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 З цієї суми понад 26,5 млн.
грн. отримає Тернопіль для 
утримання п’яти училищ та 
групи профтехосвіти в тех-
нічному коледжі. Загальна 
потреба складає понад 70 
млн. грн.

 «Наше місто завжди отри-
мує підтримку з боку народ-
них депутатів від пропрези-
дентської фракції, - зазначає 

секретар ради, член фракції 
«Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» в міській раді Ві-
ктор Шумада. – Тепер завдан-
ня влади на місцях здійсни-
ти організаційні заходи, щоб 
діти, які здобувають робіт-
ничі професії, могли  і надалі 
вчитися».

 За словами Віктора Шу-
мади, незважаючи на те, що 

в галузі профтехосвіти здо-
бувають освіту не надто ба-
гато тернополян, при повно-
му фінансовому забезпечен-
ні, училища будуть втілювати 
місію навчання всіх, хто хоче 
освоїти робітничі професії. А 
сьогодні це дуже актуально, 
оскільки ринок праці потре-
бує спеціалістів саме вироб-
ничих професій.

Тернопіль отримає 
понад 26 млн грн 
завдяки нардепам від 
“Солідарності “- БПП”
Після змін норм бюджетного кодексу, які 

були пролобійовані народними депутатами, 
членами парламентської фракції «Блок 

Петра Порошенка «Солідарність», бюджети на 
місцях отримали 2 мрд.грн. на забезпечення 
діяльності професійної технічної освіти.

Парламент
Пряму відповідальність за 

формування тарифів на ЖКГ 
несе парламент, який здій-
снює стратегічне управління 
державою. Саме народні де-
путати представляють наші 
інтереси, включно з питан-
нями формування тарифів. 
Перед виборами — це одна з 
найулюбленіших тем. Інколи 
її виносять на білборди і в ре-
кламні ролики.

Отже, парламент затвер-
джує кілька важливих рі-
шень, які рано чи пізно впли-
нуть на те скільки ми запла-
тимо.

По-перше, коаліція у Вер-
ховній раді, до якої донедав-
на входили Самопоміч, Блок 
Петра Порошенка, Народ-
ний Фронт, Радикальна пар-
тія, затвердили персональ-
ний склад уряду, заслухо-
вувала його програму дій у 
2014. Цього року не всти-
гли. Коаліція несе повну від-
повідальність за те, що здій-
снює уряд, в тому числі, у 
сфері ЖКГ. Щоправда, сьогод-
ні, окремі її члени, наприклад 
Самопоміч - намагаються ба-
витися в “опозиційність”. Ро-
блять це просто. Усі негати-
ви пов’язані з роботою уря-
ду критикують, хоча більше 
року тому їх запрошували до 

спільної роботи в уряді.
По-друге, саме парламент 

затверджує законодавчі змі-
ни у процесі реформування 
ЖКГ. Наприклад, це стосуєть-
ся затверджених застарілих 
норм тепловитрат на людину 
для будинків без лічильників. 
Подекуди ці норми не зміню-
валися з часів 2006 року. Пе-
реглядати їх на місцях ніхто 
не має права. Це спільна ро-
бота уряду та парламенту.

По-третє, саме парламент 
затверджує найголовніший 
документ — бюджет на цілий 
рік. В цьому документі розгля-
дається та затверджується в 
тому числі і питання тарифів. 

Уряд
Уряд здійснює фактич-

не і оперативне управління 
енергетичним сектором кра-
їни. Він напряму формує про-
позиції до тарифів. Оскіль-
ки для уряду головне – де-
монстрація фінансової ефек-
тивності, тобто, щоб голо-
вні державні підприємства 
працювали без збитків, там 
мало звертають уваги на такі 
“дрібниці” наскільки “під-
йомним” буде тариф для на-
селення. 

Свого часу, сам прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк ска-
зав, що готовий нести відпо-

відальність за підвищення 
тарифів. Щоправда, таке під-
вищення мотивували благи-
ми намірами — реформами у 
сфер ЖКГ. Реформ таких, як 
переобладнання, зменшення 
витрат пального тощо, про-
тягом останнього року не від-
бувалося. Про них тільки го-
ворили. Ті, що відбувалися, є 
повноцінною заслугою місце-
вої влади.

Уряд фактично контролює 
діяльність і головного органу, 
Національної комісії, що здій-
снює державне регулюван-
ня у сфері енергетики і кому-
нальних послуг. Саме цей ор-
ган напряму формує тарифи 
і направляє схему формуван-
ня тарифів теплогенеруючим 
підприємствам на місця. Час-
то місцеву владу просто став-
лять перед фактом. Не варто 
забувати, що з легкої “урядо-
вої руки” Україна і продовжує 
постачати газ на окуповані 
території Криму і Донбасу. 

Місцева влада
Основне завдання місце-

вої влади полягає в тому, щоб 
не допустити колапсу. Тут не-
має часу на “велику політику”. 
Всі повинні пам’ятати техно-
генну катастрофу у Алчев-
ську у 2006, коли через ава-
рійну зупинку котелень місто 

залишилося без тепла, а над-
ворі був сильний мороз. Тож 
місцева влада змушена шука-
ти способи для модернізації 
опалювальної системи. Саме 
сюди у першу чергу спрямо-
вують кошти. 

Міська влада може зага-
лом впливати лише на одну 
складову тарифу – зменшува-
ти споживання “дорогого те-
пла” за рахунок ефективно-
го використання енергії і уте-
плення. Очікуючи зростання 
тарифів цим шляхом пішов 
Тернопіль. 

У Тернополі реалізуєть-
ся програма термомодерніза-
ції. Вона включає кілька на-
прямків. По-перше, це уте-
плення будинків. По-друге, це 
удосконалення опалюваль-
ного обладнання, що дозво-
ляє економити до 80 % газу. 
По-третє, це можливість лю-
дям самим регулювати тем-
пературу у своїх помешкан-
нях. Нещодавно міський голо-
ва Сергій Надал озвучив пла-
ни на 2016 рік. За допомогою 
коштів міжнародних донорів, 
у Тернополі планують вста-
новити ще 50-60 індивідуаль-
них теплових пунктів, що до-
бре зарекомендували себе, як 
ефективний спосіб зменшен-
ня споживання тепла, а отже 
і економії коштів. 

Минулого тижня Терно-
піль відвідав заступник посла 
Швеції в Україні Генріх Нур-
берг та керівники представ-
лених в Україні шведських 
енергоефективних компаній. 
Під час зустрічі говорили про 
енергоефективність. Терно-
піль знову буде долучено до 
проекту Уряду Королівства 
Швеція, в рамках якого Украї-
ні буде виділено 20 млн. євро. 
Левова частка цих коштів 
стосуватиметься енергоефек-
тивності та чистих техноло-
гій. 

Замість висновків
Як бачимо, на рівні міськ-

виконкому робиться все мож-
ливе, щоб тарифи були при-
йнятними для людей. Розу-
міючи тенденцію, подальшо-
го зростання вартості енер-
гоносіїв, міська влада йде 
шляхом підвищення енерго-
ефективності міста. Цей про-
цес не такий швидкий і по-
требує значних вкладень. За 
нинішню ж ситуацію відпо-
відальність повною мірою 
несе центральна влада. Саме 
там блокується більшість ре-
форм, які необхідні для сек-
тору ЖКГ, і які могли зроби-
ти регіональні ініціативи за-
гальнодержавними. 

Петро ІВАНІВ.

Хто відповідальний за 
високі тарифи

Коли приходять чергові платіжки за комунальні послуги, часто 
замість слів залишається лише обурення, яке спрямовують проти 
будь-якої влади. Хоча варто таки розібратися, що буде, якщо не 
платити  і, зрештою, хто ж таки відповідальний за тарифи.

Управління 
освіти та науки 
Тернопільської 

міської ради нагадує, що з 
2015 року діє наказ «Про 
заборону безсистемних та 
неконтрольованих зборів 
коштів з батьків». 

Адже в управління надхо-
дять телефонні повідомлення 
та письмові звернення батьків 
щодо примусового збору коштів 
в окремих навчальних закладах 
на проведення різноманітних за-
ходів, придбання меблів, попо-
внення благодійних фондів та 
нецільового використання бать-
ківських внесків.

«Наявність таких фактів свід-
чить про зниження персональної 
відповідальності керівників на-
вчальних закладів, недостатній 
контроль з їхнього боку за діяль-

ністю педагогічних працівників. 
Низька поінформованість бать-
ків щодо ефективності та прозо-
рості використання коштів ство-
рює передумови для виникнення 
негативних явищ в системі осві-
ти, формує негативну суспільну 
думку щодо фінансових зловжи-
вань та корупції у навчальних за-
кладах», - ідеться у наказі.

Відповідно до наказу, заборо-
нено проводити будь-який при-
мусовий збір коштів у вигляді 
благодійних внесків, зобов’язано 
педагогічних працівників ін-
формувати керівника закладу 
про збір коштів у класах (гру-
пах), незалежно з чиєї ініціати-
ви він здійснюється, систематич-
но проводити звітування перед 
батьківською та педагогічною 
громадськістю про використан-
ня благодійних та спонсорських 
коштів.

У школах Тернополя діє 
заборона примусового 
збору коштів з батьків
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«Нещодавно до мене звер-
нулася мешканка Бережанщи-
ни, яка потрапила у пастку шах-
раїв. Прочитавши на одному 
з сайтів оголошення про про-
даж сільськогосподарської тех-
ніки на вигідних умовах, жінка 
звернулася до цієї фірми за до-
датковою інформацією. Праців-
ники контори одразу наполя-
гли на укладенні договору «фі-
нансового лізингу» та запевни-
ли, що надали всю інформацію 
щодо продажу техніки. Того ж 
дня жінка перерахувала необ-
хідну суму на рахунок компанії, 
і тільки потім їй повідомили, 

що ці кошти – не оплата за по-
купку техніки, а комісійна ви-
нагорода фірмі за надання ін-
формації та укладення догово-
ру», - пояснює Тарас Юрик.

За його словами, таке шах-
райство виглядає дуже про-
сто:  людям розповідають про 
вигідні умови лізингу, купівлі-
продажу, кредиту чи вступу у 
кредитну спілку, одразу укла-

дають договір з клієнтом і на-
правляють до банку для пе-
рерахунку грошей. При цьо-
му, люди не усвідомлюють, що 
платять за консультацію, а не 
товар.  

«Відтак, я направив депу-
татські звернення органам на-
ціональної поліції з вимогою 
забезпечити захист від тако-
го роду шахраїв та вжити від-

Тарас Юрик застерігає жителів 
області від шахраїв

Не укладати «швидкі договори» купівлі-продажу закликає жителів 
області народний депутат України від Партії «Солідарність» - «Блок 
Петра Порошенка» Тарас Юрик. За його словами, кількість звернень 

краян з проханням захистити від шахраїв постійно збільшується.

повідних заходів задля роз-
слідування повідомленого 
мені факту, - продовжив Тарас 
Юрик. – На жаль, подібні звер-
нення від громадян надходять 
все частіше, тому закликаю 

жителів області бути уважни-
ми , не поспішати підписувати 
будь-які документи, укладаю-
чи «швидкі договори» та не пе-
рераховувати коштів сумнів-
ним конторам».

Зорі для воїнів АТО
Українські діти 
не хочуть війни, 
бо дитинство має 
бути щасливим 
і мирним. Але 
разом з тим, вони 
все розуміють. 
І підтримують 
дорослих, яких 
торкнулася війна. 
Благодійний 
концерт на 
підтримку воїнів 
АТО провела у 
Тернополі дитяча 
хорова школа 
“Зоринка”. На 
сцені обласного 
академічного 
драмтеатру діти 
виконували 
колядки, духовні 
пісні. 

У концертній програмі бра-
ли участь більше трьох сотень 
учасників – вихованці школи, 
запрошені гості та новоство-
рений хор батьків. Зал театру 
був повен глядачів, котрі ще-
дро аплодували юним талан-
там за їх виступи.

Ніжний спів тернопіль-
ських зоренят, як називають 
дітей із “Зоринки”, слухали і 
воїни АТО та рідні військовос-
лужбовців. 

– Ми запросили тих, кого 
могли. Воїнів АТО, їхні сім’ї. 
Допомогу нам надали волон-
тери, – розповів директор хо-
рової школи Ізидор Доскоч.

Цього року “Зоринка” від-

значає 35-літній ювілей.  Юни-
ми артистами з Тернополя за-
хоплюється світ. У колекції 
школи – понад 20 нагород із 
найпрестижніших міжнарод-
них конкурсів. Але не менш 
цінною у “Зоринці” є атмосфе-
ра доброти й інтелігентності, у 
якій тут плекають таланти. За-
вдяки теплим серцям зоренят 
їхній спів зворушує та лікує.

Серед гостей, для яких ор-
ганізували концерт, були і 
мужні чоловіки у формі, які 
щойно повернулися з фронту, і 
хлопчики й дівчатка, чиї бать-
ки воюють на передовій. Була 
у залі й мама Віктора Гурняка 
– фотокореспондента, волон-
тера, бійця батальйону «Ай-
дар». Віктор загинув 19 жов-
тня 2014 року. Він намагався 
вивезти поранених машиною 
з поля бою, але потрапив під 
мінометний обстріл.

Своїм почесним гостям юні 
артисти дарували маленькі зір-
ки – символ світла та надії. За-
вдяки щирості та чистим ду-
шам дітей кожен у залі знайшов 
ту мелодію, яка особливо зачі-
пає душу, і відчув свою індиві-
дуальну причетність до загаль-
ного процесу миротворчості.

Антоніна КОЛЯДА.
Фото Андрія БРИКА.
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Чому важливий 
досвід Швеції

За статистикою, у Швеції понад 400 
муніципальних тепломереж централізо-
вано забезпечують теплом 92% всіх бага-
токвартирних будинків і 80% інших при-
міщень. Обігрів центральним опаленням 
приватного будинку в Стокгольмі ко-
штує на 30% дешевше, аніж самостійно 
газовим котлом. 

На початку століття більшість окремих 
тепломереж різних муніципалітетів швед-
ської столиці та передмість об’єднали у 
централізовану. У Норвегії централізовано 
обігрівають 98 % домогосподарств. 

Україна, звичайно, повинна обирати 
свій шлях, який може поєднувати індиві-
дуальне і централізоване опалення. Про-
те, як показує досвід Скандинавії, швид-

шим та ефективнішим буде модернізація 
централізованої системи опалення. Тому 
вже кілька років Тернопільська міська 
рада тісно співпрацює з Урядом Швеції.

Що це дасть 
Тернополю?

Все почалося з оцінки енерговитрат 
міста. Як зазначив під час зустрічі з швед-
ським дипломатом міський голова Тер-
нополя Сергій Надал, декілька років тому 
вперше було  проаналізовано, скільки Тер-
нопіль витрачав електроенергії за один 
рік. Сума перевищила весь річний бюджет 
міста, тому треба було терміново виправ-
ляти цю ситуацію. Відтак, місто підписа-
ло «Угоду мерів», в рамках якої ведеться 
активна співпраця з такими міжнародни-
ми інституціями, як ЄБРР, Світовий банк 
та іноземними корпораціями. 

Наявність енергетичного аудиту зро-
била Тернопіль бажаним для інвесторів, 
котрі займаються енергоощадними тех-
нологіями.  Після цього було розроблено 
план покращення енергоефективності, у 
першу чергу у муніципальному секторі. У 
більшості шкіл, лікарень, дошкільних за-
кладів було проведено роботи з модерні-
зації систем опалення, утеплення. Пла-
номірно відбувається перехід на світоді-
одні лампи у вуличному освітленні. 

Наступною метою є збільшення ефек-
тивності енергозбереження у приватно-
му секторі. Одним з головних напрямків 
є встановлення індивідуальних теплових 
пунктів, які дозволяють регулювати тем-
пературу тепла у приміщеннях і сплачу-
вати виключно за те, що поставлено. На 
експериментальних об’єктах у Тернополі 
вдалося досягнути економії у 60 %. Про-

тягом наступних років планується вста-
новити від 50 до 60 індивідуальних те-
плових пунктів, щоб експеримент став по-
зитивною тенденцією.  

Основою таких програм є допомога 
іноземних донорів. Під час останньої зу-
стрічі представники шведських компа-
ній та Шведської торгової та інвестицій-
ної ради (Business Sweden) презентува-
ли колегам з Тернополя власні компанії 
та пропозиції для можливої майбутньої 
співпраці. Остання ж зустріч з заступни-
ком посла Швеції дозволить Тернополю 
долучитися до урядової програми швед-
ського уряду у 20 млн.євро. Значна час-
тина цих коштів буде інвестована у сис-
тему ЖКГ Тернополя. 

Петро ОЛІЙНИК, 
за інформацією 

міської ради Тернополя

Шведи допоможуть тернополянам 
Тернопіль відвідав заступ-
ник посла Швеції в Україні Ген-
ріх Нурберг та керівники пред-
ставлених в Україні швед-
ських енергоефективних ком-
паній. Під час зустрічі із місь-
ким головою Сергієм Надалом 
шведські представники обго-
ворили можливості співпраці 
у сфері енергоефективності та 
у виробничому секторі.

менше платити за газ

Під  час  зустрічі  заступник  посла  Швеції  в  Україні  Генріх  
Нурберг  з  мером  Тернополя  Сергієм  Надалом.

У вівторок, 16 лютого 2016 року 
у Києві під стінами Верховної 
Ради України ВО «Свобода» 

провела акцію протесту під  назвою  
«Уряд мародерів - під трибунал!».

Активісти висловили своє невдоволення 
діями уряду гаслами та закликами теперіш-
ній уряд на чолі з Арсенієм Яценюком негай-
но піти у відставку: «Геть уряд мародерів!», 
«Країна воює, а уряд грабує»!, «Уряд олігар-

хів = союзник Путіна!», «Звільнімо країну від 
прем’єра-мародера!», «Урядовцям тюремні 
грати, а не міністерські палати!», «Яценюк ке-
рує, Путін аплодує!».

Синхронно з акцією у Києві відбулося пі-
кетування обласних державних адміністра-
цій у Тернополі, Івано-Франківську, Хмель-
ницькому, Луцьку, Львові, Харкові, Дніпро-
петровську та в інших обласних центрах 
України.

Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» вимагає 
відставки уряду Яценюка

Про це лідер партії 
ВО «Батьківщина» 
заявила під час 

розширеної прес-
конференції в п’ятницю, 12 
лютого.

Політик наголосила на необхід-
ності повного перезавантаження 
життя країни шляхом заміни складу 
непрофесійного уряду та «ухвален-
ня нової, принципово іншої, євро-
пейської Конституції України».

«Ми хочемо в цей важкий час ска-
зати, що вихід є. Він мирний, демо-
кратичний. Тільки потрібна воля ак-
тивної української громади. Заміню-
вати треба одночасно і людей, які 
свою недієздатність вже довели, і ключові аспекти життя нашої країни», 
– зазначила Юлія Тимошенко.

Голова партії ВО «Батьківщина» зазначила, що нова Конституція має 
закріпити повну незалежність судової гілки влади, закласти основу для 
реальних механізмів боротьби з корупцією, запровадити справжню фі-
нансову незалежність місцевих громад при збереженні унітарного устрою 
країни.

За її словами, після розробки проекту Конституції його потрібно негай-
но винести на всенародне обговорення: «Наступний крок – потрібно всі-
ма українськими та міжнародними зусиллями добитися негайного прове-
дення позачергових парламентських виборів одночасно з проведенням 
референдуму по всенародному схваленню нової Конституції України».

Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко оголосили про ініціати-
ву створення Громадської Національної Асамблеї для розробки нової Кон-
ституції України та закликали представників громадських та політичних 
кіл об’єднатися заради реалізації конкретних кроків для виходу з кризи  та 
розвитку України.

Юля ТИМОШЕНКО 
пропонує змінити Уряд 
та Конституцію України
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Головний тренер ФК “Ветеран “Креатор-Буд” – 
Віталій Гоцалюк. Він професійний футболіст і ко-
манду підібрав теж із професіоналів. Саме під його 
керівництвом команда стала переможцем змагань 
обласного значення і гідно вийшла на всеукраїн-
ський рівень. Команді ветеранів “Креатор-Буду” 
підкорилася ще одна вершина – кубок України з 
футболу. У фіналі тернопільські ветерани з рахун-
ком 3:1 отримали легендарну перемогу над маріу-
польським “Іллічівцем”.

– З Ігорем Богдановичем ми разом у восьмиріч-
ному віці відвідували футбольні тренування. Зго-
дом, разом грали у Луцьку, де проживали і навча-
лися. Зараз Ігор Гуда грає в нападі. Це дуже відпові-
дально, бо саме від нього залежить перемога, саме 
він повинен забити м’яч у ворота суперника, ми 
лише маємо зробити все, щоб передати йому пас, а 
вже від нападаючого чекають гострих моментів і голів, 
– розповідає Віталій Гоцалюк. 

Ігор Гуда займався футболом професійно, виступав 
за професійну команду. Та через травму припинивза-
йматися футболом і змушений був почати все з нуля 

- заснував успішний бізнес. Втім, досі займається спор-
том і підтримує молодих спортсменів. 

– Любов до спорту у дітей треба виховувати зма-
лечку. Фізично здорова людина може добре працюва-
ти, досягати вершин, робити добрі справи. Тільки фі-
зично здорова нація може будувати гідне майбутнє на-

шої країни, – вважає Ігор Гуда.
– Все залежить від власника команди, якщо лю-

дина займалась футболом, якщо вона це любить, то 
і результат буде.  Своїми результатами ми робимо 
рекламу не тільки команді, а й будівельній компа-
нії, Тернополю. Футбол – вид спорту №1 у світі. Ми 
- за здоровий спосіб життя, – продовжує тренер. 

Віталій Гоцалюк зазначає, що Ігор Гуда велику 
увагу приділяє вихованню молоді і завжди допо-
магає спортивним школам. 

– Чи форму треба купити, чи м’ячі, чи якісь бу-
дівельні роботи виконати на спортивних майдан-
чиках... Ігор Гуда завжди відкликається на такі 
прохання і робить все для того, щоб виховати по-
коління молодих спортсменів. 

Зараз ФК “Ветеран. Креатор-Буд” готується до 
нового футбольного поєдинку. 17 березня коман-

да вирушає на фінал Кубка України з міні-футболу се-
ред будівельних компаній. Віталій Гоцалюк каже, що 
такий досвід у команди буде вперше, але “Ветеран 
Креатор-Буд”” сподівається на перемогу.

Андрій ВАСИЛЬКІВ.

Ігор ГУДА: “Тільки фізично 
здорова нація може будувати 
гідне майбутнє нашої країни”

Тернопільська футбольна команда “Ветеран “Креатор-Буд” – багаторазовий 
переможець на змаганнях місцевого рівня. Засновник та почесний президент 
команди – директор компанії “Креатор-Буд” Ігор Гуда, який змалечку професійно 

займався футболом і сьогодні успішно грає у нападі.  Футбольна команда зараз вдало 
виступає на всеукраїнському рівні. Ігор Гуда вважає, що за спортом – майбутнє, тільки 
у добрій фізичній формі, можна досягати вершин у роботі. Саме тому він робить цей 
вклад у фізичне виховання молоді і сам подає добрий приклад.Ігор Гуда та Віталій Гоцалюк. 

Переможці Кубка України з футболу

ФК “Ветеран “Креатор-Буд” 
під час товариського матчу з ТНЕУ

Приміром, кількома підписами під Буда-
пештським меморандумом, який виявився 
непотрібним папірцем, Європа, Америка і Ро-
сія позбулися сильної ядерної держави Украї-
ни - третьої у світі після США та РФ.    

Щодо мінських домовленостей, то Росія їх 
виконувати не збиралася і не збирається. Єв-
росоюз, в особі Меркель і Олланда, грає роль 
миротворця. Президент Білорусі Лукашенко, 
завдяки мінським зустрічам, позбувся стату-
су «останнього диктатора Європи». Крім того, 
з «бацьки» та інших багатих і впливових бі-
лорусів ЄС частково зняв санкції. А українці й 
далі гинуть в неоголошеній війні… 

Тішиться соціалістична Куба, що у її сто-
лиці, під час убивчого «перемир’я» в Україні 
та бомбардування Сирії, Ватикан «обнявся» з 
Москвою. Справді «історична» подія, зважаю-
чи на те, що на «Острові неСвободи» вся влада 
зосереджена в руках комуністичної партії на 
чолі з Раулем Кастро, а Росія є учасником обох 
конфліктів. Тепер Україна, після мінської уго-
ди, має ще й папську.                    

В УГКЦ скептично оцінюють зустріч у Га-
вані Папи Римського Франциска з Патріархом 
Московським Кирилом. «Із нашого багаторіч-
ного досвіду можна сказати: коли Ватикан 
і Москва організовують зустрічі чи підпису-
ють спільні тексти, то нам годі очікувати від 
цього чогось доброго… Багато хто звертав-
ся до мене… і говорили, що відчувають себе 
зрадженими Ватиканом, розчарованими по-
ловинчастістю правди в документі (спільна 
декларація церковних лідерів - авт.) і навіть 
непрямою підтримкою з боку апостольської 
столиці агресії Росії проти України», - заявив 
предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.  

Пункт 26-ий декларації, де міститься за-
клик усіх сторін конфлікту до розсудливості, 
є найбільш контроверсійним. «Створюється 
враження, що Московська патріархія або впер-
то не зізнається, що є стороною конфлікту, 

тобто, відкрито підтримує агресію Росії проти 
України, як, до речі, й освячує військові дії Ро-
сії в Сирії як «священну війну», або звертаєть-
ся передусім до свого сумління, закликає себе 
саму до розсудливості», - зазначив лідер укра-
їнських греко-католиків. І, водночас, закликав 
віруючих не драматизувати заяву папи Фран-
циска і предстоятеля РПЦ Кирила, бо доку-
мент укладала слабка команда. Мовляв, Пап-
ська рада компетентна у богословських пи-
таннях, у стосунках з різними християнськи-
ми Церквами і спільнотами, а не у справах між-
народної політики, особливо, у делікатних пи-
таннях російської агресії в Україні. «Тому за-
даний характер документа був їй явно не під 
силу. Цим і скористався відділ зовнішніх цер-
ковних відносин РПЦ, який, як ніхто, є інстру-
ментом дипломатії та зовнішньої політики  
Московського патріархату», - сказав Святослав 
у інтерв’ю прес-службі УГКЦ.

Ряд істориків, релігієзнавців, експертів 
доволі жорсткі у своїх оцінках щодо кубин-
ської зустрічі. Зокрема, історик, журналіст, 
продюсер, політичний консультант і громад-
ський діяч Ростислав Мартинюк заявив: «Під-
писана патріархом Кирилом і папою Фран-
циском декларація матиме далекосяжні на-
слідки. Це навіть не просто 1939 рік і пакт 
Молотова-Ріббентропа, це може бути повто-
рення для України ще гіршого: 1667-ий рік, 
Андрусівська змова. Тоді Україну поділили по 
Дніпру не просто як державу, а поділили кон-
фесійно. Правобережжя віддали католициз-
му, який там де-факто панував до розподілу 
Польщі 1795 року. Усі 30 пунктів спільної де-

кларації насправді написані фактично зара-
ди трьох, найважливіших для Москви і ма-
ють конкретне політичне наповнення - 25, 26 
і 27… Цією декларацією Українській державі 
плюнули в обличчя. Адже фраза про «сторони 
протистояння в Україні» - це, фактично, при-
рівняння бандитів з «ДНР» із нашими геро-
ями АТО. Ватикан підписом папи під цим до-
кументом узаконив заяви Москви про «граж-
данскую войну» в Україні… 

Для Росії один із виходів - перевести війну 
в Україні у релігійний формат. Думка про на-
ступний етап війни в Україні, саме як війни на 
релігійному грунті, активно мусувалася у ко-
ментарях російських експертів під час теле-
марафону з приводу зустрічі в Гавані.

Віце-ректор Українського Католицького 
Університету, колишній політв’язень Мирос-
лав Маринович, у свою чергу, зазначив: папа 
Франциск - душпастир, а не політик, і це до-
бре усвідомлюють у Москві. З-поміж усіх пап 
з ним найбезпечніше. До того ж, сформував-
шись у Латинській Америці, Понтифік не ро-
зуміється на ситуації у Східній Європі й ніко-
ли не входив у безпосередній контакт із «та-
ємницями кремлівського двору». Москов-
ський Патріархат тривалий час відмовляв-
ся від зустрічей з папами на невигідних для 
себе умовах. І раптом усі аргументи відпали, 
бо треба, мовляв, спільно захистити християн 
Сирії. А насправді - врятувати путінську Росію 
від повної ізоляції та поразки.  

Про згаданий 26-ий пункт декларації Ми-
рослав Маринович зазначає: «Цей параграф, 
вочевидь, написано в Кремлі. Він дослівно по-

вторює тамтешній пропагандистський штамп 
про буцімто виключно внутрішній характер 
«конфлікту в Україні». У ньому міститься не-
прямий натяк на те, що російське православ’я 
в зоні конфлікту є миролюбним, тоді як «уні-
ати» і «раскольнікі» підживлюють конфлікт... 
Саме так цей параграф і буде використано Мо-
сквою у найближчому майбутньому. У цьому 
параграфі немає жодної згадки про очевид-
ну для всього світу причетність Росії до цьо-
го конфлікту. Те, що цей пункт пропонував ми-
трополит Іларіон Алфєєв, - зрозуміло, але що 
на нього погодилися ватиканські дипломати, 
а врешті-решт і папа - екстраординарно».

У 27-у пункті підписанти висловлюють 
«надію, що розкол серед православних віру-
ючих України буде подоланий на основі іс-
нуючих канонічних норм». Це давня політи-
ка Ватикану - підтримувати в Україні кон-
такти виключно з «канонічною» Православ-
ною Церквою, - наголошує віце-ректор УКУ. 
Недратування Москви стало точкою відліку 
для будь-яких кроків Ватикану у стосунках з 
іншими Церквами. «Папа мав нагоду обстоя-
ти інтереси скривджених російською агресі-
єю. Мав, але нею не скористався… Ось чому 
я змушений з болем зробити висновок: в пи-
танні України та Росії Католицька Церква за-
для ефемерного «діалогу з Москвою» знову 
розминулася з правдою, - констатує Мирос-
лав Маринович.  

Експерти зазначають: кубинська декла-
рація - це безперечна перемога ФСБ і Крем-
ля, цілковита поразка української дипломатії 
у Ватикані і некомпетентність ватиканських 
дипломатів.  

У релігійно-політично-дипломатичних 
документах, які визначають долю Церков, 
людей, держав, епох, на жаль, не завжди зна-
ходиться місце для віри і Бога. Хоча, ті, хто їх 
підписує, кажуть, що діють від Його імені.               

Ольга ЧОРНА.         

Ватикан «обнявся» з Москвою. 
Тепер Україна має дві угоди: мінську і папську

Угоди, меморандуми, декларації, які стосувалися України, 
рідко працювали на користь нашої держави. Для прикладу, 
Будапештський меморандум, мінські домовленості. Історія 

знає подібних випадків чимало. Натомість, підписані документи 
приносили значні дивіденди іншим країнам та лідерам.
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На території цукрового заводу горе-будівельники 
планують звести ще один об’єкт. Відколи завод пере-
став працювати, тут утворилося чимале сміттєзвали-
ще. На закинутій території охоче таборувалися цига-
ни, територію облюбували бомжі, наркомани. Однак 
недовго звалищу довелося чекати. Торік восени «На-
бережний квартал» узявся хазяйнувати на цій землі.

Замість того, щоб вивезти сміття, зачистити ді-
лянку і довести її до належного охайного вигляду, 
працівники фірми бульдозерами зрівняли колиш-
ні бункери і відстійники заводу, перемішали все це зі 
сміттям, викорчуваними пнями дерев і рештою непо-
требу. Про це пишуть тернополяни у соцмережах і на-
віть публікують світлини з «місця подій».

За давньою українською традицією, колись на міс-
ці будівництва хати люди сіяли пшеницю. Рясні і чис-

ті сходи свідчили, що місце – чисте і тут можна спо-
кійно будувати. Який же фундамент заклали в спору-
ді від «Набережного кварталу»? Сміття, коріння, різ-
номанітні відходи і нечистоти? Як довго витримає 
житловий будинок із таким «благодатним» фунда-
ментом?

І це - «свіжий сюрприз» для пайовиків. Неодно-
разово в тернопільських ЗМІ писали про те, якими 
«зручностями» нашпиговані інші об’єкти «Набереж-
ного кварталу». Так, на вулиці Степана Будного зве-
ли житловий будинок по сусідству з Тернопільським 
хлібозаводом. Постійний шум і високі децибели не га-
рантують спокійного проживання в будинку. Більше 
того, споруду звели на місці стоянки фур. А це - ви-
хлопні гази, постійний шум і гуркіт.

Земельні ділянки фірма захоплює, тож продати чи 

зробити інші дії з квартирою неможливо. Щоправда, 
потім змушує дольовиків вистоювати на акціях про-
тесту під стінами то міської ради Тернополя, то «біло-
го дому», лиш би вибити хоч якийсь дозвіл і узакони-
ти будівництво. Частина кімнат на Будного взагалі ви-
явилася гуртожитського типу, частина – з північного 
боку, будинок без нормального водопостачання та во-
довідведення, опалення. Порушення усіх можливих і 
неможливих будівельних норм доповнило й те, що бу-
динок ймовірно звели на території колишнього місця 
масового рострілу євреїв у 1941-1942 рр.

Нині ж новий об’єкт «Набережного кварталу» на цу-
кровому замість людських кісток збудують на шпри-
цах, пластику, хімікатах і решті «розмаїття» сміттєзва-
лища. Які ще «фундаменти» чекають своєї черги?

Ельвіра ДРАБОК.

В обласному управлінні 
Державної служби з 
надзвичайних ситуацій 

підвели підсумки роботи. 
Начальник управління полковник 
Віктор Маслей розповів 
журналістам про надзвичайні 
події, які виникали у 2015-му, а 
також поділився прогнозами на 
цей рік. 

1699 пожеж виникло торік на тери-
торії області. У вогні загинуло 38 людей, 
а 39 отримали травми. Під час гасіння по-
жеж, проведення інших робіт працівни-
ки служби врятували 154 людини, серед 
них – 21 дитина. Загалом вберегли мате-
ріальних цінностей майже на 173 мільйо-
ни гривень. 

Чимало клопоту торік спричинили по-
жежі в екосистемах. Горіла суха трава і 
торф’яники. Причина – посушлива пого-
да. Якщо у 2014-му в області не виникло 
жодної пожежі торф’яників, то минулоріч 
таких було більше 30-ти. Гасити такі заго-
рання надзвичайно складно, зауважив Ві-
ктор Маслей. Проте завдяки діям терно-
пільських рятувальників найдовше по-
жежа торф’яників в області тривала п’ять 
діб. Що стало причиною таких загорянь, 
встановити складно, як і попередити їх. 
Іноді масштабну пожежу може спричи-
нити недопалок, необережно кинутий на 
суху траву. Рятувальники цьогоріч теж го-
туються до посушливого літа. Такими є 
дані метеорологів, які надходять у службу. 

1213 боєприпасів часів минулих воєн 
виявили та знешкодили торік піротехні-
ки служби. Цілий арсенал вибухонебез-
печних предметів розкопали біля селища 
Великі Бірки. У квітні, шукаючи кольоро-
ві метали, селяни натрапили на підозрілу 
знахідку. Нині рятувальники обстежили 
вже більше гектара території та знайшли 
190 авіабомб вагою понад 100 кілограмів. 

– За нашою інформацією, вибухонебез-
печні предмети складали на цьому місці 
після Другої світової війни, – розповів Ві-
ктор Маслей. – Частину згодом вивезли 
та знешкодили, решту прикопали. Земля 
з часом виштовхує такі предмети. На те-
риторії області були тривалі бої, тому бо-
єприпасів залишилось дуже багато. Люди 
вже знають, що при виявленні підозрілих 
знахідок необхідно телефонувати за но-
мером 101. Трагічний випадок стався де-
кілька років тому. Загинула пенсіонерка у 
Чортківському районі. Жінка розпалюва-
ла  багаття, у якому, як виявилося, була мі-
нометна міна. 

Пенсіонери та діти. Допомагають ря-
тувальники і знайти зниклих людей. То-
рік підрозділи ДСНС разом із кінолога-
ми управління п’ять разів залучались для 
проведення таких пошуків. Зокрема, вліт-
ку три дні шукали 86-річного дідуся із За-
ліщиків, який заблукав і не зміг сам зна-
йти дорогу додому. А восени у Кременець-
кому районі завдяки рятувальній служ-
бі повернули додому 2-річного хлопчика, 
якого не догледіла бабуся. Знайшли дити-

ну через вісім годин у борозні на полі.
Небезпечна вода. Серед обов’язків 

рятувальної служби – допомога потерпі-
лим на воді. Незважаючи на застережен-
ня, люди надто безпечні на річках та озе-
рах. Торік на водоймах області загинули 
43 особи, шестеро були травмовані. Уже 
цьогоріч втопилося четверо людей. 

Скільки коштує «замінування». Ви-
їжджали торік рятувальники і за повідо-
мленнями про «замінування», які не під-
твердилися. Такі виїзди обходяться від 3 
до 5 тисяч гривень. 

– Важко назвати точну суму, адже все 
залежить від відстані, від техніки і кіль-
кості залучених працівників, – розповів 
Віктор Маслей. – Але для рятувальників 
це перевірка готовності. Ми готові реагу-
вати на ці та інші виклики, бо за допомо-
гою цього відшліфовуємо свою майстер-
ність.

Антоніна БРИК.

«НАБЕРЕЖНИЙ   КВАРТАЛ»
 взявся зводити будинок на смітті?

Тривалий час тернополянам розповідають про порушення, з якими зводять дешеве житло «Набережного кварталу». 
Тепер же самі тернополяни, які проживають поблизу місця будівництва, зауважують усе нові й нові «цікавинки».

Що отримала 
місцева казна?

Не дивлячись на значну 
кількість вихідних та свят-
кових днів у січні, платники 
податків міста і Тернопіль-
ського району активно на-
повнювали не тільки дер-
жавний бюджет, але й міс-
цеві скарбниці. Так, міський 
бюджет отримав понад 53,2 
млн. грн. надходжень. Із них: 
майже 31 млн. грн. подат-
ку на доходи фізичних осіб; 
7,9 млн. грн. єдиного подат-
ку; 7,4 млн. грн. акцизу; 4,3 
млн. грн.  плати за землю; 
1,8 млн. грн. податку на не-
рухоме майно. 

Загальна сума надхо-
джень до казни району скла-
ла 9,1 млн. грн., із яких: 4,6 
млн. грн. податку на доходи 
фізичних осіб; 1,5 млн грн 
акцизу і така ж сума - єдино-
го податку; 686 тис. грн. пла-
ти за землю.

За десять днів люто-
го надходження до місько-
го бюджету склали 17,3 млн. 
грн., а до бюджету Терно-
пільського району - 4,2 млн 
грн.

Тернопільська ОДПІ за-
прошує громадян задекла-
рувати отримані у 2015 році 
неоподатковані доходи й по-
дати до 1 травня 2016 року 
декларацію про майновий 
стан і доходи. Консультації, 
тренінги, надання практич-
ної допомоги - у Центрі об-
слуговування платників за 
адресою: вул. Білецька, 1, те-
лефон: 43-46-10.

Відділ 
організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.
               

Тернопільські рятувальники 
назвали «найгарячіші» події року

Торік в області виникли 3382 надзвичайні ситуації 
різного характеру. Підрозділи ДСНС у середньому 
29 разів щодоби виїжджали на допомогу людям.
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Перед цим, 
починаючи з 21 
листопада 2013-го, 

коли банда Януковича 
зробила перший крок 
до зірвання угоди про 
асоціацію України з ЄС, 
масові протести день 
за днем відбувалися 
майже в усіх регіонах, 
не кажучи про Київ – тут 
майдан Незалежності 
збирав до мільйона 
людей. Ситуація хоч і 
струменіла напругою, 
але була мирною. До 30 
листопада: після того, як 
напередодні у Вільнюсі  
Янукович сказав своє 
«останнє слово» про 
євроінтеграцію, мовляв, 
Україна до неї не готова. 

А оскаженілий «Беркут» по-
бив студентів. Аби ті «не пере-
шкоджали» встановленню на 
Майдані новорічної ялинки.

Власне, окрім цих, дуже ва-
гомих причин, тисячі й тися-
чі людей вели на акції протес-
ту й інші, не менш вагомі. Це аб-
солютне несприйняття брехли-
вої, цинічної, ненаситної, по са-
місінькі вуха зросійщеної вла-
ди…

Те, наскільки брехливою і 
цинічною вона була до самі-
сінького свого краху засвідчує 
смерть львів’янина Юрія Вер-
бицького. Саме його разом з ін-
шим активістом Євромайдану 
Ігорем Луценком було викра-
дено зі столичної лікарні й ви-
везено до лісу. Наступного дня 
там їх і знайшли зі зв’язаними 
скотчем руками, сильно поби-
тих. На щастя, Ігор був живий, 
Юрій  – уже мертвий. Вербиць-
кий помер від переохолоджен-
ня, заявили «орли» Захарчен-
ка, побиття тут ні причому, та й 
хто побив – невідомо…

Тож саме Юрій Вербицький 
став першим у списку Небесної 
сотні.

Влада ж почала з усіх сил 
удавати начебто готова до по-
ступок: почала переговори з 
протестувальниками, відпра-
вила у відставку уряд Азаро-
ва, ухвалила закон про недопу-
щення переслідувань учасни-
ків Євромайдану… Але все те 
робилося недобровільно – за 
наполяганням Ради Європи, ко-
тра пригрозила вже агонізую-
чій владі жорсткими санкція-
ми.

Отже, залишалося внести 
зміни до Конституції, над якою 
так «попрацювали» юристи 
Януковича, що його повнова-
ження стали воістину безмеж-
ними. Заплановано було ці змі-
ни розглянути 18 лютого. Тож 
напередодні Штаб національ-

ного спротиву ухвалив рішен-
ня про мирну ходу до Верховної 
Ради.

Вранці ж 18-го мітингуваль-
ників на Грушевського зустріли 
спецпідрозділи «Беркуту» і «ті-
тушки». Спершу – водометами 
і газом, а невдовзі почали по-
ливати вогнем із снайперських 
рушниць і бронетехніки…

Ось так криваво, розстрілю-
ючи власний народ, відходила у 
небуття неосяжна влада Януко-
вича, він сам – із частиною на-
грабованого, і його найближче 
оточення…

Так у нашому з вами жит-
ті з’явилася незабутня  Небес-
на сотня. Насправді, полягли 
за ті кілька днів 108, поране-
них – за шість сотень, зниклих 
безвісти – десятки… Найстраш-
нішим виявився «чорний чет-
вер», 20 лютого – 64 загиблих… 
На жаль, поіменно згадати сьо-
годні, в другу  річницю великої 
трагедії і великого подвигу іс-
тинного цвіту України, не можу. 
Тому згадаю лише п’ятьох на-
шим земляків.

Наймолодшому з них, Назару 
Войтовичу із села Травневе на 
Збаражчині було лише 17… Його 
життя вбивця обірвав 19 люто-
го. А напередодні, 18-го, тобто в 
день «мирного наступу», заги-
нув 29-літній Олександр Капі-
нос із Кременецького Дунаєва. 
Найстарший із нашої розстріля-
ної нелюдами п’ятірки, тоді як 
Назар – наймолодший узагалі з 
усієї Небесної сотні.

У «чорний четвер», 20 люто-
го, відійшли у вічність 19-річ-
ний Устим Голоднюк зі Збаража 
і 22-річний Ігор Костенко, уро-
дженець бучацького села Зу-
брець. І, нарешті, п’ятий наш 
земляк – 22-річний Тарас Сло-
бодян, корінний  тернополя-
нин. Точна дата його смерті не-
відома. На Майдані він був із са-
мого початку і до зникнення у 
грудні. Знайшли тіло закатова-
ного юнака аж на Сумщині.

Вічна слава героям. І хай ві-
чною буде наша пам’ять про 

них, наша вдячність їм…
На превеликий жаль, за два 

роки, що минули після Рево-
люції гідності, ні безпосередні 
вбивці Небесної сотні, ані орга-
нізатори цих убивств не пока-
рані. Жоден!

   Утік Янукович. Тобто, йому 
дали втекти. Втекли Захарчен-
ко, Пшонка, Сивкович, Азаров і 
десятки тих, що мали бути по-
карані за злочини проти Украї-
ни. Втік вже заґратований бер-
кутівець Садовник, який осо-
бисто керував розстрілами. Не 
сам утік – допомогли, утім, не 
одному Садовнику…

За час, що минув після Май-
дану в Україні, москалі вкра-
ли Крим і дощенту зруйнува-
ли Донбас. Відібравши при цьо-
му життя тисяч українців. Хоча  
президент Порошенко під час 
інавгурації пообіцяв «закінчи-
ти війну за тиждень». Власне, 
в інавгураційній промові Петра 
Олексійовича нині цих слів уже 
не знайдете. Як, до речі, і про 
трьох друзів, що їх він збирав-
ся посадити…

«Підчистили», виходить, 
промову президентські поміч-
ники? А може, і не тільки цю? 
Адже обіцяти наш головноко-
мандувач любить багато і час-
то. При цьому, видно, думає він 
зовсім інше. А робить… Чого 
він тільки не робить. Почина-
ючи від шоколаду та цукерок 
для країни-агресора. І сплачую-
чи до російської скарбниці за це 
великі податки.
Батьківщина або територія –
кожен сам обирає шлях.
Запікається кров’ю історія,
мов у дерево входить цвях…

Це – рядки із  «Реквієму» 
журналіста Дмитра Лазуткіна,  
дуже болісні і своєчасні ряд-
ки, якщо зважати на ситуацію в 
Україні під час і після Євромай-
дану.

Відтоді у нас з’явилися но-
вий президент, новий Кабмін, 
нова Верховна Рада…

Що в них нового, окрім пріз-
вищ? Майже нічого.

А ще за час, що минув піс-
ля Майдану гідності, мільйони і 
мільйони українців збідніли до 
неймовірності. Оскільки ціни 
злетіли до небес, гривня знеці-
нилася більш як утричі, а зарп-
лати і пенсії «зростають», наче 
мокре горить.

Втім, збідніли не всі. Примі-
ром, син голови Нацбанку Гон-
тарєвої може дозволити собі в 
цей надскладний для України 
час приймати ванну, наповне-
ну вином. Вартістю так у пів-
мільйона гривень. Тоді як мати 
його пояснює, що гривня падає, 
бо після Різдва пенсіонери ма-
сово побігли купляти долари. 
Ще б пак! Кому іще за «зелени-
ми» бігти, як не напівголодним 
українським пенсіонерам?

– Війна, - розводить руками 
прем’єр, - вона ж стільки коштів 
з’їдає…

 І спікер нетямущому наро-
ду про це час від часу нагадує, 
й інші, далеко не бідні, владо-
можці. 

Постривайте, а чому тоді 
не бідніють вони? Чому, для 
прикладу, ані на  одну грив-
ню не збіднів під час війни Пе-
тро Олексійович? Якому, до сло-
ва, дуже непогано жилося і при 
Януковичі. Бо саме в часи його 
президентства статки Поро-
шенка (спершу – глави МЗС у 
банді Віктора Федоровича, а по-
тім – міністра економіки в хун-
ті Азарова) зросли аж удвічі. Й 
Порошенко з мільйонера пере-
творився у мільярдера. Таким і 
нині залишається. Правда, мі-
льярдів стало трішечки більше.

Як, власне, і корупції в орга-
нах влади. Що прикметно: з нею, 
себто, корупцією, наскільки не-
втомно впродовж останніх двох 
років борються – настільки ж не-
втомно вона й росте… А, голо-
вне, геть усі борються: і Петро 
Олексійович, і Арсеній Петрович, 
і генпрокурор із тисячами сво-
їх підлеглих, і Гройсман з чотир-
ма сотнями депутатів, і недав-
но створене НАБУ з кількома со-
тнями детективів та спецпідроз-

ділом в мундирах – по п’ятдесят 
тисяч гривень за комплект. 

Корупція ж, отакий собі Чах-
лик Невмирущий, з тієї затя-
тої боротьби лише посміюєть-
ся. Адже не сьогодні народила-
ся, а тому знає: насправді ті, хто 
з нею начебто затято борються, 
її очолюють.

Чим же всі ці показові ігри-
ща влади зі своїм збідова-
ним народом закінчаться? Не-
вже вона, ота наша нова, піс-
лямайданна, влада на сто від-
сотків упевнена, що її не чекає 
така сама ганебна доля, як і її 
попередників? Чому ж тоді та-
кою неймовірно низькою ста-
ла довіра до неї? Чому ж тоді 
Петрові Олексійовичу – коли 
з’являється на люди – кричать 
«Ганьба!» вже не тільки в сто-
лиці, а й у регіонах?

До слова, про столицю. Як 
відомо, наприкінці осені, а точ-
ніше – 21 листопада в Україні – 
відповідно до указу Президен-
та було започатковано відзна-
чення Дня Гідності та Свободи. 
Отож увечері Порошенко прий-
шов на вулицю Інститутську до 
пам’ятного хреста Героям Не-
бесної сотні. Аби повідомити їх-
нім родичам та всім присутнім, 
що кожному із загиблих під час 
Революції гідності присвоєно 
звання Героя України. 

Та от прикрість: президент-
ська охорона так потурбувала-
ся про безпеку гаранта, що по-
трапити за огорожу не змо-
гли навіть рідні загиблих. Ви-
дно, щоб не зіпсувати настрою 
Петрові Олексійовичу своїми 
болісними запитаннями. На 
кшталт: чому розслідуванню 
вбивств на Майдані не видно 
кінця-краю, а отже – ніхто досі 
не покараний? І чому на звання 
Героя України полеглі за неї Ге-
рої чекали майже два роки? 

Отже, ніщо в державі на кра-
ще досі не змінилося. А тому:

Слава Україні!
Героям слава!
Владі – ганьба!

Тетяна САВКІВ.

Кожен сам обирає шлях
Батьківщина або територія…

Це почалося рівно два роки тому. І тривало 5 днів. Згодом історики назвуть їх, 
дуже героїчні й дуже криваві, завершальним етапом Революції Гідності. В наше 
з вами життя назавжди ввійде Небесна сотня…

Устим Голоднюк Тарас Слободян Назар Войтович Олександр Капінос Ігор Костенко
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Тернопільська перукарка Ольга Гондз 
дуже любить незвичайні, оригінальні 
речі. Вони дарують їй натхнення 

та заряджають позитивом. Кілька років 
тому їй у руки потрапив в’язаний зайчик 
– з того часу взялася за колекціонування 
іграшок, виготовлених спицями та нитками. 
Незвичайні ляльки, ведмедики, бегемотики, 
сніговик, Червона Шапочка. Кожна з них 
оригінальна і цікава по-своєму. 

У домівці пані Олі – справжнє іграшкове царство. 
Барвисті звірята та ляльки примостилися на поличці, 
спеціально виготовленій для них.  Кілька з них жінка 
принесла у свою перукарню. Тут вони тішать око відвід-
увачів, а особливо подобаються маленьким клієнтам. 

- Три роки тому першу іграшку - маленького зайчи-
ка приніс додому син, - розповідає Оля Гондз. - Вона ви-
сіла у мене на кухні. Коли готувала, постійно дивилася 
на неї. З часом  зрозуміла, що в’язані речі дуже оригі-
нальні. У кожної з них своя особлива історія.

Відтоді тернополянка не оминає увагою іграшки з 
ниток. Купує їх у магазинах, під час подорожей, на “бло-
шиному” ринку. 

- Рідні, друзі, знайомі знають про моє захоплення, 
тому часто дарують оригінальні екземпляри до колек-
ції, - каже пані Оля. -   Хоча, як я переконалася на влас-
ному досвіді, в Україні такі іграшки – рідкість. У біль-

шості випадків вони потрапляють до нас з-за кордону. 
В нас чомусь таких не виготовляють. Можливо, тому що 
це доволі клопітка робота. 

Серед барвистих звірят привертає увагу незвична 
лялька. Вона двостороння і особливо подобається ма-
лечі – з одного боку одягнена в теплі, а  з іншого в хо-
лодні тони. 

- Це - творіння моєї сестри, - додає тернополянка. – 
Коли вона дізналася про моє захоплення, власноруч ви-
готовила для моєї колекції кілька іграшок. Для мене 
вони особливо дорогі. 

За словами Олі Гондз, особлива пора - коли настає 
Різдво. Адже тоді у домівці збирається вся велика роди-
на, в гості приходить багато діток. Вони з особливою ра-
дістю граються в’язаними іграшками. 

- Це щось неймовірне, адже моя колекція ніби ожи-
ває в дитячих руках, - з усмішкою розповідає жінка. -  
Взагалі, я помітила, що малеча з трепетом ставиться до 
в’язаних іграшок. Доводилося кілька таких забавок да-
рувати дітям друзів, то вони відразу ж ставали їх улю-
бленими. Можливо, тому що у них зберігається пози-
тивна енергетика і тепло рук.

  Є у колекції Олі Гондз і цьогорічний символ року – 
мавпочка. Особливість її  у незвичній формі та напрочуд 
вдалому поєднанні кольорів. 

- Колекціонування стало моїм справжнім захоплен-
ням, яке дарує мені позитивні емоції і наснагу для твор-

чості. Адже у моїй роботі доводиться віддавати багато 
енергії клієнтам, тож самій потрібно якось поповнюва-
ти ці запаси. А такі чудові речі в оселі тішать око і зі-
грівають душу. Дивишся на них і усміхаєшся. Що ще по-
трібно для гарного початку дня. 

Окрім в’язаних іграшок, пані Оля має близько де-
сятка незвичних чорношкірих ляльок, мріє власноруч 
навчитися робити оригінальні іграшки, а ще зібрала 
кілька десятків образочків, привезених із святих місць. 
«Наш ДЕНЬ» зичить їй успіху, творчої наснаги та нових 
цікавих екземплярів до колекції.

Юля ТОМЧИШИН.
Фото з архіву Ольги Гондз

– Коли дитина росте у сім’ї, то 
багато дізнається про життя від 
батьків. Вони можуть підказати, 
підтримати, коли важко, розділи-
ти разом радість. Хлопці й дівча-
та в інтернаті позбавлені цього. 
Там один вчитель і 15-20 дітей. Усі 
вони живуть за спільним графі-
ком, а коли завершують навчан-
ня, не знають, що робити далі, – 
Андрій НАЗАРЕНКО, голова бла-
годійного фонду «Майбутнє си-
ріт», розповідає, чому для дітей з 
інтернатів важливіша підтримка, 
а не подарунки. 
Повірити в сироту

Фонд «Майбутнє сиріт» уже 
десять років допомагає хлопцям 
і дівчатам в інтернатах. В органі-
зації працюють волонтери, біль-
шість із них теж росли в держав-
них закладах без батьків. Зараз 
фонд розвиває на Тернопільщи-
ні проект наставництва для сиріт. 
Люди, які зголошуються до учас-
ті у проекті, повинні допомогти їм 
адаптуватися у дорослому житті. 

– Такий проект розвиваєть-
ся в Україні з 2009 року, – розпо-
відає Андрій Назаренко. – Розпо-
чала його в Києві міжнародна гро-
мадська організація «Одна надія», 
згодом він розповсюдився у регіо-
нах. Щороку відбуваються зустрі-
чі наставників, сьогодні це тися-
чі людей по всій Україні. У Терно-
пільській області ми тільки почи-
наємо втілювати цю ідею. Зараз 
шукаємо наставників, які без жод-
них зобов’язань, як от всиновлен-
ня чи опікунство, будуть підтри-
мувати дітей.  

Андрій Назаренко з власно-

го досвіду знає, як важливо мати 
доброго порадника в житті. Ан-
дрій теж виріс без батьків, спер-
шу – у дитячому будинку в Тер-
нополі, потім – у школі-інтернаті 
в Коропці Монастириського ра-
йону. Під час навчання в п’ятому 
класі його разом з іншими сирота-
ми відправили на оздоровлення у 
США. Діти жили в сім’ях. В одну з 
гостинних американських родин 
потрапив і Андрій. Тім і Карлін 
Лоіси, які запросили до себе укра-
їнського хлопчика, підтримували 
з ним зв’язок і після того, як він 
повернувся в Україну. Упродовж 
багатьох років спершу з Короп-
ця, а потім – з Тернополя, де він 
навчався, летіли у штат Віскон-
син листи. Йому ніколи не забу-
вали відписати, питали, як у ньо-
го справи. 

Вдруге він зміг приїхати у 
США через дванадцять років. Тім 
і Карлін зустріли його, як рідного, 
пропонували залишитись. Про-
те хлопець вирішив, що знову по-
вернеться в Україну і спробує під-
тримувати дітей з інтернатів, як 
колись незнайома сім’я підтрима-

ла його.
Сьогодні Тіма й Карлін Андрій 

вважає своїми названими батька-
ми. Завдяки їхній увазі до нього, 
каже, він зумів повірити у влас-
ні сили та уникнути участі, яка в 
Україні підстерігає вихованців ін-
тернатів. Без підтримки, житла і 
прописки, з мізерними заробіт-
ками, дорослі сироти часто не мо-
жуть реалізувати себе в житті й 
опиняються на вулиці. Допомог-
ти їм повірити в себе і є одним із 
головних завдань проекту.  
«Не зовсім типовий
благодійний проект»

– В інтернаті діти не мають 
можливості проявити свої талан-
ти й ініціативу, – каже Андрій. – 
Якщо у них і виникає таке бажан-
ня, воно зазвичай не знаходить 
підтримки в адміністрації й учи-
телів. Є режим, ти маєш жити у 
його рамках. Тім і Каролін офіцій-
но не були моєю сім’єю, але спря-
мовували мене, підтримували мої 
задуми. У той час як в інтернаті, 
навпаки, дитина має дуже обме-
жені можливості для розвитку. 

Робота наставника – щонай-
менше раз у місяць зустрічатися 
з підопічним, кілька годин у тиж-
день спілкуватися по телефону, 
а головне – мати бажання допо-
магати дитині. Перед тим, як пе-
редати сироту під опіку, для охо-
чих проведуть тренінги, де розка-
жуть, як спілкуватися з сиротами. 

– Наставників ми теж не зали-
шимо наодинці з труднощами, які 
можуть виникати. Вони завжди 
можуть звернутися у наш фонд, 
поспілкуватися з психологом, – 
зауважує Андрій Назаренко. – Го-
ловне, на чому ми наголошуємо: 
наша програма не зовсім типовий 
благодійний проект. Ми просимо 
пожертвувати свій час, а не гроші. 
Якщо на дорослого спрацювали 
«жалібні очі», він не зміг втрима-
тися і задовольнив прохання, ку-
пив те, що у нього попросили, то 
фінал неминучий. Дитина такого 
волонтера більше не чекає без по-
дарунків. 

Допомога без жалю 
Зараз у фонді «Майбутнє си-

ріт» реєструють охочих стати на-
ставниками для сиріт. Щоб до-
лучитися до проекту, потріб-
но зателефонувати за номером 
0964109004 або звернутися у 
фонд за адресою в Тернополі: ву-
лиця Чумацька, 37 (за зупинкою 
«Економічний університет» у мі-
крорайоні «Дружба»). 

Волонтери зауважують, що 
потребують наставників не лише 
з Тернополя, а й з області. Напри-
клад, у Бережанах є інтернат, у 
якому виховують 30 дітей, по-

збавлених батьківського піклу-
вання. Дитячі будинки є і в інших 
районах. 

Триватиме реєстрація до квіт-
ня. До волонтерів фонду вже звер-
нулося близько тридцяти охочих 
бути наставниками. 

– У людей є бажання допома-
гати, але багато хто звик робити 
це із почуття жалю, – зауважує Ан-
дрій Назаренко. – Дав десять гри-
вень – і вже є відчуття, що зробив 
добру справу. Бути наставником 
– це кропітка робота, але вона ма-
тиме добрі наслідки для дитини  у 
майбутньому.
Наставники 
для сотні дітей 

У Тернопільській області на-
ставників чекають більше со-
тні сиріт віком від 10 і до 18 ро-
ків. Саме на них розрахована про-
грама, адже у такому віці дитина 
вже може спілкуватися про важ-
ливі для неї речі й прислухатися 
до порад.

Волонтери мріють забезпечи-
ти кожного вихованця інтерна-
ту таким порадником, який може 
стати добрим другом у майбут-
ньому.

– Наставник може піти з ди-
тиною в магазин, навчити готу-
вати їжу, підказати, як поводити-
ся в різних ситуаціях, – розповідає 
Андрій Назаренко. – Зателефону-
вати й спитати дитину: як минув 
день? Які сьогодні оцінки? Хтось 
тебе, можливо, образив? Дітям 
з інтернатів важливо знати, що 
вони у житті комусь потрібні.

Антоніна БРИК.

«Дітям з інтернатів важливо знати, 
що вони у цьому житті комусь потрібні»

Тепла  колекція 
Ольги  Гондз

Тернополянка назбирала майже півсотні в’язаних іграшок

На Тернопільщині
шукають наставни-
ків для сиріт. 
Волонтери просять 
пожертвувати 
дітям свій час, 
а не гроші.
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У Лондоні до маєтків українських 
олігархів  водять туристів

У Лондоні почали організовувати екс-
курсії палацами українських і російських 
олігархів, пов’язаних з політиками, пові-
домляє «Радіо Свобода». Тури пропонує 
російський громадський діяч, борець з ко-
рупцією Роман Борисович. «Наша мета по-
казати не тільки клептократію, ми хочемо 
пролити світло на тих бізнесменів, основою 
капіталу яких є корупція», - сказав екскур-
совод. Український олігарх Дмитро Фірташ 
у Лондоні діє з особливим розмахом. Йому 
належить величезний комплекс будівель, 
включаючи колишню станцію метро. Най-
дорожча квартира в Лондоні також нале-
жить українському олігархові Рінату Ахме-
тову. Його пентхаус на Гайд-парку коштує 
136 мільйонів фунтів. Він обладнаний ку-
ленепробивним склом і спеціальним схо-
вищем для екстрених випадків. Автор кни-
ги «Лондонград» Марк Холлінгсворт наго-
лошує: купуючи дорогі будинки в Лондо-
ні, олігархи просто виводять свої фінанси з 
України та Росії і таким чином зберігають 
свої гроші. Для пострадянських мультимі-
льярдерів Лондон став місцем, де вони мо-
жуть захистити себе і свої капітали.

Для Європи спокійні 
часи залишилися в минулому
Європейські країни перестали бути 

безпечними, однак жителі ЄС не роблять 
жодних реальних дій для того, щоб по-
ліпшити ситуацію. Європейське грома-
дянське суспільство перетворюється на 
«закритий житловий комплекс» і не може 
боротися з насильством, пише німецький 
журналіст Екхард Фур у статті для видан-
ня «Die Welt». «Уже минули ті часи, коли, ні-
чого не побоюючись, можна було поїхати в 
будь-яку точку нашої країни. Тепер всюди 
поширюється страх», - описує Фур ситуа-
цію в Німеччині. «Європа або розпадеться, 
або перетвориться у наймогутнішу імпе-
рію. Який би варіант не втілився в життя, 
при цьому може бути пролито багато кро-
ві», - вважає публіцист. І визнає, що Європа 
не може впоратися з наростаючою хвилею 
насильства. 

Все, що треба 
знати про «Макдональдс»

Американка Дженніфер Ловдал 
зберігала шість років обід, який купи-
ла у ресторані швидкого харчування 
«McDonald’s». Таким вчинком жінка хоті-
ла продемонструвати високий вміст хіміка-
тів у їжі. Як пише видання «The Mashble», ку-
рячі шматочки і картопля фрі з дитячого на-
бору «Хеппі Міл» досить добре збереглися. 
Їжа виглядає відносно свіжою. Дату покуп-
ки жінка підтвердила касовим чеком. «На-
бір «Хеппі Міл» зберігався в офісі весь цей 
час і не зіпсувався, не вкрився пліснявою і не 
згнив. Запах лише від картону. Ми провели 
цей експеримент, щоб показати нашим па-
цієнтам, наскільки нездоровою є ця «їжа». 
Особливо для дітей. У ній так багато хіміка-
тів», - сказала Дженніфер Ловдал.

Румунія хоче приєднати Молдову
Національна ліберальна партія Ру-

мунії президента Клауса Йоханніса має 
намір об’єднати всі політичні сили зара-
ди приєднання Молдови до країни. Про 
це йдеться у концепції спільної політики 
щодо Молдови, яку оприлюднив представ-
ник партії президента Румунії Віорел Аба-
дя, передає «Infoprut». У документі наголо-

шується, що Румунія буде підтримувати єв-
роінтеграційні прагнення Молдови. Лібера-
ли також хочуть створити спільний з Мол-
довою медіапростір, просувати румунську 
мову і культуру через підтримку румунсько-
го радіо й телебачення у Кишиневі. Також у 
плані - збільшення підтримки православної 
митрополії Бессарабії, розвиток програм у 
галузі середньої та вищої освіти, спрощен-
ня отримання румунського громадянства 
для колишніх румунських громадян Молдо-
ви та їхніх нащадків. Запланований розви-
ток спільної транспортної інфраструктури, 
об’єднання фінасових і банківських систем 
обох країн та посилення взаємодії відомств 
внутрішніх справ.

Маккейн це розуміє, а Меркель?
Сенатор США Джон Маккейн заявив, 

що президент РФ Путін використовує бі-
женців, аби підірвати Євросоюз. На думку 
Маккейна, Путін хоче підтримати режим Ба-
шара Асада у Сирії і через це утвердити Ро-
сію в якості впливової сили на Близькому 
і Середньому Сході, повідомляє «Німецька 
хвиля». Сенатор переконаний: Путін не за-
цікавлений у тому, щоб бути партнером За-
ходу. «Путін хоче посилити міграційну кри-
зу і використовувати біженців як політичну 
зброю, щоб підірвати трансатлантичні від-
носини та ЄС», - заявив американський по-
літик. На його думку, «єдине, що змінило-
ся у настрої Путіна, - це те, що його апетит 
тільки зростає під час їжі». Також Маккейн 
висловив сумнів в успішній реалізації уго-
ди про перемир’я в Сирії. Він вважає: угода 
щодо Сирії «дозволяє Москві продовжувати 
бомбардування терористів», але при цьому 
РФ може вважати терористом кого завгод-
но, у тому числі мирних жителів. На дум-
ку Маккейна, західні країни нічого не про-
тиставили російському військовому втор-
гненню до Сирії. 

США «заарештували» бабака
 за невірний прогноз погоди

Поліція міста Саффілд, що у Коннек-
тикуті, «заарештувала» бабака на ім’я 
Чаклз VIII, яка зробила невірний прогноз. 
Про це повідомляють іноЗМІ. За кілька днів 
після Дня бабака, коли Чаклз навіщувала 
ранню весну, більшу частину Коннектикуту 
завалило снігом. Згодом на веб-сторінці по-
ліцейського департаменту з’явилось фото 
«арештантки» та офіційно висунуті їй обви-
нувачення. «Чаклз VIII було заарештовано 6 
лютого через підозру у скоєнні правопору-
шення - неправдиві свідчення. Чаклз утри-
мується під вартою в управлінні з контро-
лю за тваринами Саффілда, на неї чекає суд. 
Якщо провину Чаклз буде доведено, їй за-
грожує арешт тривалістю шість тижнів», 
- повідомили поліцейські. Поліцію завали-
ли запитаннями про місцеву знаменитість. 
Тому охоронці порядку запропонували вне-
сти за бабака заставу: «10 тисяч доларів не-
обхідно виплатити її офіційним представ-
никам - дитячому музею «The Lutz Children’s 
Museum». Якщо хтось хоче посприяти не-
гайному звільненню Чаклз, можете пожерт-
вувати цю суму», - повідомили у поліції. 

Штайнмаєр заявив 
про можливий розпад ЄС

Віце-канцлер Німеччини Зігмар Га-
бріель і міністр закордонних справ кра-
їни Франк-Вальтер Штайнмаєр звер-
нулися до політичних однодумців 
- соціал-демократів усієї Європи - із засте-
реженням про розпад Євросоюзу. Про це 
пише «Deutsche Welle». Габріель і Штайнма-
єр, які є членами Соціал-демократичної пар-
тії Німеччини, надіслали листа своїм коле-
гам в урядах усієї об’єднаної Європи. У звер-
ненні вони застерегли політиків щодо роз-
паду ЄС.  Причиною колапсу, на їхню дум-
ку, може стати криза, спричинена масовим 
напливом біженців. Також німецькі можно-
владці висловили занепокоєння бажанням 
Великобританії вийти або частково дезін-
тегруватися з ЄС. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
РФ не виконала жодного пункту 

Мінських домовленостей

Російська Федерація, як підписант, 
не виконала жодного з пунктів Мінських 
домовленостей. Про це заявила речник 
Міністерства закордонних справ Мар’яна 
Беца, повідомляє «Інтерфакс». «Контрольо-
вані Росією незаконні збройні формуван-
ня продовжують систематично та інтен-
сивно обстрілювати позиції Збройних Сил 
України. За січень було 1,2 тисячі обстрі-
лів уздовж лінії розмежування. Фіксують-
ся випадки невідведення важкого озброєн-
ня», - сказала представниця МЗС. І наголо-
сила: угоди включають мінський протокол, 
меморандум і пакет з імплементації цих до-
мовленостей. Росія не виконала жодного з 
пунктів.

Кінець ери «шокінізму»?
Генеральний прокурор України Ві-

ктор Шокін написав заяву про відстав-
ку. Про це повідомило джерело УП в Ге-
неральній прокуратурі. Як відомо, у вівто-
рок президент Петро Порошенко закликав 
прем’єр-міністра Арсенія Яценюка і генп-
рокурора Віктора Шокіна піти у відстав-
ку. Варто зазначити що очільник Кабміну 
поки що на це не відреагував. Разом з тим  
Порошенко відзначив досягнення Шокіна 
у впровадженні важливих реформ, однак 
констатував, що ГПУ “не змогла заручити-
ся довірою суспільства”. “І саме тому на по-
рядку денному стоїть питання про відстав-
ку генпрокурора”, – пояснив він.

За 2014 рік корупціонери вивели
 в офшори 110 мільярдів гривень 

Здебільшого НАБУ займається держ-
підприємствами, оскільки у 2014 році 
задекларована кількість їхніх збитків 
склала 110 мільярдів гривень. Про це по-
відомив директор Національного антико-
рупційного бюро Артем Ситник. На його 
думку, існує великий ризик, що у ниніш-
ньому році будуть створюватися схеми, на-
правлені на вимивання грошей з держав-
них підприємств, а також на те, щоб їхня 
вартість була занижена перед приватиза-
цією, аби іноземні інвестори не зацікавили-
ся підприємствами і, відповідно, певні осо-
би отримали можливість через офшори ви-
купити їх за заниженими цінами. «З такою 
метою виводяться гроші та створюється 
заборгованість. Інвестор бачить, що під-
приємство не досить «чисте», має сумнів-
ні борги, тому вкладати кошти у нього не 
захоче», - зазначив Ситник. І запевнив: де-
тективи НАБУ звертатимуть пильну увагу 
на зловживання у сфері держпідприємств, 
а перші кримінальні справи стосовно цьо-
го будуть скеровані до суду вже наприкін-
ці березня.

На Луганщині не всі зрозуміли, 
що Московія - не сусід, а ворог
Голова Луганської військово-

цивільної адміністрації Георгій Тука вва-
жає, що жителі Донбасу ще не до кінця 
усвідомлюють, хто є ворогом України. 
Про це він сказав у інтерв’ю «ЛІГА.net», ко-
ментуючи осінні вибори на підконтроль-
ній Україні частині Луганщини і Донеччи-
ни. Тука переконаний, що проведення торік 
місцевих виборів у згаданих областях було 
помилкою, оскільки до місцевих рад зно-
ву пройшли депутати із сепаратистськи-
ми настроями. «Більшого занепаду, ніж на 
Луганщині, я ніде й ніколи не бачив. Ніде 
у світі не бачив п’ятиповерхових будинків, 

які опалюються грубкою, де бабця тягне 
цебро вугілля на п’ятий поверх. Натомість 
«батьки Луганщини» - мультимільйонери. 
І більшість населення ніколи не цікавила-
ся: а за чий рахунок. За 25 років «батькам 
Луганщини» вдалося втовкмачити у голо-
ви жителів області, що вони, - люди, які лед-
ве самі виживають, - годують всю Україну», 
- наголосив Тука.

Війна на Сході удвічі дешевша, 
ніж субсидії

В Україні сума всіх субсидій у 2014 
році склала 160 мільярдів гривень. Тоб-
то, кожна третя гривня з держбюджету ви-
трачалася на субсидії. Війна на Сході обхо-
дилася удвічі дешевше, ніж фінансування 
державних дотацій. Про це заявив експерт 
Асоціації енергоефективних міст України 
Святослав Павлюк, повідомляє «Громад-
ське радіо». За словами Павлюка, у 2015 
році сума виставлених населенню рахун-
ків склала 51 мільярд гривень, і половину 
з них оплачено з держбюджету. Сума субси-
дій становить понад 25 мільярдів, їх отри-
мали 5,4 мільйона домогосподарств. «За ре-
зультатами 2014 року, сума всіх субсидій, 
дотацій на енергетичному ринку склада-
ла по «Нафтогазу» близько 112 мільярдів 
гривень, за електроенергію - близько 40 мі-
льярдів і субсидії населенню - близько 8 мі-
льярдів. Загалом 160 мільярдів - це третина 
держбюджету. Війна на Сході нам коштува-
ла майже наполовину дешевше», - підкрес-
лив експерт. 

Путін готує наступ на Донбасі?
Українська розвідка має тривож-

ну інформацію щодо підготовки Росією 
можливого наступу на позиції сил АТО. 
Представник розвідки Вадим Скибицький 
повідомив, що на Донбас прибули три за-
лізничні ешелони і 30 вантажівок із боє-
припасами з Росії, передає ТСН. Терорис-
ти отримали й протитанкову зброю. У ра-
йон Красного Октября з РФ прибули ко-
лони військової техніки і особовий склад. 
Також є інформація, що куратори першо-
го та другого армійського корпусів «ДНР» 
і «ЛНР» дали команду своїм підлеглим від-
новити мінометні обстріли українських 
позицій. Президент Росії Путін, вочевидь, 
реалізує якийсь черговий план. Водночас, 
у Києва наступальних планів немає, а бій-
цям ніхто не пояснює стратегічних і полі-
тичних планів.

У школах заборонені 
портрети президента

Міністр освіти і науки Сергій Квіт за-
боронив вивішувати в школах портрет 
президента України та інших політич-
них діячів. Квіт повідомив, що у навчаль-
них закладах необхідно вивішувати прапо-
ри і герб України, портрети історичних дія-
чів, воїнів АТО, йдеться на сайті Міносвіти. 
«Школа повинна закладати у дітей здат-
ність критично і незалежно мислити. Вона 
не повинна привчати учнів до улесливості, 
чиношанування або культу керівних осіб», 
- заявив Квіт. Міністерство рекомендує роз-
міщувати державні символи, портрети іс-
торичних діячів, випускників, якими пиша-
ються навчальні заклади. Це можуть бути 
й ті, хто відзначився, захищаючи територі-
альну цілісність і незалежність України.

У «тіні» - 40 відсотків 
вітчизняної економіки

За попередніми розрахунками Міне-
кономрозвитку, у січні-вересні минуло-
го року рівень тіньової економіки сяг-
нув 40 відсотків від офіційного ВВП. Про 
це йдеться у звіті міністерства. У докумен-
ті наголошується: відповідно до методич-
них рекомендацій щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України, факт пере-
вищення тіньовою економікою критично-
го рівня у 30 відсотків від ВВП засвідчує, що 
ситуація наближається до кризової, адже в 
економіці функціонує система відтворення 
тіньових відносин. 

Україна Світ



Для всієї10 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua 11родини №7 (139) / 17 лютого-23 лютого 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ
Струни серця

*     *     *
Ми з тобою іще побачились...
Доля все-таки нас звела,
Хоч такого могло 

не трапитись,
Ці померли б в мені слова.

Твої очі мене у минуле
Повернули крізь відстань літ,
Все єство моє враз сколихнули,
Мов продовжився наш політ.

Але зустріч ця, мабуть, 
остання, –

Онде берег для нас обох...
Хто раніше до нього пристане,
Знає це достеменно Бог.
ОПТИМІСТИЧНЕ
Зиму завжди змінює весна,
Смуга чорна переходить в білу,
Тож відкинь осмуту із чола,
Передчасно не убий надію.

Не вимучуй сумнівом себе –
Робиш справу, Богові угодну,
А неуспіх скоро промине,
Як погідність змінює негоду.

І зітхнеш полегшено, повір,
Повторити схочеш 

шлях тернистий;
Благодать спаде тобі із зір,
Адже помисли у тебе – чисті.

*     *     *
Цей спомин променем сяйне,
Думки зігріє серед ночі:
Як зрозуміла ти мене,
Твої як приласкали очі

Тим відчуттям, що і без слів
Дають жагу любові й силу;
Без них душею б обмілів –
Це кажу сповідально-щиро.

Ці очі кригу самоти
Враз розтопили так уміло,
Що далі крізь життя гребти
Мені нестерпно закортіло...
НАГАДУВАННЯ
...А така була гроза,
Аж хати поприсідали;
Вирував між хмар казан,
Звідусіль громи лунали.

Розв’язало небо міх
З вогняними батогами,
Мов караючи за гріх
Може бути, й нас із вами.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

“ “...- Не виходь за нього 
заміж… Він…
- Їй не можна 
розмовляти, - 
втрутилася лікарка. 
- Брат… брат… - шепотіла 
Зоя.
- Ваша мама марить. 
Добре, що вже доїхали...

Сокровенне
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гніздечкоСімейне

Просто життя

пiдснiжникиЛютневі 

“ “...Вони розлучилися 
тихо, без суперечок і 
скандалів. Тільки довгі 
безсонні ночі знають 
про Оксанині сльози...У центрі Тернополя жінки 

продають підсніжники. Порце-
лянові білі пелюстки ледь вигля-
дають із зелених чашечок лис-
точків. Здається, вони розтануть 
від теплого подиху як сніжинки, 
що падають на долоні. Купую бу-
кетик. 

- Дайте і мені, - зупиняється 
поруч уже не молода, але врод-
лива жінка. – Колись давно, ось 
так у лютому мені подарували 
підсніжники. Відтоді я їх завжди 
купую, тільки-но з’являються. І 
тоді відчуваю: уже майже весна. 

За якусь мить жінка зник-
не у натовпі. Швидше за все, ми 
більше ніколи не зустрінемося. 
Але мені чомусь не хочеться отак 
просто розлучатися з незнайом-
кою. 

- Напевне, це була гарна по-
дія, якщо ви пам’ятаєте стільки 
літ, - кажу жінці.

- І гарна, і сумна. Щаслива і 
гірка…

Так я познайомилася з Окса-
ною. А потім почула історію її 
життя і кохання.

Оксана не сумнівалася: вона 
вступатиме у той же вуз, що й 
Андрій. Хоча з дитинства мрі-
яла стати вчителькою. Але Ан-
дрій був ще більшою її мрією. Він 
прийшов у їхній десятий клас з 
іншої школи, а здавалося, ніби 
вчився тут завжди. Принаймні, 
Оксані. 

З радістю пояснювала хлоп-
цеві задачі з геометрії чи завдан-
ня з хімії. Оксана – кругла відмін-
ниця, тому їй це неважко зроби-
ти. І тільки собі зізнавалася, що 
просто хоче бути поруч з Андрі-
єм. Пізніше Оксана зрозуміє: це 
була любов. Перша і на все жит-
тя. 

У вузі вона теж писала собі та 
коханому конспекти, готувала за 
нього практичні і семінарські за-
няття. І знову стверджувала, що 
їй це – неважко. 

Якось напровесні він уві-
рвався до неї в кімнату: веселий, 
рвучкий, пропахлий вітром. Про-

стягнув букетик підсніж-
ників: 

- Візьми, це – тобі. Там, 
надворі, уже майже весна. 

Того вечора вони довго 
гуляли промерзлим містом. І по-
клялися, що кохатимуть одне од-
ного завжди. 

Одружилися відразу після за-
кінчення вузу. Андрій влашту-
вався на роботу. Оксані, як кра-
щій студентці, запропонували 
залишитися на кафедрі. Ще й з 
кімнатою у гуртожитку. 

Андрій урочисто пообіцяв, 
що так триватиме недовго. Він 
зробить усе, аби вони якнай-
швидше перебралися у нормаль-
не житло.

Андрій їздив у відрядження. 
Оксана пекла чоловікові у доро-
гу різні домашні ласощі, склада-
ла у сумку випрасувані сорочки. 

- Щось дуже часті ті від’їзди, 
доню, – застерігала Оксану мама. 
– Дивися, якби чого не вийшло…

Оксану нервували мамині 
слова. Справді, Андрій любить 
веселі компанії, бувати з друзя-
ми, але хіба ж це злочин? А про 
сім’ю мусить дбати, особливо те-
пер, коли Оксана чекає дитину.

Але він так і не ввіз їх з доне-
чкою у нову квартиру. 

- Потерпіть ще трохи, - про-
сив Оксану. – Ось підвищать мене 
у посаді…

Ловила себе на думці: чолові-
кові слова – часто лише порож-
ні обіцянки. У той час, коли інші 
їдуть на заробітки чи шукають і 
тут, як забезпечити сім’ю…

- Як ти можеш? – дивився на 
неї образливо, коли якось натяк-
нула: не жити ж їм вічно у гурто-
житку. – Я, з вищою освітою…

Промовчала. Про те, що вона 
закінчила той самий вуз, ще й з 
відзнакою, але не соромиться 
в’язати дитячі речі і продавати їх 
на ринку. Що давно залишила ка-
федру і працює зовсім не за спе-
ціальністю, а там, де більше пла-
тять. Бо їх тепер уже троє. 

Якось збирала чоловіка у 

чергове відрядження. Вирішила 
глянути, чи не забув Андрій по-
класти документи у дипломат. 
З-поміж паперів випала записка: 
«Зустрінемось, як завжди, о сьо-
мій. Не забудь купити шампан-
ське. Ольга».

Пекучий фізичний біль про-
низав тіло. Аж похитнулася. Теплі 
Софійчині руки, що обнімали за 
шию, змусили вдати ніби нічого 
не сталося. Силувано всміхнулася. 

- Що з тобою, Оксано? – нахи-
лився до неї й Андрій.

- Нічого. Зачини дипломат, а 
то документи загубиш.

Він зрозумів: Оксана про все 
здогадалася. Щось пояснював 
про ділові стосунки, про те, що 
це – несерйозно. Знав: дружина 
йому не вірить. І навіть останній 
аргумент, що він над усе любить 
її і доньку Софійку, звучав не осо-
бливо переконливо. 

І все-таки Оксана простила. 
Тому що справді любила.

Того дня вона відпросилася з 
роботи. Хотіла спекти торта – за-
втра у Софійки день народжен-
ня. Ще з коридору почула у кім-
наті голоси, сміх, запах кави. І як 
колись, нестерпний біль прони-
зав тіло. 

Вони розлучилися тихо, без 
суперечок і скандалів. Тільки 
довгі безсонні ночі знають про 
Оксанині сльози. 

Скільки разів вона розповіда-
ла Софійці, що тато поїхав на за-
робітки. Що скоро повернеться 
і вони знову будуть утрьох. На-
віть листи писала Андрієві разом 
з донькою, які так і залишилися 
невідправленими. 

На заробітки Оксана поїха-
ла сама. І невдовзі вони перебра-
лися з донькою у двокімнатну 
квартиру. 

Влаштувалася на хорошу ро-
боту. Рідні і друзі намовляли: пора 
заміж, Оксано. Відбулася жартом, 

мовляв, женихи уже для Со-
фійки ростуть. Хоча знала, що 
і з роками гарна, і чоловічої 
уваги   їй не бракує. Ніби чека-
ла чогось. Про Андрія не зна-
ла майже нічого. Чула, ніби 
одружився, ніби виїхав з міста. 
Тільки один-єдиний раз на-
дійшов від нього лист. Не від-
крила, не хотіла нового болю. 

І раптом ця зустріч. Че-
рез стільки літ. Уже Софійка сту-
дентка. Заміж збирається. Якось 
вибралися вони на ринок, плат-
тя, фату приглянути. 

- Оксано…
Андрій. Дивився на неї так, 

ніби і не було довгих років роз-
луки. 

- Ти не змінилася, Оксано. 
Гарна, як і колись. Як ви, як Со-
фійка? Я часто думаю про вас. Як 
би можна було усе повернути.

Розповідав, що давно живе 
сам. Якось не знайшов щастя ні 
з ким. І якби вона, Оксана, захо-
тіла…

Не встигла відповісти: 
з-поміж натовпу до них пробира-
лася Софійка. 

- Де ж ти пропала, мамо? Я 
вже плаття підшукала. Ой, ви-
бачте, - помітила і не впізнала 
Андрія. 

Він хотів щось сказати. Та 
Оксана посміхнулася і йому, і 
доньці. 

- Я вже йду, Софійко. А це – мій 
давній знайомий. Колись працю-
вали разом. Ну, біжи, показуй те, 
що вибрала. 

Спішила попрощатися. 
- Може, ще зустрінемося, 

Оксано? – почула услід.
- Може, Андрію. 
Він стояв пригнічений, роз-

гублений. Оксані ж чомусь зга-
дувався той давній вечір у тіс-
ній кімнаті гуртожитку. Букетик 
змерзлих квітів і хлопець, який 
пахнув вітром.

…А в Тернополі, незважаючи 
на лютневі приморозки, жінки 
продають підсніжники. Кажуть, 
їх привозять з Карпат. Дехто за-
певняє, що порцелянові голів-
ки розквітли вже у наших лісах. 
Утім, хіба важливо, де саме з-під 
снігу пробиваються ці ніжні пер-
шоцвіти? Надворі майже весна.

Зіна КУШНІРУК.

Новонароджені плакали, 
репетували, а цей маленький 
сповиточок тихенько схлипу-
вав, наче розумів, що нікому 
не потрібний. Сувора санітар-
ка тітка Неля, яку побоювали-
ся і пацієнтки, і молоді медсе-
стри, розчулено дивилася на 
крихітку. А потім взяла спови-
ток і рішуче попрямувала до 
палати, де лежала Зоя. 

- Хоч поглянь на сина! - мо-
вила з порога. 

Зоя дивилася у вікно, на-
віть голови не повернула. 

- Доля тебе покарає. Пошко-
дуєш, ой, пошкодуєш колись. 
Як від такого янгола можна 
відмовитися? Ну, народила без 
штампа в паспорті про одру-
ження. І що? Залишати дитину 
напризволяще? 

Зої було байдуже. Наро-
джувала далеко від дому. Ніх-
то не дізнається. Завтра її ви-
пишуть. Переступить поріг лі-
карні й забуде про надокуч-
ливу санітарку і білий спови-
ток. Знову буде гарна і вільна. 
Пологи не зіпсували її фігури. 
Швидше б вечір, ніч, ранок...

…Коли Зоя сказала Ігоре-
ві, що вагітна, він не зрадів. 
До закінчення інституту за-
лишався ще рік. Батько, який 
«допоміг» синові вступити до 
вузу, попередив: «Поки вчиш-
ся, дівок в хату не приводити і 
нікому голови усерйоз не кру-
тити». А матір взагалі не уяв-
ляла, що її майже двометрово-
го росту «мізинчик»-Ігорчик 
сподобає «якесь таке» і буде 
упадати біля «того», а вона 
позбудеться синової ува-
ги. Матері подобалось, коли 
Ігорчик супроводжував її на 
концерти, до магазину, будь-
куди… Любила, коли хвали-
ли його вроду, поставу. Він за-
вжди мав стильний одяг, що 
також викликало захоплення 
і заздрість. 

…Ігор уперше побачив 
Зою в кафе, де зазвичай «ту-
сувалися» студенти. Кафеш-
ка розташувалася між інсти-

тутом і кооперативним тех-
нікумом, в якому навчалася 
Зоя. Вона була найвродливі-
шою на курсі. Залицяльники-
одногрупники шансу на її 
прихильність не мали. Хлоп-
ці з інституту - зовсім інша 
справа.

…Пару відмінили. Зоя піш-
ла на каву. Вільних місць не 
було. Стояла з горням гарячо-
го напою і тістечком посеред 
кав’ярні. 

- Джентльмен повинен по-
ступитися місцем дамі, - почу-
ла поруч. 

Хотіла відповісти, як за-
вжди, зверхньо. Але, коли по-
бачила стильного, вродливо-
го хлопця, прикусила язика. 
Він запропонував їй своє міс-
це за столиком. Сам присів на-
впочіпки. 

- Чому я вас ніколи не зу-
стрічав у інституті?

- Я навчаюся в технікумі. 
- Сусідка, значить.
Так і познайомилися…
Вони були дуже гарною па-

рою. Дівчата зітхали: а кажуть, 
не родись вродливою… 

Зоїні батьки жили в рай-
центрі. Їй не терпілося по-
знайомити їх з Ігорем. Про-
те він не був від цього у захо-
пленні. І до себе не запрошу-
вав. Посилався на зайнятість 
батьків, знаходив інші причи-
ни. Зате залюбки навідувався 
на квартиру, яку Зоя винайма-
ла з одногрупницею. Тихенька, 
скромна Ганнуся - повна про-
тилежність Зої - поспішно зни-
кала з помешкання, коли при-
ходив Ігор. Вона нікому не роз-
повідала про їхні побачення 
«на хаті», нічого не розпитува-
ла. Ганнуся була відмінницею, 

її влаштовували посидень-
ки в бібліотеці, походеньки 
по книжкових крамничках. 

Під час одного з поба-
чень Зоя «ощасливила» Іго-
ря своєю вагітністю. 

- Скільки потрібно?
- Чого? - вона не зрозу-

міла запитання.
- Грошей на аборт. 
- Я боюся аборту… Давай 

народимо цю дитину. Ти ж 
кохаєш мене?

- Подумай про суму. Дві-
чі не запитуватиму… 

...Приховувала вагітність, 
поки могла. Потім зізналася 
батькам. Вирішили відправи-
ти доньку до знайомих у сусід-
ню область. Народжувати на 
початку осені. В технікумі по-
яснять поганим станом Зоїно-
го здоров’я. Дитина залишить-
ся в пологовому. А далі… буде 
все, як було…

Зоя повернулася на навчан-
ня в середині вересня. Ніхто ні 
про що не здогадувався. З Іго-
рем більше не бачилась.      

…Після технікуму зали-
шилася працювати в облас-
ному центрі. Вийшла заміж 
за викладача Олексія Івано-
вича, який запав на неї, коли 
вперше побачив на своїй лек-
ції. Народила доньку. Про зра-
дженого сина не згадувала. 
Зненавиділа його разом з Іго-
рем. 

…Зоя ревно пантрувала за 
донькою. І, коли Наталя зая-
вила про намір вступати в уні-
верситет в сусідній обласний 
центр, запротестувала. Чоло-
вікові, натомість, ідея сподо-
балася. Найняв репетиторів, 
возив на іспити. Донька стала 
студенткою.       

Зоя цікавилася не так Ната-
линим навчанням, як тим, чи 
має вона хлопця. Та віднікува-
лася, мовляв, працює на залі-
ковку, щоб потім заліковка пра-
цювала на неї, тож про хлопців 
ніколи думати. А ще Зоя фана-
тично панікувала, коли Наталя 
інколи не приїжджала на ви-
хідні. Олексій мав цьому пояс-
нення: хвилюється, як і кожна 
матір. А в Зої було зовсім інше 
на думці…

…На четвертому курсі На-
таля закохалася. Святослав 
працював клерком у банку. 
Сказала батькам, що хоче по-
знайомити їх зі своїм майбут-
нім нареченим. 

У суботу Зоя з Олексієм го-
тувалися до зустрічі. Після по-
лудня пролунав дзвінок у две-
рі.  

- Ось і ми, - першою пере-
ступила поріг Наталя. - Зна-
йомтеся - Святослав. 

Зоя втратила дар мови: 
до хати увійшов… Ігор. Ледве 
себе опанувала.  

Пригадалися слова санітар-
ки тітки Нелі: «Доля тебе пока-
рає». 

- Тату, що з мамою? Наче 
сама не своя. 

- Розхвилювалася. Я її та-
кож ніколи такою не бачив. 

- Мамо, тату, хочу вам щось 
розповісти, аби потім, як ка-
жуть, не виникало запитань. 
Святослав - прийомний син. 
Мама залишила його в поло-
говому будинку відразу після 

народження. Якась жах-
лива, безсердечна жін-
ка. Його всиновила чудо-
ва родина. Святослав по-
знайомив мене зі своїми 
батьками. Вони сподоба-
лися мені, а я - їм. Батьки 
гордяться Святославом 
і вірять, що він колись 
стане поважним банкі-
ром, - пожартувала Ната-
ля. - А поки що, тату, від-
корковуй шампанське. 
Мамо, агов, ти з нами? 

Вона не знала, як зі-
знатися у своєму гріху. 
Донька кохає Святосла-

ва, тому ніколи її не простить. 
І чоловік, мабуть, також.   

Олексій розлив шампан-
ське. 

- За вас, молоді та закохані! 
- підняв келиха. 

Наталя чмокнула Святос-
лава в щоку. Зоя схопилася на 
серце… 

У машині «швидкої» про-
шепотіла до Наталі:

- Не виходь за нього заміж… 
Він…

- Їй не можна розмовляти, - 
втрутилася лікарка. 

- Брат… брат… - шепотіла 
Зоя.

- Ваша мама марить. Добре, 
що вже доїхали.

Наталя, Олексій і Святослав 
очікували в коридорі. Нарешті 
лікар повідомив: криза мину-
ла. І запитав: 

- Хто з вас брат?
- У дружини немає брата, - 

відповів Олексій.
- Мама в «швидкій» згаду-

вала якогось брата. 
- Коли хворій стане краще 

- запитаєте, - втомлено мовив 
лікар. - А зараз ідіть додому. 
Вже за північ… 

Ольга ЧОРНА. 

«Доля тебе
покарає…»

*     *     *
– А листячку бо-
лить,
Коли його зірва-
ти? –
Спитала внучка,
Ставши біля клена.
– Болить. 
Болить і дереву,
Воно ж бо – 
батько-мати.
Хай тішаться, 
Поки...
Поки зелене.

*     *     *
– А соловейка
Можна тут купи-
ти? –
Запитує на ринку,
На пташинім. –

Щоб диво-пісню
Мати в хаті.
– Нікому не вдалось
Таке зробити:
За ґрати – волю
Й змусити співати.

*     *     *
– А равлику
Нести не важко
Свою хатину
На собі постійно?
– Звичайно,
Що нелегко,
Зате затишно за-
вжди,
І головне –
Захищений
Надійно.

Богдан  
МЕЛЬНИЧУК.

Діалоги з внучкою

Етюд
Я рахую до трьох. На раз - ковтаю повітря побіль-

ше. На два - зажмурююсь аж до яскравих плям в очах. 
На три - придушую схлип.

Все ніби уві сні. Важко дихати. Не думала, що ти 
так зі мною вчиниш. Ще недавно клявся у коханні, а 
нині проміняв на іншу. Ще й звинуватив мене, мов-
ляв, я приділяла тобі мало уваги. Але це так низько 
і брудно. Так, ніби під час дощу автівка, що несеть-
ся назустріч, брудним потоком води обливає з голо-
ви до ніг. Я оглядаюся, боюся аби ніхто не помітив 
моїх метаморфоз. Образа змішалася з болем. Такий 
собі коктейль розчарування. Я випила його вже дав-
но, але у голову вдарило тільки зараз.  

Коли кількість проміле перевищує норму і кров у 
жилах починає холодіти, раптом розумію - ти не вар-
тий мого співчуття, моєї ніжності, моїх почуттів. Ти 
не просив, а я - віддавала.

Ти покинув мене наодинці з недугою. І навіть не 
уявляєш, як мені сумно! Пішов і залишив відкриту 
кватирку, аби холод просочувався крізь шпаринку, 
аби не забувала про тебе, згадувала…

Я ледь тримаюся на ногах. Та примушую себе пі-
дійти до скрипучого старого вікна і зачинити  його 
наглухо.

Все ще хвора і зовсім слабка. І тебе немає поруч - 
ні у думках, ні у кімнаті. Ніде. Майже посміхаюся су-
хими губами. Чую стукіт у двері, знаю, що це - не ти. 
Та я більше і не чекаю на тебе. Ні у гості, ні на чай, ні 
просто так.

За дверима інший. Він теплий, всерозуміючий і 
такий домашній. Добрий і ніжний. Зовсім не схожий 
на тебе. Він врятує мене. «Тук-тук!», - стукають у две-
рі. «Тук-тук!», - відповідає серце.

Дарія Б.

Недуга від кохання

Живуть в Ланівцях дівчата - 
Гожі та привітні.

Мріють, кавою смакують
І чекають квітня.

Бо весною вся природа
Стрімко оживає,

І підкаже юнці милій,
Хто її кохає...
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На першому етапі вже тради-
ційно для себе бігла Ірина Вар-
винець. Наша молода біатло-
ністка зробила по одному про-
маху на вогневих рубежах, од-
нак за рахунок швидкості змо-
гла втриматися у групі лідерів, 
поступившись швейцарській 
спортсменці всього 6 секунд.

Змусила понервувати укра-
їнських вболівальників Ната-
лія Бурдига, яка на вогневих ру-
бежах використала чотири до-
даткових патрони, але, на щас-
тя, обійшлося без кола штра-
фу. Реабілітувалася українка за 
рахунок швидкості, відігравши 
приблизно сім секунд і посту-
пившись лідеру етапу Єкатєріні 
Юрловій 29, 9 секунд.

Третій етап бігла Юлія 
Джима. Незважаючи на влуч-
ну стрільбу на вогневих рубе-
жах (лише 1 промах),  українці 
так і не вдалося скоротити від-
ставання від Чехії.  Відставання 
Джими склало 30,6 секун.

Всі надії були на Олену Під-
грудну, яка спочатку не стала 
форсувати події і програла лі-

деру ще 8 секунд. На жаль, вже 
на першому вогневому рубежі 
українка лише останнім додат-
ковим патроном змогла уник-
нути кола штрафу.

За таких обставин потрібно 
було використовувати резерв 
і додавати у швидкості. З цим 
Підгрушна впоралася на всі сто 
відсотків.  На «стійці» Олена до-
пустила дві хиби, але дещо ско-
ротила відставання. Збірна Ро-
сії, яка йшла на той момент дру-
гою, на останньому рубежі “за-
стрелилася” і Єкатєріна Шумі-
лова пішла на два кола штрафу.

Після “стійки” відставання 
від Чехії, за яку бігла Віткова, 
склало 50 секунд, від німкень 
- приблизно 30. Третьою йшла 
Польща, однак Підгрушна вже 
через 20 метрів після вогнево-
го рубежу обійшла Крістіну Гу-
зік. Головна боротьба точилася 
за срібні нагороди. Олена тра-
диційно для себе показала свій 
фірмовий ривок та змогла на фі-
ніші випередити Каролін Гор-
глер на дві мілісекунди, здобув-
ши таким чином “срібло”.

У напруженій боротьбі блис-
кучу перемогу відсвяткувала 
наша 16-річна біатлоністка Хрис-
тина Дмитренко.

Стартувавши з четвертої пози-
ції та допустивши два промахи на 
першому вогневому рубежі, вона 
опустилася на дев’ятий рядок.

Але у подальшому стрільба 
була ідеальною, і з останнього 
вогневого рубежу Христина піш-
ла трохи попереду своїх основних 
суперниць на цьому турнірі.

І ось тут Христина показала 
справжній клас, залишивши су-
перницям шанси тільки на срібло.

Перша нагорода – «ЗОЛОТА»
У норвезькому Ліллехаммері закінчилася 

гонка переслідування у дівчат за програмою 
Юнацьких Олімпійських ігор.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ КЛАСУ
В естафетній гонці на черговому етапі Кубка світу 

з біатлону в США наша команда у складі Ірини 
Варвинець, Наталі Бурдиги, Юліії Джими та Олени 

Підгрушної показала 2-й результат, обійшовши на 
фініші збірну Німеччини.

Наталія Легонькова стала переможницею 
традиційного Лос-Анджелеського 
марафону. Дистанцію 42 км 195 м, 

що проходить по вулицях цього мегаполісу,  
українська легкоатлетка здолала за 2 години 
30 хвилин 41 секунду.

Легонькова довгий час бігла в дуеті з ефіопкою Серр-
калем Абрха, але на завершальній 5-кілометрівці стала 
відриватися від суперниці, вигравши у неї на фініші біль-
ше двох хвилин.

Американка Джулія Будняк замкнула трійку призерів 
аж через 15 хвилин після своїх суперниць.

Марафон в Лос-Анджелесі проводять з 1986 року. Чо-
тири рази його вигравали українки - Любов Клочко (1993 
і 1996) і Тетяна Позднякова (2003 і 2004 роки).

Останній раз Легонькова перемагала на марафоні у 
Дубліні наприкінці 2015 року.

Олімпійські путівки наші спортсмени здобули 
завдяки вдалому виступу на Кубку світу.

Зокрема, на його етапі у Ванкувері наша чоло-
віча збірна у складі Анатолія Герея, Дмитра Карю-
ченка, Богдана Нікішина та Максима Хвороста по-
сіла третє місце. Українці, які є чинними чемпіо-
нами світу, на шляху до півфіналу перемогли ко-
манди США та Німеччини, але за крок до фіналу 
поступилися збірній Казахстану. Проте наші хлоп-
ці продовжують утримувати друге місце у світо-

вому командному заліку шпажистів, що забезпе-
чує їм місце на Іграх у Ріо-2016.

Тим часом шпажистки у складі олімпійської 
чемпіонки Яни Шемякіної, Олени Кривицької, Ан-
фіси Почкалової та Ксенії Пантелєєвої на етапі 
світового Кубку в Буенос-Айресі в командній пер-
шості посіли четверте місце. Завдяки цьому ре-
зультату дівчата піднялись на сьоме місце в сві-
товому рейтингу жіночих команд і також гаран-
тували собі путівки на Олімпійські ігри-2016.

Українські 
шпажистки

та шпажисти 
гарантували 
собі виступ 

на Олімпіаді у 
бразильському 
Ріо-де-Жанейро.

Здобули путівки на Олімпіаду

У футбольному чемпіонаті 
країни-агресора виступає 
чимало футболістів, які 

одягали форму національної 
збірної України

Цього тижня до російського клубу 
перейшов ще один українець – гравцем 
казанського “Рубіну” став захисник лу-
ганської “Зорі” Андрій Пилявський. Він 
виявився сьомим футболістом збірної 
України, який зараз грає у вищому диві-
зіоні чемпіонату Росії.

27-річний Пилявський три роки про-
вів у юнацькій академії “Шахтаря”. До 
головної донецької команди він не зміг 
пробитися, тож першим його професій-
ним клубом став київський “Арсенал”.

З 2011 до 2014 року Пилявський 
грав за “Маккабі” з Хайфи, у складі яко-
го у 2011 році став чемпіоном Ізраїлю. У 
2011-2012 роках побував у оренді у “Бей-
тарі” з Єрусалиму.

До України повернувся у 2014 році і 
став гравцем луганської “Зорі”. Саме пе-
ребуваючи у луганському клубі восени 

2014 року, Пилявський отримав виклик 
до національної команди, за яку зіграв у 
товариському матчі проти Литви.

Марко Девіч
Одноклубником Пилявського у “Ру-

біні” буде інший гравець збірної України 
– Марко Девіч, на рахунку якого 35 мат-
чі в та 7 голів у складі нашої національ-
ної команди.

Натуралізований серб захищав укра-
їнські кольори на Євро-2012, але після 
переходу з харківського “Металіста” до 
російського клубу, викликався до наці-
ональної команди лише одного разу – у 
травні 2014 року на товариський матч з 
Нігером.

Так сталося тому, що Девіч не мав міс-
ця у основному складі “Рубіну” і навіть 
побував у оренді у катарському “Аль-
Райані”.

Наприкінці 2015 року Девіч повернув 
собі місце у складі казанців та почав за-
бивати у чемпіонаті Росії та Лізі Європи.

Втім Михайло Фоменко продовжує 
ігнорувати 32-річного футболіста, який 

заявив про бажання повернутися до 
збірної України та допомогти їй на Євро-
2016.

Тарас Михалик
Разом з Девічем на домашньому 

Євро-2012 за збірну України грав захис-
ник Тарас Михалик, який тоді вважався 
беззаперечним гравцем основи націо-
нальної команди.

Але через постійні травми футбо-
ліст спочатку втратив місце у складі ки-
ївського “Динамо”, а потім випав і з кола 
кандидатів у збірну України, за яку про-
вів 32 матчі. Востаннє центральний за-
хисник одягав жовто-синю форму у лис-
топаді 2012 року у товариському матчі 
проти Болгарії.

У російський “Локомотив” Михалик 
перейшов у 2013 році, але твердого міс-
ця в основі москвичів не здобув. Минуло-
го сезону українець таки здобув із “заліз-
ничниками” свій перший титул – виграв 
Кубок Росії, а восени допоміг “Локомоти-
ву” вийти до 1/16 фіналу ліги Європи.

Далі буде.

Ломаченко має 
з ким почубитися

Наступним суперником чемпіона 
світу за версією Всесвітньої боксер-
ської організації (WBO) у напівлегкій 
вазі (до 57,2 кг) Василя Ломаченка ста-
не непереможний ямаєць Ніколас Вол-
терс

Американський промоутер україн-
ця Боб Арум заявив, що бій Ломаченка 
з Волтерсом вже узгоджений з боксера-
ми. Залишилося лише домовитися про 
телетрансляцію, але з цим проблем  не 
повинно виникнути. Орієнтовно поє-
динок має відбутися 16 квітня.

Замість двобою – 
гроші?

Команда британського чемпіона 
світу з боксу у надважкій вазі розгля-
дає можливість заплатити штраф 10 
млн. євро, аби знову не битися з укра-
їнцем Володимиром Кличком.

Можливість заплатити компен-
сацію 10 млн євро була прописана у 
контракті на перший бій між Ф’юрі та 
Кличком, який у листопаді минуло-
го року завершився поразкою україн-
ця, унаслідок чого той втратив титули 
чемпіона світу за версіями Всесвітньої 
боксерської організації (WBO), Всес-
вітньої боксерської асоціації (WBA), 
Міжнародної боксерської організації 
(IBO) та Міжнародної боксерської фе-
дерації (IBF).

Водночас Ф’юрі пообіцяв, що най-
ближчим часом оголосить про інший 
великий бій.

Поки що без поразок
12 лютого українські боксери пере-

могли «Турецьких завойовників» з ра-
хунком 4:1. Це вже друга поспіль пере-
мога “отаманів” цього року.

Звитяги на свій рахунок записали 
Назар Куротчин, Олег Довгун, Володи-
мир Матвійчук та Валерій Харламов. 
Денис Пояцика відмовився від продо-
вження бою після третього раунду.

Наступний поєдинок “Українські 
отамани” проведуть 26 лютого у Кри-
вому Розі проти “Кубинських прибор-
кувачів”.

Українка тріумфувала 
у «Місті ангелів»

Українські збірники на задвірках Росії
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ОЦЕТ
Оцет не тільки видаляє плями та 

бруд. Оскільки він не агресивний сто-
совно тканин, то пом’якшує одяг і бі-
лизну. Таким чином, оцет рятує нас 
від необхідності користуватися хіміч-
ними засобами для пом’якшення тка-
нин.

Як його використовувати? 
Додайте половину або цілу чаш-

ки оцту до прального порошку і пе-
ріть як завжди. Якщо на вашому одязі 
сильно забруднені комір, пахви, інші 
місця, змочіть їх оцтом і залишіть на 
годину. Після цього одяг можна пра-
ти.

СОДА 
Сода не тільки видаляє пога-

ні запахи, вона також робить одяг 
більш м’яким та видаляє з нього пля-
ми. Достатньо додати її до прально-
го порошку та прати як завжди. Це 
дуже економний продукт, він глибо-
ко діє на тканину, усуваючи плями і 
пом’якшуючи її. 

Як її використовувати? 
Додайте половину чашки соди 

до прального порошку і періть як за-
вжди. Не забувайте прати білий і ко-
льоровий одяг та білизну окремо.

Безпосередньо на сильно забруд-
нені місця наносьте соду, змішавши 
її з невеликою кількістю лимонного 
соку.

ПЕРЕКИС ВОДНЮ
Він допомагає відбілювати одяг і 

видаляти з нього плями.
Як його використовувати? 
При пранні додавати до прально-

го порошку півчашки тривідсотково-
го перекису водню. Можна також на-
носити його безпосередньо на плями.

СІК ЛИМОНА
Лимонний сік    глибоко очищує 

тканину, усуває забруднення всіх ви-
дів; завдяки йому білий одяг і білизна 
виглядають як новенькі.

Як його використовувати?
Наповніть каструлю водою, кинь-

те туди скибочки лимона і доведіть 
воду до кипіння. Замочіть білизну в 
цій воді, через годину її можна прати 
як завжди.

Можна спробувати інший спосіб. 
Змішати мильний розчин, ложечку 
солі та сік двох лимонів. Замочіть бі-
лизну в цій суміші, потім викрутіть її 
та повісьте сушитися на сонці.

МОЛОКО
Цей натуральний продукт допо-

магає зробити білизну м’якшою, і за-
одно - відбілити її. Особливо рекомен-
дують для натільної білизни та для 
речей з бавовни.

Як його використовувати?
Покладіть білизну в тазик з моло-

ком і залишіть її там на пару годин. 
Після цього періть білизну як завжди.

Багато дачників починають висівати 
розсаду квітів у лютому, чи не рано 
це? Абсолютно ні, досвідчені квіткарі 

рекомендують починати вирощування 
розсади квітів саме взимку.

Посіяти можна й однолітні, і дворічні, і багаторіч-
ні рослини. Розглянемо їх по черзі.

Якщо потрібна гарна розсада квітів, у лютому по-
чинають висівати наступні культури:

- однолітні - петунію, лобелію, вербену, бегонію, 
цинерарію, гвоздику шабо.

- дворічні, багаторічні - братки, віолу, люпин, 
маргаритки, примули, хризантеми, дельфініум.

Петунія
Насіння петунії дуже 

дрібне, тому саджати його 
потрібно тільки поверхо-
во, зволожити з розпилю-
вача й накрити плівкою 
або склом. До висаджен-
ня у відкритий ґрунт не-
обхідно зробити одне, а краще два пересадження. 
Останнє краще - в окрему тару.

Лобелія
Витончена красуня з дріб-

ними бутончиками синього, 
білого та рожевого відтінків. 
Насіння лобелії, як і петунії 
дуже дрібне, тому спосіб по-
садки в них однаковий. Тільки 
розсаджувати лобелію варто 
по три-чотири рослини в одну 
тару, для одержання більш 

пишних кущиків.

Вербена
Це не тільки гарна, але й 

ароматна рослина. Оскільки 
насіння вербени досить ве-
лике, при посадці його по-
трібно зовсім трохи загли-
бити у ґрунт.

Хоча можна залишити насіння й на поверхні. У 
такому випадку обов’язково потрібно накрити єм-
кість із насінням чорною плівкою, тому що для про-
ростання насінню вербени необхідна темрява.

Бегонія
Насіння - дрібне, саджають поверхово й 

обов’язково під скло або плівку.

Цинерарія
Якщо посадити цю 

квітку на розсаду в лю-
тому, то до червня вона 
наростить гарні срі-
блисті кущики. Насін-
ня цинерарії при посад-
ці злегка заглиблюють і 
накривають плівкою. В іншому - догляд за квіткови-
ми сіянцями й полив однаковий.

Гвоздика Шабо
Цій гарній рослині по-

трібно до шести місяців, 
щоб зацвісти. Ураховуйте 
це, коли будете планува-
ти розсаду квітів у люто-
му. Сіянці гвоздики потріб-
но обов’язково кілька ра-
зів пікірувати, тоді до часу 
посадки на постійне місце 
вона почне кущитися. На-

сіння сіють звичайним способом, під плівку.

СІК АЛОЕ
Сік алое - це не тільки чудовий на-

туральний регулятор росту, але й сти-
мулятор природного імунітету рослин.

Щоб приготувати сік, потрібно зрі-
зати листя алое гострим чистим но-
жем, загорнути його у темний папір 
і помістити на нижню полицю холо-
дильника на два тижні. Потім руками 
через марлю вичавити з нього сік, не 
допускаючи контакту з металевим по-
судом або начинням.

Ганчірочку або серветку з насінням 
варто змочити у свіжовижатому соці 
(або розбавити сік водою у співвідно-
шенні 50 на 50) і витримати добу.

 НАСТІЙ ПОПЕЛУ
Настій деревного попелу або попе-

лу від спалення соломи - відмінне дже-
рело мінералів. Він готується наступ-
ним чином: 2 ст. л. попелу розводять в 
літрі води й настоюють дві доби.

У настої попелу насіння всіх овочевих 
культур витримують від 3 до 6 годин.

СУШЕНІ ГРИБИ
Гриби містять всі необхідні май-

бутній рослині мікроелементи. Для го-
тування живильного розчину суше-
ні гриби заливають окропом і залиша-
ють до повного вистигання. 

У грибному настої насіння рослин 
витримують протягом 6 годин.

МЕД
Медовий розчин здавна викорис-

товують як ефективний стимулятор 
росту. Мед розчиняють у воді з розра-
хунку: одна чайна ложка на склянку, і 
наливають у тарілку, щоб він тільки 
покрив насіння і залишають на 5-6 го-
дин.

КАРТОПЛЯНИЙ СІК
Картопляний сік збагачує насін-

ня живильними речовинами. Необхід-
но заздалегідь заморозити в морозил-
ці кілька картоплин, потім дозволити 
їм розмерзтися при кімнатній темпе-
ратурі та вичавити сік. У соці картоплі 
насіння витримуєть 6-8 годин.

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗЧИН
Можна приготувати цибуляний на-

стій, заливши 2 жмені лушпиння лі-
тром окропу, і змішати його із заздале-
гідь приготовленим розчином попелу 
у співвідношенні 1:1. На 1 літру тако-
го розчину корисно додати 1 грам мар-
ганцю, 0,1-0,3 грами борної кислоти й 
5 грамів харчової соди. У такому комп-
лексному розчині насіння варто замо-
чувати 5-6 годин.

У чому б ви не вирішили замочува-
ти насіння перед посадкою, не забудь-
те головне правило замочування: спо-
чатку потримайте насіння пару годин 
у простій воді (найкраще в поталій). 
Коли насіння набрякне, вбере основну 
кількість води, його кладуть у розчин 
зі стимулятором. В іншому випадку 
при набряканні насіння може ввібрати 
занадто велику дозу і просто згоріти. 
Після обробки в кожному з живильних 
розчинів насіння потрібно підсушити, 
і воно готове для посіву.

Захистіть полуницю
Полуниця добре зимує під шаром 

снігу товщиною 10-15 см, а 
під 20-сантиметро-
вим покривом 
переносить і 
низькі для на-
ших країв темпе-
ратури. 

А якщо снігу немає, то надійним за-
хистом від морозу буде покриття (муль-
чування) посадок полуниці перегно-
єм, торфокомпостом, солом’яним гноєм 
товщиною 4-6 см. Таким чином ви змо-
жете повністю захистити рослини від 
вимерзання. 

А навесні ця “ковдра” залишиться на 
ділянці як добриво. Але якщо покрив-
ний шар товстіший аніж  6 см, то навесні 
ряди полуниці потрібно від нього звіль-
нити, а також прибрати з них увесь гру-
бостебловий покривний матеріал, що 
довго перегниває.

Щоб зійшла селера
Часто садівники скаржаться, що 

насіння селери погано сходить. Щоб 
підвищити його енергію проростан-
ня, насіння перед посівом потрібно 
промити в теплій воді, потім злегка 
підсушити й сіяти рядками в ящик. 
Після посіву потрібно полити теплою 
водою, але землею засипати не мож-
на: на поверхні насіння селери швид-
ше зійде. А коли насіння проросте, 
присипте його вологою землею на 
глибину не більше 0,5 см. 

Оптимальна температура при ви-
рощуванні селери 14-16°С, а вночі - 
10-12°С. Якщо температура виявила-
ся нижче 10°С, то після висадження в 
ґрунт рослини рано починають квіту-
вати, що погано впливає на розміри і 
якість коренеплодів.

Які квіти сіяти 
на розсаду 
в лютому

Насіннєві таємниці

Попіл та алоє забезпечать 

рясні сходи
Не за горами посівна пора й городники не тільки готують ґрунт, тару, насіння, але 

й збирають корисні поради та рекомендації. Передпосівна обробка насіння - 
застава гарних сходів і  здорової розсади. Поряд із промисловими стимуляторами 

росту рослин (Епіном, Імуноцитофітом, Гетероауксином, Кореневіном і т.д.) на етапі 
підготовки насіння овочевих культур до посіву великою популярністю у дачників 
користуються живильні розчини, приготовлені самостійно з натуральних компонентів.

ЛИМОН ТА МОЛОКО 
врятують 
білий колір
Можна відбілювати білизну й одяг екологічним, 

натуральним способом, використовуючи натуральні 
продукти.
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Десерт із лаваша
Потрібно: 400 г вареного згущеного 

молока, 100 г вершкового масла, 1скл.  горі-
хів, 1 тонкий лаваш.

Приготування:  масло потримати 
при кімнатній температурі, щоб воно ста-
ло м’яким. Горіхи підсушити у духовці чи 
на сковороді, подрібнити за допомогою ка-
чалки і перемішати їх зі згущеним моло-
ком і м’яким маслом. Лаваш змастити отри-
маною масою, тугенько закрутити в рулет і 
помістити в холодильник на годину. Поріза-
ти шматочками і смакувати.
Швидкий тірамісу

Потрібно: 200 г кисломолочного не-
жирного сиру, 200 г пісочного печива, 100 г 
сметани, 50 г цукру, 1 ч. л кави, какао і ва-
нільний цукор.

Приготування: за допомогою бленде-
ра перетерти сметану, кисломолочний сир 
і цукор до однорідної маси, додати ваніль-
ний цукор. Заварити міцну каву і вмочува-
ти в неї печиво, а потім викладати в підго-
товлену ємність для десерту. Це може бути 
широка склянка, невеличка салатниця чи 
звичайна чашка. На дно посудини покласти 
шматочки печива, потім накрити сирним 
кремом, і знову шар печива, а потім крем. 
Какао просіяти на поверхню крему через 
ситечко. Тірамісу готовий.
Швидке 
сирно-яблучне суфле

Потрібно: 200 г кисломолочного сиру, 
1 яйце, 1 яблуко і, за бажанням, родзинки.

Приготування: кисломолочний сир 
краще декілька разів перекрутити через 
м’ясорубку. Потерти яблуко на крупній 
тертці, додати сир, яйце і гарненько все ви-
мішати. Підготувати формочки, які мож-
на використовувати в мікрохвильовці. Ви-
класти отриману суміш у формочку, запо-
внивши її аж до верху. Помістити в мікро-
хвильову піч на 6-7 хв. Також можна запек-
ти суфле в духовці. Готовність перевірити, 
натиснувши пальцем на поверхню суфле. 
Якщо слід залишається, отже потрібно ще 
трішки допекти.
Десерт із сиру і ананасів

Потрібно: 250 г  кисломолочного сиру, 
по півсклянки молока, сметани і цукрової 
пудри, 15 г желатину, 10 г ванільного цукру, 
3 кільця консервованого ананаса.

Приготування: у молоко додати жела-
тин і залишити на деякий час, щоб набух, а 
потім підігріти, але не доводити до кипіння. 
Кисломолочний сир, цукрову пудру, смета-
ну і цукор збити до однорідної пишної маси. 
Повільно влити молоко з розчиненим же-
латином, ретельно перемішати і додати 

ананас, порізаний кубиками, знову вимі-
шати. Отриману сирну масу викласти в не-
величкі формочки, які потрібно покласти 
в холодильник на 4 години. Десерт можна 
їсти як з формочки, так і перевернути його 
на іншу тарілочку, прикрасити фруктами чи 
шоколадом. Для того, щоб легко дістати де-
серт і не пошкодити його, варто формочку 
вмочити у гарячу воду, а потім перевернути.
Карамелізовані банани

Потрібно: 5 бананів, 1 апельсин, 50 г 
вершкового масла, 2 ст. л подрібнених горі-
хів, 1 ст. л рому або коньяку, 3-4 ст. л корич-
невого цукру, 0,5 ч. л меленого мускатного 
горіха.

Приготування:  у сковорідці розтопи-
ти масло, додати цукор, мускатний горіх, 
перемішати і тримати на середньому вогні, 
поки не розчиниться цукор. Почистити ба-
нани, розрізати їх навпіл, покласти в сково-
рідку до карамелі зрізом донизу. Готувати 
на мінімальному вогні декілька хвилин, піс-
ля чого викласти на тарілку. В іншу сково-
рідку видушити сік апельсина і додати це-
дру, готувати на середньому вогні до стану 
сиропу, влити ром, вимішати і зняти з пли-
ти. Банани полити отриманим апельсино-
вим сиропом і посипати горіхами. Найкра-
ще подавати з кульками морозива.
Печиво нашвидкуруч

Потрібно: 5 яєць, 1 скл. цукру, 1 уп. роз-
пушувача для тіста, 3 скл. борошна, 2 ст. л. 
олії.

Приготування: у миску вибити яйця, 
але один жовток відокремити від білка, він 
нам знадобиться наприкінці приготуван-
ня. Яйця перемішати вінчиком. В яєчну су-
міш всипати цукор і продовжувати збива-
ти вінчиком до повного розчинення. Потім 
всипати борошно і замісити густе тісто. До-
місити його на стільниці. Розділити тісто на 
однакові невеликі кульки. Деко застелити 
пергаментним папером, змастити маслом 
і викладати вироби, тільки кульки потріб-
но приплюснути руками. Жовток, який ми 
спочатку залишили, тепер нам стане в наго-
ді. Кожен виріб посередині проткніть паль-
цем, мочіть палець в жовток, а потім в отвір 
на печиво. Випікати печиво в духовці 20 хв. 
при температурі 200 град. 
Смажені яблука

Потрібно: 3 яблука, 3 ст. л вершково-
го масла, 0,5 скл. цукру, 1 ч. л кориці, дріб-

ка солі. 
Приготування: три великих неочище-

них яблука порізати на круглі скибочки. У 
широкій сковороді розтопити на середньо-
му вогні вершкове масло, обсмажити яблу-
ка, не перевертаючи, поки нижня сторона 
не буде готова. Перевернути, посипати цу-
кром, змішаним із сіллю і корицею. Смажи-
ти доти, поки цукор не розчиниться весь, а 
яблука не стануть м’якими. 
Бананові мафіни 

Потрібно: 2 скл. борошна, по 1 скл. мо-
лока, 1 яйце і дрібка солі, 0,5 скл. цукру, 0,5 
скл. олії, 1 ч. л. соди, для начинки - 1 банан, 
0,5 банки вареного згущеного молока.

Приготування: з’єднати всі продукти 
для тіста і збити їх міксером, змастити олі-
єю форми для мафінів, в кожну формочку 
викласти по 1 ст. л. тіста або трохи більше, 
потім в кожну покласти по 1 ч. л. вареного 
згущеного молока, потім знову по 1 ст. л. тіс-
та, потім по кружку банана і знову по ложці 
тіста. Випікати мафіни в розігрітій до 180-
200 градусів духовці близько 15-20 хв. 
Шоколадні кексики

Потрібно:  120 г  чорного шоколаду, 
110 г масла, 160 г цукру, 3 яйця, 1 уп. ваніль-
ного цукру, 95 г борошна, дрібка солі.

Приготування: шоколад розтопити з 
маслом на водяній бані. Коли суміш стане од-
норідною, зняти і додати цукор, щіпку солі та 
ванільний цукор, вимішати. У теплу, не гаря-
чу суміш додати яйця по одному, вимішати до 
однорідності. Потім додати борошно, ще раз 
добре вимішати і розподілити по формах для 
мафінів. Пекти 23 хв. при 180 град.
Сирні кекси

Потрібно: 0,5 кг кисломолочного сиру, 
5 ст. л. манки, 4 яйця, 4 ст. л цукру, 1 п. ва-
нільного цукру, дрібка солі, жменя ягід або 
родзинок.

Приготування: збити яйця з цукром, 
перетерти з сиром (можна у блендері), змі-
шати з манкою і сіллю. Додати у тісто ошпа-
рені окропом та висушені на рушничку ро-
дзинки або ягоди. Викласти тісто у силі-
конові формочки для кексів або одноразо-
ві паперові. Готувати 8 хв. у мікрохвильов-
ці або 15-20 хв. у духовці, розігрітій до 180 
градусів. Смакує зі сметаною або варенням.

Тістечко «Картопля»

Потрібно: 300 г печива (краще шоко-
ладного), 2/3 скл. згущеного молока, 100 г 
вершкового масла, 3 ст. л. какао.

Приготування: печиво подрібни-
ти в крихту за допомогою блендера або 
м’ясорубки. В окремій мисці змішати какао, 
згущене молоко, підтале масло.

Коли маса стане, як шоколадна паста - 
всипати печиво. Вимішати спочатку лож-
кою, потім руками. Формувати з маси «кар-
топлинки» круглої або довгастої форми, об-
сипати какао або крихтою печива.
Фруктові тарталетки

Потрібно: 400 г листкового тіста, фрук-
ти на свій смак (можна заморожені), 30 г 
вершкового масла, 6 ч. л меду, 2 ст. л. корич-
невого цукру, щіпка кориці. 

Приготування: духовку розігріти до 
220 град. Листкове тісто розгорнути на 
присипану борошном поверхню і вирізати 
кружечки діаметром близько 10 см. Злегка 
підняти бортики кожного кружечка і змас-
тити тарталетку всередині медом. Фрукти 
порізати, а  ягоди просто викласти  поверх 
меду. Змастити тарталетки розтопленим 
вершковим маслом, посипати коричневим 
цукром з корицею і відправити в духовку. 
Випікати 12-15 хв., поки не зарум’яняться. 
Печиво Торчетті

Потрібно: 250 г борошна, 100 г цукру 
і вершкового масла, 10 г розпушувача для 
тіста, 3-4 ст. л. теплої води, 2-3 ч. л. кориці, 
щіпка солі.

Приготування: просіяти борош-
но з розпушувачем, підсолити, покласти 
розм’якшене масло, підлити теплу воду (3-4 
ст. л. для замісу м’якого тіста), на 10 хв. зали-
шити тісто, накривши його, а цукор перемі-
шати з корицею. З тіста сформувати смуж-
ки 10 см завдовжки і 1 см шириною. Запа-
нірувати їх в цукрі з корицею, защипнути 
кінці - вийдуть колечка. Викласти ці колеч-
ка на застелене  пергаментом деко, запекти 
10-15 хв. в розігрітій до 180 градусів духовці 
до зарум’янення.
Медове печиво

Потрібно: 2 яйця, по 1 скл. цукру і бо-
рошна (з гіркою), 2 ст. л. меду, по 1 ч. л. вані-
ліну і розпушувача, олія

Приготування: збити яйця, всипати 
цукор, покласти ванілін і мед, перемішати, 
додати трохи олії, ще раз перемішати, тісто 
повинно вийти рідкуватим. Змастити олі-
єю деко, з тіста вирізати печиво різної фор-
ми, викласти його  на відстані один від од-
ного (якщо тісто вийшло дуже рідким, ви-
кладати на деко можна за допомогою лож-
ки). Пекти печиво в розігрітій до 180 граду-
сів духовці 10-15 хв.

десерти 
будуть на столі

ОРИГІНАЛЬНІ ТА ШВИДКІ

Іноді так хочеться влаштувати маленьке свя-
то, потішити себе чимось солоденьким, але 
часу на приготування обмаль. Тому пропо-
нуємо вашій увазі підбірку простих де-
сертів, смачних та швидких у приготу-
ванні, які неодмінно стануть вам у приго-
ді  й подарують приємні миті насолоди. 
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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). 

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

Підгородньому (кооператив “Діброва“) без за-
будови. 

Телефон: (097) 800-96-96

Наказом начальника Головного територі-
ального управління юстиції у Тернопільській 
області від 08.02.2016 № 56/45 створено те-
лефонну «гарячу лінію» з питань державної 
реєстрації нотаріусами області речових прав 
на нерухоме майно та бізнесу. 

«Гаряча лінія» діє з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год., крім ви-
хідних днів, за телефоном: 0352 25-49-38, 
0352 52-25-65.

Після Другої  світової війни, в якій він во-
ював на Західному та на третьому Білорусь-
кому фронтах, закінчив дві вищі школи жур-
налістики. Очолював тодішні районні газети 
у Струсові, Коропці, Теребовлі, Козові. Остан-
ні трудові роки працював кореспондентом 
обласної газети «Вільне життя», начальни-
ком обласного управління у справах преси та 

інформації. Свою діяльність він завжди спря-
мовував на виховання молодих журналістів, 
на творення цікавих газет. Нині багато його 
вихованців трудяться у різних засобах масо-
вої інформації області й України.

Не стало доброї, щирої людини, яку опла-
кують дружина Галина Юхимівна, дочка 
Люда. Сумують за ним і співчувають родичі 

і друзі-журналісти, членом Спілки яких він 
був понад півстоліття.

Тож спіть спокійно, дорогий наставнику!
Хай земля вам буде пухом, а на могилі не-

хай завжди цвітуть барвисті квіти, які ви 
так любили за життя.

З сумом –
правління  Тернопільської облас-

ної організації Національної спілки 
журналістів України.

На 91-у році життя перестало битися серце відомого на Тернопільщині журналіста і редактора
Шепеленка Михайла Трохимовича.
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17 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 2-4, вдень 4-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.21, захід - 17.41. 

18 лютого - хмарно, можливий дощ,  
вночі 1-2, вдень 2-3 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.20, захід - 17.42.

19 лютого - хмарно, дощ, вночі 1-2, вдень 2-3 
градуси тепла. Схід сонця - 7.18, захід - 17.44. 

20 лютого - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 2-3, вдень 2-4 градуси тепла. Схід сонця - 7.16, 

захід - 17.46.
21 лютого - хмарно, дощ зі снігом, тем-

пература повітря вночі 0-1, вдень 3-5 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.14, захід - 17.47. 

22 лютого - хмарно, без опадів, вночі 
2-4, вдень 5-8 градусів тепла. Схід сонця - 

7.12, захід - 17.49. Повний місяць. 
23 лютого - хмарно, без опадів, температура по-

вітря вночі 2-3, вдень 4-5 градусів тепла. Схід сонця 
- 7.10, захід - 17.51.
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ГОРОСКОП
з 17 по 23 лютого
Овен  

Не намагайтеся дiяти не за правилами, це не 
призведе нi до чого хорошого. У робочих питаннях 
не варто брати на себе зайвий тягар.
Телець 

Ви вiдчуєте, наскiльки тiсно пов’язанi з оточую-
чими. Багато залежатиме вiд вашого налаштуван-
ня на колективну працю.
Близнюки 

На роботі можливе підвищення або ж фінансо-
ва винагорода. Приділіть час планам, які відклада-
ли «на потім». У вихідні можлива приємна поїздка. 
Рак 

Ви безпомилково визначитеся, як поводитися 
у складних ситуацiях. Завдяки досвіду та правиль-
ним рішенням вдасться залагодити справи із ко-
ристю для вас.
Лев 

Тиждень буде багатим на події та приємні сюрп-
ризи. У стосунках з близькими пануватиме розу-
міння. У вас з’явиться шанс здiйснити давню мрiю.
Діва 

Схоже, для вас основнi справи на цьому тижнi 

вирiшуватимуться за принципом «очi бояться, а руки 
роблять». Не пасуйте перед важкими завданнями.
Терези 

Вам доведеться повернутися до забутих справ, 
можлива фiнансова перевiрка. Пам’ятайте, що 
будь-якi рiшення матимуть наслiдки.
Скорпіон 

Не забувайте про данi обiцянки. У 
вiдповiдальних справах, на жаль, доводиться роз-
раховувати тiльки на себе.
Стрілець 

Усе таємне рано чи пiзно стає явним. Тому в 
розмовах будьте стриманi. Уникайте сумнiвних 
пропозицiй.
Козеріг 

Пора повертатися до активного життя й брати 
ініціативу в свої руки. Ваші дії будуть успішними, 
головне – не відступати від задуманого. У вихідні 
добре відпочиньте. 
Водолій 

У вас з’явиться багато факторiв, якi 
вiдволiкатимуть. Сконцентруйтеся на тому, що 
треба зробити в першу чергу.
Риби 

Будьте готовi до того, що ви виконуватимете 
чужу роботу. Розцiнюйте це як можливiсть прояви-
ти себе.

Вітаємо!
Лагідну маму і бабусю, хорошу людину, 

щиру парафіянку
Марію Андріївну Лісну 

із с. Плотича Козівського району 
з 95-річчям!

Всього, що найкращого в світі буває,
Для Вас, наша люба, ми щиро бажаєм.
Найперше спокою і миру в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині.
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові та щедрості від внуків й дітей.
Бажаєм прожити у силі й здоров’і
Хоча б до сто років щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта:
Многая, многая, многая літа!

З любов’ю та повагою – дочка Святослава, син Ярос-
лав, внуки і правнуки, о. Богдан Зінченко, сільський 

голова Світлана Савич, односельчанка Іванна Ярема.

З любов’ю – бабуся Марія, сестра Катя
 з чоловіком Леонідом, братик Сергійко

 і сестричка Софійка, тьотя Оксана, дядько Володя, 
Олег, Міша, Юля і похресник Владик.

Вітаємо!
Чарівну, вродливу дівчину, 

найкращу внучку 
і сестричку, племінницю

 і хресну маму 
Валентину Кушнірук

з 18-річчям!
У гарний день Ти народилась,
Неначе зіронька з’явилась.
В наш дім тихенько принесла 
Багато радості й тепла.
Хай доля щедрою рукою
Тобі вділяє много літ!
Хай щастя повниться рікою,
Тож розквітай, як маків цвіт!

Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай сонце ніжно завжди світить,
А небо буде голубе.
Тобі сьогодні – вісімнадцять,
Тож з Днем народження Тебе!
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Погода в Тернополі й області

З повагою – 
працівниці ВПЗ

 с. Вікнини
 Збаразького

 району.

Вітаємо!
Щиру, хорошу людину, чудову жінку
Марію Іванівну Поліщук
із с. Малі Вікнини на Збаражчині

з 60-літнім ювілеєм!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Хай Вашу душу пісня окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі
І рідна українськая земля
Дає Вам сили на життєвій ниві.
І мрії Вашої стрімкий політ
Хай бажаної досягне вершини.
І дай Вам Бог безжурних довгих літ,
І оминають Вас лихі години,
Хай в небесах курличуть журавлі,
Їх клин у теплий вирій відлітає,
А Вам на рідній матінці-землі
Хай цілий вік привітне сонце сяє.

Вітаємо! 
Працівників Козівського районного сектора та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області - іменин-

ників лютого 2016 року! 
Гомзяк Богдан Васильович - 15 лютого
Кусень Андрій Васильович - 29 лютого
Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Нехай добро щоднини прибуває,
Ісус Христос з небес благословляє!

З повагою – колектив 
Козівського районного 

сектора
 та 18 державної

 пожежно-рятувальної 
частини Управління Держав-

ної служби з надзвичайних 
ситуацій України

 у Тернопільській області.

В цей день лише для тебе
Сміється сонце з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті,
І дятел на світанні
Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
Тож прийми від нас ці привітання,
І нехай, як в добрій казці,
У любові, мирі, ласці
Здійсняться усі твої бажання!

З найкращими побажаннями – друзі. 

Вітаємо! 
Андрія Бодака

З Днем народження!




