призерами Всеукра-
їнських та міських предмет-
них олімпіад, Всеукраїнського та 
міського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, міжна-
родних конкурсів та інтелектуаль-
них турнірів тощо.

1.5.4. Мають високі досягнення у 
науковій та пошуково-дослідницькій 
діяльності, що підтверджується пу-
блікаціями у науково-популярних 
виданнях, участю у науково-
практичних конференціях, семіна-
рах тощо.

1.5.5. Беруть активну участь в ор-
ганах учнівського самоврядування 
та громадському житті навчальних 
закладів та міста.

1.6. Іменні стипендії признача-
ються терміном на один навчальний 
рік: із 1 вересня по 30 червня.

1.7. У 2016 р. стипендії признача-
ються з 1 лютого по 30 червня. Нада-
лі – згідно з п. 1.6.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ 
ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ

2.1. Для організації роботи з роз-
гляду, відбору та висунення канди-
датів на іменну стипендію Терно-
пільської міської ради утворюєть-
ся конкурсна комісія (далі – комісія), 
яку очолює голова постійної комі-
сії з питань освіти, науки, культури, 
молодіжної політики, фізичної куль-
тури та спорту. Заступником голови 
є начальник управління освіти і на-
уки Тернопільської міської ради. До 
складу комісії входять депутати Тер-
нопільської міської ради, спеціаліс-
ти управління освіти і науки, педа-
гогічні працівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, представники 
громадськості міста.

2.2. Кількісний та персональний 
склад комісії затверджується щоро-
ку рішенням постійної комісії Терно-
пільської міської ради з питань осві-
ти, науки, культури, молодіжної по-
літики, фізичної культури та спорту.

2.3. Керівництво роботою комісії 
здійснює її голова, а в разі його від-
сутності – заступник голови комі-
сії. Протоколи засідання комісії веде 
відповідальний секретар – представ-
ник оргвіділу Тернопільської міської 
ради.

2.4. Комісія зобов’язана не піз-
ніше ніж за 10 днів до першого засі-
дання повідомити засобам масової 
інформації про відбір кандидатур 
для призначення іменних стипендій 
учням загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Тернополя та надісла-
ти офіційні інформаційні листи до 
освітніх закладів.

2.5. Засідання комісії вважаєть-

ся повноважним, якщо на ньому 
присутні не менше як дві третини її 
складу.

2.6. Рішення комісії щодо стипен-
діатів приймається до 1 липня по-
точного року та оформлюється про-
токолом, засвідченим підписами го-
лови комісії та відповідального се-
кретаря.

2.7. У 2016 р. рішення комісії 
щодо стипендіатів приймається до 1 
березня. Надалі – відповідно до п. 2.6.

2.8. Список стипендіатів затвер-
джується рішенням Тернопільської 
міської ради щорічно до 1 серпня.

2.9. Список стипендіатів у 2016 
р. затверджується рішенням Терно-
пільської міської ради до 1 березня. 
Надалі – згідно з п. 2.8.

3. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ КАН-
ДИДАТІВ

3.1. Кандидатури учнів для при-
значення іменних стипендій пода-
ють загальноосвітні навчальні за-
клади до 1 червня кожного поточ-
ного рокушляхом направлення 
листа-клопотання до комісії та доку-
ментів, які підтверджують досягнен-
ня кожного з кандидатів. 

3.2. У 2016 р. кандидатури учнів 
для призначення іменних стипендій 
подають до 10 лютого. Надалі – від-
повідно до п. 3.1.

3.3. Комісією не розглядаються 
кандидатури учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, яким призна-
чено стипендії Президента України, 
Кабінету Міністрів України тощо.

3.4. Кандидатури учнів загально-
освітніх навчальних закладів, які бу-
дуть випускниками на момент при-
значення стипендії, комісією не роз-
глядаються.

3.5. До листа-клопотання на ім’я 
голови комісії про призначення імен-
ної стипендії Тернопільської міської 
ради в галузі освіти для обдарованих 
дітей м. Тернополя додаються такі 
документи:

- розгорнута характеристика 
учня-кандидата на призначення сти-
пендії, у якій висвітлюються його до-

сягнення, за підписом керівника на-
вчального закладу, де навчається 
кандидат, з обов’язковою інформа-
цією про учня: прізвище, ім’я та по 
батькові, дата народження, домашня 
адреса, телефон;

- копія свідоцтва про народжен-
ня;

- копія ідентифікаційного коду;
- заява-згода на обробку персо-

нальних даних;
- копія табеля про успішність 

учня-кандидата на іменну стипен-
дію;

- копії дипломів, грамот, які за-
свідчують перемогу учня-кандидата 
на стипендію у предметних олім-
піадах, Всеукраїнському та місь-
кому конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, міжна-
родних конкурсах, турнірах та участь 
у науково-практичних конферен-
ціях, семінарах, виставках науково-
технічної творчості, інтелектуаль-
них турнірах тощо;

- перелік публікацій у науково-
популярних виданнях;

- інші документи, які підтверджу-
ють досягнення учня-кандидата.

3.6. Під час розгляду питання про 
призначенняіменних стипендій вра-
ховуються досягнення кандидатів за 
попередній рік.

3.7. Відбір претендентів на отри-
мання іменних стипендії здійсню-
ється за рейтинговою системою 
шляхом голосування членів конкурс-
ної комісії.

4. ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИПЛАТОЮ ІМЕН-
НИХ СТИПЕНДІЙ

4.1. Виплата іменних стипен-
дій здійснюється за рахунок коштів 
міського бюджету.

4.2. Розмір іменних стипендій 
становить 300 грн. в місяць і не під-
лягає індексації протягом року.

4.3. Щомісячну виплату імен-
них стипендій здійснює управління 
освіти і науки Тернопільської місь-
кої ради.

“ Ідея запровадження іменних стипендій для учнів 
освітніх закладів Тернополя переходить до наступної 
стадії - обговорення проекту Положення. Пропоную 
його на розсуд громадськості.

Суть ідеї - мотивувати старанних та обдарованих 
учнів грошовими виплатами протягом навчального 
року - стипендіями, названими на честь видатних зем-
ляків”, - пояснює Володимир Місько.

Школярі зможуть 
отримувати стипендії

Іменні стипендії для обдарованих дітей планують запровадити в Тернополі. 
Депутат міської ради від партії “Солідарність” - Блок Петра Порошенка” 
Володимир Місько розробив проект Положення цієї ініціативи.

Положення про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя

Партійці «Батьківщини» 
та громадські активісти Тернопільщини 
підтримали флеш-моб «United Ukraine»

Представники Тернопіль-
ської обласної організації 

ВО «Батьківщина», громадські 
активісти краю взяли участь 
у міжнародному флеш-мобі 
на підтримку єдності України 
«United Ukraine». Акція присвя-
чена Дню Соборності України, 
який відзначаємо 22 січня.

«Мета флеш-мобу – показати, 
що люди в Україні та за її межами 
не байдужі до долі нашої держа-
ви. Наша єдність є особливо важ-

ливою у часи війни на сході Укра-
їни та інформаційної війни проти 
України у світі. Ми повинні вко-
тре усім довести, що Україна єди-
на і неподільна», - розповів орга-
нізатор флеш-мобу на Тернопіль-
щині, голова Тернопільської об-
ласної ВМГО «Батьківщина моло-
да» Ігор Дмитерко.

Учасником акції може стати 
кожен, хто підтримує Україну та 
проживає в будь-якому куточку 
світу.

Організатори флеш-мобу – 

Всеукраїнська молодіжна гро-
мадська організація «Батьків-
щина Молода» та Світовий Кон-
грес Українських Молодіжних 

Організацій сподіваються, що 
цього року до флеш-мобу долу-
чаться учасники з близько 40 
країн світу та 100 міст України.
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Тернопільщини 
агітують 

вступати на службу до 
Збройних сил України 
за контрактом. З січня 
військовослужбовцям 
підвищують заробітну 
плату. Солдат 
отримуватиме не менше 
7-ми тисяч гривень, 
комбат – майже 13. 

Сьомої хвилі мобілізації не 
буде, якщо знайдеться достат-
ньо охочих служити у війську за 
контрактом. Так кажуть у Терно-
пільському обласному військко-
маті. Уже навесні, а щонайпізні-
ше – у червні-липні, завершать 
службу призвані під час четвер-
тої черги мобілізації, і цих людей 
потрібно замінити. У військкома-
ті закликають зголошуватися по-
тенційних контрактників, наго-
лошуючи, що військовослужбов-
цям відчутно підвищили зарп-
латню.

За що і скільки 
платитимуть

Сьогодні є альтернатива не-
проведенню мобілізації – це від-
бір на військову службу за контр-
актом, каже військовий комісар 
Тернопільщини Володимир Ка-
тинський. Якщо раніше контрак-
тник отримував від 2,5 тисяч гри-
вень, то тепер мінімальний мі-
сячний заробіток військовослуж-
бовцям обіцяють не менше 7 ти-
сяч і більше – залежно від посади, 
звання й у подальшому – вислуги 
років. Зарплата молодшого лей-
тенанта передбачається на рів-
ні 10 тисяч гривень, командира 
роти – 10 тисяч і 13 тисяч - зарп-
лата командира батальйону. 

– Це – без відриву від пунк-
ту постійної дислокації за винят-
ком, якщо буде проводитись бо-
йове завдання, – говорить Воло-
димир Катинський. – Ми розумі-
ємо, що нині, якщо взяти в масш-
табах інших країн світу, ця сума є 
нижче середнього грошового за-
безпечення для військових, Але в 
масштабах України – досить сер-
йозний поштовх і мотивація для 
призову в Збройні сили. 

Також контрактникам обіця-
ють інші пільги та виплати. За 
словами військового комісара, у 
разі відсутності житла виплачу-
ватимуть компенсацію. Сума, за-
лежно від кількості членів сім’ї, 
коливається від 1,5 до 2,5 тисяч 
гривень. 

Якщо військовослужбовець 
потрапляє в зону антитерорис-
тичної операції й перебуватиме 
в першій лінії оборони, йому до-
датково виплачуватимуть 5 ти-

сяч гривень, якщо в другій, тре-
тій лініях оборони – близько 2,5 
тисяч. 

Раз у рік військовим-
контрактникам також надавати-
муть кошти на вирішення соці-
альних проблем, в розмірі однієї 
зарплати, таку ж суму вони отри-
мають на оздоровлення під час 
відпустки. Тривалість відпустки 
тим, вислуга літ яких менша 10 
років, складає 30 днів. 

Хто може стати 
контрактником 

Військовослужбовців, зокре-
ма на території Тернопільської 
області, нині потребують части-
ни у Бережанах, Чорткові, біля 
півтори тисячі вакантних посад у 
артилерійській бригаді, що в Тер-
нополі. Потрібні люди різних спе-
ціальностей – від навідників і ко-
мандирів гармат до слюсарів і ре-
монтників.

– Тим, хто бажає заключити 
контракт чи принаймні ознайо-
митися з переліком вакантних 
посад, треба звернутися до ра-
йонного або міського комісарі-
ату за місцем проживання у від-
діл комплектування. Далі люди-
на вправі добровільно вирішити 
– підписувати їй контракт чи ні, 
– розповідає начальник відділу 
комплектування та призову Тер-
нопільського обласного війсь-
ккомату Олег Денисюк.

Відбирають на службу чолові-
ків від 18 і до 42 років. Сам  контр-
акт заключають на термін від 3 і 
до 5 років. При цьому людина, 
підписуючи контракт, може оби-
рати, де і ким служити. Вакансії 
для військових є у частинах по 
всій Україні.

Мобілізація: якщо 
буде, то коли?

Якщо охочих стати професій-
ним військовим буде менше від 
потреби, то, ймовірно, Генштабу 
доведеться клопотати у Прези-
дента про проведення сьомої чер-
ги часткової мобілізації. За місяць-
два, кажуть у військкоматі, вже 
буде видно, чи кликатимуть чоло-
віків до війська примусово.

Наразі ж у військкоматі на-
голошують: нині відбувається 
лише відбір на службу за контр-
актом, тобто – на добровільній 
основі. Якщо все ж буде оголоше-
на мобілізація, то її проводити-
муть у менших обсягах. Чимало 
військових залишається служити 
далі. Водночас, кількість контр-
актників від області автоматич-
но зменшить планове завдання 
із мобілізації. 

Антоніна КОЛЯДА.

Уперше подібний захід прой-
шов у червні 2015 року у Софії 
Київській. З того часу вручення 
орденів відбулося у Львові, Дні-
пропетровську, Харкові, Жито-
мирі, Слов’янську, Краматорську, 
Одесі, на бойових позиціях, на 
тимчасовому кордоні з окупова-
ним Кримом. У Тернополі це вже 
12-те вручення нагороди, і, при-
ємно відзначити, що саме у на-
шому місті вперше в урочистому 
дійстві взяв участь володар ор-
дену «Народний Герой України» 
Дмитро Ярош.

Історія ордена бере свій по-
чаток з минулого року. Ініціато-
рами його створення та вручен-
ня стали колекціонер і волонтер 
Андрій Боєчко та ювелір Дмитро 
Щербаков. На їх глибоке переко-
нання, якщо народ має право го-

дувати армію, одягати, лікувати, 
то має право і нагороджувати, а 
тим паче тоді, коли старі держав-
ні нагороди нерідко ще й донині 
отримують випадкові люди.

Зовсім інша доля чекає орден 
«Народний герой України», авто-
ри якого запевнили переповне-
ну залу драмтеатру, що ця від-
знака ніколи не дістанеться тим, 
хто її не заслужив.

Орденом «Народний герой 
України» на сьогодні вже нагоро-
дили 146 бійців і волонетрів і, на 
жаль, майже третина з них удо-
стоїлися цього звання посмерт-
но. У Тернополі до пантеону На-
родних героїв вписали прізви-
ща ще двох десятків мужніх і са-
мовідданих патріотів, четверо 
з яких є уродженцями нашого 
краю: Андрій Юркевич («Грізлі») 

та Іван Вітишин (обоє - посмерт-
но), Валерій Чоботар на псевдо 
«Гатило» і капелан отець Гуня.

І наостанок. Усі нагороди ви-
готовлені зі срібла, яке жерт-
вують доброчинці. До ініціати-
ви долучилися ще у 12 країнах 
світу, звідки теж присилають в 
Україну цей благородний метал. 
Будь-хто з українців може пода-
ти у Нагородну раду, головою 
якої є волонтер та очільник Лу-
ганської області Георгій Тука, 
кандидатуру людини, яку вва-
жає героєм і знає про її героїч-
ні вчинки. Номінантів на наго-
родження обирає комісія у скла-
ді 12 осіб, до якої входять бійці, 
волонтери, лікарі. Обговорюють 
кандидатури також у соціальних 
мережах.

Фото Ігоря КРОЧАКА.

Чи буде знову 
мобілізація? 

Повісток наразі не вручають, 
але в армію кличуть 

Четверо тернополян стали 
Народними Героями України
У приміщенні Тернопільського академічного обласного українського 

драматичного театру ім. Т. Шевченка відбулася церемонія нагородження 
орденом «Народний Герой України».  Цю найвищу недержавну відзнаку 

за героїчні вчинки на передовій отримали бійці, лікарі, водії, а за роботу у 
тилу та допомогу воякам – волонтери, журналісти, оператори. 

Хизувався перед 
друзями і простре-
лив хату сусідки

На Тернопільщині чоловік 
вистрілив з незареєстрованої 
зброї та пошкодив вікно і двері по-
мешкання сусідки.

Як стверджує підозрюваний, 
52-річний житель райцентру Під-
гайці, він нещодавно знайшов у 
нежилому господарстві батька 
пістолет угорської марки «Бра-
унінг». Небезпечною знахідкою 
часів Другої світової війни вирі-
шив похвалитися перед друзями.

Знявши з запобіжника, чоловік 
випадково натиснув на курок. 
Пролунав самовільний постріл. 
Куля, пролетівши понад сто мет-
рів, влучила у сусідське вікно та 
застрягла у міжкімнатних дверях.

Власників будинку на той мо-
мент не було вдома, пошкоджен-
ня вони виявили лише ввечері та 
звернулися до правоохоронців.

Працівники поліції розшукали 
стрілка. Той у скоєному зізнався та 
добровільно віддав пістолет.

Стосовно стрілка правоохо-
ронці розпочали кримінальне 
провадження за ст. 263 ККУ – не-
законне поводження зі зброєю. 
Тепер підозрюваному загрожує 
позбавлення волі на термін від 2 
до 5 років.

За даними прокуратури області, впродовж минулого року 
до кримінальної відповідальності за корупційні злочини на 
Тернопільщині притягнули 71 особу.  Факти корупції виявляли 
практично у всіх сферах соціального життя.

– Серед притягнутих до кримінальної відповідальності є 
восьмеро державних службовців – керівники підрозділів вико-
навчої та реєстраційної служб, керівник підрозділу ОДА, також – 
головний бухгалтер одного з управлінь УМВС України в області, 
8 міліціонерів, податківець, 5 посадовців органів місцевого са-
моврядування, 11 працівників лікувальних установ, у тому чис-
лі три головних лікарі, працівники юридичних осіб публічного 
права, – розповіли у прокуратурі.

Як зазначається, на майно обвинувачених накладено арешт 
на загальну суму 3,5 мільйона гривень.

За рік покарали 71 корупціонера

Розібрав стіну і поцупив 20 тисяч 
Злодій проник у приміщення свиноферми, що у селі Курівці 

Зборівського району, та виніс з кабінету господаря 20 тисяч гри-
вень. Поліцейські встановили особу підозрюваного, щоправда гро-
ші той уже встиг витратити.

 У ході слідства правоохоронці встановили, що до злочину при-
четний колишній працівник ферми. Чоловік добре знав, де працеда-
вець зберігає готівку і скористався з цього. 

 Пізно ввечері злодій приїхав у Курівці. Розібрав частину цегля-
ної стіни й через невеликий отвір проник до будівлі. Безпечний 
власник зберігав гроші в шафі, де злодій їх доволі швидко знайшов. 

 Як згодом розповів підозрюваний, усі 20 тисяч він розтратив 
менше ніж за добу. Спочатку хотів придбати для співмешканки 
каблучку, але зважаючи на пізню пору ювелірні крамниці вже були 
зачинені. Відтак купив три мобільні телефони, які згодом у нього 
вилучили правоохоронці, а залишок розтратив на алкоголь.

 Підозрювану інкримінують частину 3 статті185 Кримінального 
кодексу України - крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше 
приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

 

Кримінальні новини
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Загалом, за словами медиків, 
ситуація в області із захворю-
ванням на грип і гострі вірусні 
респіраторні інфекції неблаго-
получна. Епідемічний поріг уже 
перейдено у дев’яти районах і 
Тернополі.  

– Показник захворюваності 
в області становить 58,3 випад-
ки на 10 тисяч населення. При 
цьому епідемічний поріг – 31,9 
випадки, – розповідає завідувач 
відділення організації епідеміо-
логічних досліджень Тернопіль-
ського обласного лабораторно-
го центру Держсанепідслужби 
України Марія Павельєва. – Тоб-
то загалом в області ми вже ма-
ємо перевищення епідпорогу в 
1,8 рази.

Зокрема, епідемічні поро-
ги перейдено в обласному цен-
трі, у Тернопільському, Козів-
ському, Чортківському, Зборів-
ському, Кременецькому, Шум-
ському, Теребовлянському, Під-
волочиському, Збаразькому 
районах. 

З 18 січня у школах Терно-
поля призупинили навчання. 
Всього в області на вимушених 
канікулах – учні 660 навчальних 
закладів. Доки триватимуть за-Доки триватимуть за-

побіжні заходи, поки що неві-
домо. Усе залежатиме від того, 
зменшиться кількість хворих 
чи, навпаки, зросте.

– Зазвичай, в області спо-
стерігається  дві хвилі захворю-
вання на грип і ГРВІ, – каже Ма-
рія Павельєва. – Перша буває в 
грудні, хоча в цьому сезоні ми 
її майже не відчували. А друга 
хвиля – це кінець січня і поча-
ток лютого. Цього року акценти 
трохи змістилися і спалах захво-
рюваності ми почали реєстру-
вати швидше. У більшості райо-
нів вже перевищено епідпороги, 
з кожним днем кількість таких 
територій зростає. 

Епідемія грипу й ГРВІ спос-
терігається у всій Україні. Сто-
сується це і так званого свиня-
чого грипу. Про нього більшість 
українців вперше почули ще в 
2009 році.

– На Тернопіллі, за лабора-
торними даними, відмічається 
переважна більшість саме гри-
пу H1N1, – розповідає Марія Па-
вельєва. – В Україні також збіль-
шилася кількість випадків цир-
куляції цього збудника вірусу. 
Враховуючи, що вперше ми зу-
стрілися з таким грипом у 2009 

році, багато людей уже мають 
певний імунітет. Можливо, вони 
хворіли в попередні роки. Але 
все одно вірус вражає жителів 
області. Хворіють як діти, так і 
дорослі.

У групі ризику, як і раніше, 
вагітні жінки, діти, люди з хро-
нічними захворюваннями та 
надмірною вагою. Як перенесе 
недугу людина, залежить від 
її імунітету. Тож, щоб і собі не 

опинитися у групі ризику, не-
обхідно звертатися до лікаря 
якомога швидше. Тоді медики 
гарантують безпечний перебіг 
хвороби та одужання.

Антоніна БРИК.

Лікарі б’ють на сполох 
та попереджають 
тернополян не 

особливо захоплюватися 
екзотичними фруктами. 
Ймовірно, окремі партії 
мандарин оброблені 
шкідливою хімічною 
речовиною, яка небезпечна 
для здоров’я людини.

- Ми не можемо стверджува-
ти, що це на 100% отруєння ман-
даринами. Однак у харчуванні усіх 
цих хворих був присутній саме цей 
продукт», - розповідає лікар з гі-
гієни харчування ДУ «Тернопіль-
ський обласний лабораторний 
центр Держсанепідслужби Украї-
ни» Ольга Білинська. 

Цитрусові, які експортують-
ся на територію України, під час їх 
вирощування підлягають оброб-
ці певними видами пестицидів, аг-

рохімікатів, - повідомляють на сай-
ті ГУ Держсанепідслужби у Терно-
пільській області.

Окрім цього, при їх транспорту-
ванні застосовують не тільки пев-
ний температурний режим, але і 
ряд хімічних реагентів, які пови-
нні не допустити псування, виси-
хання та прискореного дозрівання 
продукції. Залишки вищевказаних 
речовин можуть спричиняти нега-
тивний вплив на здоров’я людей.

Фахівці санепідслужби радять 
ретельно перевіряти якість про-
дукції, яку ви купуєте. Однак із цим 
виникають проблеми. Адже, згідно 
чинного законодавства відповідь 
на питання, чи безпечні мандари-
ни, що експортуються до України 
не може дати ніхто, оскільки на за-
конодавчому рівні такими функ-
ціями не наділена жодна держав-
на служба. На сьогодні не встанов-

лено єдиного документу, який мав 
би містити вичерпну інформацію з 
цього питання. Тож потрібно бути 
обережними з екзотичними фрук-
тами і дотримуватися елементар-
них правил безпеки. 

 - Найперше,  попросити у про-
давця санітарний сертифікат, який 
гарантує якість продукції, - каже 
Ольга Білинська. – Друге: перед 
тим, як вживати мандарини,  їх по-
трібно ошпарити окропом. Не їсти 
їх в надмірній кількості за один 
прийом, особливо бути обережни-
ми алергікам та людям з хворим 
шлунком. А також, не вживати пло-
ди неспілі, з ознаками гниття, псу-
вання, механічного пошкодження 
або із змінами на шкірці. В жодно-
му разі не куштувати шкірку цитру-
сових та не використовувати її для 
приготування  настоянок. 

Юля ТОМЧИШИН.

поширюється Тернопільщиною
СВИНЯЧИЙ ГРИП 
Старий знайомий, грип H1N1, більше відомий, як свинячий, 
знову з’явився в Україні. Поширюється він і на Тернопільщи-
ні. Наразі в області лабораторно підтвердили 13 випадків 
грипу. Серед них 11 випадків – так званого свинячого. 

Свинячий грип – це штам вірусу H1N1. Його 
походження точно невідоме, однак встановле-
но, що мутація вірусу сталася після заражен-
ня людиною свині, а передається цей вірус від 
людини до людини повітряно-крапельним шля-
хом. Летальний результат настає переважно 
в людей із захворюваннями серцево-судинної 
системи, легеневими хворобами та у тих, хто 
вчасно не звернувся до лікаря.  

Симптоми захворювання 
Прояви свинячого грипу спочатку майже 

не відрізняються від тих, які проявляються 
при ГРВІ та звичайному грипі. Перші симпто-Перші симпто-
ми – головний біль, біль у горлі, ломота в тілі, 
слабкість. Пізніше проявляються діарея, біль 
у животі. Потім різко підвищується темпера-
тура – до 40 градусів, з’являється сильний 
біль у м’язах, головний біль, нудота, нежить, 
кашель, а також блювота, запалення очей, 
плутаність свідомості. Інкубаційний період 
може бути від 2 до 4 днів, період поширення 
вірусу в організмі – до 14 днів. Свинячий грип 
зазвичай лікується без проблем за умови, що 

інфікований відразу ж, при перших симпто-
мах викличе лікаря. Хворим призначають 
препарати, які діють протягом перших 48 го-
дин, саме тому так важливо вчасно звернути-вчасно звернути-
ся по допомогу.  Свинячий грип, як і будь-який 
інший, у жодному разі не можна переносити 
на ногах, це загрожує серйозними ускладнен-
нями, аж до летального результату. До того 
ж, хвора на грип людина є небезпечною для 
оточуючих. 

Як уникнути зараження 
Профілактика захворювання на свинячий 

грип мало чим відрізняється від профілактики 
інших вірусних захворювань. Але елементарні 
речі, як відомо, рятують життя. Насамперед 
потрібно уникати контакту з інфікованими і 
якомога менше бувати у місцях масового скуп-
чення людей. На вулицю виходити в захисній 
масці та використовувати спеціальні мазі, щоб 
убезпечити слизову. Крім того, необхідно до-
тримуватися правила гігієни, мити руки яко-
мога частіше, провітрювати приміщення, уни-
кати переохолодження. 

Як уберегтися і лікуватися

Дефіцит вітамінів 
може викликати

 безсоння
Брак вітаміну D загрожує недугами і 

відсутністю сну
Безсоння може виникати не тільки від по-

стійних стресів і перевтоми, але й внаслідок 
авітамінозу. Виявилося, що порушення сну в 
низці випадків провокує нестача вітаміну D 
в організмі.

У ході досліджень, проведених співробіт-
никами університету Північної Каліфорнії, 
близько 1500 добровольців, що страждали 
від безсоння, вживали додатково вітамін D3 
для нормалізації його рівня в організмі.

У результаті в більшості учасників експе-
рименту проблеми зі сном зникли. Вивчаю-
чи вплив цього вітаміну на сон, вчені вияви-
ли в «центрі сну» в мозку рецептори, що реа-
гують на вітамін D3.

Вітамін D утворюється під впливом со-
нячних променів. Тому найприродніший спо-
сіб поповнити його запаси в організмі - це 
вибиратися на свіже повітря і здійснювати 
прогулянки або пробіжки. Вітамін також міс-
тять деякі продукти харчування, наприклад, 
гриби, жирні сорти риби, риб’ячий жир, яєч-
ний жовток, ікра, печінка.

Мандарини можуть 
бути небезпечні

На Тернопіллі зареєстрували 
21 випадок отруєнь
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Гуртожиток на вулиці Мак-
сима Кривоноса, 6 у Тернополі 
схожий на сотні інших. На кож-
ному поверсі – довгий тьмяний 
коридор, вздовж якого розмі-
щені кімнати, спільна кухня і 
санвузол. Мешкають тут пере-
важно сім’ї з дітьми. Для про-
стих тернополян купити окрему 
квартиру з нинішніми цінами і 
зарплатами – майже фантасти-
ка. У багатьох родинах один або 
двоє батьків їдуть за кордон, за-
лишаючи дітей на бабусь і діду-
сів, аби заробити на омріяні ква-
дратні метри. Хтось винаймає 
житло, проте нині для багатьох 
сімей з дітьми навіть це не по 
кишені.

Тепер на п’ятому поверсі гур-
тожитку не стіни – справжній 
шедевр малярства. Тут оселили-
ся герої мультиків – українські 
козаки, Аладін і Русалочка, Ко-
лобок, Маша і Ведмеді, казкові 
птахи та рослини.  

Усе це зобразив Іван Веге-
ра, який разом із дружиною та 
донькою живе в одній із кімнат 
на поверсі. Чоловік згадує: якось 
дивився, як серед жовтуватих 
стін граються діти. Наступного 
дня купив кілька банок із фар-
бою і взявся розписувати стіни 
казковими персонажами.

– Кімнати в гуртожитку при-
ватизовані, і в ЖЕК усі ми щомі-
сяця сплачуємо кошти. – Є на-
віть графа «додаткові послу-
ги», але незрозуміло, що туди 
входить. Востаннє ремонт у нас 
на поверсі робили років шість 
тому. Усі стіни “зашаркані”, в 
тому числі й наші. ЖЕК нічого 
не робить, і мені це набридло. 
Кожного дня малював. Робив це 
для дітей, тому обрав тематику 
мультиків. Дітей живе на повер-
сі багато, малюки є майже в кож-

ній кімнаті. Тепер у нас гарніше 
та веселіше.

Малярству, розповідає Іван, 
він професійно не вчився, проте 
змалку любив малювати. Спер-
шу розписав одну стіну біля сво-
єї кімнати. Сусідам сподобалося, 
тож почали просити чоловіка, 
щоб прикрасив і решту стін. Зі-
брали гроші, купили фарбу – і за 
тиждень самі не впізнали своє 
помешкання. 

– Усі побачили, що гарно. 
Хтось один колір фарби купу-
вав, хтось інший. Згодом з кож-
ної кімнати зібрали гроші й до-
купили все необхідне, загалом 
вийшло менше, ніж по сто гри-
вень. Просили наш ЖЕК, щоб 
допомогли матеріалами, але ні-
чого не отримали. Все самі купу-
ємо, – розповідає дружина Івана 
Оксана.

Ініціативу підтримали май-
же всі мешканці поверху. Неза-
доволених – немає.

– Мені дуже сподобалося, 
як у казці – виходиш і зразу на-
стрій покращується. Порівня-
но з тим, що було, дуже гарно, – 
розповідає Ірина Скальська. – Я 
вже 10 років тут живу, з чолові-

ком і двома дітьми, в одній кім-
наті. Працюю в магазині. Чоло-
віка мобілізовували в АТО. Був 
усюди – і в Дебальцевому, і По-
пасній. Добре, що повернувся 
живий-здоровий. Щоб купити 
квартиру, нині треба хоч 600 ти-
сяч гривень, а де зараз взяти ті 
гроші? Треба їхати на п’ятирічку 
на заробітки, і то обом з чолові-
ком. Це гнітить, як і те, що відбу-
вається в країні, а тут виходиш 
– і радісно. 

Мешканці розповідають, що 
тепер їхній будинок став своє-
рідним екскурсійним об’єктом, 
адже побачити малюнки та сфо-

тографувати їх приходить бага-
то людей. 

Тим часом, окрім стін, роз-
повідають власники кімнат на 
поверсі, ремонту потребують 
й інші частини приміщення. 
А найперше – санвузол. Про-
те найбільшою проблемою 
для мешканців гуртожитку є 
те, що вони не можуть, як всі 
українці, встановити лічиль-
ники. 

Олександр Батенчук, який 
з сім’єю вже 16-ий рік живе в 
гуртожитку, розповідає: з одні-
єї кімнати, де мешкають троє 
осіб, за проживання за місяць в 

середньому сплачують не мен-
ше 500-600 гривень у зимовий 
період. Люди вважають, що ця 
сума завищена, проте без лі-
чильників проконтролювати 
витрати не можуть. 

– Нам просто не дозволяють 
встановити лічильники, – каже 
Ірина Скальська. – Ми хочемо за 
свої гроші це зробити, але нам 
відмовляють. У нас туалет за-
гальний, душ на першому по-
версі. Збирали підписи, я осо-
бисто ходила до місцевого депу-
тата, щоб посприяли у встанов-
ленні лічильника, але справа не 
зрушилась з місця.

Працівники ЖЕКу, кажуть 
мешканці поверху, все ж не ми-
нають гуртожиток: після того, 
як з’явився розпис, теж прихо-
дили «на екскурсію». Люди, про-
те, не шкодують, що взялися са-
мотужки за ремонти. В оновле-
ному помешканні подобається 
дітям, і це найважливіше. 

12-річна Неля живе в одній 
кімнаті гуртожитку з батьками 
майже з народження.

– Раніше було погано, – каже 
вона. – А зараз набагато краще. 
Стіни були брудні й жовті, а те-
пер кольорові.

Антоніна БРИК.

Не чекаючи на ЖЕК: 
тернополяни розмалювали 
стіни гуртожитку 
малюнками з мультиків
Втомившись щодень випрошувати ремонту, 

люди скинулися на фарбу і самотужки 
почали змінювати простір довкола себе. 

Тепер працівники ЖЕКу, у який мешканці справно 
сплачують гроші, приходять сюди «на екскурсію».

Тоня Матвієнко народила, а Оля Фреймут вдруге вагітна
Зірковий бейбі-бум

Зіркова пара Тоня Матві-
єнко та Арсен Мірзоян ста-
ли батьками. Співачка народи-
ла коханому донечку. Дівчинка 
з’явилася на світ з вагою 3720, 
та зростом 54 см. Співачка на-

роджувала у приватній кліні-
ці. Ім’я новонародженої батьки 
поки тримають у таємниці. 

Нагадаємо, у Тоні Матві-
єнко вже є донька від попере-
днього шлюбу, а в Арсена Мір-
зояна – двоє синів.

Підтвердила, що очікує дру-
гу дитину відома українська ре-
візорка. Довгий час Ольга Фрей-
мут уміло приховувала, що 

вдруге стане мамою. Телеведу-
ча зараз перебуває на сьомому 
місяці вагітності і вже навесні 
очікує поповнення у сім’ї. Тепер, 
коли новина про цікавий стан 
Фреймут підтвердилась, стає 
зрозуміло, чому останні декіль-
ка місяців вона з’являлась на 
публіці в широких сукнях віль-
ного крою.

Вагітність внесла коректи-

ви в професійне життя Фрей-
мут, але це її не засмучує, адже 
про другу дитину мріяла дав-
но. Нагадаємо, телеведуча ви-
ховує доньку Злату Мітчел від 
британця Ніла. А от хто батько 
другої дитини Ольги Фреймут 
- поки що невідомо. В інтерв’ю 
Фреймут розповіла, що її донь-
ка Злата не хоче, щоб її коха-
ний жив з ними, бо впевнена, 

що удвох їм дуже добре.
У зв’язку з вагітністю 

33-річна телеведуча на дея-
кий час припиняє свою актив-
ну професійну діяльність Вона 
відмовилася вести популярне 
телешоу “Голос країни” – тут її 
замінить Катя Осадча.
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В американському штаті ціна
нафти впала нижче нуля

Компанія «Flint Hills Resources», 
яка займається нафтопереробкою 
у Північній Дакоті (США), запропо-
нувала постачальникам доплачува-
ти 50 центів за кожен барель високо-
сірчистої нафти. Як повідомляє «Блум-
берг», іншими словами, вартість цієї на-
фти впала до мінус 0,50 цента за барель. 
Торік за бочку тієї ж нафти НПЗ платив 
$13,5, а в 2014-у - $47,6. Негативна ціна 
встановлена через нестачу потужнос-
тей з транспортування і переробки кон-
кретного сорту нафти. Проте, як зазна-
чає агентство, негативні ціни демон-
струють складність ситуації на північ-
ноамериканському  нафтовому ринку. 
Вартість канадського бітуму, наприклад, 
впала до $8,35 за барель, а рік тому ста-
новила $80. Це призводить до скорочен-
ня обсягів виробництва. 

Половиною статків планети  
володіє один відсоток багатіїв 

Добробут одного відсотка найба-
гатших людей на Землі зрівнявся з до-
бробутом решти людства разом узято-
го, повідомляє «Oxfam». Фахівці також 
підрахували, що 62 найбагатших людей 
володіють такою ж кількістю активів, як 
уся найбідніша половина населення пла-
нети. Організація «Oxfam» намагаєть-
ся привернути увагу до зростаючої не-
рівності у світі напередодні Всесвітньо-
го економічного форуму в швейцарсько-
му Давосі, на якому щороку збирають-
ся найвпливовіші люди. «Замість еконо-
міки, яка працює на загальний добробут, 
для майбутніх поколінь і для планети, ми 
створили економіку для одного відсотка 
людей», - ідеться в доповіді «Oxfam».

У світі голодують 
795 мільйонів осіб

На сьогодні у світі недоїдають 795 
мільйонів людей, і Сирія - не найбільш 
проблемна країна. Як пише видання 
«Форбс», голод насувається на другу за 
чисельністю африканську державу Ефі-
опію, яка постраждала від найсильні-
шої за 50 років посухи. А також на най-
біднішу арабську країну Ємен, розорену 
громадянською війною й бомбардуван-
ням Саудівської Аравії. Найвищий, «три-
вожний» рівень голоду сьогодні спосте-
рігається у Центрально-африканській 
Республіці, Чаді, Замбії, Східному Тимо-
рі, Сьєрра-Леоне, Гаїті, Мадагаскарі, Аф-
ганістані. Проблеми, що створили загро-
зу голоду в кожній із цих країн, різні: від 
банальної ліні - до бубонної чуми.

Московити хочуть Сталіна
Історична правда росіянам бай-

дужа. Бо з кожним роком кривавий ти-
ран Йосип Сталін, який винен у загибе-
лі мільйонів людей, набирає дедалі біль-
шої популярності серед населення РФ, 
повідомляє «Телеканал новин 24». Су-
часна молодь не хоче пам’ятати про роз-
стріляних Сталіним родичів. 34 відсотки 
опитаних росіян однозначно підтриму-
ють Сталіна та його дії під час керівни-
цтва СРСР. У беззаперечній мудрості ти-
рана упевнений кожен п’ятий. 12 від-
сотків із нетерпінням очікують, коли 
хтось, подібний на диктатора, прийде до 

влади в країні. І лише 21 відсоток рес-
пондентів визнали: Сталін був жорсто-
ким і кривавим тираном, винним у заги-
белі мільйонів людей.
Австрія призупиняє дію Шенгену

Австрія тимчасово припиняє дію 
Шенгенської угоди і впроваджує то-
тальний контроль на кордоні. Про це 
в інтерв’ю виданню «Oesterreich» заявив 
канцлер Австрії Вернер Файман. «Кож-
ного, хто прибуває до нас, будуть поси-
лено перевіряти. Той, хто не має права 
на притулок або відмовиться подати за-
яву на його отримання, повинен буде за-
лишити нас», - сказав він. І підкреслив, 
що шенгенські правила в Австрії «тим-
часово анулюються». За словами кан-
цлера, оскільки ЄС не в змозі захистити 
зовнішні кордони, безпека шенгензони 
залишається під питанням.

Контрабандисти заробили 
на мігрантах шалені гроші  

Торік прибутки контрабандистів, 
які займаються нелегальною мігра-
цією людей до Європи, склали від $3 
до $6 мільярдів. Про це голова Європо-
лу Роб Уейнрайт розповів виданню «The 
Independent on Sunday». Як засвідчило 
опитування Європолу, 90 відсотків бі-
женців заплатили злочинцям для того, 
щоб дістатися до Європи. «У середньо-
му кожен мігрант платить від $3000 до 
$6000 кримінальному посереднику для 
того, щоб потрапити в Європу. Зробіть 
прості підрахунки і отримаєте цифру не-
легального обороту у 2015 році у розмі-
рі від трьох до шести мільярдів», - ска-
зав Уейнрайт. І додав: у діяльності орга-
нізованих злочинних угрупувань, які за-
ймаються нелегальною контрабандою 
людей, задіяні десятки тисяч людей по 
всій Європі та Африці. Лише торік Євро-
пол ідентифікував 10700 підозрюваних 
у злочинній діяльності щодо контрабан-
ди «живого» товару.  

Розвідка США розслідує
 фінансування європей-

ських «друзів Путіна»
Конгрес США доручив американ-

ській розвідці розслідувати випадки 
можливого фінансування Москвою 
політичних партій в ЄС. Про це пише 
«The Telegraph» з посиланням на джере-
ло у британському уряді. За даними ви-
дання, розвідка США планує встанови-
ти випадки фінансування російськими 
структурами європейських партій або 
організацій з наміром «підриву політич-
ної згуртованості». Вплив РФ може по-
ширюватися на політсили у Франції, Ні-
дерландах, Угорщини, Австрії, Чехії. Та-
кож джерело «The Telegraph» зазначи-
ло, що у ЄС йде нова холодна війна. «На 
всій території ЄС бачимо тривожні до-
кази російських зусиль з підриву євро-
пейського єдності з цілої низки життєво 
важливих стратегічних питань», - зазна-
чив співрозмовник видання.
У Лондоні на продаж виставили 

туалет за $1,3 мільйона
У лондонському районі Спітал-

філдс на продаж виставили незви-
чайний об’єкт нерухомості - колишній 
підземний громадський туалет, пові-
домляє видання «The Guardian». За-
гальна площа приміщення 55 квадрат-
них метрів, а вартість покупки - $1,3 
мільйона. Ріелтори вважають, що май-
бутній власник зможе відкрити у ко-
лишньому виходку незвичайний ресто-
ран або бар. За розмірами приміщення 
схоже на типову однокімнатну кварти-
ру в Лондоні. Якщо покупець зважить-
ся відкрити кафе чи нічний клуб, то од-
ночасно там зможуть вміститися 60 від-
відувачів.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Під матрацом - мільярди 

«зелених»

На руках у населення може бути від 
60 до 90 мільярдів доларів, підрахува-
ли фахівці. За даними Нацбанку, тенден-
ція перевищення пропозиції валюти над 
попитом на готівковому валютному рин-
ку триває 11-й місяць поспіль. У листопа-
ді минулого року українці продали банкам 
на $70 мільйонів більше, ніж придбали. У 
жовтні - майже на $105 мільйонів, у верес-
ні - близько $167 мільйонів.

Найбільше симпатій українців 
здобула Польща, найменше - РФ

Серед основних країн світу най-
більше симпатії українці відчувають 
до Польщі, свідчать результати опиту-
вання соціологічної групи «Рейтинг». 
«Тепло» до Польщі ставляться 58 відсо-
тків українців, 35 відсотків - нейтрально і 
лише п’ять відсотків - негативно. На дру-
гому місці симпатій - Білорусь, до якої «те-
пло» ставляться 53 відсотки опитаних і 40 
відсотків -  нейтрально. Євросоюз - на тре-
тій сходинці рейтингу: позитивне ставлен-
ня у 49 відсотків українців, негативне - у 
дев’яти відсотків. Росія розташувалася на 
останньому місці, до неї «тепло» ставлять-
ся лише 16 відсотків опитаних, нейтраль-
но - 21, а негативно - 59 відсотків.

На людях знову наживаються?
На сьогодні немає економічних під-

став для девальвації гривні. Знецінен-
ня нацвалюти обумовлено виключно ва-
лютними спекуляціями. Таку заяву озву-
чив голова Комітету економістів України 
Андрій Новак, повідомляє «Оглядач». За 
словами Новака, «три економічні чинни-
ки, які впливають на курс, сьогодні пози-
тивні. Перший фактор - зовнішньоторго-
вельне сальдо - за підсумками року пози-
тивне. Другий - платіжний баланс - також 
збалансований. І третій фактор - держборг. 
Ми отримали реструктуризацію зі списан-
ням частини держборгу, тому він також 
не тисне на курс». На переконання еконо-
міста, «девальвація триває лише тому, що 
тривають валютні спекуляції. Вона закін-
читься тоді, коли Нацбанк почне безпосе-
редньо виконувати свої функції як регуля-
тора цього ринку».
Енергетики списують на втрати до 

25 відсотків, водоканали - 50-60
В Україні загальні втрати енергії в 

розподільних мережах доходять до 25 
відсотків, що навіть технічно складно 
уявити. Про це пише «Дзеркало тижня». 
Нарощують витрати й водоканали. Два-
три роки тому рівень втрат води при тран-
спортуванні не перевищував 30 відсотків, 
нині - 50-60. Частка електроенергії у тари-
фах на воду, що не перевищує в Європі 15 
відсотків, нині в Україні вже перевалила за 
30. «Державна «політика» щодо природ-
них монополістів дозволяє їм декларува-
ти збитковість постійно, лобіюючи дедалі 
нові й нові підвищення тарифів, заодно й 
виправдовуючи жалюгідну якість послуг… 
Відсутність стимулів до енергозбережен-
ня, тотальне зношення житлового фонду, 
перекіс структури споживання у бік газу 
замість твердого палива й електроенер-
гії призводять до того, що українці спожи-
вають у середньому набагато більше газу, 
ніж жителі сусідніх країн з порівнянними 
ВВП на душу населення та кліматичними 
умовами», - йдеться у статті.

Житло подорожчає, 
особливо нове

Експерти прогнозують, що в цьо-
му році зростуть ціни на нерухомість. У 
першу чергу, українські забудовники про-
гнозують подорожчання квартир у ново-
будовах, повідомляє ТСН. Зростання цін 
пояснюють збільшенням вартості буд-
матеріалів. Наразі будівельники намага-
ються зацікавити покупців різноманітни-
ми акціями та знижками. Однак, запевня-
ють, це не надовго, адже працювати в мі-
нус ніхто не буде. Щодо вторинного ринку 
житла, тут експерти прогнозують незна-
чне здешевлення, ймовірно, на 8-10 від-
сотків.

Найбільше довіри - 
до церкви та волонтерів

Найбільшою довірою в українців 
користуються церква та волонтери, а 
найменшою - опозиція, уряд, Верхо-
вна Рада і російські ЗМІ (цим інститу-
ціям довіряє менше 10 відсотків опита-
них). Такі результати дослідження, про-
веденого Київським міжнародним інсти-
тутом соціології. Загалом, серед молод-
шого покоління (до 49 років) і більш осві-
ченних верств населення спостерігаєть-
ся менший рівень довіри до низки соці-
альних інституцій. Утримує позиції лі-
дера довіри - церква. Їй довіряють 68,5 
відсотка людей старшого віку і 51 відсо-
ток молодшого покоління, а також ті, хто 
отримав середню освіту. Більше полови-
ни українців довіряють волонтерам. Тро-
хи менше половини населення довіря-
ють Збройним Силам. Інші органи безпе-
ки й правопорядку мають негативний ба-
ланс довіри-недовіри. Владні інститути 
- уряд і ВРУ - викликають найменше дові-
ри. Баланс довіри-недовіри до уряду, по-
рівняно з вереснем 2014 року, впав біль-
ше, ніж на 40 відсотків (до мінус 66 від-
сотків), перевершивши негативний по-
казник 2012 року за часів уряду Азарова. 
Президент має також негативний баланс 
довіри-недовіри. За час президентства ба-
ланс довіри-недовіри до Порошенка різко 
впав,  помінявши полюси: з 44  відсотків 
у 2014-у - до мінус 48 відсотків наприкін-
ці 2015-го.

Улюблений продукт політиків 
може стати дефіцитним 

Цьогоріч українці відчують дефіцит 
гречки, валовий збір якої скоротить-
ся на 14-17 відсотків щодо попередньо-
го сезону. Усе - через зменшення посівних 
площ і несприятливі погодні умови. У ре-
зультаті країна буде змушена імпортува-
ти продукт, повідомляє видання «Фінан-
си.ua». Водночас, імпорт гречки давно ви-
кликає стійке неприйняття з боку укра-
їнських виробників. Щорічне споживан-
ня гречки в Україні складає 155-180 тисяч 
тонн - із тенденцією до зменшення. Осно-
вні чинники - зростання вартості продук-
ту на фоні зниження платоспроможності 
населення. А обсяги виробництва зменшу-
ються через низьку рентабельність і орі-
єнтацію продукту на внутрішній ринок. У 
нинішньому році з-за кордону необхідно 
буде ввезти 30-40 тисяч тонн гречки.

Наші фахівці потрібні в ЄС, 
США та Канаді

Найбільше зарубіжних вакансій - 
для виробничо-інженерних спеціаль-
ностей, IT, сфери будівництва, робочих 
спеціальностей і працівників без досві-
ду роботи. За інформацією порталу rabota.
ua, кількість вакансій для українців, які 
пропонують в інших країнах, неухильно 
зростає. Лише на згаданому порталі їх чис-
ло перевищило позначку у дві тисячі. Лі-
дер за кількістю вакансій – Польща - май-
же 800, на другому місці США - 100 пропо-
зицій. Також серед країн, які пропонують 
роботу українцям, - Канада, Австралія, Ні-
меччина. 

Україна Світ
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Ліричним рядком
А людям в мирі – 
жити!
Іде-гряде Новий
Рік післягрозовий.
Ще зблискують надії,
Що їх народ посіяв.
Надії – життєдайні,
Відрадні, сонцесяйні.
Надіям – колоситись!
А людям -  в мирі жити!
Якби мені, як 
рута, слово!
Відколи заяснів
 для мене світ,
Духмяно ніжив
 рути цвіт.
Із рутою –
 ім’я моє.
Із рутою –
 життя моє.
Якби мені –
 як рута, слово!
Молю – ним
 обдаруй мене,
Моя пречиста
 рідна мово!
Лише б…
Лише б не розмінятись 

на дрібниці!..
Лише б слова не втратили ваги!
І не згубити б мрії-чарівниці,
і небуденності, і творчої снаги!
Я вимикаю 
телевізор
До тем високих не беруся.
Для них у мене мало слів.
Я за народ наш все молюся,
Щоб він душею не змілів.
Я вимикаю телевізор,
Коли базіка-горлопан
Знов прудко на трибуну лізе,
Неначе над панами пан.
Терпіть не можу перевертнів,
В них чорно-білі язики.
З трибун: «Рятуємо від смерті!»,
В житті виходить навпаки.
Не прощаю тобі 
жебраків
Все прощаю тобі, Україно.
Все складаю на ваги віків.
Не прощаю тобі, Україно,
Не прощаю тобі жебраків.
Все прощаю: танцюльки і гульки,
І естрадне виття сопляків,
І газетні писульки, свистульки,
Й блиск, і лиск золотих каблучків,
Й те, як дбають народні обранці,
Як закони довбуть і які,
Що з народу пішли в новобранці,
Жебраки, жебраки, жебраки.
Певно, хтось і розпише, 

й розсудить,
Певно, спише на ярма доби,
Тільки чим завинили всі люди,
Що ті ярма взяли на горби.
Може, в тому усі ми повинні,
Тільки легше від того не всім.
В золотих каблучках 

по сльозинах
Так пройшлися, немов по росі.
Кажуть, збоку видніше. Не знаю,
Хто що косить, пасе і несе.
Не суджу, не кляну, не питаю!
Україно, тебе я кохаю.
Та прощаю – не все.

Олена РУТЕЦЬКА. 
м. Збараж.

Сокровенне

У вокзальній метушні Воло-
димир думав лише про одне: він 
мусить сісти у цей дизель. Адже 
йому ще вертатися сьогодні на-
зад. З усіх боків колію заповню-
вали люди. З клунками, сумка-
ми, вони усе  щільніше зами-
кали тісне кільце. Володимир 
проклинав хвилини, які повзли 
надто повільно. Дизеля все не 
було, а бажаючих їхати ставало 
щораз більше. 

Воно й зрозуміло. Сьогодні 
тридцять перше грудня, попе-
реду  вихідні. Кожен, як міг, до-
бирався додому. Хто – за прові-
антом до батьків у село, хто до 
рідних – на зустріч Нового року. 

І тільки він, Володимир, по 
суті, їхав нікуди, ні до кого. Оди-
надцять років тому у нього тра-
гічно загинула дружина. Як Во-
лодимир не наполягав похова-
ти її у місті, батьки Ольги не за-
хотіли. 

- Ти ще молодий, знайдеш 
собі когось, будеш мати своїх ді-
тей, - казала теща. – Все забува-
ється, і горе – теж. Не буде кому 
навіть моєї доньки доглянути. 
Ні, поховаємо у селі, хоч квітів 
навесні насію. 

Місце, де жила матір його 
покійної дружини, назвати се-
лом було важко. Навіть не хутір 
– хутірець, загублений у полі. 
Але зі своїм магазином, почат-
ковою школою і, як не дивно, 
цвинтарем. 

Володимир більше не одру-
жився. Не тому, що був надто ві-
рний покійній дружині. Спочат-
ку справді сумував за нею не-
вимовно, щонеділі добирався 
дизель-поїздом до ближнього 
села, а потім пішки ще добрий 
десяток кілометрів до хутірця, 
до могили своєї Оленьки. Теща 
поїла його гарячим чаєм, приго-
щала пампухами з вишнями, ма-
линою чи смородиною, залеж-
но від пори року, - ще й накла-
дала у сумку банок з різним ва-
ренням.

Потім біль притупився, вщух 
і Володимир уже швидше за 
звичкою їздив на могилу дру-
жини. Правда, щоразу рідше: 
спочатку через тиждень, потім 
через місяць. Далі – раз у півро-
ку, нарешті – у рік. Теща не обра-
жалася, навіть дивувалася, чому 
це зять досі не одружується. 

- Так і постарієш, - дорікала 
не раз Володимиру.

- Ще встигну, - відмахувався 
він. – Ось квартиру більшу ку-
плю, може, тоді… 

Звичайно, Володимир не 
був святим. Викладав в універ-
ситеті, трохи займався приват-

ною справою – усе це не заважа-
ло, аби в його житті час від часу 
з’являлися різні жінки: вродли-
ві і не дуже, молоденькі і стар-
ші. Але все це було несерйозним, 
миттєвим. До того ж йому подо-
балося чути перешіптування за 
спиною: мовляв, дивіться, який 
порядний, який однолюб, похо-
вав дружину і про іншу не думає.

Не одружився навіть тоді, 
коли переїхав з однокімнат-
ної квартири у цілком пристой-
не помешкання. Разом з Воло-
димиром у новий дім переїхав 
і портрет Ольги. Хоча тепер, че-
рез десяток літ після її смер-
ті, фото покійної майже ніяких 
почуттів у нього не виклика-
ло. Помалу стиралися з пам’яті 
колись такі дорогі риси облич-
чя. Інколи Володимир намагав-
ся згадати, відтворити в уяві її 
голос, її  сміх і… не міг. 

Тоді злився на себе, дорікав 
собі, що справді пора одружити-
ся. А десь у найглибших закут-
ках душі водночас відчував, що 
після Ольги – доброї, вродливої, 
ніжної, нікого не хоче. Планував 
у найближчий вихідний поїхати 
на її могилу. Але приходив но-
вий день, а з ним – нові клопоти 
і він відкладав поїздку. 

Однієї дати Володимир про-
пустити не міг. Тридцять пер-
шого грудня в покійної був день 
народження. Колись Володи-
мир у цей день приносив Ользі 
квіти – три білосніжні пухнасті 
хризантеми, вона над усе люби-
ла їх. Після смерті дружини хри-
зантеми незмінно лягали трид-
цять першого грудня на її моги-
лу. Правда, дехто дорікав Воло-
димирові, мовляв, на цвинтар 
несуть парне число квітів. Але 
він не зважав на ці слова – три 
і все, так любила його Оленька. 

Минулого року Володимир 
не зміг поїхати до хутірця. Грип 
звалив. І хоч на тридцять перше 
ніби уже й перехворів, але почу-
вав себе не добре. А тут ще зна-
йома, колега по роботі відраяла. 
Мовляв, дорога неблизька, мож-
на застудитися і хворобу назад 
вернути. З нею і зустріли Новий 
рік, у його квартирі. 

- Нічого, поїду пізніше, 
- заспокоїв себе Володимир. –
тещі напишу, поясню…

Але минав час, а він так і не 
написав. Додзвонитися теж не 
міг. Не було вісточки і з хутірця. 
«Образилася старенька, - поду-
мав Володимир. – Але чого?»

Розтанула зима, збігли вес-
няні води, промайнуло літечко 
й осінь. І ось знову кінець року. 
Володимир на вокзалі. У цело-
фановому пакеті, акуратно за-
горнуті у папір – щоб не померз-

ли – три білосніжні хризантеми. 
Він покладе їх на могилу Оль-
ги і сьогодні ж повернеться на-
зад. Домовився з друзями піти 
до ресторану, зустріти у компа-
нії Новий рік. 

Дизель повз надто повільно. 
На кожній зупинці тріщали две-
рі і машиніст сердито оголошу-
вав: якщо і далі так буде - зупи-
нить поїзд. 

Володимир нервував. Ще 
не встигне назад повернутися. 
Кому потрібні ці його жертви? 
Покійній? Скоріше це звичка, 
якийсь видуманий обов’язок…

Ось, нарешті, і село. Володи-
мир скочив з підніжки. Перед 
очима прослалося біле полот-
но снігового поля. Скільки ж то 
топати треба лише туди, - поду-
мав. – А потім – назад…

В уяві постали нелегкі кіло-
метри. Ні сліду у полі, ні доріж-
ки. Майнуло бажання ускочи-
ти назад у дизель і хоч у тісно-
ті, але повернутися до міста. Не 
встиг, поїзд уже набирав швид-
кості.

Копався снігом, проклина-
ючи свою порядність. Десь на 
середині дороги помітив, що у 
пакеті з хризантемами обірва-
лась одна ручка. А що ж з кві-
тами? Його здогади справдили-
ся. З газети стирчали лише сте-
бла. Білосніжні пелюстки безси-
ло лежали на дні торбини. Воло-
димир витряс рештки квітів на 
землю. Через хвильку ніжні  пе-
люстки злилися з білим снігом.

Хутірець зустрів Володими-
ра настороженою тишею.

- Спочатку піду на могилу, 
потім загляну до тещі, - майну-
ла байдужа думка. – Могилу, на-
певно, присипав сніг, теща ста-
ра, нездужає сніг прокидати.

Могила була без снігу. Вела 
до неї акуратно розчищена до-
ріжка. Володимир зупинив-
ся: може, заблудив? Бо он по-
ряд ще одна могила. Здається, її 
тут не було в останній його при-
їзд. Ні, все так. Видно вже й пор-
трет його Ольги на могильному 
пам’ятнику. 

Підійшов ближче. На могилі 
лежали три білосніжні пухнас-
ті хризантеми. Ставало якось 
моторошно: від самотини, від 
тиші, від довколишньої білиз-
ни. Не встиг навіть сказати 
Оленьці свої звичні слова: ось 
я і приїхав, привіз тобі твої кві-
ти…

Хтось поклав замість нього 
на її могилу хризантеми. І хтось 
ішов прометеною доріжкою, Во-
лодимир почув кроки.

Йшла жінка з дівчинкою. 
Привіталася.

- Я чекала, коли ви приїде-

те. Тітка, Ольжина мати, проси-
ла  передати вам ось це, - незна-
йомка простягнула йому паку-
нок. – Там заповіт на хату, каза-
ла, що крім Оленьки і вас у неї 
нікого більше не було.

На його обличчі з’явився  по-
див. 

- Старенька померла. Ще ми-
нулого року, - пояснила жінка і 
повернулася  йти.

- Зачекайте, а ви, хто ви? – 
ступив за нею Володимир.

- Я? – перепитала незнайом-
ка? – Марія. Я тут живу.

- Але ж…
- Ніколи не бачили мене на 

хуторі? Я недавно повернула-
ся з міста. Народила Катрусю і 
приїхала жити сюди. У місті нас 
нічого не тримало. Ні роботи, 
ні квартири. А тут… Треба ж ко-
мусь доглядати, - кивнула на за-
сніжені горбики. – Правда, Ка-
трусю? – пригорнула доньку.

- А квіти ?.. – не відступав Во-
лодимир.

- Я принесла їх на могилу ва-
шої дружини. Вони у мене якраз 
зацвітають під Новий рік. Ваша 
теща повідала, що ви завжди 
у цей час привозите хризанте-
ми на могилу її Оленьки. Тільки 
минулого року, здається,  вас не 
було. От я і подумала…

Володимир відчув, як черво-
ніє.

- Ой, що ж це я? – зніякові-
ла і незнайомка. – Ви ж стіль-
ки шляху пройшли, стомилися. 
Ходімо до хати, чаєм пригощу, з 
малиною. Пирогів напекла, Но-
вий рік зібралися з Катрусею зу-
стрічати. А дороги до нас узим-
ку справді перевіяні, ніякою ав-
тівкою не добратися.

Володимир усміхнувся. До 
хутірця і восени чи навесні, та 
й навіть влітку, коли рясні дощі 
розмиють польові манівці, ма-
шина не доїде. Не раз і сам зали-
шав авто на трасі. Та зараз, при 
теплому погляді Марії, це якось 
не мало значення.    

Володимир пив гарячий чай. 
Далекими, нереальними здава-
лися йому місто, вечірній ресто-
ран, друзі, з якими мав зустріти 
Новий рік.

- Боже, я ж років три не був у 
відпустці, - подумав уголос.

- Ви щось сказали? – повер-
нулася від плити Марія. – Ще 
чаю?

- Долийте. Гарячого, з мали-
ною…

Відчував, як п’янке тепло 
розливалося по всьому тілу.

Як це вона, Марія, сказала 
про могили? Треба ж їх комусь 
доглядати… Він стільки років 
не був у відпустці…

Зіна КУШНІРУК.

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА:  учасниці ансамблю “Дивограй” Вікторія Матвійчук, 
Юлія та Оксана Гладкі, Христина Мудра, Марія Сташків.

Хата з ангелом
Мотря робила ангелів із со-

ломи. З крильцями-листочками, 
мініатюрними німбами, у до-
вгих сукеночках. Інколи криль-
ця були їжакуваті, а сукеночки 
помережані соломинками. Це 
були незвичайні ангели.   

Усі знали: просити ангели-
ка в Мотрі - марна справа. Вона 
сама знала, кому їх дарувати. 
Вірили: Мотрині ангели при-
носять щастя. 

А ще – Мотря мала вели-
кий садок, де росли смачню-
щі яблука. Обдаровувала ними 
усіх, хто приходив на подвір’я.   

Жила Мотря самотиною. 
Чоловік не повернувся з війни. 
Донька «згоріла» від кору.  

Мала гарну вроду. То ж коли 
овдовіла, молодиці пильнува-
ли за своїми чоловіками. Не 
один на Мотрю оком кидав. 
Тільки ці погляди не торкали-
ся її серця. Була переконана: 
якщо судилося втратити двох 
найдорожчих людей, значить, 
так на житті написано.     

Якось Мотрі приснився див-
ний сон: покійна доня у довгій 
білій льолі поклала у її долоні 
солом’яного ангелика. І мови-
ла: «На щастя». Коли прокину-
лась, в хаті наче витав ледь від-
чутний запах ладану, а долоні 
були гарячими. 

Вона розповіла сон кумі, а 
та рознесла по всьому містеч-
ку. 

Мотря ніколи не «плела» 
ангелів. Дивувалася, як легко 
почало їй це вдаватися. Відтоді 
й нарекли Мотрину оселю «ха-

тою з ангелом». 
Бувало, біжать дітлахи, а 

вона гукає: 
- Йди-но сюди, манюня. 

Щось тобі дам. 
І виносить з хати 

солом’яного ангелика.    
- Тримай своє щастя, - каже. 

- Не загуби. 
Мотря всіх дітей кликала 

«манюнями». Навіть уже стар-
ших. Її ангелики діставали-
ся дітям з бідних родин, вдо-
вам. Казали: солом’яні вироби 
справді приносять удачу, при-
вертають долю. А ще подейку-
вали, що в Мотриному садку 
бачили білу постать, схожу на 
ангела. Хтозна, правда це, чи 
ні. Коли ж хтось заводив із Мо-
трею про це мову, вона лише 
таємниче посміхалася.

Працювала вона приби-
ральницею в музичній школі. 
Любила слухати дитячий спів. 
Відвідувала майже всі концер-
ти і завжди сідала в останньо-
му ряду. Коли діти співали, 
Мотря плакала. Уявляла свою 
доню серед хлопчиків і дівча-
ток. Можливо, і в неї був би 
гарний голосок, зітхала подум-
ки.

Для дітей Мотря Карпівна 
була не просто тіткою зі шва-
брою. Вони знали про її див-
них ангеликів. Також дітлахам 
подобалося, що вона приходи-
ла на їхні концерти і хвалила за 
гарні виступи. 

На роботу Мотря ходила в 
костюмі, гарно викладала при-

порошену сивиною косу. Її сти-
гла врода, упереміж з вічним 
смутком у карих очах, вида-
валась такою ж дивною, як і 
солом’яні ангели. 

Томка-баяністка, так у шко-
лі «охрестили» Тамілу Іванів-
ну, була з Мотрею «в контр-
ах». Партійна активістка і за-
тята атеїстка, почувши про Мо-
трині ангели, претензійно за-
питувала в директора, як може 
«елемент з релігійними замо-
рочками» працювати з дітьми. 
Директор, який також недолю-
блював приїжджу викладачку, 
відповідав: 

- Мотря Карпівна працює зі 
шваброю, а не з дітьми. 

- Вона справді робить ан-
гелів? - не вгавала баяністка. - 
Ось на моїй родіні…  

- Я не бачив, що вона ро-
бить. А ви? Плітки збираєте? У 
нашому містечку багато чого 
можна почути… 

Директор знав про ангелів. 
Колись і в його дитячу долонь-
ку Мотря поклала ангелика…                 

…Мотря заповіла обійстя 
доньці двоюрідної сестри. Про-
сила берегти садок і не шко-
дувати людям яблук. Коли по-
мерла, нові господарі розвали-
ли стару хату і взялися за будо-
ву. Майже всі яблуні пішли під 
сокиру. Пересварилися з сусі-
дами, що ті начебто крали до-
шки…

Будинок виріс швидко. Але 
добра в ньому не було. То гос-
подар з драбини впав і ребра 

поламав. То господиня мало 
хату не спалила, коли на ока-
зію наїдки готувала. А ще, пе-
решіптувалися люди, начебто, 
чули ночами, як хтось схлипу-
вав на обійсті. Казали: певно, 
душа Мотрина ридає. 

Невдовзі будинок виріши-
ли продати. Проте покупці не 
поспішали. Хтось дивився на 
хату з острахом, наслухавшись 
всякого-різного. Когось не вла-
штовувала ціна. А містечком 
поповзли чутки: Мотря «не 
пускає». 

Напровесні навідалися по-
купці - не з тутешніх. Чоловік, 
дружина і дівчинка-дошкільня. 
Сусіди проводили цікавими по-
глядами незнайомців. Було не-
втямки, чому батько несе донь-
ку від автівки на руках. 

Продавці розхвалювали 
господарку. І до автобусної зу-
пинки недалеко, і вуличка 
тиха, і до лісу рукою подати. 

- Сонечко, тобі тут подоба-
ється? - запитали батьки. 

Дівчатко ствердно кивнуло 
головою. 

На ціні зійшлися. Мотрині 
родичі почали пакувати речі. І 
невдовзі в оселі з’явилися нові 
господарі - родина Гречанюків. 

Тепер сусіди зрозуміли, 
чому чоловік ніс малу на руках: 
вона була в інвалідному віз-
ку. Дівчинку звали Соня. Матір 
доглядала за донькою. Бать-
ко опікувався родинним бізне-
сом. Соня травмувалася в ава-
рії, в яку потрапили чоловіко-
ві батьки. В обласному центрі 
сім’я мала квартиру. За пора-
дою лікарів вирішили придба-
ти будинок у невеличкому за-
тишному містечку, з гарною 
природою і екологією. Задля 
доньки. Житимуть тут з весни 
- до осені, поки погідно.   

Навесні господарі на місці 
вирубаних дерев посадили мо-
лоді щепки. Ще й з сусідами по-
ділилися новими сортами. 

- А я ходила. Разом із анге-
ликом. Він узяв мене за руку і 
ми пішли, - одного ранку роз-

повіла Соня свій сон.  
Дівчинка не раз бачила схо-

жі сни. Батьки гадали - фанта-
зує. А потім Соня почала свої 
сни малювати. Мама показала 
доньчину творчість знайомій 
психологині. Та, поспілкував-
шись з малою, підтвердила:

- Соня справді малює те, що 
бачить у снах.    

На Сонин день народжен-
ня запросили сусідських дітей. 
Принесли іменинниці подарун-
ки, а вона їм спрезентувала свої 
малюнки й розповіла про сни. 

- Треба ж таке, - дивувалися 
сусіди, - Мотря ангелів робила, 
а Соня їх малює. Гарні люди по-
селилися на обійсті, яблунь на-
садили. І ангели в хату повер-
нулися.    

Недільного дня завітала до 
Гречанюків літня сусідка - баба 
Катя. 

- Тетянко, - звернулася до 
Сониної матері, - я хотіла б 
вам щось розповісти. Колись 
тут жила Мотря. Вона роби-
ла з соломи ангелів. Усі віри-
ли, що вони приносять щас-
тя. Вона знала, кому ангели-
ки найбільше потрібні. Якось 
і мені дістався ангелик. Я збе-
регла його. А тепер, гадаю, він 
потрібний вашій доні. Не ду-
майте, що я вижила з розуму 
і щось таке сплітаю… Ми бага-
то чого не знаємо і не розумі-
ємо в цьому світі. Я пережила 
немало всього. Може, й справ-
ді Мотрин ангел ставав у по-
мочі.                      

Сусідка поклала дівчинці у 
долоньки солом’яного ангели-
ка. Після цього Соня не раз про-
сила бабу Катю розповісти про 
Мотрю. Слухала, наче казку…    

…Минув час. Соня заново 
вчилася ходити. І готувалася 
до своєї першої виставки ма-
люнків: «Мої ангели». Лише 
одна картина відрізнялася від 
інших. На ній - жінка з добри-
ми й трохи сумними очима і 
довгою косою, з рук якої злітав 
солом’яний ангелик.        

Ольга ЧОРНА.     

Просто 
життя

хризантемиДивом грай, 
наш рідний край, 

Де смереки 
вище неба,

Де поля, лани 
І треба вранці сонце 

привітати,
Зберегти і передати
В танці барви чарівні,
Що фарбують 

наші дні…

Три білі



№3 (135)/20  січня - 26 січня 2016 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спортnday.te.ua

Вже на першому етапі Ірина Варвинець влучно 
пройшла стрільбу і передавала естафету Юлії Джимі 
другою. Джима також не підвела і два вогневих рубе-
жі пройшла чисто. Причому, естафету Валі Семерен-
ко вона передала першою з перевагою над другим 
місцем в 28 секунд. Валя мала час і перевагу пройти 
дистанцію комфортно, але вийшло навпаки - чотири 
поспіль промахи у стрільбі лежачи і як наслідок - на 
штрафне коло та відставання від білоруски Пісарєвої 
на 22 секунди.

У стрільбі стоячи Семеренко виправилася, при-
пустившись лише одного промаху і скоротила відста-
вання до восьми секунд. Десь в середині фінішного 
кола Пісарєва перестала бігти і навіть на деякий час 
зійшла з траси, тож Семеренко першою передала ес-
тафету Підгрушній. Фора перед німецькою командою 
була 23 секунди, але за Німеччину бігла Лаура Даль-
маєр.

Битва між Підгрушною та Дальмаєр була жор-
сткою. Вже до першої стрільби Дальмаєр скоротила 
відставання і навіть обійшла українку. Все мала вирі-
шувати стрільба стоячи, і саме тут німкеня припусти-

лася одного промаху, а Підгрушна закрила усі мішені 
і вийшла на фінішне коло з перевагою у вісім секунд. 
На останніх 400 метрах Підгрушна “везла” Дальмаєр 
майже чотири секунди, але представниця Німеччини 
не атакувала. Дальмаєр почала штурм вже на самому 
фінішному відрізку, але зробила це занадто пізно. На 
останніх метрах траси Підгрушна класично “підріза-
ла” її і виграла гонку з відривом 1,2 секунди.

До речі, саме «фінт» Олени викликав неабияке не-
вдоволення у німецьких вболівальників. Проте, піс-
ля фінішу Лаура Дальмайєр вибачилася за поведінку 
місцевих фанатів, наголосивши, що українська пере-
мога була здобута в чесній боротьбі. Після цього три-
буни дружно зааплодували.

Тим часом, чоловіча збірна з біатлону «провалила» 
естафетну гонку, фінішувавши 12-ю.

Українці могли розраховувати на потрапляння у 
топ-5, але не увійшли навіть у десятку через невда-
лу стрільбу Підручного. Дмитро прийняв естафету 
п’ятим та, заробивши для української команди три 
штрафних кола, звів шанси на успішний загальний ре-
зультат нанівець.

Прокляття 
«триколора»

Відмовившись від українського 
прапора та одягнувши 
рукавички російських кольорів, 

боксер з Луганська В’ячеслав Глазков 
програв американцю Чарльзу 
Мартіну бій за вакантний титул 
Міжнародної боксерської федерації 
(IBF)

Виходячи на бій з Мартіном, Глазков не-
приємно здивував. Він з’явився на рингу без 
українського прапора, а перед поєдинком не 
прозвучав національний гімн України. Окрім 
того, Глазков одягнув рукавички кольорів ро-
сійського прапора – червоного, синього та бі-
лого, а на трусах боксера майорів напис “Русь” 
– логотип російської компанії, яку рекламу-
вав спортсмен.

Спершу бій розгортався для В’ячеслава 
непогано – він добре маневрував по рингу та 
уникав ударів суперника. Утім в третьому ра-
унді ситуація змінилася – Мартін кілька разів 
влучив в опонента, який згодом опинився на 
рингу через те, що у нього підвернулася нога.

У підсумку чергова атака американця за-
вершилася ще одним падінням Глазкова, піс-
ля якого він не зміг продовжити бій через 
травму коліна. Рефері зафіксував перемогу 
Мартіна технічним нокаутом.

Таким чином “прокляття” російських ко-
льорів зіграло злий жарт з черговим пред-
ставником бойових видів спорту.

12 грудня  легендарного американського 
боксера Роя Джонса, який отримав російське 
громадянство та вперше боксував під новим 
прапором, жорстко нокаутував британець 
Енцо Маккарінеллі.

25 грудня програв ще один “новий” ро-
сіянин – відомий американський боєць змі-
шаних єдиноборств Джеф Монсон. Його на 
другій хвилині бою нокаутував камерунець 
Дональд Нжатах, який живе та тренуєть-
ся у Черкасах та представляє місцевий клуб 
Grizzly.

Тепер же нищівної поразки зазнав і черго-
вий претендент на російське громадянство.  
Звичайно, В’ячеслав Глазков зробив свій ви-
бір. Проте зараз питання в тому, чи потрібен 
він без титулу Росії, яка так полюбляє залуча-
ти під свої прапори чужих чемпіонів. 

Олімпіада-2016
Безсумнівно, що чи не головною спортивною подією 

стане Олімпіада, яка відбуватиметься 5 - 21 серпня у Ріо-
де-Жанейро. Збірна України летить до Бразилії із суттєви-
ми амбіціями та має у складі чимало “зірок”, здатних здо-
бути медалі.

Так, аналітична компанія Infostrada склала грунтов-
ний прогноз, за яким збірна України може здобути у Ріо 24 
нагороди – п’ять золотих, вісім срібних та 11 бронзових.

Безумовно, чемпіонські амбіції має наша фехтувальни-
ця Ольга Харлан. 

У спортивній гімнастиці за перемогу на брусах бороти-
меться Олег Верняєв.

Давно привчив своїх вболівальників лише до перемог і 
легкоатлет Богдан Бондаренко.

А от борець греко-римського стилю Жан Беленюк ви-
ступатиме у Бразилії у статусі володаря світового “золота” 
у категорії до 85 кг. 

Має за плечима перемогу на чемпіонаті світу й пред-
ставниця жіночої боротьби Юлія Ткач у вазі до 63 кг.

Не пробачать вболівальники  повернення з Ріо-де-
Жанейро з порожніми руками й нашим дзюдоїстам – екс-
чемпіону світу Георгію Зантарая та Якову Хаммо.

На найвищі нагороди претендує й п’ятиборець Павло 
Тимощенко.

Футбол
Іншою грандіозною подією стане чемпіонат Європи з 

футболу, який 10 червня - 10 липня пройде на полях Фран-
ції. Вдруге у своїй історії виступить на Євро збірна України, 
яку до фінальної частини турніру вивів Михайло Фоменко. 
У груповому раунді Євро-2016 українці потрапили до вель-
ми складної групи C, де їхніми суперниками будуть чинні 
чемпіони світу німці, поляки, які надзвичайно переконливо 
виглядали у кваліфікації, та міцні північноірландці.

Ще однією помітною подією у футбольному календарі 
стане участь “Динамо” у плей-офф Ліги чемпіонів, а «Шах-
таря» - у Ліги Європи.

Бокс
Насиченим цікавими подіями буде й рік у професій-

ному боксі. Тут головною подією, безумовно, стане бій-
реванш Володимира Кличка проти британця Тайсона 
Ф’юрі.

Ф’юрі та Кличко вже підписали контракт на повтор-
ний поєдинок, який орієнтовно має відбутися наприкін-
ці квітня – початку травня. Місцем проведення бою, швид-
ше за все, стане Великобританія, але можливий й варіант з 
ОАЕ. Вирішальним фактором тут стане розмір гарантова-
них організаторами гонорарів. Лише за попередніми да-
ними, призовий фонд зустрічі складе близько $80 млн.

Чемпіонські поєдинки у 2016 році чекають ще на трьох 
українських боксерів. Вперше захищати титул Всесвітньої 
боксерської ради (WBC) буде Віктор Постол, який минуло-
го року став чемпіоном світу у категорії до 63,5 кг, нокау-
тувавши аргентинця Лукаса Матіссе.

Новий етап кар’єри очікує й на чемпіона світу WBO у 
вазі до 57,2 кг Василя Ломаченка. Минулого року промо-
утери так і не змогли віднайти йому достойних суперни-
ків, більшість з яких зустрічі з українцем відверто уникає. 

Також у першій половині року за чемпіонський пояс 
битиметься Олександр Усик, який лідирує у рейтингу 
WBO серед важковаговиків (до 91 кг). Якщо не станеть-
ся нічого екстраординарного, українець має зустрітися з 
володарем титулу за цією версією – поляком Кшиштофом 
Гловацькі. 

Біатлон
Із зимових видів спорту українці традиційно найбіль-

ше очікують на чемпіонат світу з біатлону, який 3 - 13 бе-
резня прийматиме норвезький Холменколлен.

Збірна України традиційно повертається зі світової 
першості з медалями. Є підстави сподіватися, що так ста-
неться й цього разу.

Шахи
Ще однією помітною подією в українському спорті обі-

цяє стати матч за жіночу світову шахову корону між її чин-
ною володаркою Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань, 
який відбудеться у Львові. Українка почне відстоювати 
титул 1 березня.

Вболіваймо за 
Україну і в 2016-му

Для спортивних вболівальників 
цей рік обіцяє стати надзвичайно 

цікавим та насиченим.

«Золота» секунда Олени Підгрушної
Жіноча збірна 
України у чудовому 
стилі виграла
естафету етапу 
Кубка світу 
в німецькому
Рупольдингу 

У Запоріжжі у віці 
77 років помер 
дворазовий 

олімпійський чемпіон 
з важкої атлетики 
Леонід Жаботинський - 
легендарний спортсмен 
та кумир мільйонів.

Своє перше золото Жабо-
тинський здобув під час 18-тих 
Олімпійських іграх у Токіо 1964 
року під час фінальних змагань 
важкоатлетів у категорії понад 
90 кілограмів. 

Під час трансляції радян-
ський коментатор зумисне зро-

бив акцент на тому, що Жабо-
тинський - радянський спортс-
мен. Бо як же сказати, що укра-
їнець Жаботинський переміг 
росіянина Власова? Але саме 
так і було. “Хто не бачив поє-
динку Жаботинський-Власов, 
той не бачив Олімпіади” – писа-
ли тоді всі токійські газети.

Цю перемогу Леонід закрі-
пив ще раз – через чотири роки 
на Олімпіаді в Мехіко. Після 
цього тріумфу народна любов 
Жаботинському була гаранто-
вана на все життя.

Тріумфи на Олімпіадах 1964 
та 1968 років – не єдині заслуги 
“козарлюги”. Жаботинський був 
чотириразовим чемпіоном світу 
та дворазовим Європи, а також 
п’ятиразовим чемпіоном СРСР. 
Встановив 19 світових рекордів.

Цікаво, що свою спортивну 
кар’єру Леонід починав зовсім 
не з важкої атлетики. Спершу 
було метання диску, штовхання 
ядра. Однак усе змінилося піс-
ля того, як він побачив на влас-
ні очі виступ Григорія Новака – 
першого радянського чемпіона 
світу з важкої атлетики. Леонід 
затявся стати другим. І не лише 
досяг цього, але й перевершив.

Згасла зірка Леоніда
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Сьогодні вранці зайчик Вухастик 
не вилежувався під ковдрою так 
довго, як завжди. І тільки-но від-

крив очі, як одразу ж кинувся до ві-
кна. Вчора, під вечір, небо вкрили важ-
кі сірі хмари і тато сказав, що уночі ви-
паде сніг. Сніг… Вухастик ще ніколи не 
бачив снігу, то була його перша зима. 
Він народився пізньою весною. Бачив, 
як народжуються квіти, як ллє дощ, як 
червоніють вишні та наливаються со-
ком груші, як жовтіють та опадають 
листочки, але сніг… І дійсно, за вікном 
була справжня казка – все було біле-
білесеньке, ялини одягли дивовижні 
шати, які виблискували на сонечку, а 
гілки дубів та грабів гнулися під вагою 
білих шапок.

Вухастик нашвидкоруч поснідав, 
одягнув нову білу шубку, яку йому 

дбайливо залиши-
ла мама на ві-
шачку біля две-
рей і кинувся 
прожогом на ву-
лицю. Він зану-
рював у сніг лапки та хвос-
тик, торкався до нього но-
сиком, стрибав у найбіль-
ші кучугури, зліпив сніж-
ку та збив нею шапку 
з куща тернини.

- Е-ге-гей, Вухасти-
ку, ану, гайда до нас! – 
почув зайчик голос друга, 
білченяти Рудька. Вони ра-

зом з братом Хвостиком возились 
на санчатах з гірки неподалік.

- У нас тут весело, - додав Хвос-
тик.

Вухастик вхопив шнурочок 
від санок і вже готовий був 

бігти чимдуж до дру-
зів. Але тут він зро-
зумів, що геть зо-
всім білий, такий 

самий білий, як сніг 
довкола, і сліди навіть білі 
залишає.

«А що коли я заблукаю? 
Загублюся? Мене ж ніхто тако-
го білого серед білого снігу не 

віднайде…», - з острахом подумав Ву-
хастик, похнюпив носа і повернувся у 
хатинку.

За деякий час додому прийшла ма-
туся.

- Синочку, а чому ти не йдеш гра-
тися зі своїми друзями? – запитала 
вона.

- Мам, мені страшно. А що коли я за-
гублюся, серед отих білих снігів, мене 
ж тоді ніхто не віднайде, бо я - теж бі-
лий.

Мама посміхнулась, подумала 
хвильку, а потім дістала із шафки різ-
нобарвні шапочку, шарфик та рукавич-
ки, вручила їх Вухастикові. Він примі-
ряв обновки, страшенно зрадів, подя-
кував матусі і побіг веселитись з Рудь-
ком та Хвостиком.

Оксана ХОМА.

Я навчаюся в 10 класі Гол-
гочанської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, що на Підгаєччині. Лю-
блю читати, вишивати, 
а особливо мені подоба-
ється відвідувати занят-
тя літературно-творчого 
гуртка «Словограй», який 
уже 17 років діє при нашій 
школі. Тут я дізнаюся бага-
то цікавого про поезію, лі-
тературу і навчаюся вті-
лювати свої мрії, думки 
й почуття на папері. У ці 
тривожно-напружені дні 
мої віршовані рядочки бри-
нять сльозами за тими, 
хто на Сході нашої країни 
проливає кров за чисте й 
мирне небо над Україною.  

Одного разу Голка і Нитка 
посперечалися. Нитка каже: 

- Ти - завжди головна!
- А чому? - заперечила Гол-

ка.
- Тому, що всі тебе хвалять, 

яка ти мудра. – сказала Нитка.
Голка похитала головою та 

й каже:
- Я мудра лише тоді, коли в 

мудрих пальчиках.
Раптом в кімнату вбігла ді-

вчинка Оленка. Схопила голку 
з ниткою і почала вишивати. 
Вкололася раз, другий. Запла-

кала, побігла до матусі на кух-
ню та й каже:

- Мамо! Я поранилася! Ця 
голка якась зовсім немудра!

Мама відповідає Оленці:
- Голка мудра, коли вона у 

вмілих руках. 
Почувши це, Голка і Нит-

ка назавжди стали подругами 
і більше ніколи не сварилися. 
Завдяки їх дружбі та наполе-
гливості Оленки, до вечора на 
білому полотні з’явилася пер-
ша волошка. 

Ангеліна КОВАЛЬЧУК.

Загадки 
про зиму

Надворі горою, а в хаті водою.

* * *
Восени не в’яне, а взимку 
не вмирає.

* * *
Біла скатертина 
всю землю вкрила.

* * *
Без рук, без ніг, 
а вікна малює.

* * *
Білий, як пір’їна, холодний, 
як крижина.

* * *
Біла морква зимою росте.

* * *
Що то за гість, що тепло їсть?

* * *
Плету хлівець на четверо овець,
А на п’яту окремо.

* * *
Влітку відпочивають,
Взимку дітей катають.

Рукавичка

 Туга серця
Сонце зранку сходить,
Ввечері - заходить,
Буяють квіти в лузі,
Та моє серце в тузі.
Бо земля рідна у вогні,
На Сході точаться бої,
І пролітають кулі злі,
А люди, наче ніч, сліпі.
Не відають - куди іти,
І які цінності нести
У світ любові та добра,
Де Божа ласка - не війна,
Панує над красою дня.
І ночі тишею зітхають,
Й світанку ясного чекають.
Чому країна так страждає,
А люди виходу не знають,
Із лабіринтів чорно-злих,
Де море сліз і болю крик.

Моя душа тремтить
в тривозі,

Бо невідомо - що в дорозі,
Чим завтра день 

нас всіх здивує,
Які сюрпризи приготує.
Народ надією живе,
Що перемога все ж гряде!

             Молитва
О Боже, змилуйся над нами,
Пошли єднання та любові,
Щоб Україна процвітала,
А не морилася у крові.
Щоб кожен день яснів 

тим сонцем,
Що щастям сяє у віконце,
Щоб весело співали діти,
А їх батьки могли радіти
Отими хлібними ланами,
Що послані нам  небесами,

Для щасливого життя.
А їх спалює війна,
Топче, рве, шматує,
«Смерчами» 

та «Градами» плюндрує.
О, як тяжко жити,
Коли замість жита,
На полях руїни
І це - Україна.
Моя рідна Батьківщина,
Що героїв народила,
Які нині словом й кров’ю,
Вірністю й любов’ю,
Захищають честь та волю
І будують світлу долю.
Дай нам, Господи, ту силу,
Що веде народ до миру
І сягає висоти,
Де в любові я і ти.

Тетяна ЛЮКС.             

Де в любові – я і ти

Доброго дня, дорога редакціє «Нашого ДНЯ»!
Пише до вас учениця 5 класу Раславської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Кременецького району. Я дуже люблю читати. Нещодавно на 
уроках української мови я дізналася про вашу газету. Особливо 
мене зацікавила рубрика для дітей «Рукавичка». У вільний час 
я пишу вірші та казки. Тож надсилаю вам свої маленькі тво-
ріння.

Мудра Голка

Оповідки бабусі Хомусі

Вухастик і перший сніг

(Мороз)

(Сніг)

(Сніг)

(Ялинка)

(Буруля)

(Сніг)

(Мороз)

(Рукавичка)

(Санчата)

У вільну хвилинку - для розуму розминка

Знайдіть  10  відмінностей
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Для багатьох кімнатних 
квітів справжнім випробу-
ваннням стають мошки, які 
найчастіше з’являються в зи-
мовий період. Ці дрібні кома-
хи білого кольору відклада-
ють у вологий грунт яйця, з 
яких потім утворюються ли-
чинки. 

Є декілька причин поя-
ви цих шкідників. Буває, що 
грунт для квітів вже зараже-
ний личинками. Інша причи-
на – надмірний полив. Взим-
ку земля в горщиках просихає 
не так швидко, а це найкра-
ще середовище для малень-

ких комах. Привертає шкідни-
ків і субстрат, де йде активний 
процес гниття. Грунтові ко-
марики люблять відкладати 
яйця в грунт, який був удобре-
ним настоянками коров’яку.

Профілактичні 
заходи:

Шкідники не заведуться, 
якщо приміщення регулярно 
провітрювати, полив не пови-
нен бути надто рясним, тому 
що шкідники заводяться саме 
в умовах високої вологості. 

Після поливу воду з піддо-

ну необхідно зливати;
Шкідники відкладають 

свої яйця тільки у вологий 
грунт, щоб цього уникнути, 
але не пересушити грунт, не-
обхідно по його поверхні зро-
бити дренаж. Такий спосіб до-
зволить знизити ризик появи 
комах.  

Першочергові 
методи боротьби

Знищити комах досить 
просто. Найкраще це робити 
за допомогою блідо-рожевого 
розчину марганцю. Полити 

ним поверхню землі в горщи-
ку. Можна використовувати і 
звичайний мильний розчин. 
Для цього господарське мило 
потрібно натерти на тертці і 
розчинити у воді. На один літр 
води необхідно 20 г мила.

Деякі квітникарі рекомен-
дують покласти у грунт кілька 
зубчиків часнику. Врятує від 
шкідників  дерев’яний попіл, 
а ще він стане гарним добри-
вом. Комах можна знищити й 
за допомогою хімічних засо-
бів, які сьогодні можна при-
дбати в багатьох магазинах. 

Оточити піклуванням
Для того, щоб куплену або пода-

ровану пуансетію не спіткала доля 
традиційного букета, вік якого ко-
роткий, вдома рослині необхідно 
створити комфортні умови.

Місце для пуансетії краще ви-
брати біля південного, західно-
го або східного вікна: вона любить 
яскраве, але розсіяне світло. Прав-
да, влітку від прямих сонячних про-
менів її доведеться притіняти.

Влітку рослину поливають ряс-
но, а взимку - помірно: 
ґрунт має зали-
шатися лише 
злегка во-
логим. Кві-
тучу пуансе-
тію корис-
но регуляр-
но обпри-
скувати відсто-
яною ледве те-
плою водою. З вес-
ни до осені кожні 2 тиж-
ні потрібне підживлення 
комплексним мінераль-
ним добривом: це спри-
яє бутонізації після закін-
чення періоду спокою.

Оскільки після цвітіння пуансе-
тія сильно виростає, у березні її сте-
бла обрізають на третину, залиша-
ючи на кожному по 3-5 бруньок. Ба-
жані розміри та густоту крони зго-
дом підтримують за допомогою 
прищіпки молодих пагонів і обрі-
зання.

Цвітіння
Пуансетія належить до рослин 

короткого дня: її бутони формують-
ся, коли світлий час доби не переви-
щує 12 годин.

Якщо ви хочете, щоб живі зірки 
«запалилися» у вашому будинку й 
наступного Різдва, уже з кінця ве-
ресня протягом 1,5 місяця пуансе-
тію потрібно щовечора або накри-
вати пакетом, що не пропускає світ-

ло (вранці його знімають), або ста-
вити в темне місце. Через пару тиж-
нів після «скасування процедур» 
рослина закладає квіткові брунь-
ки, а потім розпускаються і яскраві 
приквітники.

Варто відзначити, що пуансетія 
має яскраво виражений період спо-
кою: після опадання приквітників 
вона «іде у відпустку», що триває 
близько 2 місяців.

Увага!
Листя пуансетії може зів’янути 

та навіть опасти через над-
мірне перезволоження 

ґрунту або ж при недо-
статньому поливі. А 

на протязі або при 
занадто низькій 
температурі тра-

пляється що воно 
раптово опадає. 

Якщо ж повітря в кім-
наті пекуче і сухе, краї 

л и с - тя жовтіють або стають 
коричневими.

Чи знаєте ви?
Жителі Центральної Америки 

використовують молочний сік пу-
ансетії для виведення бородавок, 
а також як знеболюючий засіб при 
зубному болі. Крім того, його нано-
сять на місця укусів комах. А при-
парки зі здрібненого листя знижу-
ють біль при ревматизмі та радику-
літі.

Важливо!
Подібно до усіх інших молоча-

їв пуансетія виділяє молочний сік, 
що може викликати подразнення 
шкіри. Особливо варто берегти очі. 
Потрапляння його в травний тракт 
призведе до блювоти та поносу. До 
того ж у чутливих людей можлива 
алергія на цю рослину. Тому, займа-
ючись обрізанням і пересаджен-
ням пуансетії, найкраще надягати 
гумові рукавички, а по закінченні 
всіх робіт ретельно вимити руки з 
милом.

Сніг врятує сад
Січень досить щедрий на морози, тому 

плодовий сад, чагарники та суничні грядки 
мають потребу в додатковому захисті. І са-
дівнику потрібно періодично підсипати стов-
бури, накидаючи сніг якнайближче до них і 
збільшувати товщину снігового покриву над 
суницею. Але будьте акуратними, утеплюю-
чи дерева. Сніг найкраще згрібати зі стежок, 
не оголюючи землю в області крони. У проти-
вному випадку ви можете заморозити коре-
неву систему. 

На втоптування снігу в досвідчених садів-
ників є суперечливі погляди: з одного боку 
промерзлий утоптаний сніг - непереборна 
перешкода для гризунів, з іншого боку, такий 
покрив довше тане навесні, затримуючи про-
будження коренів, таким чином можуть ви-
никнути проблеми, коли вдень при досить 
теплому повітрі крона дерева вже пробуджу-
ється, а корені ще в стані спокою. Але даний 
прийом дозволяє затримати початок веге-
таційного періоду культури і трохи зрушити 
строки її цвітіння, що іноді  дозволяє уникну-
ти втрат від пізніх весняних заморозків. Де-
які садівники для посилення ефекту сніг не 
тільки втоптують, але й поливають водою, 
для утворення більш щільної крижаної кірки. 
Після рясних снігопадів і заметілей струшуй-
те сніг з гілок, особливо у вічнозелених рос-
лин, щоб гілки не ламалися під вагою снігу.

Знищуйте шкідників та 
підгодовуйте птахів

Не посипайте доріжки сіллю. При таненні 
снігу вона потрапляє в ґрунт і призводить до 
ушкодження газону, гноблення, а то і загибе-
лі дерев і кущів

Січень - місяць, коли можна продовжува-
ти займатися знищенням шкідників. Бага-
то комах залишаються зимувати на деревах, 
зокрема, білан і златогузка зимують на лис-
ті, що залишилися. Обов’язково збирайте му-

міфіковані плоди, а також кладку кільчасто-
го шовкопряда.

Підгодовуйте птахів - наших помічників 
у боротьбі зі шкідливими комахами. Годівни-
цю найпростіше зробити з пакетів з-під мо-
лока. Для підгодівлі можна використовува-
ти насіння різних культур (соняшник, просо, 
патисон, кабачок) у тому числі й бур’янистих 
(лобода, реп’ях). Для синичок кращими ласо-
щами будуть шматочки несолоного сала, під-
вішені на гілках.

Плануємо грядки
та квітник

Необхідно періодично перевіряти й квіт-
кові бульби гладіолусів, калл, жоржин та 
інших квітів. При виявленні загнивання 
обов’язково видаліть хвору тканину. Місце 
зрізу ретельно обробіть товченим вугіллям і 
перед закладкою дайте просохнути. Іноді за-
мість вугілля використовують звичайну зе-
ленку.

У січні ви можете почати живцювання 
хризантем, фуксій і пеларгонії.

Проведіть ревізію насіння, докупіть усе 
необхідне (насіння, добрива, препарати для 
боротьби зі шкідниками) до початку дачного 
сезону, розплануйте майбутні посадки з ура-
хуванням всіх правил.

У січні варто зайнятися плануванням 
майбутніх квітників. Місяць ідеально під-
ходить для покупки необхідного насіння. У 
третій декаді січня висівають на розсаду піз-
ньостиглі сорти перцю і баклажанів. Насіння 
висівають у вологу підігріту живильну ґрун-
тову суміш. Бажано відразу ж висівати насін-
ня в окремі торфоперегнійні ємності або спе-
ціальні касети. Вирощена таким чином розса-
да набагато краще переносить пересадження 
на постійне місце.

Детальніше про найсприятливіші дні для 
висівання та висаджування городніх культур 
читайте у наступному номері «Нашого ДНЯ». 

Сидіти, склавши 
руки,- ніколи

Січневий план для господарів
Вже закінчується перший місяць року. Зима повністю вступила у 

свої права, але для справжнього господаря холод і заметілі не 
перешкода. Тож берімося до роботи!

Кімнатні рослини врятує мило і часник

Щоб вдома була 
різдвяна зірка

Пуансетію недарма називають «різдвяною зіркою»: 
адже вона квітує в грудні, коли в Західній Європі 
зустрічають це свято. Незважаючи на свою 

популярність у європейців, молочай красивіший, або 
пуансетія (Euphorbia pulcherrima), зовсім не абориген 
нашого континенту. Родом він з південної Мексики та 
Центральної Америки, де живе на вологих і тінистих 
гірських схилах. У природних умовах цей вічнозелений 
чагарник досягає триметрової висоти. Квітки в нього дрібні 
та нічим не примітні. Декоративність пуансетії надають 
зовсім не вони, а насичено-червоне приквітникове листя на 
верхівках пагонів: воно дійсно нагадує за формою зірку. 
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Відповіді

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

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

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

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

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

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

вінок безшлюбності, поставлю сильний 
дзеркальний захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Кімнатні рослини врятує мило і часник

СПІВЧУТТЯ
Адміністрація та колектив КУТОР

 «Тернопільська обласна дитяча клінічна 
лікарня» висловлюють щирі співчуття голов-

ному лікарю КУТОР «Тернопільська 
міська клінічна лікарня №2» Віктору Вікторо-

вичу Кміті з приводу смерті його матері – 
Станіслави Мар’янівни 

та висловлюють щирі співчуття рідним і 
близьким покійної.

Вважати недійсними
Посвідчення водія, видане на ім’я Корицький 

Віталій Григорович;
Свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Daewoo 

Matiz», видане на ім’я Осадчий Петро Васильович;
Свідоцтво про реєстрацію автомобіля 

«Renault Duster», видане на  ім’я Корицький Віта-
лій Григорович.

Починаючи з 2016 року, зберігаєть-
ся спрощена система оподаткування, 
як для підприємців, так і для юридич-
них осіб. Проте, обсяг доходу платників 
єдиного податку ІІІ групи не повинен 
перевищувати у цьому році п’яти міль-
йонів гривень (раніше було 20 млн.).

Відсоткова ставка єдиного податку 
для цієї групи платників змінилась. У 
разі сплати податку на додану вартість 
вона, складає три відсотки доходу. А у 
разі включення ПДВ до складу єдиного 

податку - п’ять відсотків доходу. Раніше, 
відповідно, було два і чотири відсотки.

Платники податків на спрощеній 
системі оподаткування (третьої гру-
пи) зобов’язанні до 9 лютого 2016 року 
подати звітність про отримані доходи 
протягом 2015 року.

Для підприємців І та ІІ груп встанов-
лено річний податковий період, тому 
вони звітують за 2015 рік не пізніше 29 
лютого. 

Щодо платників єдиного податку ІУ 

групи, то вони подають податкову де-
кларацію на поточний рік не пізніше 20 
лютого.

Форми податкових декларацій 
затверджені наказом Мінфіну від 
19.06.2015 року № 578.

Детальнішу інформацію можна 
отримати у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білецька, 1 
та за телефоном: 43-46-10.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ. 

Обсяг доходів «спрощенців» ІІІ групи не повинен перевищувати п’яти мільйонів
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Лановецькі залізничники радіють, що у їхній колектив 
повернувся колега - черговий стрілочного поста Олексій 
Дацюк. Після року несення служби в зоні бойових дій на 

Сході України хлопець знову на своєму робочому посту.
Олексій родом із села Нападівка Лановецького району. У дружній колектив 

залізничників гармонійно влився ще у липні 2007 року. До лав Збройних сил 
України юнака мобілізували у серпні позаминулого року. За час служби він прой-
шов Первомайск, Лисичанськ, Попасну, Дебальцеве. Саме під Дебальцевим отри-
мав міно-вибухову травму. Після лікування та реабілітації у госпіталі повернув-
ся у зону АТО. Зокрема дислокувався у Станиці Луганській.

Олексій зізнається, вдячний колегам за їх щиру підтримку тоді, коли захи-
щав на полі бою незалежність і цілісність нашої держави, і сьогодні - за допомо-
гу якнайшвидше звикнути до мирного життя у рідному краї. А ще низький уклін 
мамі Ганні Іванівні за те, що дні і ночі молилася на нього. 

Мирослав КОЛОМІЙЧУК, фото з архіву автора.

ГОРОСКОП
з 20 по 26 січня
Овен  

Цього тижня не намагай-
теся зробити все i вiдразу. На 
перший план вийдуть деякi 
робочi моменти, над якими до-
ведеться добре попрацювати.
Телець 

Зiрки обiцяють напруже-
ний тиждень. Серед мiнусiв — 
помилки через неуважнiсть, а 
плюси — креативнi рiшення.
Близнюки 

Ви з новими силами при-
ступите до вирiшення як побу-
тових, так i службових питань. 
У вихiднi приділiть увагу влас-
ним iнтересам.
Рак 

Подiї вимагають вiд вас 
прояву органiзаторських 

здiбностей. Вам вирiшувати, 
якi справи ви самi можете зро-
бити, а якi — доручити iншим.
Лев 

Ви зможете знайти для 
себе цiкавi iдеї, несподiвано 
вiдкриються деякi вашi талан-
ти. Можлива нова робота. У 
стосунках з близькими пану-
ватиме гармонія.
Діва 

Досконалостi немає меж. 
Ви намагатиметеся покращи-
ти не тiльки свої справи, а й 
допомогти iншим.
Терези 

Тиждень буде непередба-
чуваним. Якщо у вашому життi 
є питання, вирiшення яких ви 
все вiдкладали, варто визна-
читися зi своєю позицiєю.
Скорпіон 

Вашу рiшучiсть у дiях 
оточуючi сприйматимуть як 

стихiйне лихо. Не забувайте, 
що iнодi слова мають особли-
ву силу.
Стрілець 

Тиждень сприятливий для 
нових подвигiв. Вам удасться 
укласти новi угоди, якi будуть 
для вас вигiдними i корисними.
Козеріг 

Попереду багато роботи — 
поїздки, переговори. Постав-
теся до цього серйозно, адже 
вiд цього залежить кар’єра.
Водолій 

Будьте уважнi на дорогах. 
Загостряться стосунки з кимось 
iз знайомих. У вихідні можливі 
приємні несподіванки.
Риби 

Можливе з’ясування сто-
сункiв iз рiдними та колегами. 
Якщо вiдчуваєте, що назрiває 
конфлiкт, заспокойтеся i спро-
буйте пiти на компромiс.

Вітаємо! 
Дорогого чоловіка, наймилішого татуся, люблячого 

дідуся, доброго зятя 
 Івана Васильовича Грицюка

із села Плотича Козівського району
з Днем народження!

Усі ми Вас любим і всі поважаємо,
Усі ми Вам щастя, здоров’я бажаємо!
Спасибі татусю, спасибі дідусю, 
За те, що теплом зігріваєте нас, 
За те, що в щасливу і скрутну годину
Ми можемо серцем схилитись до Вас. 
Хай мати Божа Вас охороняє,
В сім’ї панує мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На довгий вік, на многії літа! 
З повагою і любов’ю - дружина Тетяна, сини Олександр та 
Ярослав, невістки Алла та Любов, онуки Олександр, Соло-

мія, Наталія, сім’я Онуферко, мама Іванна Василівна.

Вітаємо! 
Працівників Козівського районного сектора та 18 дер-

жавної пожежно-рятувальної частини Управління Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій України у Тер-

нопільській області - іменинників січня 2016 року! 
Андрія Михайловича Срібного  (2 січня),

Василя Володимировича Пителя  (21 січня),
Юрія Васильовича Керничного (28 січня).

Допоки сонце світить з висоти, 
Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
 І днем грядущим від душі радіти! 
Хай щастя завжди супроводить Вас, 
Людська повага й шана не минають, 
А Вашу мрію й працю повсякчас 
Лиш визнанням і вдячністю вінчають!

З повагою – колектив Козівського районного сектора
 та 18 державної пожежно-рятувальної частини Управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України
 у Тернопільській області.

20 січня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 11-13, вдень 
7-9 градусів морозу. Схід сонця - 
8.02, захід - 16.54. 

21 січня - хмарно, сніг, вночі 
10-11, вдень 5-7 градусів морозу. 
Схід сонця - 8.01, захід - 16.56.

22 січня - хмарно, без опадів, 
вночі 8-9, вдень 5-8 градусів моро-
зу. Схід сонця - 8.00, захід - 16.57. 

23 січня - хмарно з проясненням, уночі сніг, вночі 

7-11, вдень 8-9 градусів морозу. Схід сон-
ця - 7.59, захід - 16.59.

24 січня - хмарно, сніг, вночі 15-16, 
вдень 6-7 градусів морозу. Схід сонця - 
7.58 захід - 17.01. Повний місяць.

25 січня - хмарно, сніг, вночі 7-8, 
вдень 5-7 градусів морозу. Схід сонця - 
7.57 захід - 17.02.

26 січня - хмарно, без опадів, вночі 
11-12, вдень 9-10 градусів морозу. Схід сонця - 7.55, за-
хід - 17.04.

Погода 
в Тернополі 
й області

Герой повернувся додому


